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prace konserwatorskie

Tajemnica obrazu Madonny

Obraz za roczną dziesięcinę
Według podań obraz przywiózł z 

Włoch w 1515 r. Krzysztof Szydłowiecki, 
jeden z najbogatszych magnatów na począt-
ku XVI wieku, właściciel Opatowa w latach 
1514- 1532. Za obraz dał roczną dziesię-
cinę z dwunastu wsi. Renesansowy obraz 
namalował około 1515 r. Timoteo Viti 
(1469-1523) z Urbino, pierwszy nauczyciel 
malarstwa Rafaela Santi.

Obraz wzbudza zaciekawienie, zwłasz-
cza intryguje wszystkich druga postać dzie-
ciątka. Ci, którzy nie znają Pisma Świętego, 
zastanawiają się, czy Pan Jezus nie miał 
przypadkiem brata.   

Przywrócić dawny blask 
Ostatnie prace konserwatorskie prze-

prowadzone zostały w 2006 r. Odnowie-
niem obrazu zajął się Marek Mazurek, 
konserwator dzieł sztuki Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika z Torunia na zlecenie Pra-
cowni Konserwacji Zabytków Małgorzaty 
Osełki z Kielc, konserwatora całego ołtarza 
południowo-wschodniej absydy w kolegia-
cie opatowskiej. Prace przy samym obrazie 
wykonywane były od maja do sierpnia. 

Stan techniczny obrazu podczas ostat-
niej konserwacji był lepszy niż podczas od-
nawiania go w 1967 r. Świadczy to o tym, że 
prace przy nim były wtedy przeprowadzone 
bardzo rzetelnie. Dokonał ich zespół pod 
kierownictwem konserwatora dzieł sztuki 
Norberta Szunke z Międzywojewódzkiej 
Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki Szy-
dłowiec Zamek  na zlecenie Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków w Kielcach. 
Wówczas obraz był w dość złym stanie. Za-
atakowany przez owady i grzyby, z pęknię-
tym podobraziem. Stwierdzono też ubytki 
w zaprawie, otwory po gwoździach, złusz-
czenia, przebarwienia. Zastosowano wtedy 
impregnację i sklejenie podobrazia, usunię-
to warstwy przebarwień werniksów i retu-
szy. Uzupełniono ubytki drewna i zaprawy. 
Całość zawerniksowano i założono barierę 
przeciwwilgociową na odwrocie obrazu.

Z kolei ostatnie prace konserwatorskie 
polegały m.in. na podklejeniu odspojeń za-
prawy stabilizując przyczepność warstwy, 
sklejeniu klejem glutynowym pęknięć pod-
obrazia, przemyciu odwrocia terpentyną i 
uzupełnieniu żywiczno-woskową warstwą 
wilgotnościową. Wtórne werniksy i retusze  
oraz powierzchnię doczyszczono miesza-
ninami rozpuszczalników. Ubytki zapra-

wy uzupełniono białą masą akrylową, a po 
nałożeniu werniksu międzywarstwowego 
punktowano odsączonymi farbami olejny-
mi  z werniksem retuszerskim. Całość po-
kryto damarowym werniksem końcowym.

Okryta błękitnym płaszczem
Obraz przedstawia siedzącą Madonnę, 

która lewą ręką podtrzymuje dzieciątko Je-
zus stojące na jej kolanach, po prawej ręce 
ma klęczącego św. Jana. Jej twarz o jasnej 
karnacji jest pełna z delikatnymi rysami. 
Kręcone, ciemny blond włosy upięte są po 
bokach muślinowym welonem, częściowo 
rozpuszczone. Madonna ma na sobie suk-
nię z okrągłym dekoltem, długimi wąskimi 
rękawami, z gładkiego czerwonego materia-
łu. Ramiona przykrywa błękitny płaszcz z 
jasnozielonym podbiciem i złotą lamówką 
po brzegach. W tle zielone cyprysy i pejzaż 
z błękitnymi górkami i niebem z białymi 
obłokami.

- Układ kompozycyjny obrazu opar-
ty  jest na symetrii pozornej, charak-
terystycznej dla malarstwa włoskiego 
renesansu końca XV i XVI wieku – wy-
jaśnia przewodnik po kolegiacie, historyk 
sztuki Grażyna Szemraj. - Występuje w 
obrazie modelunek światłocieniowy wy-
odrębniający postaci z otoczenia, iluzyj-
na plastyczność. Ogólna kolorystyka jest 
stłumiona, zatarta lekko granica pomię-
dzy postaciami a tłem. 

W południowo-wschodniej części absydy Kolegiaty św. Marcina z Tours, w ołtarzu bocznym z adorującymi aniołkami znajduje 
się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus i Świętym Janem Chrzcicielem. To obraz ogromnej rangi i trudno szukać w Polsce 
drugiego takiego, zwłaszcza poza murami muzeum. Miasto może się nim szczycić. Dzięki rzetelnie przeprowadzanym pracom kon-
serwatorskim, obraz ciągle zachwyca swym pięknem. Jak pisał ksiądz Władysław Fudalewski w książce „Miasto Opatów”w 1895 
roku „…obraz sam, każdego znawcy, oczy zwraca.”  

„Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary 
Składają jej wierni uwielbień swych dary. 
Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 

Pojednał nas z Ojcem 
i zmył grzechów zmazy (…)

Radosnych Świąt Wielkanocnych 
oraz głębokich przeżyć Triduum Paschalnego 

życzą
Burmistrz -  Andrzej Chaniecki

Przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Staniek
Redakcja Kwartalnika Opatów
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Z albumu rodziny nauczycielskiej

Pierwszy kwartał bieżącego roku ob-
fitował w wiele wydarzeń kulturalnych w 
naszym mieście. Zamieszczamy relację i do-
kumentację fotograficzną z obchodów 150. 
rocznicy bitwy opatowskiej i z towarzyszą-
cych im wystaw poświęconych powstaniu 
styczniowemu. 1 marca przypomnieliśmy 
pamięć Żołnierzy Wyklętych – niezłom-
nych bohaterów represjonowanych przez 
Polskę Ludową, którzy nie godzili się na 
okupację sowiecką po II wojnie światowej. 

Opatowski Ośrodek Kultury przygotował dwa niezapomniane wi-
dowiska, „Zimowa opowieść” to spektakl na długie zimowe wieczory w 
oparciu o najpiękniejsze baśnie Jana Christiana Andersena oraz „Już 
nie zapomnisz mnie, czyli wspomnień czar” z okazji Dnia Kobiet w 
którym można było poczuć kawiarniany klimat lat 20. i 30. ubiegłego 
stulecia. Ostatni spektakl wystawiony pięć razy obejrzało ponad 1100 

osób! W dwa przedstawienia zaangażowane były trzy pokolenia, ponad 
40 osób. Już 28 czerwca br. nad zalewem opatowskim zobaczymy ko-
lejne widowisko „Opatowska noc świętojańska”, na którą już wszystkich 
zapraszam.

Jak zawsze, tak i w obecnym numerze, znajdą Państwo przegląd 
wiadomości z pracy samorządu oraz dotyczące innych wydarzeń kul-
turalnych. 

Zapraszam do poznania historii i sylwetek osób, naszych sąsiadów 
znanych i nieznanych tak do końca.

W dniu 27 kwietnia 2014 roku będziemy świadkami wyniesienia 
na ołtarze dwóch papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. Dla nas lu-
dzi pokolenia Jana Pawła II jest to szczególne przeżycie przywołujące 
wspomnienia wielkiego pontyfikatu, a zwłaszcza pielgrzymek, spotkań 
i audiencji, które wywierały piętno na naszym dalszym życiu. W tych 
dniach, jak i w okresie wielkanocnym, wróćmy do refleksji nad naucza-
niem Ojca Świętego Jana Pawła II.

„Liczne zmyłki w tekście raczy Szanowny Czytelnik sam poprawić i uwzględnić” (cytat ks. J. Wiśniewski) 
– od siebie dodamy – redakcja pracuje społecznie

17 Nasza gmina. Dwa osiedla 

w Opatowie

18 Ze starych gazet

19 Strażak w ruchu oporu

20-21 Kultura, historia, oświata

22 „Mundurówka” w akcji

23 Uniwersytet Trzeciego 

Wieku

 Co, gdzie, kiedy

24 Ciekawi ludzie. 

Zenon Firmanty

25-26 Nasza historia.  

Adam Opatovius



4 OPATÓW nr 1 (9), styczeń - kwiecień 2014

Budżet
z życia samorządu

Rada Miejska 24 stycznia jednogłośnie 
podjęła uchwalę o budżecie na 2014 r. Po 
stronie dochodów widnieje 36,2 mln zł, wy-
datków – 38,4 mln. 

Deficyt 2,2 mln zł będzie pokryty kredy-
tami w wysokości 2,1 mln zł i nadwyżkami, 
które wynikają z rozliczeń i pożyczek z lat 
ubiegłych. 

Sporo projektów unijnych
- Ten budżet jest znacznie większy w po-

równaniu z tym, który zastaliśmy przed trze-
ma laty – powiedział w dyskusji przewodni-
czący Rady Miejskiej Tomasz Staniek. - Mamy 
sporo projektów unijnych, do których prze-
kazujemy wkład własny, często minimalny. 
Cieszy mnie planowana termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej, wymiana 
ogrzewania. To przyniesie efekt oszczędno-
ściowy, to także rewitalizacja naszej przestrze-
ni miasta, zmiana wyglądu Opatowskiego 
Ośrodka Kultury, amfiteatru, przedszkola. 
Są też inwestycje drogowe, kanalizacyjne, za-
planowany jest remont instalacji wodnej w 
Kobylanach. W 2011 r. mieliśmy budżet za-
chowawczy, teraz – inwestycyjny, dość trudny. 
Tereny włączone do Specjalnej Strefy Ekono-
micznej w Tarnobrzegu przyczynią się do roz-
woju rynku pracy. Mamy handel usługi, teraz 
potrzebna jest produkcja. 

Wiceprzewodniczący Andrzej Żychow-

ski podkreślił, że w obecnym budżecie zwra-
cają uwagę olbrzymie inwestycje. Takiego 
frontu prac za tak ogromną kwotę nie było ni-
gdy w ciągu ostatnich lat. To jednocześnie naj-
większy budżet. – Problemem jednak ciągle 
jest brak miejsc pacy – nie ukrywał. - Budżet 
daje nadzieję na ich utworzenie. Przygotowy-
wane będą tereny pod inwestycje za ponad 
500 tys. zł. Za wszelką cenę trzeba szukać 
inwestorów. Brakuje w budżecie środków na 
kulturę, dziedzictwo narodowe, turystykę. A 
to są też miejsca pracy. 

