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prace remontowe, prace konserwacyjne

Przy grobie rodziny Rządkowskich
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej podjęło w tym roku decyzję, by uratować przed zniszczeniem kamienny nagrobek 

Sabiny z Rządkowskich Świerczyńskiej, który znajduje się na Cmentarzu Parafialnym w Opatowie, tuż przy cmentarnej kaplicy. To 
wyjątkowo trafny wybór.

Oryginalny kształt i zdobienia 
Renowacji nagrobka podjęła się pra-

cownia konserwacyjna z Rżuchowa, która 
ma już olbrzymie doświadczenie w ratowa-
niu zabytkowych obiektów. Właściciel pra-
cowni Piotr Kot chwali miejscowe insty-
tucje, które, mimo niewielkich budżetów, 
zawsze wyasygnują skromne pieniądze na 
konserwację. Stare pomniki dostają nowe 
życie, przywołują ducha dawnych czasów i 
są świadectwem naszej pięknej kultury. To 
dlatego jest głęboki sens w ich odnawianiu.

- Nagrobek wymagał pilnej renowa-
cji – mówi Piotr Kot, który pracował ze 
swoja żoną Bożeną. - Miał mocno popę-
kaną podstawę krzyża z wystającym żela-
znym zardzewiałym bolcem. Nagrobek był 
znacznie przechylony w bok, co groziło 
jego przewróceniem. Zagrażał sąsiednim 
grobom. 

Pracownia odtworzyła fundamenty, za-
bezpieczyła nagrobek, oczyściła z glonów, 
grzybów, porostów, flory bakteryjnej, by z 
powrotem nie powracały. Wypełniła pęk-
nięcia, wzmocniła żelazo, na którym umo-
cowany był krzyż. Żelazo bowiem koroduje 
i jeśli się na nim posadowi krzyż, rozsadza 
kamień. Dawniej nie było stali nierdzew-
nej. 

Piotr Kot dodaje, że przy innych na-
grobkach często jest tak, że urwane lub 
samoistnie odspojone elementy, w tym 
najwięcej połamanych krzyży, są wyrzu-
cane beztrosko na gruz, a to wielki błąd. 
Lepiej bowiem dokonać rekonstrukcji 
czegoś zniszczonego a oryginalnego, niż 
odtwarzać coś z nowego materiału. W tym 
przypadku część dolna krzyża została do-
robiona z piaskowca z epoki, dzięki czemu 
trudno zauważyć naprawę. 

Przed renowacją nagrobek wydawał 
się niepozorny, a po uzupełnieniu wszyst-
kich elementów i montażu stał się jednym 
z najwyższych i najpiękniejszych nagrob-
ków o oryginalnym kształcie i zdobieniach. 
Stanowi prawdziwą ozdobę cmentarza w 
Opatowie. 

 Liczymy na hojność mieszkańców
Przewodniczący Towarzystwa Przyja-

ciół Ziemi Opatowskiej, Tomasz Kuchar-
ski wyjaśnia, że zły stan nagrobka zdecy-
dował o jego odnowieniu. – Zwróciliśmy 
uwagę na jego walory artystyczne – mówi. 

- Chcieliśmy uratować całość przed znisz-
czeniem. 

Nagrobek pochodzi z końca XIX wie-
ku, widnieje na nim rok 1892. Jest szcze-
gólnie piękny, składa się z kilku części, 
postumentu, cokołu. Rzeźbę wykonano 
w kształcie kielicha, ma dużo ozdobnych 
elementów, podwyższeń, na górze znajduje 
się krzyż. Całość ma wysokość około 3 me-
trów. To wyjątkowa forma w porównaniu z 
okolicznymi pomnikami. 

Cała część pochówku rodziny Rząd-
kowskich zajmowała duży teren na cmen-
tarzu. Widać przynajmniej tutaj trzy groby, 
na razie odnawiany jest tylko pomnik Sabi-
ny Świerczyńskiej z Rządkowskich. 

Towarzystwo odnawia tylko pewną 
część, bo chce od czegoś zacząć. Całego 
ogrodzenia nie jest w stanie odnowić, bo 
wymagałoby to dużo pracy i większych na-
kładów finansowych. Cały teren zostanie 
tylko uporządkowany. 

Były przewodniczący towarzystwa, 
Wojciech Gdowski, przypomina, że to już 
dziewiętnasty lub dwudziesty odnawia-
ny nagrobek na cmentarzu. - Nie mamy 
tak dużo pieniędzy, by od razu zapłacić za 
prace – wyjaśnia. – Zapłacimy w dwóch 
transzach, teraz jedna, druga po kweście, 
po1 listopada. W ubiegłym roku zebrali-
śmy około 10 tys. zł, ale musieliśmy część 
pieniędzy wydać na uregulowanie kosztów 
wcześniejszych renowacji. 

Wojciech Gdowski dziękuje za wspar-
cie mieszkańcom i liczy na hojność podczas 
najbliższej kwesty. 
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CZŁOWIEK SPROWADZA CIERPIENIE
Kiedyś każda dziewczynka chciała być 

królewną, a chłopczyk strażakiem. Zatem już 
od najmłodszych lat dzieci obierały sobie jakiś 
wzór, do którego dążyły i który starały się naśla-
dować. Oczywiście z wiekiem te wzorce się zmie-
niały. Można powiedzieć, że najpierw pojawiali 
się idole, a dopiero później – autorytety. Wydaje 
się, że tak było, jest i będzie, a jednak…

Wiele autorytetów upadło, a nowych jak na 
lekarstwo (trochę to przypomina chociażby sytu-
ację z aktorkami i aktorami – zarówno w Polsce 
jak i na świecie – odchodzą wielkie nazwiska, 
a na horyzoncie nie widać godnych następców). 
Warto zauważyć, że dzieci coraz rzadziej mó-
wią, że jak dorosną, chciałyby być jak mamusia 
albo tatuś. A gdy już trochę podrosną, to twier-
dzą wręcz, że nie chciałyby być jak ich rodzice. 
Oczywiście dziś – w szeroko rozumianej kul-
turze – lansuje się odrzucenie wszelkich auto-

rytetów, niestety nie proponując nic w zamian. 
Ale też nie można zrzucać odpowiedzialności za 
wszystko na media i należy poważnie zastanowić 
się, dlaczego rodzice nie są już takim autorytetem 
dla młodego pokolenia. Dotyczy to zresztą wielu 
innych osób czy instytucji, ale ostatecznie to za-
wsze dom jest miejscem, z którego się wychodzi 
– czy do szkoły, czy do kościoła – i do którego się 
wraca. 

Dlaczego w ogóle o tym piszę. Ponieważ po-
śród dość powszechnego narzekania na kondycję 
duchową i społeczną współczesnej młodzieży, nikt 
nie próbuje dociec przyczyn. Wszystko tłumaczy 
się złym wpływem otoczenia i wspomnianych 
mediów, dziś może zwłaszcza Internetu. Nikt z 
dorosłych nie bije się w piersi, że my bardzo często 
nie tylko nie jesteśmy autorytetami, ale jesteśmy 
antyautorytetami. Dzieje się tak, gdy nawzajem 
podważamy swoje kompetencje, moralność czy 

inteligencję. Nie ma wspólnego frontu, każdy 
uważa się za najmądrzejszego – mniej lub bar-
dziej świadomie dając sygnał, że sami powin-
niśmy być dla siebie jedyną wyrocznią i normą 
postępowania, nie bacząc na innych. A zatem – 
czynimy to, o co oskarżamy „współczesny świat” 
– uczymy odrzucenia wszelkich autorytetów i 
postawienia siebie na pierwszym miejscu: ego-
izm i egocentryzm w jednym.

Gwoli ścisłości i uczciwości należy pod-
kreślić, że nie wszystko i wszystkich można 
wrzucić do przysłowiowego jednego worka. Są 
chlubne wyjątki – zarówno wśród młodych, 
jak i starszych – gdzie jedni potrafią się uczyć 
od drugich; słuchają się nawzajem, dzielą się 
doświadczeniem i wiedzą. Dziś młodzież swo-
ją wiedzą przewyższa starsze pokolenie. I to też 
jest pole do dialogu, a nie zazdrości i ignorancji. 
Bo autorytetem może być każdy dla każdego, 
jeśli tylko na to zasługuje.

Ojciec Edgar

kondycja duchowa i społeczna młodzieży 
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z życia samorządu

DRODZY MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY OPATÓW
Szybko upływający czas sprawia, że 

przed nami kolejna jesień; mam nadzieję że 
w tym roku wyjątkowo ciepła i kolorowa; 
polska i złota. Jesień, która naszemu miastu 
i gminie przyniesie sporo istotnych zmian, 
wynikających z ciągle podejmowanych 
przez nas inwestycji i inicjatyw, o których 
krótko pozwolę sobie napisać troszkę niżej. 

Tegoroczna jesień, jak również nadcho-
dząca nieubłaganie zima, niestety będą dla 
nas i naszych finansów wyjątkowo trudne. 
Szalejące ceny energii elektrycznej i opału, 
rosnące koszty utrzymania budynków ko-
munalnych, świetlic wiejskich i szkół, wzrost 
wynagrodzeń, coraz droższe remonty i in-
westycje powodują, że bardzo ciężko jest mi 
jako włodarzowi naszej gminy spać spokojnie 
i nadal z optymizmem patrzeć w przyszłość. 

Realia z którymi przychodzi nam się 
mierzyć nie są dla samorządów łaskawe. 
Jeden z wielu przykładów to niedawno 
ogłoszony przez nas, wspólnie z innymi 
samorządami, przetarg na zakup energii 
elektrycznej na lata 2023-2024, który przy-
niósł oferty, zgodnie z którymi zamiast 
dotychczasowych 360 zł za 1 MWh ener-
gii, będziemy płacić 2660 zł, co w budżecie 
Opatowa spowoduje ujemną różnicę prze-
kraczającą kwotę 3 mln zł rocznie. Skąd 
wziąć te środki nie zaciągając kredytów i 
nie powodując tym samym problemów dla 
kolejnych pokoleń Opatowian…???  Ja k , 
utrzymując w ryzach zadłużenie Gminy do-
kończyć rozpoczęte, przełomowe dla Gmi-
ny inwestycje…??? Jak zaplanować inwesty-
cje i wydatki na rok 2023 przy tak wysokiej 
inflacji i braku możliwości przewidzenia 
dalszego rozwoju wypadków…??? 

Nadeszły czasy, w których pogodzenie 
marzeń o rozwoju Gminy oraz słusznych 
oczekiwań Mieszkańców z twardymi re-
aliami ekonomicznymi wymaga wiele wy-
siłków, pracy, zaangażowania i szczęścia. 
Pragnę Państwa jednak zapewnić, że zrobię 
wszystko, aby inwestycje które zostały już 
rozpoczęte, ale również i te które zostały 
Państwu przeze mnie obiecane, nie były 
zagrożone i aby zostały doprowadzone do 
końca, jeszcze w tej kadencji. 

W ostatnim czasie udało nam się zakoń-
czyć kilka z nich. Nareszcie wymieniliśmy 
dach na budynku Urzędu Miasta i Gminy. 
Zakończyliśmy remonty dróg gminnych 
przez wieś Marcinkowice, drogi z Balbi-
nowa w kierunku Przeuszyna, ulic Cegiel-
nianej, Kani i Cmentarnej w Opatowie.  
W najbliższych dniach oddamy do użytku 
Mieszkańców piękną i ultranowoczesną 
świetlicę wiejską w Balbinowie, potem za-

kończymy prace przy kompleksie sporto-
wym przy Szkole Podstawowej nr 1, a za 
około miesiąc przejmiemy od Wykonawcy 
zrewitalizowany opatowski Rynek, wraz z 
czternastometrowym masztem, na który 
11 listopada uroczyście wciągniemy flagę 
państwową. W najbliższym czasie będzie-
my świadkami rozpoczęcia prac rewitali-
zacyjnych na Kani, gdzie w przyszłym roku 
pojawi się nowoczesny basen. Ruszą także 
prace budowlane przy świetlicy w Nikisiał-
ce Małej oraz garażu dla Strażaków Ochot-
ników z Brzezia., Jesteśmy już po podpisa-
niu odpowiednich umów i oczekujemy na 
rozpoczęcie remontu drogi gminnej Koby-
lany – Strzyżowice oraz wytęsknionej wy-
miany lamp ulicznych na energooszczędne. 
Ostatniego października otworzymy oferty 
w ogłoszonym przez nas, wartym około 11 
mln zł przetargu na wyposażenie Centrum 
Templariuszy, które powstaje w budynku 
dawnego więzienia. Pracujemy nad kolejny-
mi, wartymi również około 11 mln zł pro-
jektami przebudowy budynku Opatowskie-
go Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich 
w Kornacicach, Podolu i Karwowie, jak 
również budową świetlicy w Brzeziu oraz 
placu zabaw w Strzyżowicach.

Gmina Opatów zmienia się na naszych 

oczach, a my nie ustajemy w pisaniu pro-
jektów i zabieganiu o pieniądze na kolejne, 
ważne dla naszych Mieszkańców inwesty-
cje. Najnowszym efektem tych starań są ko-
lejne milionowe środki finansowe przyzna-
ne z rządowego programu Polski Ład, tym 
razem na rewitalizację stawów wiejskich w 
Gojcowie i Kochowie oraz przygotowanie 
w tych miejscach, a także w Karwowie spe-
cjalnych punktów dla bezpiecznego czer-
pania wody dla celów gospodarczych przez 
rolników.      

Spoglądając na tę ogromną ilość zarów-
no rozpoczętych, jak i zaplanowanych w na-
szej Gminie inwestycji pozostaje mieć na-
dzieję, że Opatrzność będzie nadal wspierać 
nas w realizacji tych wszystkich zamierzeń i 
działań w tym naprawdę niepewnym i cięż-
kim dla samorządów czasie.