Nie podnosimy podatków 
Burmistrz Andrzej Chaniecki przy-

pomniał, że zastał budżet, prowizorium w 
wysokości około 24 mln zł. Nie jest tak, że 
planowane są dochody pod wydatki. Gmina 
nie podnosi podatków. Nie jest sztuką ścią-
gać pieniądze do budżetu, sztuką jest ściągać 
przedsiębiorców, by inwestowali w gminie. 
Podatki od osób fizycznych i prawnych gmina 
otrzymuje od skarbu państwa, razem około 6 
mln zł, podatek rolny – 1,3 mln zł. Dochody i 
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleco-
nych odrębnymi ustawami wynoszą około 3,9 
mln zł, dochody i wydatki związane z reali-
zacją zadań z zakresu administracji rządowej 
realizowanych na podstawie porozumień z 
organami rządowymi – 32,5 tys. zł, dochody 

związane z po-
dejmowaniem 
zadań realizowa-
nych wspólnie z 
innymi jednostkami samorządu terytorialne-
go na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego – 32 
tys. zł, wydatki – 379,4 tys. zł, dochody zwią-
zane z realizacją zadań przejętych przez gminę 
do realizacji w drodze umowy lub porozumie-
nia między jednostkami samorządu teryto-
rialnego – 50 tys. zł, wydatki – 575,4 tys. zł, 
dochody i wydatki związane z pomocą rzeczo-
wą lub finansową realizowaną na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego – 40,3 tys. zł. 

- Za mało ściągamy zaległości, podatku 
od nieruchomości, gruntowego, świadczeń 
alimentacyjnych, które razem wynoszą około 
2 mln zł – powiedział burmistrz. - Gdyby od-
zyskać chociaż połowę zaległości, moglibyśmy 
więcej inwestować. 

Strefa szansą na rozwój
Andrzej Chaniecki potwierdził, że jest 

już rozporządzenie Rady Ministrów z 21 
stycznia br. o utworzeniu w Opatowie 5-hek-
tarowej podstrefy Tarnobrzeskiej Strefy Eko-
nomicznej „Euro-Park Wisłosan”. Wszyscy 
zainteresowani uruchomieniem działalności 
gospodarczej mogą składać wnioski związa-

Dzieci najważniejsze
Od stycznia 2014 r. zmieniły się 

częściowo podstawy prawne regulujące 
zasady przyznawania pomocy w formie 
posiłku, świadczenia pieniężnego na za-
kup posiłku lub żywności, świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywno-
ściowych. 

Chcąc w pełni realizować zadania 
programu rządowego i objąć pomocą jak 
największą liczbę potrzebujących, zosta-
ły opracowane przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej i podjęte  przez radnych Rady 
Miejskiej 24 stycznia br. dwie uchwa-
ły:  w sprawie podwyższenia kryteriów 
dochodowych uprawniających do przy-
znania nieodpłatnie pomocy w zakresie 
dożywiania oraz  w sprawie ustanowienia 

programu osłonowego w zakresie doży-
wiania. 

Program rządowy na lata 2014 – 2020 
pozwala na wspieranie finansowe gmin ze 
środków budżetu państwa w realizacji 
zadań własnych o charakterze obowiąz-
kowym.  By zabezpieczyć środki na ten 
cel,  został skierowany wniosek o przy-
znanie dotacji z rezerwy celowej budżetu 
państwa na dofinansowanie realizacji za-
dań programu. Zostało podpisane poro-
zumienie określające wysokość pomocy 
finansowej, jej przeznaczenie i sposób 
wydatkowania. Całkowity koszt zadania 
określony został na poziomie 162.500 
zł, z czego udział środków własnych 
(40proc.  udziału) stanowi kwota 65.000 
zł, a wnioskowana kwota dotacji - 97.500 
zł.  Pomimo zmian, finansowanie doży-
wiania dzieci w stołówkach szkolnych 
było realizowane na bieżąco.  

Ferie 2014
29 dzieci z gminy Opatów spędziło 

ferie zimowe w Murzasichlu koło Zako-
panego. Organizatorem wypoczynku była 
Komenda Hufca ZHP. Środki na ten cel 

pochodziły z Gminnej Komisji  Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych. Pra-
cownicy OPS wytypowali dzieci z rodzin 
problemowych i o trudnej sytuacji ma-
terialnej oraz dokonali uzgodnień z ich 
rodzicami i opiekunami. Koordynowali 
także całość spraw związanych z wyjaz-
dem dzieci, w tym wydawanie i przyjmo-
wanie kart uczestnictwa w wypoczynku.

Asystent rodziny nadal pomaga
Dwóch asystentów rodziny pracuje z 

20 rodzinami na terenie gminy pomagając 
im rozwiązywać problemy opiekuńczo-
-wychowawcze. Zadanie kontynuowane 
jest od 2012 r., a jego realizacja możliwa 
jest  m.in. dzięki wsparciu finansowemu 
przyznawanemu z budżetu państwa. Tak-
że w tym roku gmina będzie ubiegała się o 
środki na wynagrodzenie asystentów, któ-
re można pozyskać z ogłoszonego przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
programu „Asystent rodziny i koordy-
nator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 
2014 r.”  Zadanie polegające na zatrud-
nieniu  asystenta rodziny nałożone zosta-
ło na gminy. 

pomoc społeczna

OŚRODEK
POMOCY

SPOŁECZNEJ
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na inwestycje Stanowisko Rady Miejskiej w obronie 
praw rodziców do wychowania dzieci. 

radni o „gender”

Radni opatowscy jednogłośnie przyjęli 
stanowisko sprzeciwiające się promowaniu 
i realizacji programów ideologii „gender” 
w placówkach oświatowo-wychowawczych 
na trenie Miasta i Gminy Opatów. Jest 
to drugie w Polsce tego typu stanowisko 
samorządowców domagających się respek-
towania praw zawartych w Konstytucji 
Rzeczypospolitej. 

- Wpłynęły do nas głosy sprzeciwu 
mieszkańców oraz rodziców, którzy za-
reagowali na komunikat Kuratorium 
Oświaty w Kielcach z dnia 13 stycznia 
2014 roku w sprawie nieprawdziwych in-
terpretacji pojęcia „gender”, skierowany do 
dyrektorów, nauczycieli, uczniów, rodzi-
ców oraz organów prowadzących wszyst-
kich typów szkół w województwie święto-
krzyskim. Komunikat ten zobowiązuje 
do przestudiowania następujących mate-
riałów skierowanych do kuratorów oświa-
ty: stanowiska Pełnomocnika Rządu ds. 
Równego Traktowania, oświadczenia w 
sprawie nieprawdziwych interpretacji po-
jęcia gender, słownika pojęć związanych z 
gender. Komunikat ponadto zawiera apel, 
aby we wszystkich przedsięwzięciach, pro-
jektach planowanych oraz realizowanych 
w szkołach przedstawiać ogółowi rodziców 
rzeczywiste zamierzenia szkoły i dążyć do 
wspólnego ustalenia celów oraz sposobów 
ich realizacji” – wyjaśnia Tomasz Staniek, 
przewodniczący Rady Miasta.

Formalny wniosek do Rady Miasta 
złożył Krzysztof Kawalec oraz członkowie 
Akcji Katolickiej działającej przy parafii 
św. Marcina.

- Lektura dokumentów przedstawio-
nych w komunikacie Kuratorium Oświa-
ty nie przekazuje istoty omawianego 
problemu, ponieważ jest bardzo ogólna 
i koncentruje się tylko na wybranych za-
gadnieniach oraz jest przede wszystkim 
przekazywana językiem ideologii „gen-
der”. Kierowane propozycje wdrażania 
programów ideologii „gender” w system 
edukacyjny i wychowawczy, prowadzą do 
głębokiej deprawacji dzieci i młodzieży, z 
czym jako rodzice nie możemy się zgodzić, 
gdyż godzi to w nasze prawo wynikające z 
Konstytucji Rzeczypospolitej, która gwa-
rantuje należne nam z natury prawo do 

wychowania dzieci – podkreślał Tomasz 
Staniek. 

Podczas posiedzenia Rada Miasta 
jednogłośnie uchwaliła przedstawione sta-
nowisko, które jednocześnie stało się ape-
lem do dyrektorów i nauczycieli placówek 
oświatowych oraz dla rodziców, aby za-
angażować się w obronę prawa do wycho-
wania dzieci i młodzieży w odpowiednim 
systemie wartości. 

- Jest to stanowisko Rady a nie uchwa-
ła, która nadawałaby określone skutki 
prawne. Dlatego dokument ten jest swego 
rodzaju apelem do naszego społeczeństwa 
o czujność wobec wprowadzania ideolo-
gii „gender” do systemów edukacyjnych 
w szkołach gdzie wychowywane są nasze 
dzieci – wyjaśniał przewodniczący Rady 
Miasta. 

W wydanym dokumencie Rada Mia-
sta apeluje: 

„Zwracamy się, więc z pilnym apelem 
do wszystkich Dyrektorów i Kierowników 
jednostek oświaty, kultury i służby zdro-
wia do wspólnego działania przeciw ide-
ologicznym eksperymentom szkodzącym 
młodemu pokoleniu oraz do dawania zde-
cydowanego odporu wszelkim naciskom ze 
strony środowisk i organizacji zaintereso-
wanych ich upowszechnianiem i realiza-
cją”.

„Apelujemy, zwłaszcza do Rodzi-
ców, aby kierując się mądrą miłością do 
własnych dzieci nie rezygnowali łatwo z 
przysługującego im prawa do wychowania 
dzieci”.

„Apelujemy do nauczycieli, wycho-
wawców i pedagogów, aby mając świado-
mość swej wyjątkowej misji nie sprzenie-
wierzali się swojemu powołaniu”.

„Rada Miejska w Opatowie, uznając 
oczywistą prawdę, iż rodzice mają niezby-
walne prawo i pierwszeństwo do wychowa-
nia potomstwa zgodnie z tradycją kulturo-
wą rodziny, która chroni dobro i godność 
dziecka – wyraża jednocześnie głębokie 
przekonanie, że swoim jednoznacznym 
stanowiskiem daje potrzebne wsparcie Ro-
dzicom konieczne im do wypełnienia roli 
rodzicielskiej i wychowawczej” – czytany w 
stanowisku wydanym przez Radę Miasta 
Opatów. 

ne z produkcją, usługami. Nie ma tu żadnych 
ograniczeń. Wszelka działalność jest możliwa, 
jeśli tylko nie będzie naruszać obowiązujących 
przepisów, w tym o ochronie środowiska. Bur-
mistrz planuje konferencję prasową z udzia-
łem przedsiębiorców, by jeszcze bardziej wy-
promować planowane w gminie inwestycje. 