Moi Drodzy, życzę nam wszystkim siły, 
odporności i wytrwałości. Przetrwajmy ten 
trudny czas pomagając sobie i dbając o sie-
bie nawzajem. Dziękuję za Wasze zaufanie 
i wsparcie, którego niezmiennie doświad-
czam w rozmowach z Wami, a które dodaje 
mi ustawicznie sił, motywuje i daje wiarę, że 
„niemożliwe nie istnieje”…

Wasz Burmistrz
Grzegorz Gajewski



5OPATÓW nr 3 (43), lipiec - wrzesień 2022

remont pod nadzorem konserwatora

z zewnętrznych środków

Zakończyły się prace przy remoncie i 
wymianie pokrycia dachu na budynku Urzę-
du Miasta i Gminy. Koszty prac wyniosły 
566,7 tys. zł. 

Porozumienie z konserwatorem
- To kolejna nasza inwestycja, która była 

konieczna, a od wielu lat nie mogła doczekać 
się realizacji – informuje burmistrz Grzegorz 
Gajewski. - Dzięki długotrwałym, ale dobrym i 
efektywnym rozmowom prowadzonym z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków udało 
się wypracować rozwiązanie. Mogliśmy ogłosić 
i rozstrzygnąć przetarg na wymianę podziura-
wionego, znajdującego się w agonalnym stanie 
pokrycia dachowego na urzędzie. Gmina Opa-
tów zmienia się na naszych oczach.

Pokrycie dachu na budynku ratusza było 
w fatalnym stanie technicznym. Gont już 
dziurawy i często dochodziło do zalewania po-
mieszczeń. Jego wymiana była tym bardziej ko-
nieczna, bo przed dwoma laty wykonano prace 
rewitalizacyjne i modernizacyjne wewnątrz 
budynku. 

Blacha imitująca gont 
Długo trwały rozmowy z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków, który początkowo 
nie chciał zgodzić się na pokrycie dachu ma-
teriałem innym niż gont. Burmistrz Opatowa 
Grzegorz Gajewski przekonywał od początku, 
że jest to materiał drogi i nietrwały. Przypo-
minał, że zabytkowy budynek, zburzony w 
czasie II wojny światowej, podczas odbudowy 
pokryty został dachówką ceramiczną, która 

RATUSZ
Z NOWYM DACHEM 

ZBIORNIKI WODNE DO REWITALIZACJI

przetrwała do końcówki lat 70. ubiegłego wie-
ku. Potem, z braku innych materiałów, podczas 
koniecznego remontu, wymieniono ją na jedy-
ny dostępy gont. Dziś mało kto pokrywa nim 
budynki. 

W końcu udało się dojść do kompromisu 
i porozumienia z konserwatorem zabytków. 
Dach pokryty został blachą stalową profilowa-
ną Tilcor Shake kolor Charcoal, która odtwa-
rza charakter pokrycia pierwotnego, w szcze-
gólności w zakresie kształtu i koloru profilu 
imitującego gont drewniany. 

Powierzchnia połaci dachowej wyniosła 
965 metrów kwadratowych. 
Prace wykonywała firma 
Wikpol Łukasz Męcik. 

Wspaniała historia
Przypomnijmy, że budy-

nek Urzędu Miasta i Gminy, 
czyli Ratusz Miejski ma długą 
i bogatą historię. Został wy-
budowany w drugiej połowie 
XVI wieku najprawdopo-
dobniej z pieniędzy kanclerza 
Krzysztofa Szydłowieckiego, 
który zatrzymywał się ze swo-
ją świtą w Opatowie. W XIX 
w. znajdowały się tu koszary 
i cerkiew parafialna pw. św. 

Mikołaja. Od 1915 do 1918 roku budynek 
zajmowała Komendantura Wojsk Austro-Wę-
gierskich. W okresie międzywojennym w gma-
chu mieściło się starostwo i sejmik powiatowy. 
Podczas działań wojennych budynek został 
zniszczony. Odbudowano go w latach 50-60. 
XX wieku. 

To budynek murowany na planie prosto-
kąta, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z 
oszkarpowanymi narożami. W przyziemiu 
od strony rynku widoczne są czteroprzęsłowe 
podcienia arkadowo-filarowe o sklepieniu ko-
lebkowo- krzyżowym. 

Gmina Opatów otrzymała prawie 2,5 
mln zł na rewitalizację i zagospodaro-
wanie zbiorników wodnych w Karwowie, 
Gojcowie i Kochowie, by umożliwić rol-
nikom bezpieczny pobór wody do pro-
dukcji rolnej. 

- Nie ustajemy w poszukiwaniu no-
wych zewnętrznych środków finansowych 
dla naszej gminy – informuje burmistrz 
Grzegorz Gajewski. - Piszemy bardzo do-
bre projekty i ściągamy kolejne pieniądze 
do Opatowa. Tym razem do naszej gminy 
trafi prawie 2,5 mln zł z rządowego pro-
gramu Polski Ład. Pieniądze będą prze-
znaczone na rewitalizację dawnych stawów 
wiejskich w Gojcowie i Kochowie oraz 
przystosowanie ich i zalewu w Karwowie 
do poboru wody dla celów gospodarczych 
przez rolników. 

Ten pomysł nie dosyć, że odświeży i 
nada nowy wizerunek centralnym miej-
scom w Kochowie i Gojcowie, to jeszcze 
pozwoli gromadzić wody opadowe, z 
których rolnicy będą mogli korzystać, na 

przykład w porze oprysków. Tym samym 
nie będą pobierać cennej i deficytowej 
wody pitnej z wodociągu.

- Cieszę się, że ten pomysł dzięki 
wsparciu posła Krzysztofa Lipca, znalazł 
uznanie Rady Ministrów 
i będzie u nas realizowany 
– nie ukrywa zadowolenia 
burmistrz Grzegorz Gajew-
ski. - To kolejna spełniona 
obietnica, którą złożyłem 
mieszkańcom Gojcowa i Ko-
chowa. 

Rozstrzygnięcie naboru w 
ramach Programu Inwestycji 
Strategicznych „Polski Ład”, 
z przeznaczeniem dla gmin 
popegeerowskich zaprezen-
towano w Świętokrzyskim 
Urzędzie Wojewódzkim. Do 
gmin i powiatów wojewódz-
twa świętokrzyskiego trafiło 

150 milionów złotych. Pieniądze będą wy-
korzystywane na wyrównywanie historycz-
nych niesprawiedliwości, które wynikają z 
funkcjonowania na tych terenach Państwo-
wych Gospodarstw Rolniczych.
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WSPÓLNA ZABAWA

WIDOWISKO 
LITERACKO-MUZYCZNE

I Senioriada z Radiem Opatów

w rocznicę powstania

Na terenie Opatowskiego Ośrodka 
Kultury odbyła się I Senioriada z Radiem 
Opatów pod patronatem Burmistrza Mia-
sta i Gminy Grzegorza Gajewskiego. 

Redaktorzy Radia Opatów, Barbara 
Różalska, Paulina Nalewaj, Leszek Giepart 
oraz pozostali pracownicy OOK przygoto-
wali dla seniorów wiele niespodzianek. Były 
konkursy muzyczne, teatralne, filmowe, za-
bawa taneczna na ludową nutę przy udziale 
wspaniałej Kapeli Siema z Górna na czele z 
Jarosławem Majchrzakiem. Chór Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku wraz z opiekunem 
artystycznym Magdaleną Szemraj przygoto-
wał koncert piosenki polskiej. Wieczorem 
zapłonęło ognisko i był czas na pieczenie 
oraz smakowanie kiełbasek. Uczestnikom 
wydarzenia dopisywały wyśmienite nastro-
je, których nie zdołała zakłócić zmienna po-
goda. Zabawa taneczna i konkursy trwały 
do późnych godzin wieczornych. Seniorzy 

byli także pod wrażeniem wspaniałych prac 
pirograficznych prezentowanych tego dnia 
przez Justynę Skrzypczyńską. Do wspólnej 

zabawy dołączyli mieszkańcy i turyści w 
różnych wieku, stąd zabawa miała charakter 
integracji wielopokoleniowej. 

W 78. rocznicę wybuchu powstania 
warszawskiego w sali widowiskowej Opa-
towskiego Ośrodka Kultury zaprezentowa-
ne zostało widowisko literacko – muzyczne 
„Tych lat gniewnych czarny pył”. 

Wystąpili: Marti Wójcik, Chór Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku oraz wokaliści, recy-
tatorzy i tancerze z OOK, Michał Różalski, 
Jakub Różalski, Natalia Pyszczek, Zuzanna 
Wiśniewska, Bartosz Kozłowski, Zuzanna 
Susło, Zuzanna Kot, Alicja Staniszewska, 
Bartosz Stańczyk, Magdalena Susło, Igor Ko-
misarek, Zbigniew Nogal, Barbara Borzęcka, 
Karolina Wójcik oraz Mateusz Woźniak - 
akompaniament. 

Autorami widowiska byli: Magdalena 
Szemraj i Roman Dulny. Scenografię przygo-
towali: Beata Piątek i Sebastian Skrzypczak. 
Koncert odbył się pod patronatem Burmi-
strza Miasta i Gminy Opatów Grzegorza Ga-
jewskiego. Patronat medialny: Radio Opatów 
93. 7 fm.
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ŻYWIOŁOWY KONCERT

zespół Barvinok z Winnicy

program integracji społecznej

Twórca i kierownik artystyczny Narodo-
wego Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Barvinok” Petro Bojko przywitał się z bur-
mistrzem Grzegorzem Gajewskim tradycyj-
nym chlebem przywiezionym z ogarniętej 
wojną Ukrainy. Na życzenie burmistrza chle-
bem została poczęstowana publiczność zgro-
madzona w sali widowiskowej OOK. 

Publiczność niezwykle entuzjastycznie 
przyjęła koncert wspaniałych artystów z 
Ukrainy, którzy gorąco dziękowali miesz-
kańcom Opatowa za wsparcie dla ich Oj-
czyny. Petro Bojko i artyści „Barvinoka” do 
dziś w kontaktach telefonicznych dziękują za 
wspaniałą organizację koncertu, w tym także 
za możliwość odpoczynku i potrawy przy-
gotowane przez Stowarzyszeniu Stołówka 
"Bartosz”, dzięki współpracy z dyrektor Mał-
gorzatą Szczepańską. 

Koncert odbył się pod patronatem bur-
mistrza Grzegorza Gajewskiego. Patronat 
medialny: Radio Kielce, Radio Opatów, 
Radio Ostrowiec, „Tygodnik Nadwiślański”, 
„Echo Dnia”. Organizatorem koncertu był 
OOK. 

Ukraiński Zespół „Barvinok" z Winnicy zawitał z koncertem do Opatowa i w Sali 
widowiskowej Opatowskiego Ośrodka Kultury zaprezentował wspaniałe, żywiołowe 
widowisko z fantastycznymi układami tanecznymi, niesamowitą sprawnością młodych 
tancerzy, pięknymi, wyruszającymi pieśniami ukraińskimi i polskimi oraz grą na bęb-
nach. Na scenie momentami pojawiało się ponad 60 tancerzy. 

WSPARCIE 
SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ

Gmina Opatów  realizuje rządowy 
„Program integracji społecznej i obywa-
telskiej Romów w Polsce na lata 2021-
2030”

To kontynuacja programu wspierania 
społeczności romskiej prowadzonego od 
2004 r. Przez kilkanaście lat gmina realizo-
wała program w komponencie edukacja i 

remont mieszkań. W 2022 r. wyremontowała 
jeden lokal mieszkalny oraz korytarz będący 
częścią wspólną w budynku. Dofinansowanie 
w bieżącym roku  z programu wyniosło 6 tys. zł. 

W województwie świętokrzyskim 
program na rzecz społeczności romskiej 
realizują dwa samorządy, Opatów i San-
domierz.
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WOJENNY TERROR 

historii duch tajemny 

Przedstawione świadectwa to materiały 
dochodzeniowe Okręgowej Komisji Bada-
nia Zbrodni Hitlerowskich (OKBZN) w 
Radomiu w sprawie zbrodni hitlerowskich 
popełnionych na terenie powiatu opatow-
skiego - protokoły przesłuchania świadków 
i zestawienie zbrodni niemieckich. Główna 
Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w 
Polsce to instytucja państwowa działająca w 
latach 1945-1949 przy Ministerstwie Spra-
wiedliwości. W 1949 roku przekształcona w 
główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerow-
skich w Polsce.

Artykuł prezentuje zapis wspomnień 
Zofii Stachury – bezrobotnej, Michała Za-
jąca – robotnika oraz Wacława Dobroczyka 
– rolnika. Osoby te w charakterze świadków 
zostały przesłuchane w dniach 18 kwietnia, 
11 i 18 maja 1946 roku w Sądzie Grodzkim 
w Opatowie przez sędziego A. Zalewskiego 
z udziałem protokolanta R. Cybulskiego po 
uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań.

Zofia Stachura

Wiek 20 lat, zamieszkała z rodzicami w 
Opatowie na ulicy Iwańska 100. Bezrobotna. 
Gospodyni domowa. Niekarana. Wyznania 
rzymskokatolickiego. W czasie okupacji jako 
nastolatka była świadkiem terroru niemiec-
kich funkcjonariuszy wobec ludności cywilnej 
w Opatowie.