Burmistrz potwierdza, że to budżet inwe-
stycyjny. W nowej perspektywie finansowej 
gmina musi zrobić wszystko, by zdobyć jak 
najwięcej środków unijnych. Dochody są jesz-
cze nie do końca doszacowane. Nie wszystkie 
umowy na środki zewnętrzne zawarto. Do 
budżetu można je wprowadzić dopiero wte-
dy, gdy będzie podpisana przynajmniej preu-
mowa. Po stronie dochodów majątkowych 
będzie jeszcze wyższa kwota i wyniesie około 
14 mln zł. Parytet dofinansowania w dużych 
inwestycjach jest większy i wynosi 80 proc. 
Budżet w trakcie roku na bieżąco jest aktu-
alizowany. - Dla mnie jest najważniejsze, by 
wykonać jak najwięcej inwestycji – podkreślił 
burmistrz. - Muszę też myśleć, by gmina miała 
płynność finansową na następne lata. W koń-
cu roku będziemy mieć około 44- 45 proc. za-
dłużenia, a było 47, gdy go przejmowaliśmy A 
ile już zainwestowaliśmy! 

Jak nie dać się zimie 
Trudny, zimowy czas skłonił pra-

cowników socjalnych do wzmożonych 
działań zapobiegawczych i pomoco-
wych, zwłaszcza wobec osób z grup 
szczególnego ryzyka. Pracownicy socjal-
ni wspólnie z funkcjonariuszami KPP 
oraz Straży Miejskiej kontrolowali miej-
sca, w których mogły przebywać osoby 
nadużywające alkoholu, bezdomne. 
Upowszechniali informacje dotyczące 
możliwości uzyskania schronienia po-
przez tablice ogłoszeń, stronę interne-
tową OPS, Radio Opatów. Zapewniony 
został jeden gorący posiłek dziennie – 
zupa dla osób nadużywających alkoho-
lu. W wyniku czynionych starań  jedna 
osoba  bezdomna otrzymała przydział 
lokalu mieszkalnego na okres zimy. W 
stosunku do osób starszych, niepełno-
sprawnych, zwiększono wymiar świad-
czonych usług opiekuńczych. Ponadto 
zostały uruchomione większe środki fi-
nansowe gminy z przeznaczeniem na za-
bezpieczenie opału czy odzieży zimowej 
dla potrzebujących. 

(oprac:  E. Chodorek, R. Wiśniewska)
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Przykład partnerstwa publiczno-
-prywatnego 

- W imieniu całego samorządu gmin-
nego i własnym dziękuję za budowę 
obiektu, którego częścią jest dworzec 
autobusowy – zwrócił się burmistrz 
Andrzej Chaniecki do współwłaściela 
Publimy Grzegorza Lichoty podczas 
uroczystego otwarcia. – To projekt re-
alizowany w ramach partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego powstał dzięki pana 
przychylności, zaangażowaniu kapitału 
spółki jawnej Publima. Osobiście jestem 
panu wdzięczny, że pomógł mi pan w 
realizacji ciążącego na mnie obowiązku, 
zwłaszcza w sytuacji ogromnych potrzeb 
inwestycyjnych i ograniczonych możli-
wości budżetowych.

Burmistrz Andrzej Chaniecki wrę-
czył Grzegorzowi Lichocie pamiątkowy 
piórnik z długopisem, by mógł podpi-
sywać jak najlepsze umowy przynoszące 
pożytek publiczny. 

Grzegorz Lichota obiecał, że dwo-
rzec będzie służył wszystkim przez dłu-
gie lata. - Tego sobie i wszystkim życzę 
- powiedział. 

Za akceptację propozycji ustalonej z 
Grzegorzem Lichotą i podpisanie umo-
wy burmistrz Andrzej Chaniecki po-
dziękował Stanisławowi Wodyńskiemu, 
prezesowi i dyrektorowi PKS Ostrowiec 
Świętokrzyski S.A. Przekazał mu rycinę 

przedstawiającą stary Opatów z 1841 
r., która będzie zdobić pomieszczenia 
dworca. Podziękował wszystkim swoim 
współpracownikom na czele z inżynie-
rem Grzegorzem Mizerą. 

Burmistrz dokładnie wyjaśnił, jaki 
jest udział gminy w projekcie. – To my 
wykonujemy zjazd na ulicę Sienkiewicza, 
tak zwany lewoskręt – powiedział. - Ze 
względów niezależnych od nas nie wy-
łoniliśmy jeszcze wykonawcy po dwóch 
przetargach. To był dość krótki czas i 
dość skomplikowana infrastruktura ze 
względu na bezpieczeństwo i estetykę. 
Zjazd zostanie wykonany do 30 kwietnia. 
Blisko jest stąd do kompleksu targowego. 
Będzie też przejście dla pieszych. 

3 stycznia oficjalnie otwarto nowy dworzec autobusowy przy ulicy Sienkiewicza. Teren należy do firmy Publima, która obok 
zbudowała też spory market. Część terenu firma wydzierżawiła Przedsiębiorstwu PKS Ostrowiec Świętokrzyski 

NOWY DWORZEC OFICJALNIE OTWARTY  
Kluczowa rola miasta

O tym, że lokalizację dworca zatwier-
dziła Rada Miejska Opatowa w kwietniu 
2013 r., przypomniał prezes Stanisław 
Wodyński. Uchwała precyzuje, że dwo-
rzec będzie przystosowany na obiektach 
przy ulicy Sienkiewicza 19. Zarządza-
jącym dworcem jest ostrowiecki PKS. - 
Kluczową rolę spełnił samorząd miasta, 
który poszukiwał rozwiązania od po-
czątku kadencji – podkreślił Stanisław 
Wodyński. - To były bardzo zdecydowane 
działania. Rozpatrywano kilka lokaliza-
cji, przy ulicy Ostrowieckiej, Kopernika 
na gruntach gminy, ale były za małe na 
dworzec. To wielki sukces samorządu 
Opatowa, który dzięki współpracy z po-
wiatem, wielkiej determinacji doprowa-
dził do otwarcia dworca. Stąd odjeżdża 
ponad 180 autobusów dziennie. Mamy 
20 przewoźników ze swoimi kursami. I to 
jest ważne, by ta droga nie była zabloko-
wana. Transport publiczny w regionie jest 
ważny, o czym świadczy zainteresowanie 
otwarciem dworca. To jest centrum han-
dlowo-usługowe.

Proboszcz kolegiaty, ksiądz kanonik dr 
Michał Spociński pobłogosławił dworzec 
i plac manewrowy. Życzył wszystkim bez-
piecznych i szczęśliwych podróży.   

Otwarciu dworca towarzyszyły po-
kazy ratownictwa drogowego, które pre-
zentowali opatowscy strażacy i policjan-
ci. Zasady udzielania pierwszej pomocy 
przypominała ostrowiecka grupa ratow-
nictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Ostrowiecki PKS prezentował specjali-
styczny samochód służący do holowania 
autobusów. 

inwestycje w mieście
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HOTEL „MIODOWY MŁYN” 

Nowy obiekt poświęcił ksiądz prałat 
Michał Spociński, który wyraził nadzie-
ję, że sąsiedztwo kolegiaty i hotelu bę-
dzie na siebie wzajemnie oddziaływać. 
Pogratulował gospodarzom obiektu i ży-
czył wielkiej radości z twórczego dzieła. 
- Z radością błogosławię ten nowy obiekt, 
niech to Boże błogosławieństwo będzie 
zadatkiem wszelkich łask dla gospodarzy 
tego miejsca, dla wszystkich gości - po-
wiedział. . 

Członek Zarządu Województwa Świę-
tokrzyskiego Kazimierz Kotowski pogra-
tulował odwagi w przygotowaniu całego 
projektu i jego realizacji. Z dyrektorem 
Jackiem Kowalczykiem przekazał właści-
cielom rycinę Kolegiaty Opatowskiej.

Burmistrz Andrzej Chaniecki nie 
ukrywał, że to perełka, komfort dla go-
ści, turystów. - Mamy kolegiatę, podzie-
mia, miasto, które było kiedyś ważnym 
szlakiem komunikacyjnym – powiedział. 
- Do tego musimy mieć infrastrukturę, 
obok starego, zabytkowego muru musi 
być ławeczka, kafejka, by popijać herbatę i 
podziwiać, popatrzeć na to, co kiedyś nasi 
przedsiębiorczy przodkowie, w szczegól-
ności Krzysztof Szydłowiecki, w tym mie-
ście zostawili. To przyjemność znaleźć się 
w tak pięknym obiekcie, ogromna radość. 

Andrzej Chaniecki na ręce pani prezes 
Barbary Skowron przekazał obraz Bramy 
Warszawskiej. - Niech zdobi piękny budy-
nek – podkreślił. - Jestem pełen uznania i 
wdzięczności za to, co państwo zrobiliście, 
za wielki wkład finansowy, wkład pracy. 
Niech to służy przez następne stulecia.

Właścicielka hotelu Barbara Skowron 
podziękowała przedstawicielom władz 
lokalnych za okazaną pomoc, życzliwość. 
- Są wśród nas przedstawiciele firm remon-
towo-budowlanych, bez których pracy ten 
obiekt nie wyglądałby dziś tak, jak wygląda 
– powiedziała. - Za trud poświęcony, cier-
pliwość, kompetencje, serdecznie dzięku-
jemy. Chciałabym wyrazić wdzięczność i 
podziw dla Kariny Przybyło-Kisielewskiej, 
osoby ogromnie doświadczonej w branży 
hotelarskiej, upartej, bezkompromisowej i 
przy tym wyjątkowo wrażliwej.

W nowym hotelu jest 26 pokoi, 60 
miejsc, w tym dwa apartamenty. Znajdu-
je się sala restauracyjna na 60 miejsc, sala 
wielofunkcyjna, bankietowo-konferen-
cyjna. Gdy obydwie zostaną połączone, 
pomieści się 160 osób. Na dole, na pozio-

mie „-1”, znajduje się si-
łownia o powierzchni 110 
m kwadratowych. Parking 
pomieści 50 samochodów. 
Zarząd spółki tworzą: 
prezes Monika Skowron 
i wiceprezes Karina Przy-
było-Kisielewska. Koszty 
budowy: około 6 mln zł, 
w tym 1,5 mln zł z Regio-
nalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego. Czas 
inwestycji – 2 lata. Pokój 
1-osobowy za dobę – 120 
zł, 2-osobowy – 180 zł, 
apartament – 340 zł. 