W czasie okupacji niemieckiej, daty do-
kładnie nie pamiętam, widziałam, jak znany 
na miejscowym terenie kat ludności żydow-
skiej, funkcjonariusz miejscowego SD Ry-
szard Hospodar, powszechnie „szoferem” 

nazywany, prowadził na cmentarz, od które-
go zamieszkuję w pobliżu, jakiegoś młode-
go, około lat 20 liczącego, mężczyznę, który 
według oświadczenia naocznych świadków 
został na cmentarzu obranym przez nich na 
miejsce straceń zamordowany. Najprawdopo-
dobniej za to, że zbiegł kilkakrotnie z obozu 
pracy przymusowej.

Innym znów razem widziałam, jak Ho-
spodar w asyście nie mniej okrutnego funk-
cjonariusza pol. krym. Stanisława Słonki 
prowadził na toż samo miejsce stracenia ja-
kiegoś młodego człowieka ze związanymi w 
tył rękoma, o którym mówiono, że został na 
cmentarzu zamordowany. W jakiś czas póź-
niej oglądałam tam zwłoki jakiegoś bez ręki 
mężczyzny, o którym mówiono, że został za-
mordowany przez Słonkę i Hospodara. Wi-
działam też, jak żandarm Alfred Biller razem 
z innymi powracał szosą od strony Iwanisk, 
skąd wkrótce po tym wieźli milicjanci ży-
dowscy zwłoki jakiegoś Żyda, który został za-
mordowany na skutek przekroczenia granicy 
zakreślonej dla getta.

Wielką nienawiścią dla ludności polskiej 
i żydowskiej odznaczał się żandarm niemiec-
ki, obywatel polski Alfred Biller, którego wi-
działam, gdy strzelał zza muru cmentarnego 
w trakcie pościgu za zamachowcami na szefa 
miejscowego SD, Schultza, przy czym według 
wersji okolicznej ludności jeden z uchodzą-
cych został przez niego postrzelonym. Po-
dobnie widziałam, jak ten sam Biller bił kolbą 
karabinu ludzi schwytanych z pobliskiej wsi 
Marcinkowice na roboty przymusowe do 
Niemiec.

Michał Zając

Urodzony 8 września 1912 roku, za-
mieszkały w Opatowie na ulicy Wiejskiej 5. 
Robotnik. Niekarany. Wyznania rzymskoka-
tolickiego. We wrześniu 1939 roku został de-
portowany do pracy przymusowej na terenie 
Niemiec. Udało mu się zbiec i powrócić do 
kraju w 1942 roku. Został jednak ponownie 
złapany i po brutalnym śledztwie zesłany do 
niewolniczej pracy w Hanowerze na terenie 
Rzeszy,

Od chwili wybuchu wojny, tj. od września 
1939 r., przebywałem jako jeniec na robotach 
przymusowych w Niemczech, skąd w roku 
1942 zdołałem uratować się ucieczką. Wkrót-
ce po tym funkcjonariusz miejscowego SD 
Stanisław Słonka polecił mi, abym się zgłosił 
do niego. Skoro to uczyniłem, na skutek za-
pewnień, że nic mi złego nie uczyni, udałem 
się wraz z nim do SD, gdzie oddał mnie w 
ręce szefa tego urzędu, później zastrzelone-
go, Schultza, nadmieniając przy tym, że jest 
to ten, o którym mówił. Po czym Słonka 
odszedł. Schulz przystąpił do badania, z któ-
rego zorientowałem się, że jest on dokładnie 
poinformowany, iż zbiegłem z Niemiec, a na-
wet wręcz mi oświadczył, że będę odesłany do 
obozu karnego na okres 6 miesięcy, albowiem 
właśnie takiej kary domaga się Słonka.

Po upływie paru dni, poprzez krótkie po-
byty w aresztach: opatowskim i częstochow-
skim, zostałem odtransportowany na roboty 
do Hannoweru, dokąd od Częstochowy 
eskortował mnie, zakutego w kajdany, żan-
darm niemiecki. Jakkolwiek w obozie karnym 
umieszczony nie zostałem, niemniej jednak 
musiałem pracować na terenie Rzeszy do cza-
su wkroczenia wojsk sojuszniczych. W czasie 
pobytu w areszcie w Opatowie spotkałem się 
z osadzonym tam Kazimierzem Królikow-
skim, który będąc cały czarny od uderzeń, 
sińców, skarżył się, że został skatowany przez 
Tadeusza Teodorczyka i Stanisława Słonkę, z 
których jeden bił go dębowym, drugi zaś gra-
bowym kijem. Obaj oni mieli jak najgorszą 
opinię ze względu na szkodliwą dla narodu 
współpracę z Niemcami. W czasie pobytu w 
Niemczech otrzymałem od kolegów listy, w 
których donosili mi, że Słonka jest „królem” 
całego miasta i może zabić każdego Polaka.

Wacław Dobroczek
Wiek 27 lat, zamieszkały w Brzeziach 

gminie Opatów. Rolnik. Niekarany. Wyzna-
nia rzymskokatolickiego. Były więzień obo-
zu pracy w Blechhammer.

W październiku 1942 r., w czasie łapa-
nek ludności, zostałem schwytany i wywie-
ziony na roboty przymusowe do Rzeszy, 
skąd 1 stycznia 1943 r. zdołałem uratować 
się ucieczką. Przebywałem w domu do dnia 
14 lipca 1943 r., kiedy to przyjechał do na-

Od zakończenia II wojny światowej minęło kilkadziesiąt lat. Pamięć o ofiarach, wy-
darzeniach 1 września 1939 roku i bolesnych doświadczeniach powinna trwać. Kon-
tynuujemy cykl publikowania relacji świadków wydarzeń II wojny światowej z terenu 
Opatowa.
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KWIATY NA KAŻDĄ OKAZJĘ
nasze firmy

Anna Kargul i Teresa Kasińska od 
1991 r. prowadzą kwiaciarnię w swoim 
lokalu przy ulicy 1 Maja 22 w Opatowie. 
Od tego czasu zmieniały się gusty, mody, 
ale kwiaty były i nadal są najprzyjemniej-
szym podarunkiem na różne okoliczności 
i okazje. 

- Zapotrzebowanie na kwiaty ciągle u 
nas wzrasta – mówią Anna Kargul i Teresa 
Kasińska. – Tak było dawniej i tak jest dzi-
siaj. Zdecydowaliśmy się na taką działalność, 
bo pracowaliśmy wcześniej w handlu. Spra-
wia nam przyjemność taki pachnący biznes. 

Róże najmodniejsze 
Gdy panie zaczynały swoją działalność 

w sprzedaży dominowały róże i gerbery. Z 
każdym rokiem przybywało w kwiaciarni 
różnych gatunków, odmian. Mieszkańcy 
kupowali coraz więcej kwiatów.

Teraz mają olbrzymi asortyment. Nie 
ukrywają przy tym, że największe zapotrze-
bowanie jest na róże, goździki, gerbery, lilie, 
margaretki, eustomy. 

- Róże mieszkańcy kupują przez cały 
rok – mówią panie. – Mamy je w różnych 
kolorach, czerwone, różowe, malinowe, her-
baciane, białe, żółte. Najwięcej sprzedajemy 
czerwonych. A tulipany, na przykład, są se-
zonowe. Schodzą tylko wiosną i najwięcej w 
żółtym kolorze.. 

Uroczystości cały rok
Przez cały rok panie obserwują zainte-

resowanie kwiatami, szczególnie w okolicy 
różnych świąt, uroczystości. Najpierw jest 
Dzień Babci i klienci najczęściej kupują wte-
dy prymulki i różne kwiaty doniczkowe. W 
8 marca na Dzień Kobiet największe zapo-
trzebowanie jest na tulipany, róże, storczyki 
doniczkowe, a na Wielkanoc powodzenie 
maja kwiat wiosenne – tulipany, żonkile i 
irysy. 

W maju na Dzień Matki w kwiaciarni 
nie może zabraknąć róż w różnych kolorach. 
Na zakończenie roku szkolnego, tak, jak i 
w październiku na Dzień Nauczyciela, ro-
dzice, uczniowie kupują dla wychowawców 
bukiety z różnych kwiatów.   

W goździki, chryzantemy oraz sztuczne 
kwiaty kwiaciarnia jest dobrze zaopatrzona 
na Wszystkich Świętych. - Wykonujemy 
kompozycje na żywej choinie a także całe 
sztuczne – wyliczają panie. 

Na Boże Narodzenie w kwiaciarni po-
jawia się poinsecja czyli popularna gwiazda 
betlejemska. Większy ruch panuje też przed 
popularnymi imieninami. 

Dbają o jakość
Jak podają panie, sprzedaż kwiatów od 

początku działalności wzrosła 10-krotnie. 
- Jest moda na kwiaty – mówią. – Poza tym 
nasza kwiaciarnia ma dobrą markę, posiadamy 
duży wybór kwiatów. Ludzie nas znają, klienci 
przyzwyczaili się do nas. 

Obecnie są w Opatowie 3-4 kwiaciarnie. 
Ponadto sklepy sieciowe, Lidl, Biedronka 
sprzedają dużo kwiatów, obniżają ceny przed 
różnymi świętami, więc stanowią dla kwiaciar-
ni konkurencję. - Ale my mamy stałych klien-
tów, którzy do nas zawsze wracają – mówią 
panie. - Dbamy o jakość. 

Anna Kargul i Teresa Kasińska chcą 
utrzymać dotychczasowy poziom sprzedaży, 
wszystko zależy jednak od popytu, od klienta. 
Ceny kwiatów w porównaniu z rokiem ubie-
głym, z wrześniem 2021 r., bardzo wzrosły, 
najwięcej kwiaty sztuczne, doniczkowe, z cię-
tych – róże. Średnio o około 30- 40 proc. 

Panie jeżdżą raz w tygodniu do Warsza-
wy, gdzie kupują kwiaty na giełdzie. Trzy razy 
w tygodniu przyjeżdżają do nich dostawcy z 
Kielc. Przez ponad 30 lat działalności zwięk-
szyły powierzchnie kwiaciarni i obecnie jest 
ona wystarczająca, mają teraz zaplecze, chłod-
nię. Pracują tylko we dwie, nikogo nie zatrud-
niają. – Na początku same prowadziłyśmy 
rachunki, teraz mamy Biuro Rachunkowe, 
które rozlicza nas z Urzędem Skarbowym 
– wyjaśniają. - Zmieniają się przepisy ciągle 
zwiększane są podatki, jednak dajemy radę. 

szej wsi znany z wrogiego nastawienia do 
Polaków b. funkcjonariusz policji krym. Sta-
nisław Słonka. Ledwiem wyszedł ze sklepu, 
w którym się z nim przypadkowo spotka-
łem, gdy ten wyszedł za mną i począł krzy-
czeć, abym stanął, po czym wylegitymował 
mnie i oświadczył, że mnie aresztuje za to, 
żem zbiegł z pracy w Blechammer. Po trzy-
tygodniowym pobycie w areszcie zostałem 
przewieziony i umieszczony w tejże samej 
miejscowości, z której po krótkim poby-
cie przydzielono mnie do pracy, przy czym 
przed opuszczeniem obozu zostałem silnie 
pobity przez żandarma bykowcem.

Terror w powiecie opatowskim
Największy terror okupanci wprowa-

dzili jesienią 1942 r. Ich celem było przede 
wszystkim ograbienie rolników z produktów 
żywnościowych, zapewnienie siły roboczej 
dla gospodarki Rzeszy, a w następnych latach 
zwalczanie zaplecza polskiej partyzantki. Na 
obszarze powiatu opatowskiego dominował 
typ mniejszych, aczkolwiek licznych akcji 
represyjnych polegających na pojedynczych 
aresztowaniach i zabójstwach lub wielokrot-
nym nękaniu tej samej wsi połączonych z 
rozstrzeliwaniem lub uprowadzeniem wy-
branej liczby osób. Szczególnie, jak wynika z 
zeznań świadków, na tle represji wyróżniały 
się dwie osoby: znany zbrodniarz niemiecki 
Ryszard Hospodar oraz Stanisław Słonka.

Przez niemieckie więzienia i areszty na 
terenie dystryktu radomskiego przeszło ok. 
83 tys. ludzi. Dla wielu aresztowanych były 
one punktem etapowym w wysyłce do obo-
zów koncentracyjnych (do których z dys-
tryktu trafiło ok. 70 tys. ludzi) lub egzekucji 
w miejscach masowych straceń.

Zaobserwować można także specyfikę 
działań funkcjonariuszy niemieckich z po-
szczególnych posterunków i placówek. Cha-
rakterystyczną metodą działania funkcjo-
nariuszy Schupo były publiczne egzekucje, 
których przebieg miał działać odstraszająco.

Radosław Sroczyński
Pedagogiczna Biblioteka w Opatowie
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CZWARTA REAKTYWACJA
pasjonaci, społecznicy

Koło Gospodyń Wiejskich w Oficjało-
wie w nowej edycji, po czwartej reakty-
wacji, działa od 2019 r. Obecnie głównym 
celem są spotkania towarzyskie, zebra-
nia wiejskie. 

Wieś tak jak miasto 
- Chcemy utrzymać działkę, którą otrzy-

maliśmy od gminy – mówi przewodnicząca 
KGW, Jadwiga Lesiak. – Jest niewielka, ma 
0,33 ara, ale należy już do naszej historii. O 
działkę postarał się Aleksander Kasiński w 
1955 r., który był wtedy sołtysem. Chciał, 
by młodzież miała miejsce na zajęcia spor-
towe. Odbywały się wtedy rozgrywki 
chłopców z Okaliny, Oficjałowa, Opatowa. 
Grywał tu nawet w piłkę obecny burmistrz 
Grzegorz Gajewski. 

- Obecnie KGW liczy 14 osób – doda-
je zastępca przewodniczącej KGW, Jakub 
Zwolski. – Mamy od burmistrza domek ho-
lenderski, podobny jest w Jagninie. Ładnie 
go wyposażyliśmy w środku, kupiliśmy na-
czynia, niezbędny sprzęt, lodówkę. Otrzy-
maliśmy 3 tys. zł z Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Wykonaliśmy 
ogrodzenie w 2021 r. z pozostałych fundu-
szy, które pozostały z promocji szczepienia 
przeciw covid. Chcemy, by wieś nie różni-
ła od miasta. Uczestniczymy w imprezach 
kulturalnych, wycieczkach, spotkaniach w 
Opatowskim Ośrodku Kultury, który nas 
wspiera. Sprzedaje nam bilety. 

Współpraca z gminą układa się dobrze. - 
Jesteśmy wdzięczni burmistrzowi za domek 
holenderski i za jego ubezpieczenie - pod-
kreślają Jadwiga Lesiak i Jakub Zwolski. 

Poprzednicy 
A jak powstała pierwsza organizacja 

KGW? Założono koło w latach 60., odby-
wały się wtedy kursy gotowania, pieczenia, 
przyjeżdżali lekarze. 

Liderami poprzednich organizacji wiej-
skich w Oficjałowie były kolejne przewod-
niczące, panie: Janina Majewska, Bogusła-
wa Sternik, Anna Domańska. 

Mieszkańcy przypominają też osobę 
Jana Mroczkowskiego, który był sołtysem 
w latach 80. i wyróżniał się swoją działalno-
ścią. Zarażał wszystkich swoją energią, pasją 
w czasach, gdy były pieniądze, ale brakowa-
ło wszędzie towarów. Robiono wtedy to, co 
było możliwe. Modne były czyny społeczne. 

Piękna historia
Członkowie KGW szczycą się tym, że 

Oficjałów ma piękną historię. Początki miej-
scowości sięgają końca XIX wieku. Z tam-
tego czasu pozostały tylko dwa domy, które 
należą do rodziny Polaków i Oficjalskich.

Dawniej to była bardzo prężna wieś. 
Ich ojcowie zakładali energię elektryczną w 
1958 r. Gaz został doprowadzony w latach 
80. Razem z wsią Okalina zainstalowano 
telefony na początku 90. 

Oficjałów leży przy bardzo ruchliwej 
drodze krajowej, w terenie górzystym, gdzie 
jest ograniczenie prędkości, ale prawie nikt 
nie przestrzega przepisów. Są zakręty, drze-
wa owocowe, które zasłaniają widoczność. 
Obecnie jest tu niebezpiecznie. Wszyscy 
czekają na obwodnicę, bo po jej wybudowa-
niu ruch tu będzie mniejszy. 

Członkowie KGW: Jadwiga Lesiak, Jakub Zwolski, Zofia Sadaj, Anna Zwolska, Elżbieta 
Marzec, Marzena Szlufik, Jan Guzal, Teresa Guzal, Piotr Zarzycki, Blanka Utnik, Piotr Sim-
la, Danuta Sadaj, Marianna Stankowska, Tadeusz Lesiak. 

Seniorki, od lewej Alicja Oficjalska, Zdzisława Polak

Od lewej KGW w Oficjałowie – przewodniczący KGW Jakub Zwolski, Marianna Stankowska, 
seniorka - Janina Mroczkowska, Marzena Szlufik, Jadwiga Lesiak, Zofia Sadaj, Iza Sikora, 

Irena Łukasik, Edyta Sikora, Tadeusz Lesiak.

Oficjałów ma 53 numery, jest 6 pustych 
budynków, mieszkańców około 100. 

Regina Szewczyk należy do najstar-
szych, niedawno ukończyła 100 lat, Zofia 
Gąsiorowska ma 94 lata, Janina Mroczkow-
ska – 88. 

Marzena Szlufik przybyła do Oficjało-
wa w 1983 r. z Okaliny, ale jej tata Wiesław 
Woźniak pochodził z Oficjałowa. Chwali 
sobie tutejsze warunki, dobrą komunikację. 
Wiesław Woźniak nie ukrywa, że nie ma tu 
za wiele młodych ludzi, bo wyjeżdżają do 
większych aglomeracji. 
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PRZEBUDOWY OPATOWSKIEJ 
BAZYLIKI ROMAŃSKIEJ (5)

w świecie Stanisława Kwiatkowskiego

Z posiedzenia kapituły opatowskiej 
dnia 11 listopada 1951 r.:

Działania wojenne, zwłaszcza od końca 
lipca 1944 r. do 16 stycznia 1945 r., gdy na 
terenie powiatów opatowskiego i sando-
mierskiego utworzył się front bojowy, po-
czyniły duże szkody w Opatowie i okolicy, 
nie oszczędziły i kolegiaty. 

Dach kolegiaty został podziurawiony, 
cztery belki nad prezbiterium strzaskane od 
bomb, sklepienie nad prezbiterium i nawą 
główną w dwóch miejscach rozbite, wszyst-
kie krokwie nad nawą główną rozeszły się 
dołem nad murem ścian, wszystkie szyby 
w kolegiacie zdruzgotane, ramy połama-
ne, sklepienie w lewej nawie popękało, w 
sklepieniach ponad oknami głównej nawy 
zrobiły się rysy i otwory, górna część ściany 
dzielącej lewą nawę od skarbca pod dachem 
uległa wielkiemu zniszczeniu. 

Staraniem ks. Walentego Krakowiaka, 
wikariusza pod nieobecność proboszcza 
latem 1945 r., większe otwory w dachu 
zostały nakryte częściowo nową blachą, za-
murowane otwory w sklepieniu nad prezbi-
terium i w głównej nawie, wprawione ramy 
i oszklone okna w głównej nawie i prezbi-
terium. 

Ks. Kanonik Andrzej Glibowski, po 
objęciu probostwa Opatów późną jesienią 
1945 r., przystąpił do dalszej restauracji ko-
legiaty. W kwietniu 1946 r. naprawił dach 
na lewej frontowej wieży, jesienią tego roku 
wprawił nowe ramy okienne i oszklił pięć 
okien w skarbcu, naprawił część dachu nad 
prezbiterium. W 1947 r. pokrył nową bla-
chą ocynkowaną przeszło czterysta metrów 
dachu i założył nowe rynny. W 1948 r. na-
prawił więźbę dachową nad prezbiterium i 
główną nawą przez założenie czterech no-

wych belek nad prezbiterium, naprawienie 
osiemnastu krokiew nad główną nawą i 
prezbiterium, dał nowe murłaty na miejsce 
spróchniałych, zblatował i obłożył nakład-
kami dębowymi kilka belek nad nawą głów-
ną. 

W 1949 r. naprawił wszystko pęknię-
cia w ścianach, w sklepieniu i w lunetach 
nad oknami wewnątrz kolegiaty, rozebrał 
ścianę nad skarbcem grożącą zawaleniem i 
na nowo odbudował z dodaniem sześćdzie-
sięciu nowych ciosów, naprawił popękane 
sklepienie w bocznej północnej nawie, od-
murował siedem okien wewnątrz w oby-
dwóch bocznych nawach. Uprzątnął całe 
masy gruzów ze sklepień nad całym kościo-
łem (błędna, choć podjęta w dobrej wierze 
decyzja odciążenia poprzez usunięcie gruzu 
z pachwin sklepienia, stała się przyczyną 

pęknięcia sklepienia nawy głównej na ca-
łej jej długości - S.K.), przerobił nad nawą 
północną i nad skarbcem całe wiązanie da-
chowe poprzez dodanie kilku nowych be-
lek, krokiew i prawie wszystkich desek pod 
blachą i cały dach nad tą nawą pokrył nową 
blachą z załączeniem rynien. 

W 1950 r. pomalowano farbą olejną 
dach na obydwóch frontowych wieżach, na 
sygnaturce i nad całym górnym kościołem 
i częściowo naprawiono zewnętrzną ścianę 
południową w transepcie. W 1951 r. w dal-
szym ciągu przeprowadzono remont tejże 
zewnętrznej ściany w transepcie oraz napra-
wiono górną część ściany zewnętrznej nad 
oknami od południa przez wymianę znisz-
czonych i brakujących ciosów na nowe. 

(pisownia zgodnie z oryginałem z nie-
wielkimi poprawkami, opracował S.K.)
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uroczystości w kolegiacie

100 LAT OBRAZU 
NA BRAMIE WARSZAWSKIEJ

Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej został wykonany częściowo z drewna, prawdopodobnie lipowego, oraz blachy. Ca-
łość jest złocona. W kolorze ciemnym są: twarze, dłonie i stopa Dzieciątka. Jest też kartusz wykonany z miedzianej blachy. 

Przedstawienie uległo lekkiej degradacji, więc potrzebne były poprawki. Podjął się ich opatowski artysta Adam Hanuszkie-
wicz. Całość wyczyścił, ale też poprawił złocenia na obrazie oraz go uszczelnił. Ponadto stary zapis dat „1920 – 2008” zastąpił 
nowym „1922 – 2022”.

15 sierpnia odbyły się w Opatowie 
uroczystości w setną rocznicę zawiesze-
nia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
na Bramie Warszawskiej przez księdza 
Szymona Pióro. 

Błogosławieństwo miastu i mieszkańcom
Nabożeństwu w Kolegiacie Święte-

go Marcina przewodniczył biskup senior 
Edward Frankowski. –To nasza uroczysta 
eucharystia, prosimy o dalszą opiekę nad 
miastem i nad naszą ojczyzną – mówił bi-
skup podczas mszy świętej. - Jest to jej zwy-
cięstwo, Matka Boża Zwycięska. Modlimy 
się, byśmy byli wierni Matce Bożej. Niech 
nas broni przed zagrożeniami tego świata. 

Biskup Edward Frankowski przypo-
mniał, że ksiądz Szymon Pióro zawiesił 
obraz przed stu laty i wygłosił kazanie, mó-
wiąc o sławnym zwycięstwie naszego wojska 
nad bolszewikami. - Po stu latach jesteśmy 
szczęśliwi – podkreślił biskup. - Jakże ważna 
była rola wojska i wojskowych kapelanów. 
Musi być w nas wielka nadzieja i miłość, by 
pokonać trudności. 

Ksiądz biskup udzielił błogosławień-
stwa mieszkańcom i pobłogosławił też ob-
raz Matki Bożej Częstochowskiej, zawierza-
jąc Matce Opatów i wszystkie rodziny. 
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Wotum wdzięczności
Ksiądz prałat, dr Michał Spociński 

mówił, że obraz Matki Bożej Często-
chowskiej został przywieziony z Jasnej 
Góry i zawieszony na Bramie Warszaw-
skiej 15 sierpnia 1922 r. Było to wotum 
wdzięczności za „Cud nad Wisłą”, zwycię-
ską bitwę Polaków w wojnie polsko- bol-
szewickiej, która rozegrała się 15 sierpnia 
1920 roku. - Dziś my mieszkańcy Opato-
wa pomni tamtego wydarzenia, chcemy 
podziękować Matce Bożęj za opiekę. Ob-
chodzimy jubileusz 100-lecia szczególnej 
obecności Matki Bożej, dziękujemy za 
ocalenie ojczyzny i prośmy dzisiaj o jej 
bezpieczeństwo. Wierzymy, że nigdy nas 
nie opuścisz. 

Ksiądz Michał Spociński złożył ży-
czenia urodzinowe księdzu biskupowi 
Edwardowi Frankowskiemu, który 15 
sierpnia kończył 85 lat. Podziękował za 
udział we mszy kapłanom z dekanatu, 
władzom miasta na czele z wiceburmi-
strzem Marcinem Słapkiem, władzom 
powiatu na czele ze starostą Tomaszem 
Stańkiem, służbom mundurowym, przed-
stawicielom opatowskich szkół, dzieciom 
i młodzieży. Podziękował artyście Ada-
mowi Hanuszkiewiczowi za renowację 
obrazu. 

Wiersze i pieśni przed ołtarzem
Program słowno- muzyczny przygoto-

wali podopieczni Opatowskiego Ośrodka 
Kultury. Wystąpiły uczennice klasy trzeciej ze 
Szkoły Podstawowe nr 1. Anastazja Pruś za-
śpiewała pieśń ,,Wśród tylu dróg” oraz ,,Mary-
jo, śliczna Pani", Natalia Szydlak - ,,Była cicha 
i piękna jak wiosna”. Wiersz ,,Wielka rocznica 
15 sierpnia 1920 r." recytowały: Martyna Ba-

ran, Julia Gawlik, Julia Korycińska. 
Zaprezentował się także zespół „So-

pran” w składzie: Maja Gorazd - śpiew, We-
ronika Kucharska - flet poprzeczny, Michał 
Bugała - gitara. W jego wykonaniu usły-
szeliśmy: „Matka Boska Częstochowska”, 
„Maryjo, Matko mojego wezwania”. Opiekę 
artystyczną sprawowały Magdalena Szemraj 
i Ewa Jasińska.

Wzorem króla i kardynała 
Po koncercie wiceburmistrz Marcin 

Słapek podziękował księdzu prałatowi za 
piękną inicjatywę, księdzu biskupowi – 
za odprawienie mszy. Burmistrz Grzegorz 
Gajewski nie mógł uczestniczyć w uro-
czystości, ale przekazał list do odczytania. 
- Wzorem króla Jana Kazimierza i księdza 
kardynała Stefana Wyszyńskiego stawiam 
u stóp miasta i jego mieszkańców wszyst-
ko, co mam. Zawierzam miasto Maryi. 
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turniej Sołectw

NIKISIAŁKA MAŁA, 
ALE WIELKA DUCHEM

W sobotę, 10 września, odbył się na 
stadionie Turniej Sołectw Gminy Opatów. 
Najlepsze okazały się drużyny Nikisiałki 
Małej, przed Kornacicami i Strzyżowicami.