Nowy hotel „Miodowy Młyn” jest już 
czynny. W uroczystości otwarcia 12 mar-
ca wziął udział burmistrz Andrzej Cha-
niecki i wielu znamienitych gości.
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W HOŁDZIE POWSTAŃCOM STYCZNIOWYM 

wielkie rocznice

Podczas wernisażu głos zabrali: dy-
rektor OOK Andrzej Klimont, dyrektor 
Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliote-
ki Publicznej Waldemar Węglewicz oraz 
burmistrz Andrzej Chaniecki. - Chcia-
łem przede wszystkim podziękować, że 
znaleźli państwo czas, żeby tutaj być – 
zwrócił się do zebranych burmistrz. - Te 
uroczystości zbiegają się z wydarzeniami, 
które dzieją się na Ukrainie. Dochodzi 
do nich 150 lat później, ale ci, którzy te 
wydarzenia śledzą, wiedzą, ile kosztuje 
wolność. Wolność nie ma ceny. Ci, któ-
rzy walczyli poświęcali nie tylko swoje 
życie, ale i rodzinę. Tyle właśnie kosztu-
je wolność i walka o przyszłość pokoleń. 
Dlatego jesteśmy zobowiązani ciągle być 
wdzięcznymi i pamiętać. 

Burmistrz wyraził swoją wdzięczność 
organizatorom oraz właścicielowi kolek-
cji, Krzysztofowi Kurowi. Głos zabrała 
również wiceprezes Towarzystwa Przyja-
ciół Ziemi Opatowskiej Irena Szczepań-

ska, która podkreśli-
ła, że wolność nigdy 
nie przychodzi sama, 
należy ją zdobywać.

- To co się od nas 
należy tym ludziom, 
to jest pamięć – po-
wiedział Krzysztof 
Kur. - Jestem głębo-
ko przekonany, że 
gdyby nie ta stycz-
niowa noc, w którą 
oni poszli walczyć o 
naszą niepodległość, 
to nie byłoby wik-
torii w roku 1918. 
Chociaż to powsta-

nie skończyło się klęską społeczną, mili-
tarną i ekonomiczną, to jednak przynio-
sło niepodległość w 
1918 r. 

Wystawę sta-
nowią ryciny z pra-
sy zagranicznej: 
francuskiej, wło-
skiej, niemieckiej, 
szwedzkiej, a na-
wet amerykańskiej. 
Autor podzielił ją 
na sześć działów: 
„Preludium”, „Po-
wstanie”, „Z pierw-
szych stron”, „Por-
trety”, „Satyry” oraz 
„ Międzynarodowa 
wymiana matryc”. 
Zbiór jest próbą 
przekazania przy-
szłym pokoleniom 
pamięci o wydarzeniach i bohaterach 

sprzed półtora wie-
ku. Jest także szcze-
gólną formą oddania 
hołdu poległym w 
obronie Ojczyzny.

Właściciel zbio-
ru, Krzysztof Kur, 
śpiewak operowy i 
menedżer kultury 
tworzył ją w ciągu 
kilku lat. Początko-
wo zbierał japoń-
skie drzeworyty, by 
wkrótce zaintere-
sować się grafikami 
związanymi z naszą 

28 lutego w Opatowskim Ośrodku Kultury, w 150. rocznicę bitwy opatowskiej, otwarto wystawę „Powstanie styczniowe w prasie 
zagranicznej” oraz odbył się koncert „Każdemu marzy się wolność. Marsz, marsz Polonio”. 

rodzimą historią. Podczas pracy w Fil-
harmonii imienia Romualda Traugutta, 
przygotowywał wiele koncertów po-
święconych między innymi Powstaniu 
Styczniowemu, co zainspirowało go do 
stworzenia kolekcji. Wśród pierwszych 
zakupionych przez niego dzieł związa-
nych z tą tematyką była reprodukcja ob-
razu Wojciecha Kossaka „Szarża Czer-
kiesów na Krakowskim Przedmieściu”. 
Następnie do kolekcji dołączyły drzewo-
ryty drukowane we francuskich tygodni-
kach z tamtego czasu. 

Po uroczystym otwarciu wystawy 
zgromadzona publiczność udała się do 
sali widowiskowej, gdzie odbył się kon-
cert w wykonaniu mezzosopranistki Re-
naty Dobosz, solistki Opery Śląskiej oraz 
pianisty Roberta Grudnia, solisty Filhar-

monii Lubelskiej. Koncert poprowadziła 
Anna Drela. W bogatym programie go-
ście usłyszeli pieśni powstania stycznio-
wego oraz utwory Fryderyka Chopina. 
Artystom podziękował Tomasz Staniek, 
przewodniczący Rady Miejskiej. - Dzięki 
mistrzowskiej recytacji, zamykając oczy 
można było poczuć klimat tamtych dni, 
poprzez śpiew mogliśmy poznać historie 
powstańczej Polski – powiedział. - Na-
ród, który nie zna swojej historii umiera 
i nie może budować przyszłości.

Organizatorami uroczystości byli: 
OOK, Powiatowa i Miejsko-Gminna Bi-
blioteka Publiczna oraz Narodowe Cen-
trum Kultury. Patronat sprawował Bur-
mistrz Miasta i Gminy Opatów.
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150 LAT TEMU  
WALCZYLI O NIEPODLEGŁOŚĆ  

Delegacje z kwiatami przed pomnikiem Ludwika „Topora” Zwierzdowskiego: 
Kazimierz Kotowski – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej 

Chaniecki- burmistrz miasta i gminy Opatów, Tomasz Staniek- przewodniczący Rady 
Miejskiej w Opatowie, Barbara Kłosińska- sekretarz gminy, Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Związek Kombatantów, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opa-
towskiej, Uniwersytet III Wieku, Prawo i Sprawiedliwość, Starostwo Powiatowe Opa-
tów, Grupa Religijno- Patriotyczna Opatów, Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS 
w Zochcinku z siedzibą w Opatowie, Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, ZHP 
Opatów, SZS Nr 1, SZS Nr 2, ZS Nr 1 w Opatowie, Szkoła Podstawowa imienia JP II 
w Kobylanach, Urząd Skarbowy w Opatowie, Zespół Teatralno- Obrzędowy „Strefień” 
z Jurkowic , Przedszkole Publiczne w Opatowie, Opatowski Ośrodek Kultury, Stowa-
rzyszenie Społeczno- Kulturalne Region Ziemia Świętokrzyska, Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska Opatów, Powiatowy Urząd Pracy, Niepubliczne Technikum w Opatowie 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, LO im. Bartosza Głowackiego w Opa-
towie, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców.  

Kwiaty przed pomnikiem  
„Topora”

Delegacje instytucji, stowarzyszeń, 
organizacji udały się przed pomnik majo-
ra „Topora”. Burmistrz Andrzej Chaniec-
ki podziękował za tak liczną obecność. 
Zaproponował, by minutą ciszy uczcić 
pamięć poległych na Kijowskim Majda-
nie. 

- Bitwa opatowska była jedną z tych 
spośród kilkudziesięciu, które zapisały 
się na kartach historii powstania stycz-
niowego w naszym kraju, w Królestwie 
Kongresowym – powiedział. -  Wzięło 
w niej udział około tysiąca osób piecho-
ty, od 40 do 50 jazdy konnej. Głównymi 
postaciami, dowódcami byli: pułkow-
nik Apolinary Konarski i major Ludwik 
Zwierzdowski.  W powstania zginęło po-
nad 20 tysięcy ludzi, a ponad 200 tysięcy 
znalazło się na zsyłce. Jesteśmy tutaj po 
to, by przypomnieć bohaterów, którzy 
21 lutego walczyli, zginęli lub odnieśli 
rany, a także którzy w dążeniu do odzy-
skania wolności składali ogromną ofiarę, 
własne życie, zdrowie i spokój rodzinny.  
Jesteśmy na etapie odrestaurowania grobu 
powstańców, który znajduje się w okoli-
cy szpitala. Chcemy o to miejsce zadbać i 
nadać mu odpowiedni wygląd. 

Oddali młode życie
Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół 

Ziemi Opatowskiej Irena Szczepańska 
przypomniała, że powstańcy oddali czę-
sto bardzo młode swe życie, by następne 
pokolenia mogły żyć w wolności. - Jest 
wiele mogił i miejsc straceń na ziemi opa-
towskiej – powiedziała. - Zajdźmy tam 
czasem, zanieśmy kwiatki, nasze polskie, 
polne, bławatki, kaczeńce. Mamy wolną 
Polskę i starajmy się czynić wszystko, co 
dla niej najlepsze. Co najlepsze dla nasze-
go Opatowa. 

Andrzej Cybulski z Warszawy, pra-
wnuk powstańca Józefa Cybulskiego nie 
ukrywał, że jest pod wielkim wrażeniem 
spotkania tylu ludzi zainteresowanych 
piękną kartą powstańców 1863 roku. Od-
czytał fragmenty kroniki poświęconej po-
wstańcom styczniowym, którą opracował 

jego stryjeczny dzia-
dek Józef Cybulski, 
sędzia opatowski. 
Kronika znalazła się 
w pracy zbiorowej 
pod nazwą „Cegieł-
ka opatowska”.

Po okoliczno-
ściowych przemó-
wieniach salwę 
honorową oddała 
Grupa Rekonstruk-
cji Historycznej 
Oddziału Powstań-
czego imienia Ma-
riana Langiewicza ze 
Staszowa. Delegacje 
złożyły kwiaty przed 
pomnikiem Ludwi-
ka „Topora” Zwierzdowskiego.

Wystawy i spektakle
Dalsza część uroczystości odbyła się w 

OOK , gdzie nastąpiło otwarcie wystaw 
„Gorzka Chwała -Powstanie 1863 r.” oraz  
„Artur Grottger - Powstanie Styczniowe”. 

W sali widowiskowej zaprezentowany 
został program artystyczny. - Nic z dzie-
jów Narodu co raz miało miejsce wyma-
zać się nie da! - tymi słowami młodzież 
Liceum Ogólnokształcącego imienia Bar-
tosza Głowackiego rozpoczęła swój wy-
stęp. Uczniowie zaprezentowali utwory 
znanych poetów: Krzysztofa Kamila Ba-

W rocznicę bitwy opatowskiej 21 lutego odbyły się uroczystości patriotyczne. Od-
słonięto tablicę pamiątkową przy Bramie Warszawskiej, mieszkańcy złożyli kwiaty 
przed pomnikiem Ludwika „Topora” Zwierzdowskiego w rynku, uczestniczyli w otwar-
ciu wystaw w Opatowskim Ośrodku Kultury i wysłuchali programu artystycznego.  