- Doskonała zabawa i wielkie emocje 
– mówił burmistrz Grzegorz Gajewski. - 
Mimo niesprzyjającej pogody, nasi dzielni 
sołtysi wraz ze swoimi drużynami rozegrali 
doskonałe zawody, w których po emocjo-
nującym boju i trzech dogrywkach najlepsi 
okazali się mieszkańcy Nikisiałki Małej. 
Gratuluję również sołectwu Jagnin, które 
zwyciężyło w konkursie muzycznym zorga-
nizowanym przez Radio Opatów.

Burmistrz pogratulował zwycięzcom, 
organizatorom imprezy, szczególnie radnym 
Rady Miejskiej, Waldemarowi Bocheńskie-
mu, Magdalenie Masternak Wiesławowi 
Susce, przewodniczącej Małgorzacie Szcze-
pańskiej, dyrektor Opatowskiego Ośrodka 
Kultury, Longinie Ordon oraz pracowni-
kom OOK i Radia Opatów, Edycie Gwoź-
dzik, Maciejowi Zygadło oraz Kołom Go-
spodyń Wiejskich. Kolejna edycja za rok, 
wczesnym latem.

Sędziami turnieju były panie o dużym 
doświadczeniu w prowadzeniu imprez ma-
sowych: Małgorzata Szczepańska i Edyta 
Gożdzik. Rozegrano pięć konkurencji – rzut 
oponą ciągnikową na odległość, przepycha-
nie kapusty łopatą sztychówką na czas, sko-
ki w workach, przeciąganie liny, powożenie 
zawodnika z zasłoniętymi oczami. Z jednej 
konkurencji, przetaczanie belek słomy, orga-
nizatorzy zrezygnowali ze względu na pogo-
dę obawiając się kontuzji. 

By wyłonić zwycięzcę, zostały rozegrane 
dogrywki, siłowanie na ręce, bieg na 400 m, 
które też nie wyłoniły zwycięzcy. Dopiero 
w kolejnej dogrywce, strzałach na bramkę, 
zwycięzcą okazała się drużyna z Nikisiałki 
Malej. 

- Pracować z wami, współpracować to 
wielka przyjemność – zwracał się burmistrz 
Grzegorz Gajewski do mieszkańców w pod-
sumowaniu imprezy. - To, co się wydarzyło 
tutaj, jest początkiem kolejnych edycji tur-
niejów. Brawa dla zwycięzców, Nikisiałka 
Mała, ale wielka duchem.

Walka była zacięta do końca. Nikisiałka 
Mała za pierwsze miejsce otrzymała 1000 zł, 
Kornacice za drugie miejsce – 800 zł, Strzy-
żowice za trzecie - 500 zł. Do drużyn trafiły 
także puchary. 

Radny Waldemar Bocheński, jeden z 
organizatorów Turnieju Sołectw, podkre-
ślił, że impreza cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem. Uczestniczyło w niej 8 sołectw: 
Strzyżowice, Nikisiałka Mała, Brzezie, Ja-
gnin, Tomaszów, Wąworków, Kornacice i 
Okalina Kolonia. – Impreza miał na celu 

integrację obszarów wiejskich i wspaniałą 
zabawę – powiedział. - Dla uczestników i wi-
dzów mieliśmy bezpłatne ciasta, kiełbaski na 
gorąco. Dziękuję KGW, które wzięły udział 
w tej imprezie: Brzezie, Kornacice, Jagnin, a 
także Sławkowi Masternakowi, który zawsze 
promuje takie przedsięwzięcia, przygotowu-

je degustacje. 
Radio Opatów zorganizowało konkurs 

„Jaka to melodia?” i ufundowało puchar. 
Zwyciężył ten, kto odgadł wszystkie trzy ty-
tuły. 

Kapela Siema grała dla mieszkańców do 
późnych godzin nocnych. 
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KAWALKADA 
W JEDNAKOWYM UBIORZE

międzynarodowy Rajd Katyński

W tle zamek w Chocimiu

Burmistrz Grzegorz Gajewski uczest-
niczył w XXII Międzynarodowym Rajdzie 
Katyńskim imienia komandora Wiktora Wę-
grzyna. Tym razem wzięło w nim udział 60 
motocyklistów, trwał 16 dni, trasa wynosiła 
5850 kilometrów. 

- To mój piąty rajd, szczególny – mówi 
burmistrz Grzegorz Gajewski. – W wypra-
wie towarzyszyła mi małżonka. 15 sierpnia 
obchodziliśmy podczas rajdu trzynastą rocz-
nicę zawarcia związku małżeńskiego. Wypa-
dła nam w Budapeszcie. I tak życie prywatne 
przeplata się z narodowym, rocznice rodzinne 
z państwowymi.

Szlakiem chwały oręża polskiego 
W tym roku ze względu na wojnę w Ukra-

inie uczestnicy rajdu nie mogli odwiedzić Bia-
łorusi, Rosji. Nie chcieli, by ich utożsamiano 
z propagandą rosyjską. Pojechali szlakiem 
polskiej chwały oręża polskiego. Odwiedzili 
tylko niektóre miejsca związane z Polakami, 
między innymi miejsce katastrofy samolotu 
Żwirki i Wigury.

Odwiedzili Polaków mieszkających na 
Bukowinie, Chocim, Okopy Świętej Trójcy. 
Dziesięciu motocyklistów pojechało do miej-
sca kaźni Polaków, do Bykowni. W Bułgarii 
zobaczyli pole bitwy pod Warną i mauzo-
leum Władysława Warneńczyka. W Wiedniu 
dotarli na wzgórze Kahlenberg, z którego w 
1683 roku po mszy świętej król Jan III Sobie-
ski wyruszył z wojskami na Odsiecz Wiedeń-
ską i pokonał Imperium Osmańskie. 

 - Tam spotkaliśmy polskiego księdza 
rektora Romana Krekorę – opowiada Grze-
gorz Gajewski. - To było ciekawe spotkanie. 
Duchowny słyszał o Opatowie, ponieważ na 
jednej ze ścian opatowskiej kolegiaty namalo-
wana jest batalistyczna scena przedstawiająca 
Wiktorię Wiedeńską. To przyjemne, kiedy 
ludzie wiedzą co nieco o naszym mieście. 
Dojechaliśmy też do słowackiej miejscowości 
Parkany, w której rozegrały się trzy bitwy Po-
laków z Turkami. 

Motocykliści dotarli do Siedmiogrodu, w 
którym urodził się polski król Stefan Batory.

Spotkali się z przedstawicielami polskiej 
mniejszości na Zaolziu w Czechach, na Wę-
grzech i w Mołdawii. W Bukowinie, krainie w 
Rumunii, dotarli do wsi w całości zamieszka-
nych przez Polaków, którzy mówią pięknie w 
naszym ojczystym języku i kultywują narodo-
wą tradycję. 

- W mołdawskim Kiszyniowie poznałem 

zastępcę ambasadora Rzeczpospolitej – mówi 
Grzegorz Gajewski. - Okazało się, że on, po-
dobnie jak ksiądz rektor, również zna dobrze 
Opatów, ponieważ uwielbia krówki opatow-
skie. Kiedy wraca do ojczyzny, zawsze kupuje 
ich cały zapas. 

Patrioci i zapaleńcy
Tegoroczny Rajd Katyński rozpoczął się 

13 sierpnia w Warszawie. Jego trasa przebie-
gała przez Czechy, Słowację, Austrię, Węgry, 
Ukrainę, Rumunię, Bułgarię i Mołdawię. Po-
dróż zakończono 28 sierpnia w niedzielę w 
Drohiczynie, gdzie odbyła się msza celebro-
wana przez tamtejszego biskupa oraz święto-
wano gminne dożynki. 

- Wszystko było bardzo uroczyste – nie 
ukrywa zadowolenia burmistrz Grzegorz 
Gajewski. - Ludzie chętnie oglądali naszą ka-
walkadę, zwracali uwagę na nasz jednakowy 

ubiór. Nosimy bowiem grube kamizelki z 
patriotycznymi przypinkami, przez co wyglą-
damy jak drużyna. Każdy Polak przynajmniej 
raz powinien odwiedzić miejsca, w których 
pochowano zamordowanych przez NKWD 

żołnierzy Wojska Polskiego 
i oddać im hołd za poświę-
cenie.

Grzegorz Gajewski w 
Rajdzie Katyńskim wziął 
udział po raz pierwszy w 
2016 r. - Jak już raz się za-
cznie, nie ma końca - powie-
dział burmistrz. - Eskapada 
zawiera elementy survivalu. 
Cały dzień jeździmy na mo-
tocyklach, potem rozbijamy 
obóz, rozkładamy kuchnię 
polową, jemy konserwy i 
śpimy w namiotach - mówi.

Cała grupa to patrioci 
i zapaleńcy. Dzięki nim podróż jest fascynu-
jąca i bezpieczna. Celem rajdu jest zawsze 
przyjemność, a nie zawrotna prędkość. Jego 
uczestnicy jeżdżą w ośmio- lub dziesięciooso-
bowych kolumnach, by każdy kierowca samo-
chodu dobrze ich widział. I zawsze pamiętają, 
by jeździć z głową.

Tegoroczny Rajd – mówi burmistrz 
Grzegorz Gajewski - był dla mnie dodatkowo 
szczególny z dwóch powodów: po pierwsze 
dlatego, że po raz pierwszy miałem zaszczyt 
go współorganizować, a w jego trakcie być 
jednym z dwóch prowadzących Rajd, a po 
drugie dlatego, że w tegorocznym Rajdzie po 
raz pierwszy wziął udział inny motocyklista 
z Opatowa, kolega Adrian Mroczek. Mam 
ogromną nadzieję, że to nie koniec i że w Opa-
towie z roku na rok pojawiać się będzie coraz 
więcej kamizelek z logo Rajdu Katyńskiego na 
plecach
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greckie korzenie rodziny

POLITOWIE Z ZOCHCINAJonathan Misch jest młodym, wy-
kształconym Amerykaninem polskiego 
pochodzenia. Jego przodkowie o nazwisku 
Polit mieszkali w Zochcinie koło Opatowa. 
Praprababka Jonathana, Maria z domu Du-
mania, z mężem Leonem uprawiali gospo-
darstwo rolne. Przodkiem Marii był Włoch, 
Laurentio Domani, który na przełomie XVIII 
I XIX w. ożenił się z Zuzanną Grzybówną z 
Worowic. Kilka lat temu Jonathan napisał 
do mnie : ,,Also, one thing I thought that 
was interesting is that Bennie’s cancer do-
ctor has the last name Polite, and is Greek! 
I would really like to figure out the origin 
of the Polits in Poland.” Intuicja nie zawio-
dła Jonathana, co zostało potwierdzone 
m.in. konsultacjami w Ambasadzie Grecji 
w Warszawie i informacjami z dokumentów 
archiwalnych.

Nazwisko Polit to skrócona forma popu-
larnego w Grecji (np. Nicolas Politis, Dimitris 
Politis) i świecie (np. profesor archeologii w 
Argentynie, Gustavo Politis). Znaleźć można 
wiele przykładów osób publicznych noszą-
cych to nazwisko w pierwotnej formie, jak 
również skróconej, jak w przypadku zaob-
serwowanym przez Jonathana w USA, czy 
nazwisko Polit występujące w okolicach Opa-
towa. 

Obecność Greków w Opatowie jest 
znana. Pozostawili po sobie ślady np. nazwę 
Greki, miejsca na wzgórzu przy trakcie oża-
rowskim, gdzie kiedyś prawdopodobnie był 
cmentarz.

  Kilka rodzin greckich przybyło do 
Opatowa z Macedonii w pierwszej połowie 
XVIII wieku w ucieczce przed tureckimi 
prześladowaniami. (vide: Jan Luboiński „Mo-
nografia historyczna miasta Radomia”, Wy-
dawnictwo J. Grodzicki i S-ka, Radom 1907). 
Osiedlili się tutaj jako handlowcy winem i 
asymilowali w lokalnej społeczności. Jako 
dysydenci nie mogli jednak jawnie odprawiać 
nabożeństw według starego obrządku, robili 
to potajemnie. Sprowadzili do Opatowa du-
chownego i utrzymywali go jako subiekta w 
handlu winnym, a obrządki religijne przepro-
wadzali w piwnicy. Prowadzili starania o zało-
żenie świątyni swojego wyznania i zgodę na to 
w Królestwie Polskim uzyskali. Pierwsza świą-
tynia w Opatowie utworzona została w 1778 
r. w drewnianym domu kupionym przez braci 
Saula i Michała za własne pieniądze. Świąty-
nię pod wezwaniem św. Jerzego poświęcił du-
chowny wyznania greckiego, a proboszczami 
parafii opatowskiej byli Grecy pochodzący z 
Węgier. W 1821 r. arcybiskup prawosławny 
miński przysłał tu duchownego wyznania 
prawosławnego Juchniewicza. Początkowo 
duchownych utrzymywali parafianie, a od 
1825 r. rząd zaczął płacić 180 rubli rocznie. 

Do parafii opatowskiej, która liczyła wtedy 45 
dusz, należał też Radom, Sandomierz i Iłża.

Decyzję o przeniesieniu siedziby parafii 
do Radomia podjął arcybiskup prawosław-
ny warszawski Antoni. W 1837 r. nastąpiło 
uroczyste poświęcenie cerkwi radomskiej w 
dawnym budynku kościoła P.P. Benedykty-
nek. Drewniany budynek cerkwi opatow-
skiej został sprzedany. Nastąpiła stopniowa 
katolicyzacja diaspory greckiej, głównie 
przez zawieranie małżeństw z miejscowymi 
mieszkankami i mieszkańcami. Stąd praw-
dopodobieństwo graniczące z pewnością, 
że w takich okolicznościach doszło do za-
początkowania autonomicznego rodu o 
korzeniach polsko-greckich, rodu Politów. 
Do spolszczenia nazwiska doszło prawdopo-
dobnie przy którymś z kolejnych zapisów w 
księgach metrykalnych.

Przodkowie Jonathana z Zochcina, 
mieszkali tam na przełomie XIX i XX w., 
mają greckie korzenie. Rodzina Marii i Le-
ona Politów jest przykładem wspólnoty ge-
nerującej grecko-włosko-polską mieszankę 
genetyczną. Maria z domu Dumania (1879-
1964) i Leon Polit (1874-1946) urodzili się i 
mieszkali w sąsiednich wioskach u podnóża 
świętokrzyskiej Góry Truskolaskiej. Po zało-
żeniu rodziny mieszkali i uprawiali gospo-
darstwo rolne. Tam rodziły się ich dzieci: 
Stanisław (1895-1960), Ewa (1898-1939), 
Maria (1898-1944), Helena 1899-1984) i 
Teofil (1901-1992).

Leon Polit był mierniczym, człowiekiem 

światłym i inteligentnym, w 1903 r. wybrano 
go wójtem gminy Sadowie. Gospodarstwo w 
Zochcinie było bogate, przynosiło znaczne 
dochody, więc rodzina żyła dostatnio. Nie 
było żadnej potrzeby ani zachęty ze strony 
rodziców i rodzeństwa, kiedy pierworodny 
syn Stanisław, szykowany do przejęcia oj-
cowizny, postanowił pojechać do Ameryki. 
Zapewne pod wpływem nie zawsze wiary-
godnych opowieści o milionerach powraca-
jących stamtąd po kilku latach z ogromnymi 
fortunami. I swoje postanowienie, wbrew 
protestom najbliższych, zrealizował ruszając 
w podróż w 1913 r. z przyjacielem o nazwi-
sku Kuligowski. Po wielu tygodniach nieła-
twej podróży dopłynęli i zeszli na amerykań-
ski ląd w Chicago. 

Bardzo szybko Stanisław przekonał się, 
że nie jest to miejsce, w którym łatwo żyć. 
Pracował bardzo ciężko, podejmował się naj-
czarniejszych zajęć ponad swoje siły i orga-
nizm młodego chłopaka nie wytrzymał. Po-
waliła go poważna choroba, która nieleczona 
pozbawiłaby go życia. Pomógł mu sąsiad, 
aptekarz mieszkający w tym samym domu. 
Za darmo dostarczył niezbędne lekarstwa, 
za które miał zapłacić dopiero wtedy, gdy się 
wzbogaci.

Aby ułatwić otrzymanie amerykańskie-
go obywatelstwa, wstąpił do wojska, stacjo-
nował w Forcie Benning w Stanie Georgia, 
gdzie jest potworna wilgoć i upał. Potem żar-
tował, że chyba dlatego kompletnie wyłysiał.

Kilka lat później przyjaciele poznali go z 
Sophie Janiak, co szybko zaowocowało zało-
żeniem rodziny. Pobrali się 25 stycznia 1924 
r. Rok później urodził się mu syn John, który 
zmarł jako kilkutygodniowe niemowlę. W 

Syn Marii i Leona Politów, Stanisław Polit, 
w Ameryce, (ok.1920)

Stanisław Polit z żoną Sophie Janiak i 
dziećmi: Stanisławem (Stanley II) i Lillian,

 w Chicago (1934)
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1926 r. urodził się Stanley Polit, dalej Stanley 
II, następnie Lillian (1928), babcia Jonatha-
na, a po dziesięciu latach - Robert (1938). 
Aby utrzymać rodzinę Stanisław dużo praco-
wał, przez wiele lat w firmie Crane and Com-
pany jako maszynista Nie wiedział jednak, że 
dobrze zarabiając, pomaga w realizacji najtaj-
niejszego projektu budowy pierwszej bom-
by atomowej. Nieświadomy długotrwałego 
napromieniowywania nabawił się choroby 
popromiennej, raka kości i zmarł w 1960 r.

Stanisław marzył o tym, żeby odwiedzić 
Polskę, ale bał się, że komunistyczne władze 
uniemożliwią mu powrót do USA. Czę-
sto pisał, wysyłał fotografie, ale jego matka, 
Maria, cały czas bardzo przeżywała rozłąkę, 
nigdy nie pogodziła się z emigracją syna. 
Stanisław zawsze pamiętał o starej ojczyźnie, 
pielęgnował pamięć o Polsce, uczył dzieci 
polskiego języka. Jonathan, który jest pra-
wnukiem Stanisława, czyta i rozumie polskie 
teksty. Stanisław utrzymywał kontakty z licz-
ną Polonią w Chicago. Symboliczna jest też 
pamięć o imieniu Stanisław (Stanley), nada-
wanym synom w kolejnych pokoleniach. 

Syn Stanisława, Stanley II ożenił się z 
Marilyn, był lekarzem, miał jednego syna 
Stanleya III, a on dwójkę dzieci. Starszy syn 
nosi oczywiście imię pradziadka, Stanley IV, 
córka Elizabeth jest prawniczką.

Maria z domu Dumania z mężem Leonem Politem i dziećmi: 
Marią, Ewą, Teofilem, Heleną i wnuczkami, córkami Ewy (1922)

Ślub Lillian, córki Stanisława, babci Jona-
thana z Eugene Jankowski w Chicago 

(1951)

Stanisław Polit z żoną i dziećmi: Stanisławem, Lillian i Robertem. 
Fotografia wykonana tuż przed ślubem córki (1951)

Jonathan Misch (w ciemnej koszulce) z matką Dianą (stoi 
obok Jonathana) w gronie dalekich krewnych podczas 

odwiedzin Polski w maju 2016 r. Fotografia ukazała się w 
Wiadomościach Świętokrzyskich z 6 czerwca 2016 r. 

Stanisław Polit z żoną Sophie w Chicago (ok.1950)

Prababka Jonathana, Lillian, w 1951 
roku wyszła za mąż za Eugene Jankowski i 
miała dwie córki: Janice (ur. 1952) i Diana 
(ur. 1959). Starsza Janice jest pielęgniarką, 
jej mąż dentystą i mają dwie córki: Cheryl 
(1981) i Laurem (1985). Cheryl w 2005 
r. wyszła za maż za Joe Sorce i mają czwór-
kę dzieci: Joey (2006), Jake (2008), Alyssa 
(2011) i Gunner (2014). Diana w 1988 r. 
wyszła za mąż za Donalda Mischa, obydwoje 
są lekarzami i ich jedyny syn Jonathan także 
realizuje się w tym zawodzie.

Najmłodszy syn Stanisława Robert Polit 
z żoną Sandy mają czworo dzieci: Beverly, 
Kenneth, Robert II i Terry. Kenneth ma cór-
kę Jordan, a Robert II syna Roberta III i cór-
kę Adriannę . Terry ma bliźniaki (Andrew i 
Amber.)

Amerykańska gałąź Politów z Zochcina 
bardzo się więc rozrosła, a pamięć o ojczyź-
nie przodków wciąż jest tam żywa. 

W 2016 r. Diana i Jonathan odwiedzili 
Polskę. Rodzina ugościła ich i zorganizo-
wała pobyt w ojczyźnie przodków. Goście 
zachwycili się pięknem Opatowa i bogac-
twem polskiej przyrody, serdecznością ludzi 
i urodą polskich miast: Krakowa, Torunia, 
Warszawy. Wzruszyli się odwiedzinami w 
Zochcinie i pobytem w drewnianym domu, 
którego próg Stanisław ostatni raz przekro-

czył w 1913 r. i wyruszył za ocean. Na stry-
chu odnaleźli starą, wydłubaną w drzewie 
wanienkę. Dawniej na kielecczyźnie takie 
wanienki były obowiązkowym wyposaże-
niem wiejskich domostw. Służyły do wyra-
biania chlebowego ciasta i kąpania niemow-
ląt. Niewykluczone, że w tej wanience Maria 
kąpała małego Stasia.

Marian Stępniewski
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z biblioteką w wakacje

GRY, ZABAWY, LEKTURY W tym roku wakacyjne spotkania w 
Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej uatrakcyjniły dzieciom wypo-
czynek, pokazały, jak wiele jest sposobów 
na ciekawe spędzenie wolnego czasu i 
zachęciły do wspólnej zabawy. 

Spotkania, warsztaty
Podczas letnich zajęć, oprócz stałej 

oferty dotyczącej korzystania z księgozbio-
ru, czytelni internetowej, gier planszowych 
i stołowych, odbyło się między innymi spo-
tkanie z lekarzem weterynarii, specjalistką 
chirurgii weterynaryjnej Agnieszką Przy-
suchą-Ciach. Brały w nim udział dzieci z 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 
w Opatowie oraz dzieci z rodzicami i opie-
kunami. Uczestnicy spotkania mieli okazję 
poznać pracę weterynarza, porozmawiać o 
zachowaniach i zwyczajach zwierząt domo-
wych, uzyskali wiele informacji przydat-
nych dla właścicieli zwierząt. Dużo emocji 
i wrażeń dostarczyło udzielanie pierwszej 
pomocy choremu psu pod fachowym 
okiem pani weterynarz. 

Bardzo aktywne zajęcia odbyły się nad 
opatowskim zalewem podczas pokazów 
ratownictwa wodnego. Przy współpracy 
biblioteki z policją i strażą pożarną prze-
prowadzone zostały zajęcia edukacyjne po-
łączone z konkursem plastycznym „Kręci 
mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Niezapomnianych wrażeń dostarczyły 
warsztaty w Krówkarence, które zorgani-
zowała i zasponsorowała Okręgowa Spół-
dzielnia Mleczarska. Dzieci nauczyły się 
zawijania świeżych cukierków w kolorowe 
papierki, co okazało się nie takie łatwe. 

Dyskusyjny Klub Książki
Członkowie Dyskusyjnego Klubu 

Książki przy kawie, herbacie i ciastku roz-
mawiali o książkach, które na długo po-
zostają w pamięci, m.in. „Cyrkówka Ma-
rianna” Anny Fryczkowskiej. Dużo emocji 
wzbudziło miejsce poświęcone patronowi 
opatowskiej biblioteki Stanisławowi Czer-
nikowi, znajdujące się przed wejściem do 
książnicy. Nie zabrakło wspólnych zdjęć 
w plenerze. Fani dobrej literatury byli pod 
wrażeniem wiersza „75 kalendarzy” ze spe-
cjalną dedykacją autora, Artura Dębskiego. 
Lokalny poeta i pisarz zadedykował ten 
wiersz opatowskiej bibliotece, obchodzącej 
75 lat istnienia. 

Narodowe Czytanie 
Biblioteka zorganizowała „Narodowe 

Czytanie 2022. XI edycja Ogólnopolskiej 
Akcji odbyła się w sobotnie przedpołudnie 
3 września. Ogródek Restauracji Żmigród 

stał się tego dnia wyjątkową, lokalną sceną 
kultury narodowej. Lekturą tegorocznej 
edycji były „Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza, które ukazały się 200 lat temu 
w Wilnie. 

Utwory czytali: burmistrz Grzegorz 
Gajewski z małżonką Elżbietą i synem Ja-
nem, wiceburmistrz Marcin Słapek z córką 
Mają, starosta Tomasz Staniek, wicestaro-
sta Małgorzata Jalowska, sekretarz gminy 
Hubert Dziadczykowski, przewodnicząca 
Rady Miasta Beata Górecka, przewodni-
cząca Rady Powiatu Bożena Kornacka, 
radni Rady Miejskiej oraz radni Powiatu 
Opatowskiego, gwardian Edgar Semeniuk 
z Klasztoru Ojców Bernardynów, dyrek-
torzy, kierownicy, pracownicy i przedsta-
wiciele jednostek samorządowych gminy i 
powiatu, przedstawiciele instytucji kultury 
i edukacji, organizacji i stowarzyszeń mia-
sta i regionu, lokalni literaci, artyści, przed-
siębiorcy, dzieci i młodzież opatowskich 
szkół, lokalne media Telewizja STV.info, 

czytelnicy biblioteki, pracownicy opatow-
skiej książnicy, mieszkańcy miasta i regio-
nu oraz turyści. W niecodziennej scenerii 
można było wysłuchać pięknych interpreta-
cji utworów: „Powrót taty”, „Pierwiosnek”, 
„Pani Twardowska”, „Świtezianka”, „Ro-
mantyczność”, „Świteź”, „Lilje”, „Kurhanek 
Maryli”, „Dudarz”, „Rybka”, „Do przyjaciół”, 
„To lubię”, „Tukaj”, „Trzech Budrysów”, 
„Czaty. Ballada ukraińska”. 

Lekturze towarzyszyła muzyka w wy-
konaniu artystów Chóru św. Marcina pod 
batutą Zdzisława Staniszewskiego oraz 
występ artystów Młodzieżowej Grupy Te-
atralnej „Paradoks” pod kierunkiem Edyty 
Gwoździk i Amatorskiego Teatru Rozma-
itości pod kierunkiem Jana Zdziarskiego. 
Obie grupy działają przy Opatowskim 
Ośrodku Kultury. Na zakończenie każdy 
z uczestników otrzymał pamiątkowy eg-
zemplarz „Ballad i romansów” ze specjalną 
pieczęcią nadesłaną bibliotece z Kancelarii 
Prezydenta RP. 
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bezprecedensowe wyniki

SUKCESY JAKUBA

POWRÓT DO SZKOŁY
pomoc społeczna

10 dzieci z gminy Opatów spędziło 
część wakacji w Niedzicy, gdzie swo-
ją bazę posiada Komenda Hufca ZHP 
w Opatowie, tegoroczny organizator 
wypoczynku. Wyjazd dzieci sfinanso-
wała Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej wytypo-
wali dzieci z rodzin problemowych, o 
trudnej sytuacji materialnej, dokonali 
uzgodnień z ich rodzicami i opiekunami 
oraz koordynowali całość spraw zwią-
zanych z wyjazdem.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego OPS dokonuje rozeznania do-
tyczącego uprawnień do sfinansowania 
dożywiania dzieci w stołówkach szkol-
nych. Wsparcie w postaci gorącego posił-
ku w trakcie zajęć szkolnych kierowane 
jest do dzieci z terenu gminy, niezależnie 
od usytuowania placówek oświatowych, 
do których uczęszczają. Uprawnione do 
pomocy są dzieci z rodzin, które speł-
niają 150 proc. kryterium dochodowego 
obowiązującego w pomocy społecznej, 
tj. 900 zł na osobę w rodzinie. Zaintere-

sowani tą pomocą rodzice mogą zgłaszać 
się do OPS, gdzie składają wnioski wraz z 
dokumentami potwierdzającymi sytuację 
materialną. 