Fotorelacja z uroczystości na str. 14-15

czyńskiego, Ewy Lipskiej, Wisławy Szym-
borskiej oraz fragmenty utworu Elizy 
Orzeszkowej „Gloria victis”. Soliści przy-
pomnieli zaproszonym gościom piosenki, 
miedzy innymi „Ojczyzno ma”, „Miejcie 
nadzieję”, „Biały krzyż” oraz „Wolność”. 
W części artystycznej została także poka-
zana prezentacja multimedialna przypo-
minająca przyczyny wybuchu powstania, 
najważniejsze potyczki oraz przebieg bi-

twy opatowskiej. Program został przygo-
towany pod kierunkiem Agnieszki Ste-
fańskiej i Ewy Cybuli. 

Następnie widzowie obejrzeli spek-
takl poetycko-muzyczny „Był taki rok 
1863, 1864” w wykonaniu Grażyny 
Barszczewskiej i Roberta Grudnia. Ca-
łość uroczystości uświetniła Opatowska 
Orkiestra Dęta imienia Józefa Grudnia, 
która działa przy OOK. Organizatorami 
obchodów byli: OOK, Powiatowa i Miej-
sko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatow-
skiej.
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ciekawi ludzie

NIESTRUDZONA STRAŻNICZKA 
DZIEJÓW MIASTA

Aleksandra Gadkowska od wielu już lat 
mieszka w Warszawie, jednak z sentymentem 
wraca do swoich rodzinnych stron. Zafascy-
nowana jest Opatowem. Stąd pochodzi, tu 
się urodziła.

Żmudna praca archiwistki 
Należała do pierwszych członków To-

warzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej. W 
stolicy wspólnie z innymi osobami pocho-
dzącymi z Opatowa założyła Koło Warszaw-
skie w 1969 r. Ówczesny dyrektor fabryki 
„Wedla” Andrzej Karbowniczek pochodził z 
Opatowa i udostępnił na zebrania dużą salę, 
bo do koła należało wtedy około 100 osób. 
Pani Aleksandra zobowiązała się do zbiera-
nia, przechowywania dokumentów i materia-
łów o historii Opatowa.

Członkowie towarzystwa debatowali na 
zebraniach, jak pomóc miastu w remoncie 
kolegiaty, jakie starania czynić, by powstało 
Muzeum Miejskie, a na wzgórzu przyklasz-
tornym, gdzie istniało niegdyś grodzisko 
obronne „Żmigród” - niewielki park. Zasta-
nawiali się, co robić, by wzgórze Żmigród zo-
stało wpisane przez konserwatora wojewódz-
kiego na listę zabytków.

Ubolewali, że Opatów nie ma monografii 
historycznej, która opisywałaby skompliko-
wane dzieje miasta. – Zgodziłam się podjąć 

tego zadania – mówi Aleksandra Gadkowska 
– Przeglądałam katalogi rzeczowe bibliotek 
w Warszawie. Zamawiałam kserokopie frag-
mentów interesujących mnie pozycji. Od-
wiedzałam antykwariaty, księgarnie. Półki na 
regałach w moim domu powoli się zapełniały, 
teczki z notatkami i kserowanymi tekstami.

W tym samym czasie zajęła się spisywa-
niem życiorysów mieszkańców miasta i ludzi 
związanych z Opatowem, którzy już ode-
szli. - Gdy zebrało się kilkanaście, mój syn 
Krzysztof zainstalował przy naszym drzewie 
genealogicznym dodatkową stronę pod tytu-
łem ”Publikacje. http://gadkowska.pl, gdzie 
obecnie znajduje się 50 tekstów, w tym 30 
życiorysów i innych opracowań - mówi.

Do dziś Krzysztof jest pierwszym czytel-
nikiem i krytykiem moich tekstów, gdyż inte-
resuje się historią Opatowa. Spędził w mieście 
wszystkie wakacje, a na maturze przedstawił 
pracę „Przewodnik po Opatowie”.   

Na zdezelowanej maszynie 
W 1985 roku TPZO podjęło starania o 

wydawanie kwartalnika „Ziemia Opatow-
ska”. - Było z tym wiele kłopotu, gdyż począt-
kowo do zespołu redakcyjnego zapisało się 
kilkanaście znanych działaczy opatowskich, 
a po kilku numerach zostałyśmy do reda-
gowania czasopisma tylko my dwie: Irena 

Szczepańska i ja – opowia-
da. - Na zdezelowanej ma-
szynie do pisania przepisy-
wałyśmy teksty, pomagała 
nam urzędniczka Urzędu 
Miasta. To było praco-
chłonne zajęcie. Gdy syn 
zafundował mi komputer i 
załatwił dostęp do Interne-
tu, praca stała się łatwiejsza. 
Do drukarni wysyłałyśmy 
teksty pocztą elektroniczną 
i taką samą drogą otrzymy-
wałyśmy je do korekty. W 
latach 1986 – 2004 wydały-
śmy 21 numerów.

Burmistrz Jan Borek 
zaproponował jej napisanie 
książki o Opatowie. Praca 
nad tekstem trwała 3 lata. 

Burmistrz zapłacił za druk, ale tekst książki 
„Dawne dzieje Opatowa – fakty ludzie, zda-
rzenia” napisała nieodpłatnie

Cenne zbiory 
Cały pokój w warszawskim mieszkaniu 

wypełniła regałami. Nagle zorientowała się, 
że nie ma żadnego spadkobiercy, którego 
zajmowałaby historia, zgromadzone książki. 
Cały księgozbiór trafił do Opatowa. Książki 
były przywożone w dużych skrzyniach. Osta-
tecznie księgozbiór znalazł się w budynku 
przylegającym do starostwa. 

Cały księgozbiór Aleksandra Gadkow-
ska podzieliła na działy. Najbogatszy z nich 
poświęcony jest miastu, to książki zwane 
„opatowianami”. W tym dziale umieściła tak-
że czasopisma dotyczące ziemi opatowskiej, 
kserokopie fragmentów książek dostępnych 
jedynie w Bibliotece Narodowej oraz różne 
dokumenty, między innymi pismo Rady Po-
wiatu Opatowskiego z roku 1917. 

Poza „opatowianami” są książki doty-
czące ziemi świętokrzyskiej, Sandomierza, 
książki historyczne, między innymi Pawła Ja-
sienicy, życiorysy znanych ludzi związanych z 
regionem, Witolda Gombrowicza czy Stani-
sława Czernika. - W zbiorach są rzeczy, któ-
rych nigdzie się nie kupi – mówi Aleksandra 
Gadkowska – Wszystkie są ostemplowane, 
jest na nich mój ex libris, kolejny numer.

20 grudnia 2013 r. podpisała umowę 
przekazania księgozbioru na własność po-
wiatu opatowskiego. Biblioteka nie będzie 
wypożyczać książek zainteresowanym, ale je 
udostępniać. Czytelnik może otrzymać ksero 
lub skan interesującego go fragmentu.

Zainteresowanych pozycjami, jakimi dys-
ponuje ta niewielka biblioteka, Aleksandra 
Gadkowska odsyła do strony internetowej 
powiatu. 

Pozostawić po sobie ślad
Aleksandra Gadkowska urodziła się w 

Opatowie w 1930 r. Tu ukończyła szkołę 
podstawową i średnią, Liceum Ogólnokształ-
cące imienia Bartosza Głowackiego. Opuściła 
Opatów w latach 50. ubiegłego wieku i za-
mieszkała w Warszawie. W 1952 r. ukończyła 
2-letnią pomaturalną szkołę pielęgniarską. 
W 1952 poślubiła Mieczysława, studenta 
Politechniki Warszawskiej. Otrzymała miesz-
kanie na Mokotowie, w którym mieszka do 
dziś.

W 1956 r. przyszedł na świat jej jedyny 
syn Krzysztof. Mieszka obecnie w Zalesiu i 
bardzo wspiera ją w historycznych pasjach. 
Skanuje dokumenty, jest pierwszym recen-
zentem opracowań. 

Zostawić coś po sobie, jakiś ślad. To jest 
jej credo życiowe. 

Wiele godzin spędziła w bibliotekach, muzeach, archiwach, antykwariatach. O ro-
dzinnym  mieście napisała książkę „Dawne dzieje Opatowa”. Jest autorką słów hymnu 
Opatowa „Nasze miasto”.  Teraz zamieszcza na swojej stronie internetowej życiorysy 
znanych mieszkańców miasta . 
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pasjonaci, społecznicy

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
JEDYNKA 

UKS Jedynka rozwija sportowe zaintere-
sowania dzieci i młodzieży, popularyzuje róż-
ne dyscypliny. W poprzednich latach zdolno-
ści sportowe młodzież rozwijała w sekcjach: 
piłki nożnej dziewcząt, bilarda dziewcząt, 
szachów. Obecnie działają sekcje: piłki nożnej 
chłopców, piłki siatkowej, bilarda dziewcząt 
i chłopców, a w 2012 r. utworzona została 
sekcja badmintona. - Poprzez działalność klu-
bu przeciwdziałamy patologiom promując 
zdrowy styl życia i aktywny sposób spędzania 
czasu wolnego – mówi prezes UKS Jedynka 
Dorota Kozub. - Promujemy szkołę i klub w 
środowisku.

Sukcesy szachistów 
Przez kilka lat istniała sekcja szachów. 

Zawodnicy osiągali wysokie miejsca. Rodzeń-
stwo Kamil, Joanna i Monika Rozszczypała 
brali udział w wielu turniejach międzynaro-
dowych, krajowych i wojewódzkich zajmując 
znaczące lokaty. 

Zdobyli między innymi II i III miejsce 
w Mistrzostwach Juniorów i Juniorek woje-
wództwa świętokrzyskiego, III miejsce w fi-
nale wojewódzkim, VI miejsce w VII Między-
narodowym Turnieju Talentów Szachowych 
„The Yong Champions”- 97, I miejsce w X 
Międzynarodowym Turnieju im. Ks. Biskupa 
J. Dąbrowskiego w 2001 roku, II miejsce w 
wojewódzkim turnieju w2002 roku. 

I dziewczęta piłkę kopią
Drużyna piłki nożnej dziewcząt star-

szych reprezentowała województwo świę-
tokrzyskie w Mistrzostwach Polski Kobiet 
do lat 16 i była ćwierćfinalistą imprezy. 
ŚZPN do kadry województwa powołał 
Paulinę Frańczak, Karinę Tomaszewską, 
Magdę Lipiec, Magdę Świstak, Justynę 
Matysiak

Młodsze dziewczęta zdobyły mistrzo-
stwo województwa młodziczek. Trzy za-
wodniczki, Annę Szostak, Agatę Ryłko, 
Agatę Najmanowicz, ŚZPN powołał do 
kadry województwa. W Turnieju Piłki 
Nożnej Dziewcząt i Chłopców Coca Cola 
Cup podopieczni klubu zajęli II miejsca w 
województwie. Wysokie lokaty zdobywały 
też drużyny w turnieju dla młodszych za-
wodników „Z podwórka na stadion”, tur-
nieju im. M. Wielgusa, Orlik 2010 i 2011. 
Na boisku wyróżniali się: Piotr Frańczak, 
Tomasz Marcjan, Dawid Gardynik, Kamil 
Łokieć, Karol Sapała, Damian Szewczyk.

W bilardzie i badmintonie
Po otrzymaniu stołu w klubie rozpoczęła 

działalność sekcja bilardowa. Od samego po-
czątku zawodniczki, a potem zawodnicy uzy-
skiwali wysokie miejsca na turniejach lokal-
nych, wojewódzkich i ogólnopolskich. - Sami 
organizowaliśmy Junior Tour dla dziewcząt – 
mówi Dorota Kozub. - Braliśmy udział w wie-
lu turniejach i nasze osiągnięcia są wysokie. 

W 2004 r. UKS Jedynka znalazł się na 4 
miejscu wśród 35 klubów z Polski we współ-
zawodnictwie sportowym. Wśród zawodni-
ków sekcji bilardowej największe osiągnięcia 
zdobyli: Agata Sokołowska, dwukrotna mi-
strzyni Polski Juniorów, należała do Polskiej 
Kadry Juniorów, zdobyła brąz na Mistrzo-
stwach Europy, Anna Ścibisz, brąz w Mistrzo-
stwach Polski Juniorów, Żaneta Buczałowska, 
III miejsce w mistrzostwach Polski UKS, 
Marcin Nowakowski, Wojciech Kargul, Łu-
kasz Nowakowski, którzy zdobyli drużynowo 
I miejsce w Świętokrzyskiej Lidze Bilardowej, 
Aleksander Czosnecki, V miejsce w ogólno-
polskim Turnieju „Marzenia Bilard Sport”. 

W 2012 r. Klub utworzył sekcję badmin-

tona. - W tej dyscyplinie dopiero zaczynamy 
– wyjaśnia prezes klubu. - Jednak i tu mamy 
już sukcesy. Uczestniczymy w turniejach Świę-
tokrzyskiej Ligii Badmintona i sami też orga-
nizujemy turnieje dla zawodników z naszego 
regionu. Wyróżniający się zawodnicy to: Bar-
tosz Staniszewski, Jakub Kapsa, Alicja Wosik, 
Wiktoria Skrzypczak.

Przygotowani  
do pracy z młodzieżą

Sukcesów uzbierało się bardzo dużo przez 
15 lat działalności, nie sposób wymienić 
wszystkich. W 2014 r. zarząd i członkowie 
klubu planują dalszą aktywną pracę z mło-
dzieżą oraz poszerzenie działań o turystykę. 

Praca w Klubie jest pracą społeczną i jest 
możliwa dzięki dotacjom otrzymywanym z 
Gminy Opatów i pomocy dyrekcji szkoły, 
Marii Sternik, Danuty Rucińskiej i obecnie 
Ryszarda Wosika. Budżet w 2013 r. wyniósł 4 
tys. zł. - Pracuję w SZS nr 1, jestem nauczyciel-
ką wychowania fizycznego od 2001 r. w UKS 
prowadzę sekcję bilardową – podaje Dorota 
Kozub. - Wszyscy, którzy prowadzą zajęcia w 
Klubie posiadają przygotowanie do prowa-
dzenia zajęć, są nauczycielami wychowania 
fizycznego i mają ukończone kursy instruk-
torskie i trenerskie.

(n)

Uczniowski Klub Sportowy Jedynka przy Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 w 
Opatowie istnieje już od 15 lat. Działalność rozpoczął w 1999 r. W tym czasie zawod-
nicy klubu zdobyli wiele sukcesów. Rozwijane tu zdolności przekładają się na wyniki 
osiągane przez uczniów w szkolnych zawodach sportowych, dzięki czemu szkoła pla-
suje się na wysokich miejscach.

Założycielami Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka  byli: Jan Ścibisz- nauczy-
ciel wychowania fizycznego i Waldemar Węglewicz- rodzic, prezes Klubu. W 2009 r. pre-
zesem została Dorota Kozub, członkami: Tomasz Partyka, Mariusz Kadela, Paweł Pater,  
Paweł Stasiński, Artur Waszczyk. 

Od lewej Tomasz Partyka, Dorota Kozub, Mariusz Kadela, nauczyciel - Artur Waszczyk,  
nieobecni – Paweł Pater, Paweł Stasiński. 
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na liście produktów tradycyjnych

PĄCZEK  
z różanym nadzieniem

Kulinarne dziedzictwo
Od ponad dwóch lat pączek opa-

towski znajduje się w sieci Kulinarne 
Dziedzictwo. Dzięki temu został wpi-
sany na listę produktów tradycyjnych, 
którą prowadzi Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. To już wyższa ranga, wy-
raz wysokiej oceny wyrobu. W naszym 
kraju każde województwo posiada listę 
produktów tradycyjnych. Mają je rów-
nież inne kraje Unii Europejskiej. To 
drugi produkt z Opatowa wpisany na 
listę, po znanej wszystkim „krówce”.  

 - Nasz pączek znają mieszkańcy 
naszego miasta i teraz zaczynają do nas 
docierać klienci spoza powiatu opa-
towskiego, sporo z Ostrowca – mówi 
Edward Szary, który prowadzi cukiernię 
z synami, Jarosławem i Waldemarem. 

– Odbiorcy sami zabierają pączki, nie 
musimy rozwozić własnym transportem. 
Może to taki impuls, że zaczniemy wy-
chodzić poza jeden nasz sklepik. Dzisiaj 
nikt tak nie prowadzi biznesu. Przed 
nami otwiera się perspektywa rozwoju. 

Lata doświadczeń
Edward Szary założył cukiernię w 

1966 r., za dwa lata będzie więc obcho-
dzić półwiecze. Początkowo sklepik był 
przy kolegiacie, obecnie przy rynku. 
Edward Szary zdobył tytuł mistrzowski 
cukiernika w 1964 r. Najpierw uczył się, 
terminował i pracował w Radomiu, w 
Spółdzielni Spożywczej, gdzie był bry-
gadzistą. - Kilku z nas zrezygnowało z 
tej pracy i rozjechaliśmy się po regionie 
– opowiada. - Niektórzy pojechali do 

Pączek Edwarda Szarego z Opatowa został wpisany na listę produktów tradycyjnych. Niedawno, podczas uroczystości w hotelu 
Łysogóry w Kielcach, cukiernia otrzymała statuetkę „Laur tradycji” nadaną przez marszałka województwa świętokrzyskiego.

Kozienic, inni do Przysuchy, a ja szuka-
łem spokojnego miasteczka i przyjecha-
łem do Opatowa. Zacząłem wypiekać 
pączki, ale dawniej nie było na nie wielu 
chętnych. Niewiele osób słyszało o tra-
dycji „tłustych czwartków”,  przygoto-
wałem więcej pączków i nie sprzedałem 
ich. 

Lata stanu wojennego należały do 
trudnych, brakowało surowca, cukru, 
smalcu. Zakład otrzymywał przepustki, 
przydziały, kartki. Kolejne okresy były 
już lepsze. - Kiedyś było łatwiej produkt 
sprzedać, natomiast dzisiaj są takie cza-
sy, że łatwiej go wyprodukować, trudniej 
sprzedać – dodaje młodszy syn Jarosław. 
– Konkurencja robi swoje. Z drugiej 
strony, to dobrze, bo musimy dbać o 
jakość. W ciągu dnia wypiekamy około 
300- 400 sztuk, w środę – najwięcej, bo 
to dzień targowy. Sporo sprzedajemy też 
w piątek. W ciągu tygodnia wypiekamy 
około 2,5 tysiąca. 

Receptura bez tajemnic
Receptura na smaczne pączki jest pro-

sta i tu nie ma żadnej tajemnicy. Trzeba 
je smażyć na smalcu, wtedy 
są duże lepsze. Musi być do-
dana odpowiednia ilość jaj, 
żółtek, zachowane wszystkie 
proporcje. - Pączki robimy 
tradycyjnie, dlatego nie mo-
żemy dużo wyprodukować  
– podkreślają cukiernicy z 
Opatowa. – Ręcznie je zawi-
jamy wraz z marmoladą, któ-
rą też sami przygotowujemy 
i modyfikujemy. Pączki wraz 
z marmolada są razem sma-
żone. Przechodzą aromatem 
nadzienia, najczęściej róża-
nego, w ciągu sezonu - śliw-
kowego. 

Bardzo dobre do sprze-
daży pączków są miesiące 
letnie i wakacyjne. Lato 
przyciąga wielu turystów. 
W sezonie, od czerwca, 
lipca aż po wrzesień, cu-
kiernia przygotowuje też 
smaczne jagodzianki. Asor-
tyment ma szeroki, ciasta 
drożdżowe, makowce, cia-
sta piaskowe, rolady czy 
ciasta biszkoptowe, stefan-
ki, rolady, torty, szarlotki, 
serniki.W środku Edward Szary, założyciel cukierni, obok jego synowie, od lewej strony młodszy Jarosław, od pra-

wej - starszy Waldemar.
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DZIEŃ KOBIET
Premiera spektaklu muzycznego „Już 

nie zapomnisz mnie, czyli wspomnień 
czar" odbyła się 8 marca w Opatowskim 
Ośrodku Kultury. To niezwykłe widowisko 
stało się wielkim wydarzeniem kultural-
nym na miarę najlepszego kunsztu arty-
stycznego. 

Przedstawienie utrzymane w klimacie 
lat 20. i 30. przeniosło publiczność w dawny 
świat znakomitych piosenek, wspaniałych 
tekstów poetyckich, elegancji i szyku. Dawne 
szlagiery zyskały nowy blask dzięki młodym 
utalentowanym wykonawcom.

Spektakl powstał według scenariusza 
Edyty Gwoździk i Romana Dulnego, któ-
rzy również go wyreżyserowali. Aranżację 

muzyczną wspaniałych starych utworów 
opracował Paweł Żerdecki. Natomiast Mag-
dalena Szemraj przygotowywała opracowa-
nie wokalne piosenkarzy. Przy dźwiękach 
znanych wszystkim szlagierów tancerze pre-
zentowali swoje umiejętności do choreogra-
fii Pana Romana Dulnego. Wspaniałą sce-
nografię przywołującą klimat kawiarni przy 
"Starym Ryneczku" przygotowała Beata Pią-
tek. Młodzi artyści, którzy zostali zaangażo-
wani do spektaklu wykazali ogromny talent, 
umiejętności i wielką teatralną pasję. Są oni 
prawdziwymi diamentami Starego Opatowa 
i nadzieją na rozkwit tego miasta.