Trwa przyjmowanie wniosków na 
nowy okres zasiłkowy 2022/2023 na 

świadczenia rodzinne i świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego. Wysokości 
świadczeń oraz kryteria dochodowe do 
świadczeń nie uległy zmianie i wynoszą: 
do celów świadczeń rodzinnych 674 zł 
na osobę oraz 764 zł, jeśli w rodzinie wy-
chowywane jest dziecko niepełnospraw-
ne oraz 900 zł na osobę w rodzinie do 
świadczeń alimentacyjnych. Możliwe jest 
przyznanie świadczeń przy przekroczo-
nym kryterium dochodowym z zachowa-
niem przelicznika wg zasady złotówka za 
złotówkę. Wówczas kwoty przyznanych 
świadczeń ulegają obniżeniu o odpowied-
nie kwoty przekroczeń. Podstawą określe-
nia uprawnień są dochody za rok 2021 r. 

Wrzesień jest także miesiącem przyj-
mowania wniosków o ustalenie upraw-
nień do stypendium szkolnego dla dzieci. 
Kryterium dochodowe, które musi speł-
nić wnioskodawca jest tożsame z kryte-
riami wynikającymi z ustawy o pomocy 
społecznej (tj. 600 zł na osobę w rodzi-
nie). Pomoc wypłacana jest dla uczniów 
od I klasy szkoły podstawowej. Podstawą 
wypłacenia przyznanego stypendium jest 
przedstawienie faktur za zakupione pod-
ręczniki, przybory, akcesoria szkolne.

Dominika Kędziora, kierownik OPS

Jakub Masternak, uczeń klasy 
IVB o profilu politechnicznym Liceum 
Ogólnokształcącego imienia Bartosza 
Głowackiego w Opatowie, osiągnął w 
poprzednim roku szkolnym bezprece-
densowe wyniki. Został laureatem 68. 
edycji Olimpiady Chemicznej, co zwal-
nia go z egzaminu maturalnego z che-
mii i zapewnia 100-proc. wynik z tego 
przedmiotu oraz wstęp na wybrany kie-
runek studiów z pominięciem procedu-
ry rekrutacyjnej.

Uczeń zdobył wraz z grupą uczniów 
z opatowskiego „Bartosza” I miejsce w 
Ogólnopolskim Konkursie „Nowa epoka 
– nasze życie w kosmosie” zorganizowa-
nym przez grupę Innspace. Zadanie kon-
kursowe polegało na zaprojektowaniu 
bazy na Księżycu. Ponadto zdobył wraz 
z grupą uczniów I miejsce w konkursie 
GEEK: „Gry eksperymentalne edukacyj-
ne komputerowe” organizowanym przez 
Polskie Towarzystwo Informatyczne. 
Został finalistą Olimpiady o Diamento-
wy Indeks AGH z przedmiotu chemia, 
zdobył II miejsce w Polsce w konkursie 
chemicznym Multitest, VI miejsce w Pol-

sce w konkursie chemicznym Olimpus, II 
miejsce w Polsce, tytuł Laureata w kon-
kursie Matematycznym Olimpus. 

Sukces Jakuba Masternaka w Olim-
piadzie Chemicznej wymagał olbrzymiej 
samodyscypliny. Rozwiązywane zadania 
odbiegały od przyjętego schematu i pro-
gramu nauczania w liceum. Musiał wy-
kazać się umiejętnością samodzielnego 
rozwiązywania zadań, napotkał niesza-
blonowe, niestandardowe opcje i proble-
my do rozwiązania. Swoje przygotowania 
do olimpiady Jakub rozpoczął już w mar-
cu 2021 r. i były to intensywne godziny 
nauki. Pierwszy etap olimpiady odbył 
się w listopadzie 2021 r. Mimo ogromu 
materiału, niezliczonej liczby zadań do 
rozwiązania, nauka chemii sprawiła mu 
przyjemność. 

Rodzice są bardzo dumni z Jakuba i 
zawsze go wspierają. Doskonale wiedzą, 
ile pracy wkłada we wszystko, co robi. 
Podkreślają, że sukcesy zawdzięcza sobie 
i swojej ciężkiej pracy. 
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ZAGRA NA TRĄBCE 
Z ANIELSKIM CHÓREM

ciekawi ludzie

W niedzielę 7 sierpnia, w wieku 89 lat 
zmarł Stanisław Witkowski, muzykant z Gór 
Świętokrzyskich, człowiek z talentem od 
Boga. Nazwałem go kiedyś diamentem na-
szej ziemi, bo stąd się wywodził, stąd czer-
pał rytmy, melodie, które w dzieciństwie 
słyszał w dalekich Orłowinach, wiosce 
zagubionej w Paśmie Cisowskim, siedem 
kilometrów od Łagowa. 

Gdy przed dziesięciu laty zacząłem pra-
cować nad książką o Orłowinach, wiosce o 
tragicznej, zaskakującej historii, poznałem 
Stanisława Witkowskiego, który się z niej wy-
wodził. Nasze rozmowy zawsze były dla mnie 
inspirujące, bo od razu zauważyłem, że mam 
do czynienia z człowiekiem niezwykłym. 

Muzyka za nim chodziła
Stanisław Witkowski opowiadał mi o 

swoim dzieciństwie, gdy w domu nie wystar-
czało na chleb i rodzice musieli zarobkować w 
innych wioskach. Gdy przeszedł front, cho-
dził nawet po prośbie. Całował po rękach go-
spodarzy z Lechowa, Makoszyna, Kakonina, 
żegnał się, pacierz odmawiał. 

Ale już wtedy muzyka za nim chodziła. 
– To było zaraz po froncie, miałem 13, 14 
lat, gdy wygrywałem najróżniejsze melodie 
na wierzbowej fujarce – mówił mi ze wzru-
szeniem. – Gdy ludzie przechodzili obok 
pastwiska, dziwili się: Ale wesoło z grajkiem! 
Gra ładnie! I coś z wolnego, i coś z prędkiego! 

Od dziecka czuł muzykę. Gdy usłyszał na 
weselu orkiestrę z Bielin czy Huty, myślał, że 
jest w siódmym niebie. – Matko Boska, jak mi 
się podobało, gdy wszystkie instrumenty grały. 
Wydawało mi się, że ze sobą rozmawiają! Ach, 
te dźwięki! Ktoś mnie tak nakręcił, nastawił 
na muzykę. 

Zawojował okolicę
Talent miał w genach. Ojciec grał na 

skrzypkach, matka była uzdolniona muzycz-
nie i pięknie śpiewała. Jego czterej młodsi 
bracia też mieli smykałkę do muzyki. Gdy po 
wojnie rodzina przeprowadziła się do rozpar-
celowywanego majątku w Kaliszanach koło 
Opatowa, zaraz pobiegł do znanego w okolicy 
muzyka Józefa Grudnia, o którym dowiedział 
się od ludzi. Wziął od niego nie więcej niż 
dziesięć lekcji i w mig wszystko chwytał. 

Zaczął chodzić po weselach. Grał może 
w dwudziestu zespołach. Z Foremniakami, 
z chłopakami ze Słabuszewic, Sadłowic, ze 
Szczygłem z Ostrowca, z Lipką, Kędziorą z 
Łagowa, Szczykutowiczem. Nie potrafił zli-
czyć wszystkich nazwisk i miejscowości. 

Gdy w 1955 r. wrócił z wojska, postanowił 
utworzyć kapelę z czterema młodszymi brać-
mi, których przyuczył do grania. Stanisław 
grał na trąbce, Jan na saksofonie, Zygmunt na 

harmonii, Kazik i Stefan na perkusji.
Okoliczne kapele może i grały podobnie, 

ale nie z taką pasją. – Gdy my zaczęliśmy grać 
marsza, to jak orkiestra dęta - mówił mi Sta-
nisław. – Wszystko tu było, rytm, żywioł, po 
prostu życie. 

Szybko zawojowali całą okolicę. Ludzie 
wręcz się ich domagali. Nikt nie potrafił tak 
zagrać pod nogę. O co chodziło? – Grają 
wszystkie muzykanty za szybko, nikt nie na-
dąża, a tu trzeba wolniej, by nawet kobieta 
poszła, chłop stary, dziecko, a nie szaleć – 
wyjaśniał Stanisław. – Chłopy ze wsi chore, 
musi być krok spokojny, by każdy zdążył. Jak 
wystroiłem kapelę, to nieżywy szedł za nami. 

Z Orłowin do Paryża
Lata sześćdziesiąte, siedemdziesiąte, 

osiemdziesiąte należały do nich. Było zadowo-
lenie, chciało się żyć, chciało grać, naród umiał 
się bawić. – Panie Stanisławie, jak macie gra-
nie, ludzie się cieszą już na samą zabawę - mó-
wił mu dróżnik Jakubowski, który się jąkał. 
- Może nie być wódki, ale by grali Witkowscy. 

Kapela zagrała nawet w Paryżu, gdzie 
przez cały tydzień odbywało się święto ludo-
we. Stanisław nie mógł opanować wzruszenia. 
– To ja samouk, chłop z Orłowin grałem w 
Paryżu? – dziwił się. – Grudzień dał mi tylko 
kilka lekcji. I wystarczyło. Jak się bardzo chce, 
to się marzenie spełni. I wybije się człowiek, i 
wyjdzie na ludzi. 

Z humorem przed śmiercią
Gdy w poniedziałek, 8 sierpnia, dowie-

działem się o śmierci Stanisława, zajrzałem do 
mojej dawnej książki „Orłowińska ballada”, w 
której jeden z rozdziałów poświęciłem Stani-
sławowi Witkowskiemu.

Jeszcze raz byłem pod wrażeniem jego ży-

wiołowości, pogody ducha, dowcipu. Mówił 
mi, że jeszcze nie raz, chociaż był już chory, 
zagra z braćmi. Może nawet na tamtym świe-
cie. – Tylko w niebie mogliby sobie z nami po-
radzić - żartował Stanisław i grał mi na trąbce, 
puzonie, kornecie, klarnecie, saksofonie.

I całkiem poważnie dodawał, że gdyby 
umarł, to chciałby chociaż trąbkę mieć ze sobą 
w trumnie. 

Niech dzisiaj zagra na trąbce z anielskim 
chórem. 

Andrzej Nowak
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LATO Z KULTURĄ 

OPATÓW PRAWDA I MIT 

lato z kulturą 

plener malarski

W minione wakacje Opatowski Ośrodek 
Kultury oferował szeroką, różnorodną ofer-
tę edukacji artystycznej dla dzieci i mło-
dzieży. Nie zwalniali tempa w doskonaleniu 
swoich umiejętności tancerze Klubu Tańca 
„Promenada”, którzy uczestniczyli w tygo-
dniowych warsztatach tańca prowadzonych 
przez Dorotę Krzysztofik z kieleckiego Stu-
dia Tańca Verso. 

Dwutygodniowa oferta zajęć plastycz-
nych, teatralnych, muzycznych i informatycz-
nych cieszyła się dużym zainteresowaniem 
i zaangażowaniem uczestników. Pracownia 
Plastyki i Sztuki prowadziła parodniowe 
warsztaty autorskie, w tym „Malowanie na 
szkle” i „Zostań kreatorem mody”. W Pracow-
ni Muzyki odbywały się w tym czasie warsz-
taty muzyczne „Wakacyjna przygoda z gitarą 
i perkusją”. Trwały zajęcia z programowania 
w ramach realizacji projektu TIK w instytu-
cji kultury #. Dzieci poznały grę edukacyjną 
Scottie Go! i układały algorytmy w środo-
wisku Scratch. Intensywnie pracowali także 
wokaliści ze Studia Piosenki „Opatowskie 
Diamenty”, aktorzy z Amatorskiego Teatru 
Rozmaitości OOK, z Młodzieżowej Grupy 
Teatralnej „Paradoks”, z Klubu Recytatora, z 
Pracowni Tańca i Muzyki. Efekty swojej pra-
cy zaprezentowali podczas wielu wydarzeń w 
Opatowie. 

W nowym sezonie artystycznym zapra-
szamy do dalszej współpracy w wybranych 
pracowniach OOK. 

Po kilkunastu latach przerwy został zor-
ganizowany w Opatowie Ogólnopolski Ple-
ner Malarski Opatów Prawda i Mit. Efekty 
pracy artystów można podziwiać w Bramie 
Warszawskiej, gdzie odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy poplenerowej. 