Młodym aktorom, wokalistom i tance-
rzom towarzyszył zespół "New Band". 

Ten znakomity spektakl został zapre-
zentowany widzom z okazji Dnia Kobiet. 
Podczas imprezy życzenia wszystkim 
Paniom złożyli: Maria Zuba - poseł na 
Sejm RP, Andrzej Chaniecki - burmistrz, 
Tomasz Staniek - Przewodniczący Rady 
Miejskiej, Kazimierz Kotowski - Członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskie-
go, Irena Szczepańska -Wiceprezes To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej. 
Imprezę poprowadził Pan Adam Kościo-
łek – prezes Stowarzyszenia Społeczno - 
Kulturalnego Region Ziemia Świętokrzy-
ska. 

Dodatkowymi atrakcjami tego wie-
czoru dla wszystkich zaproszonych Pań 
były: bezpłatny pomiar ciśnienia i cukru, 
słodki poczęstunek oraz degustacja wina 
z winnicy Wioletty i Grzegorza Brzosto-
wiczów w kawiarni "Gwarek" OOK.

Imprezie towarzyszyła wystawa wpro-
wadzająca w klimat lat 20 i 30. Na holu 
OOK wisiały oprawione w antyramy: 
plakat spektalu oraz zdjęcia związane 
ze sztuką i stylem życia dwudziestolecia 
międzywojennego. 

Organizatorami uroczystości byli 
Opatowski Ośrodek Kultury i Stowa-

rzyszenie Społeczno - Kulturalne Region 
Ziemia Świętokrzyska.  Patronat nad im-
prezą objął Burmistrz Miasta i Gminy 
Opatów Andrzej Chaniecki. 



14 OPATÓW nr 1 (9), styczeń - kwiecień 2014

FOTORELACJA

PAMIĘTAMY  
O BITWIE OPATOWSKIEJ

wielkie rocznice
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Budujemy pomnik powstańców styczniowych 
przy szpitalu w Opatowie

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Powstańców 
Styczniowych

nr konta 
40849300040271028803980001
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Na scenie wśród zimowej scenografii 
przygotowanej przez Beatę Piątek, pojawiły 
się znane wszystkim z dzieciństwa postacie 
z bajek: Królowa Śniegu, Dziewczynka z za-
pałkami, Ołowiane Żołnierzyki i Laleczka 
z porcelany. Nie zabrakło również postaci 
samego pisarza Andersena, który pełnił 
w przedstawieniu rolę narratora. Widow-
nię zachwycił bal kwiatów i wesoły taniec 
śnieżynek przygotowane w układach cho-
reograficznych przez Romana Dulnego. Na 
ogromną uwagę zasługują także wokalne 
etiudy młodych adeptów piosenkarstwa ze 
Studia Piosenki prowadzonego przez Mag-
dalenę Szemraj. Akompaniatorem , dwóch 
piosenek, które stanowiły ilustrację do ba-
jek był

Paweł Żerdecki. Publiczność nie szczę-
dziła braw młodym wykonawcom, którzy w 
styczniowy wieczór przypomnieli wszyst-
kim ulubione baśnie, wzruszające kolejne 
pokolenia.

Premiera przedstawienia „Zimowa Opowieść” odbyła się 12 stycznia w Opatow-
skim Ośrodku Kultury. Dzieci i młodzież działające  w Grupie Teatralnej, Grupie Ta-
necznej i Studio Piosenki zaprezentowały efekty kilkumiesięcznej pracy. Scenariusz 
opracowany przez Edytę Gwoździk, która  sprawowała również opiekę teatralną , po-
wstał na motywach baśni Hansa Chrystiana Andersena, melodie o tematyce zimowej 
i świątecznej w aranżacjach Tytusa Wojnowicza. 

Zimowa opowieść
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nasza gmina

DWA OSIEDLA W OPATOWIE
Rada Osiedlowa Nr 1

Osiedle Nr 1 obejmuje ulice: Bernar-
dyńską. Ćmielowską, Stanisława Czernika, 
Gen. „Grota” St. Roweckiego, Graniczną, 
Jana Kilińskiego, Klasztorną, Marii Konop-
nickiej, Tadeusza Kościuszki, Legionów, 
Lipowską, Lubelską, 1 Maja, Adama Mic-
kiewicza, Nowowałową, Ogrodową, Plac 
Obrońców Pokoju, Różaną, Henryka Sien-
kiewicza, Słoneczną, Stefanii Sempołow-
skiej, 16 Stycznia, Świętokrzyską, Szkolną, 
Szpitalną, Widok, Zacisze, mjr. „Topora” 
Zwierzdowskiego, Stefana Żeromskiego, 
Kolegiacką, Czesława Miłosza, Mikołaja 
Reja.

Na terenie osiedla znajdują się zabytki: 
Kolegiata św. Marcina, Brama Warszawska, 
Zespół Klasztorny Ojców Bernardynów. 
Na placu Szkoły Podstawowej nr 1 jest po-
mnik przyrody, kasztanowiec biały. 

Wykonane w ostatnim czasie inwe-
stycje: remonty nawierzchni ulic Adama 
Mickiewicza, Stefanii Sempołowskiej wraz 
z chodnikami. Niebawem zostanie oddane 
targowisko przy ulicy Stefanii Sempołow-
skiej. - Mieszkańcy osiedla złożyli wnioski 
o kolejne inwestycje, między innymi progi 
zwalniające, bo wielu kierowców na nowych 
drogach nie przestrzega ograniczenia pręd-
kości – mówi przewodniczący Rady Osie-
dlowej nr 1 Andrzej Klimont. – Składamy 
wnioski do Rady Miejskiej w sprawach, 
których załatwienie wykracza poza możli-
wości mieszkańców osiedla. Propagujemy 
gospodarność, podejmujemy działania, któ-
rych celem jest poprawa stanu sanitarnego, 
porządku i estetyki osiedla. Występujemy z 
inicjatywami i uczestniczymy w przedsię-
wzięciach, których celem jest umacnianie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
poprawa stanu ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwpowodziowej.

Zastępcą przewodniczącego jest Da-
nuta Rucińska, sekretarzem - Mariusz 
Czosnecki, skarbnikiem - Bogdan Dziar-
maga. Poprzednim przewodniczącym był 
Edmund Rybus. Rada Osiedla dokonuje 
wyboru przedstawiciela do Społecznej 
Komisji Mieszkaniowej.

Osiedle liczy 3261 osób. Do najstar-
szych mieszkańców należą: Wacław Ser-
wata – lat 97, Marianna Rychlewska, He-
lena Królikowska – po 95 lat, Anna Foryś 
– 94 lata. . 

Rada Osiedlowa Nr 2 
Osiedle nr 2 obejmuje ulice: Armii 

Krajowej, Batalionów Chłopskich, Ce-
gielnianą, Cmentarną, Leszka Czarne-
go, Harcmistrza Jerzego Czerwińskiego, 
Górną, Józefa Grudnia, Mariana Hejnic-
kiego, Władysława Jagiełły, Wincentego 
Kadłubka, Kania, Kąpielową, Mikołaja 
Kopernika, Franciszka Mendyka, Nagór-
ną I, Nagórną II, Niecałą, Nową, Nowo-
polną, Okalińską, Paryzantów, Polną, 
Juliusza Słowackiego, Starowałową, Sze-
roką, Krzysztofa Szydłowieckiego, Wą-
ską.

Na terenie osiedla zlokalizowane są 
różne instytucje, placówki oświatowe, 
kulturalne, sportowe, przychodnie pod-
stawowej opieki zdrowotnej, apteki, za-
kłady usługowe i produkcyjne oraz liczne 
sklepy. Do największych należą: Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej, Opatowska Spółdzielnia 
Mleczarska, Powiatowy Urząd Pracy, Sa-
morządowy Zespół Szkół nr 2, Zespół 
Szkół nr 1, Opatowski Ośrodek Kultury.     

Zabudowa osiedla w przeważającej 
części powstała po 1945 r., najstarsze bu-
dynki lub pozostałości po nich znajdują 
się przy ulicy Szerokiej. Zachował się tu 
budynek, w którym do wybuchu II wojny 
mieściła się szkoła żydowska, tak zwany 
Heder. To budynek z czerwonej cegły z 
gwiazdami Dawida na elewacji. Obok 
znajduje się budynek, w którym przed 
wojną mieszkał Rzezak, czyli człowiek 
zajmujący się w społeczności żydow-
skiej rytualnym ubojem zwierząt. Obok 
wymienionych budynków zachował się 
kawałek muru przedwojennej synagogi, 
która przetrwała wojnę, a po wojnie znaj-
dował się w niej magazyn, potem władze 
miejskie podjęły decyzję o rozbiórce.

W okresie wojny Niemcy w rejo-
nie ulic Szerokiej, Starowałowej i Armii 
Krajowej zlokalizowali getto dla Żydów. 

Drugim ważnym rejonem jest obecny 
park miejski, gdzie znajdował się cmen-
tarz żydowski, tak zwany kirkut. Cmen-
tarz był ważnym miejscem pielgrzymek 
społeczności żydowskiej do znajdującego 
się tam grobu Cadyka z XVIII wieku.     

- Największa inwestycja wykonana w 
ostatnim czasie to rewitalizacja stadio-
nu ukończona w ubiegłym roku – mówi 
przewodniczący Osiedla nr 2, Piotr Grze-
sik. 

Wykonano drobne remonty chod-
ników, dróg, między innymi przy ulicy 
Partyzantów. Są planowane w tym roku 
wspólnie ze starostwem remonty ulic: Sze-
rokiej, Kopernika, Partyzantów. To więk-
sze ciągi komunikacyjne. Przy okazji mają 
być wyremontowane chodniki przy tych 
ulicach. - Zabiegaliśmy od dłuższego cza-
su o budowę placu zabaw z prawdziwego 
zdarzenia – dodaje przewodniczący. - W 
tej chwili jest już wykonany, Urząd Miej-
ski zakupił działkę, która znajduje się obok 
SZS nr 2.  

Problemem są kwestie porządkowe na 
osiedlu, szczególnie odchody po psach. Już 
drugą kadencję nie można rozwiązać tego 
problemu. Rada zabiega, by stworzyć re-
gulamin porządkowy wraz z wprowadze-
niem ewidencji psów na terenie miasta i 
gminy, co też ograniczyłoby kwestię psów 
bezdomnych. Stara się o utworzenie miej-
sca do wyrzucania odchodów, postawienie 
pojemników, bo właściciele czworonogów 
twierdzą, że nie mają gdzie ich wyrzucić. 