Pięciu artystów ze środowiska krakow-
skiego i pięciu ze środowiska opatowskiego 
podjęło się stworzenia wizji plastycznej na 
zadany przez Pracownię Plastyki i Sztuki 
Opatowskiego Ośrodka Kultury temat: 
„Opatów Prawda i Mit”. Chodziło o realiza-
cje malarskie zabytków miasta i związanych z 
nim postaci. Na wystawie podziwiać można 
następujące prace: tryptyk „Kosmos według 
Witolda Gombrowicza” Marzeny Balew-
skiej, „Portret błogosławionego Wincentego 
Kadłubka” Marii Bieńkowskiej, „Poranek w 
kolegiacie św. Marcina” i „Przed ołtarzem 
Bernardynów” Joanny Gałeckiej, dyptyk 
„Droga na trzecie wzgórze Żmigrodu z tem-
plariuszem na koniu” Filipa Koniecznego, 
„Opatowskie wieże” Kai Wierzbowskiej-
-Wrońskiej, „Zielone światło krzyżówki pod 
Kolegiatą” Mateusza Kędziory, „Poeta au-
tentyczny – Stanisław Czernik”, „Miasto na 

ziemi i miasto pod ziemią ze studnią” i „Opa-
tów Ryszard Miernik” Teodory Pawełko 
– Kwiatkowskiej, „Wiosna pod klasztorem 
Bernardynów” i „Przedwiośnie” Stanisława 
Kwiatkowskiego, „Pamięcią jej dziękuje-
my – w hołdzie pani Aleksandrze Gromek 
– Gadkowskiej” i „Na starym Żmigrodzie” 
Grażyny Szemraj, „Królowa od strony łąk 
klasztornych” Marty Zawadzkiej. 

Artyści pozostawili nie tylko swoje ar-

tystyczne widzenia historii Opatowa, ale 
także część swego duchowego bogactwa. W 
związku z organizacją pleneru i wystawy po-
plenerowej został wydany pamiątkowy fol-
der. Uroczystość otwarcia uświetniła swoim 
koncertem wokalnym Marti Wójcik. Orga-
nizatorem pleneru i wystawy pod patrona-
tem Burmistrza Miasta i Gminy Opatów był 
OOK we współpracy z Teodorą Pawełko – 
Kwiatkowską. 
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spektakl przed Bramą Warszawską 

niekonwencjonalne urodziny Gombrowicza

Przed Bramą Warszawską mieszkań-
cy przypomnieli sobie historię Romea 
i Julii z najsłynniejszego dramatu Wil-
liama Szekspira. Piękny i barwny styl 
literacki barda ze Stanford zabrzmiał w 
scenie balkonowej odegranej brawurowo 
przez młodych artystów: Zuzannę Cebu-
lę i Konrada Górę z Młodzieżowej Grupy 
Teatralnej „Paradoks” działającej w Opa-
towskim Ośrodku Kultury.

Historia bohaterów Szekspira została 
ukazana na tle kontekstów kulturowych 
charakterystycznych dla epoki renesansu. 
Taniec dworski z wielką gracją wykonali: 
Małgorzata Stankowska- Kolasińska i Ja-
rosław Czub, który także z Antonim Gar-
dynikiem odtworzył pojedynek Romea z 
Parysem. Tło epoki prezentował w swoich 
narracjach historycznych Adam Hanusz-
kiewicz. W drugiej, uwspółcześnionej 
części widowiska swój talent wokalny za-
prezentowały Natalia Pyszczek i Zuzanna 
Wiśniewska przy akompaniamencie Kon-
rada Wyrody, a talent aktorski - Sylwia Ku-
rasińska, Zuzanna Cebula i Konrad Góra w 
interpretacji poezji i prozy „czułości serca”. 

Uczestnicy szekspirowskiej kolacji zo-
stali poczęstowani kawą, herbatą i słodkimi 

KOLACJA Z SZEKSPIREM

KULTURA NA ULICY 

przysmakami serwowanymi przez „Bar u 
Reni”. Twórcami artystycznego spotkania 
z mieszkańcami miasta i turystami byli: 
Edyta Gwoździk - opiekunka Młodzieżo-
wej Grupy Teatralnej „Paradoks” w OOK, 
Magdalena Szemraj – opiekunka Studia 
Wokalnego „Opatowskie Diamenty” w 
OOK oraz Jarosław Czub – kierownik refe-

ratu promocji w Urzędzie Miasta i Gminy. 
O scenografię zadbała Beata Piątek – in-
struktor plastyki w OOK. 

I Kolacja z Szekspirem odbyła się pod 
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy 
Opatów Grzegorza Gajewskiego, jej orga-
nizatorem byli: OOK i UMiG. 

Witold Gombrowicz, urodzony 4 sierp-
nia 1904 r. w Małoszycach koło Opatowa, 
7 sierpnia 2022 r. miał swoje artystyczne 
urodziny. Spotkanie odbyło się na odre-
staurowanym Skwerze imienia Witolda 
Gombrowicza w Opatowie, obok popier-
sia pisarza. 

Bogaty program literacki podczas uro-
dzin zaprezentowali artyści amatorzy z 
Opatowskiego Ośrodka Kultury. Gościnnie 
wystąpiła ze swym koncertem Marti Wój-
cik, utalentowana opatowianka, laureatka 
prestiżowych festiwali i konkursów wokal-
nych. Ponadto nagrodzone interpretacje 
utworów literackich przedstawili laureaci 

konkursów recytatorskich organizowanych 
przez OOK. Byli to: laureaci Konkursu 
Recytatorskiego z okazji 200. rocznicy uro-
dzin C. K. Norwida: Ilona Baka – „Rzecz 
o wolności słowa” - I miejsce, Ryszard 
Szczepański – „Ty mnie do pieśni pokornej 
nie wołaj” - II miejsce, Małgorzata Golis – 
„Myśli o Polsce i Polakach” - II miejsce (ex 
aequo), Katarzyna Guła – „Do M” - III 
miejsce, laureaci Konkursu Recytatorskie-
go „Rok Polskiego Romantyzmu”: Sylwia 
Kurasińska – „Moja piosnka”- I miejsce 

(nagrodzona również drugim miejscem 
w Konkursie Recytatorskim „Opatowska 
Wiosna Literacka”), Konrad Góra – „Ste-
py Akermańskie” - III miejsce (I miejsce 
w Konkursie Recytatorskim „Opatowska 
Wiosna Literacka”). 

Fragmenty „Ferdydurke” Witolda 
Gombrowicza w zaskakującej, brawurowej 
interpretacji zaprezentowali aktorzy Ama-
torskiego Teatru Rozmaitości OOK: Ja-
dwiga Mianowska, Agata Siuda, Zbigniew 
Nogal, Jan Zdziarski (fr. Słowacki wielkim 
poetą był) oraz Renata Szcześniak – „Iwo-
na, księżniczka Burgunda”, Sylwia i An-
drzej Adamscy – „Ferdydurke” – (walka 
na miny) oraz mistrz kultury żywego słowa 
- Jan Zdziarski – „Kosmos”. 

Teodora Pawełko – Kwiatkowska, uzna-
na artystka plastyk, mieszkanka Opatowa 
napisała o wydarzeniu: Wreszcie kultura 
wychodzi na ulice, skwery, by zachęcić 
na spotkania z nią, które są prawdziwymi 
ucztami dla ducha...

Urodziny Witolda Gombrowicza zor-
ganizowane przez OOK odbyły się pod 
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy 
Opatów Grzegorza Gajewskiego. 
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stara fotografia

Pierwsza Drużyna Skautowa w Opatowie imienia Romualda 
Traugutta (1916). Stoją od lewej: Marian Mączka, Józef Wróblew-

ski, Feliks Denkowski, Piotr Jancza, Antoni Mroczkowski, Jan 
Borcuch. Od lewej siedzą: Kazimierz Starzyński, Stanisław Dubois 
(Warszawa), Wacław Judycki, Stefan Judycki. Od lewej leżą: Jerzy 

Czerwiński, Władysław Denkowski.

Stefan Poradowski, komendant I 
Drużyny Harcerskiej im. Romualda 

Traugutta, przedsiębiorca.

Przed wyjazdem na Światowy 
Zlot Skautów w Gödöllö (Węgry) 
1933. Stoją od lewej: Stefan Gna-
towski, Jan Gliński, Jerzy Czer-

wiński, Ignacy Pytlos, Mieczysław 
Mikrut (Końskie), Julian Hendler.

I Drużyna harcerska w Opa-
towie. Siedzą od lewej: ko-

mendant Hufca Opatów Piotr 
Jancza. Komendant I Drużyny 
Harcerskiej imienia Romualda 
Traugutta, Stefan Poradowski. 
Stoją: Mączka, Wróblewski i 

Denkowski.

Kazimierz Wrona, komen-
dant Hufca Opatów, dyrektor 
Szkoły Powszechnej nr 2 w 
Opatowie, zamordowany 
przez Niemców podczas II 

wojny światowej w Skarżysku 
na Brzasku.

Przed bramą do obozu Chorągwi Radomskiej podczas Zlotu Harcerzy 
Polskich w Poznaniu (1929). Po lewej siedzi Kazimierz Wrona. Stoją 
od lewej: Jan Kwapiński, Stefan Barański, Lucjan Zajda. Po środku 

bramy Komendant delegacji Chorągwi Radomskiej Piotr Jancza, obok 
Konstanty Kozikowski (Sandomierz), po prawej st. sierżant Kąkol 

policjant z Opatowa, Mieczysław Kołodziejski (Białobrzegi), Komen-
dant Chorągwi Radomskiej Marian Kwapisiewicz i grupa instruktorów 

Chorągwi Radomskiej.

Zlot Harcerstwa Polskiego w Poznaniu 1929. Lucjan Zajda składa mel-
dunek Kazimierzowi Wronie o zajęciu przez zespół strzelecki Hufca 
Opatów III miejsca w Zawodach Ogólnozlotowych. W szeregu stoją 
od lewej: Janusz Badowski, Pisarski, Bronisław Szymczyk, Wiesław 

Ostaszewski, Bogdan Wiatrowski 

I Zlot harcerzy ZHP w Opatowie przed budynkiem opatowskiego 
Gimnazjum. Siedzą od lewej instruktorzy i nauczyciele: Michał 

Curyło, komendant hufca ZHP Opatów, hm. Piotr Jancza, Mikołaj 
Beynar (ojciec Pawła Jasienicy), Jan Słomka - dyrektor Gimnazjum B. 
Głowackiego, Roman Peszyński, Kazimierz Wrona, Jerzy Czerwiński. 

Wśród harcerzy stoją: Lucjan Zajda, Janusz Beynar, Stefan Pora-
dowski, Marian Trojan, Kazimierz Czerwiński, Gilewski, Czub, Stefan 

Gradzikiewicz, Pietrzyk
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Z albumu regionalisty 
i pasjonata harcerstwa

Drużyna liceum: Zastępowi II Opatowskiej Drużyny Harcerskiej 
imienia Tadeusza Kościuszki przy Gimnazjum imienia Bartosza 
Głowackiego w Opatowie, dnia 6 lipca 1920 r. Leżą od lewej: 

Antoni Galiński, Stanisław Kutyłło. Siedzą od lewej: Jerzy Czer-
wiński, Eugeniusz Królikowski, ksiądz Jan Chołoński, Jan Stępień, 
Zbigniew Kulczycki, Stefan Gnatowski. Stoją od lewej: Piotr Cho-

łoński, Bolesław Tmętowski, Albin Walkiewicz, Józef Gacoń.

Gromada Zuchowa imienia Zofii Mirzanowskiej. Stoją u góry 
instruktorki Anna Surmacz i Maria Żmudzińska.

Jan Sarzyński, dyrektor Szkoły 
nr 1 w Opatowie, instruktor 
hufca, zamordowany przez 
Niemców w Skarżysku na 

Brzasku.

Stefan Gnatowski, syn organi-
sty opatowskiego, uczestnik 
Zlotów w Poznaniu (1929), w 

Gödöllö (1933), w Spale (1935). 
Fotograf amator, pracownik 

Urzędu Skarbowego.

Obóz Hufca ZHP w Ćmielowie (1930). Wizytacja obozu przez 
przedstawicieli Starostwa w Opatowie (stoją w środku), po lewej 
nauczyciel Stefan Iwanyk, po prawej komendant Hufca Opatów 
Kazimierz Wrona. Widoczny Herb Opatowa ułożony z kamyków.

Andrzej Żychowski, miejscowy regionalista, autor wielu pu-
blikacji, albumów, między innymi o harcerstwie, przypomina 
o jubileuszu powstania pierwszej drużyny. W jego zbiorach są 
cenne zdjęcia.

Zdjęcia, które są w naszym posiadaniu, były zbierane przez hu-
fiec lub przeze mnie od prawie trzydziestu lat. Instruktorzy, którzy 
przyjeżdżali na spotkania, pierwsze w 1991 r., na jubileusz 75-lecia, 
przekazali dokumenty na moje ręce lub do hufca. Wskazali, kto jest 
na danym zdjęciu, by została pamiątka po harcerstwie.

Z instytucji, które wtedy funkcjonowały, mamy bardzo dużo 
zdjęć. Niektóre są oryginalne, są też kopie, ale dobrej jakości. Mamy, 
na przykład, dość ciekawe, wyraźne zdjęcie z 1930 r. wykonane zo-
stało w lasach ćmielowskich, gdzie odbywały się wspólne spotkania 
harcerzy. Widzimy piękny herb Opatowa wykonany z kamyczków. 
Żmudna praca nad nim trwała zapewne wiele godzin. Są na tym 
zdjęciu, od prawej komendant hufca Piotr Jancza, od lewej prof. 
Stefan Iwanek, w środku starszy pan w okularach ze starostwa, któ-
ry przyjechał na wizytację hufca. 

Zdjęcie najstarsze pochodzi z 1916 r. Wszystkie osoby są pod-
pisane. Jest Jan Sarzyński, dyrektor SP nr 1 i Kazimierz Wrona – 
zastrzeleni w lesie na Brzasku, panie Techman wysłane do Ravens-
brück. 