Rada działa w składzie: przewodni-
czący – Piotr Grzesik, który jest pierwszą 
kadencję, zastępca – Marek Baradziej, se-
kretarz – Wioletta Zakrzewska, skarbnik 
– Ewa Ciszewska i członkowie, razem 15 
osób. Poprzednim przewodniczącym był 
Marek Baradziej. 

W końcu grudnia ubiegłego roku na 
terenie osiedla było zameldowanych  3460 
osób. Najstarszą osobą jest Balbina Głąb, 
która w styczniu br. ukończyła 107 lat.
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ze starych gazet

Lata 30. to oczywiście słynna na 
całą Polskę „sprawa Gorgonowej”. 
Nasz mały Opatów żył w tamtym cza-
sie zagadkową aferą trucicielską. Całe 
zdarzenie obszernie opisał krakowski 
tygodnik „Tajny detektyw” (Nr 47, 27 
listopada 1932 roku), dodatkowo na 
okładce zamieścił zdjęcie pięknej pani 
Lucyny Snopkiewicz, bezpośredniej 
przyczyny tragedii. Autor relacjonuje 
zdarzenia: W głównym budynku mono-
polowym mieści się na parterze biuro 
Inspektoratu szkolnego. Obok miesz-
kanie Zygmunta Plebańczyka, który od 
kilku lat pełnił obowiązki inspektora. 
Najbliższą jego pomocnicą była Pani 
Lucyna Snopkiewicz, której mąż, Józef 
Snopkiewicz, pracował w komendzie 
powiatowej P.P. jako sekretarz. Plebań-
czyk (mający żonę i dwie córeczki) ze 
Snopkiewiczową stykał się jedynie na 
terenie urzędu. Zarówno Plebańczyko-
wie, jak i Snopkiewiczowie, a zwłasz-
cza ci ostatni, żyli w harmonijnych 
stosunkach małżeńskich i dla świata 
zewnętrznego nic nie zapowiadało tra-
gedii. […]

I oto nagle w nocy z 13 na 14 lipca 
1932 roku spóźnieni przechodnie usły-
szeli przeraźliwy krzyk mężczyzny wo-
łającego o pomoc. Wołanie było tak do-
nośne, że obudziło śpiącego w sąsiednim 
domu ławnika magistratu Woźnickiego. 
Ubrał się on naprędce i z rewolwerem w 

ręku wybiegł na ulicę. Na bruku ulicznym 
wił się w boleściach Snopkiewicz. Rozpo-
znawszy nadbiegających znajomych za-
wołał: - Ratujcie mnie. Zostałem otruty 
przez Plebańczyka. Woźnicki oddał trzy 
strzały rewolwerowe na alarm. Po chwili 
przybyła na miejsce policja, gdy tymcza-
sem rozpoczęła się agonia. Konającego 
Snopkiewicza przeniesiono pospiesznie 
do pobliskiego szpitala św. Leona, lecz u 
wrót szpitalnych zakończył on życie.[…] 
Wyrokiem sądu Zygmunt Plebańczyk 
skazany został na 10 lat więzienia z po-
zbawieniem praw publicznych. 

Wydawany w Warszawie ilustrowany 
tygodnik dla młodzieży „Iskry” (Nr 50, 
9 grudnia 1933 roku) zamieścił artykuł 
zatytułowany „O przeszłości Opatowa”. 
Autor przypomina zawiłe dzieje miasta i 
przybliża czytelnikowi najcenniejsze za-
bytki: „Z pięknej przeszłości Opatowa, 
który w roku 1932 święcił 750 lecie otrzy-
mania przywilejów miejskich, pozostały 
tylko wspomnienia, i nikt z dzisiejszego 
stanu tego ubogiego i zapomnianego mia-
sta nie domyśliłby się świetnej przeszłości 
grodu, co nie bez słusznej dumy zwał się 
„Magna Civitas Opathov”. […] Zawsze 
żywym wśród społeczeństwa opatowskie-
go tradycjom powstania 1863/64 roku 
dopiero odzyskanie niepodległości po-
zwoliło ujawnić się. Uczczono zatem pa-
mięć majora Topora pomnikiem na rynku 
opatowskim. Pomnik również, wzniesio-
ny w pobliżu Bramy Warszawskiej, prze-

kazuje potomnym imię bohaterskiego 
kapelana powstańca księdza Franciszka 
Przybyłowskiego”.

 W ogólnopolskim miesięczniku 
AUTO (Nr 11 z XI 1933) znajdziemy 
artykuł zawierający opis podróży samo-
chodem z Warszawy przez Radom, Iłżę, 
Opatów do Ujazdu:

 „ Z Ostrowca jedziemy do Opatowa, 
malowniczą drogą, mając przez cały czas 
widok na piękny, jedyny w swoim rodza-
ju krajobraz ziemi kieleckiej. Przez do-
skonale zachowaną bramę miejską, zdaje 
się jedyny zabytek dawnych fortyfikacji, 
wjeżdżamy do Opatowa. Okazały Rynek, 
zabudowany bardzo skromnymi domami, 
oraz szereg cichych uliczek, nie świadczą 
swym obecnym wyglądem, że Opatów 
jest stolicą powiatu i jednym z najstar-
szych miast w Polsce. Zjadamy smaczny 
i wyjątkowo tani obiad w miejscowej re-
stauracji, po czym pokrzepieni na duchu 
i ciele udajemy się na zwiedzanie słynnej 
Kolegiaty, będącej najcenniejszym i wspa-
niałym zabytkiem Opatowa”.

 Początek problemów z zapadającymi 
się piwnicami miasta sięga lat trzydzie-
stych ubiegłego wieku. Expres Lubelski i 
Wołyński (24 V 1935) donosił o sensacyj-
nych zapadliskach:

 „W Opatowie miał miejsce wypadek, 
który stał się przyczyną niezwykłego zda-
rzenia. Stefan Skrzypczak furman mająt-
ku Ublinek pana Wiesława Winnickiego 
przejeżdżał bryczką zaprzężoną w parę 
rosłych koni przez rynek. W pewnym 
momencie bryczka zatrzymała się a prze-
straszony furman spostrzegł, że jeden koń 
zapadł się po brzuch. Furman zeskoczył 
więc z bryczki żeby ratować konia od udu-
szenia, pozdejmował postronki. Po chwili 
zapadły się w ziemi oba konie, jeden po 
drugim, a w bruku ukazała się ciemna cze-
luść. Zaalarmowana Straż pożarna stwier-
dziła, że dół ma głębokość około czterech 
metrów. Po dłuższym zbadaniu okazało 
się, że otwór prowadzi do lochów, które 
znajdują się pod całym rynkiem opatow-
skim i są zapewne pozostałością dawnych 
fortyfikacji. 

Pomimo tych znaczących głębokości, 
oba konie poza drobnymi ranami, wyszły 
z wypadku bez szwanku i po dwugodzin-
nej akcji ratunkowej zostały z otworu wy-
dobyte na pasach”.

Jak wiadomo w tamtym czasie mimo 
planów nie udało się wyasygnować pie-
niędzy na solidniejsze przebadanie pod-
ziemi i dopiero w latach siedemdziesią-
tych wrócono do tego projektu.

Opracował: Andrzej Żychowski

MIASTO 
W PRASIE OGÓLNOPOLSKIEJ POCZĄTKU XX WIEKU
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z kart historii

Jak wskazuje nasza historia,  wszelkie 
typy zrywów narodowościowych, powstań 
i walki z okupantem był zawsze związane 
z  młodymi przedstawicielami społeczeń-
stwa, dobrze wykształconymi, uświado-
mionymi patriotycznie i zgrupowanymi  
w organizacjach przeważnie paramilitar-
nych. Takich organizacji w okresie mię-
dzywojennym było kilka m.in.: Związek 
Harcerstwa Polskiego, Organizacja „SO-
KÓŁ” czy najważniejsza Ochotnicza Straż 
Pożarna. Właśnie na bazie tej ostatniej po-
wstał ruch oporu na terenie naszego regio-
nu. Prekursorem  był druh  OSP Gustaw 
Cieślicki, nieco zapomniany  wybitny oby-
watel Opatowa  okresu międzywojennego,  
a szczególnie  czasów II wojny światowej.

Gustaw Cieślicki urodził się w Zoch-
cinie w rodzinie chłopskiej,  30 listopa-
da 1902 r. Ochrzczony został 7 grudnia 
1902 r. w opatowskiej kolegiacie. W 1907 
roku ojciec Gustawa, Roman, zmarł i 
matka Marianna z domu Piotrowska z 
kilkorgiem małych dzieci musiała zbyć 
gospodarstwo i przenieść się w 1908 r. 
do Opatowa. Rodzina zamieszkała na ko-

mornym w budyn-
ku koło mleczarni. 
W swym pamiętni-
ku Gustaw Cieślic-
ki pisze; „Matka 
utrzymywała się z 
pracy rąk wraz z 
7 dziećmi. Szko-
łę powszechną 7 
klasową ukończy-
łem w Opatowie 
z wynikiem celu-
jącym . Następnie 
przeszedłem do 
4-klasowej szkoły 
gimnazjalnej. W 
I klasie  musiałem 
przerwać dalszą 
naukę z powodu 
braku smrodków 
na dalsze kształce-
nie”. Podczas nauki 
szkolnej Gustaw 

Cieślicki zaczął  działać w powstającym 
w 1916 roku  opatowskim harcerstwie, 
od roku 1929 pełnił  społeczną funkcję 
sekretarza Komendy Hufca w Opatowie. 
W 1918 r. wstąpił do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Opatowie. Z zawodem stra-
żaka związał się już do końca życia. Od 
początku swej działalności pożarniczej 
uczestniczył w kultywowaniu tradycji 
legionowych i niepodległościowych. W 
1935 roku z grupą przedstawicieli powia-
tu opatowskiego uczestniczył w budowie 
kopca Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Sowińcu koło Krakowa. W  1936 organi-
zował uroczystości odsłonięcia  obelisku 
ku czci opatowskich strażaków , POW 
(peowiaków) w Karwowie, poległych w I 
wojnie światowej. 

Po wybuchu II wojny struktury straży 
pożarnych zostały wykorzystane do two-
rzenia pierwszych organizacji niepod-
ległościowych (ruchu oporu na terenie 
Polski). Podobnie stało się to w Opato-
wie. Pod koniec 1939 roku w mieszkaniu 
Gustawa Cieślickiego przy ul. Nadrzecz-
nej 20  odbyło się zebranie założycielskie 

pierwszej takiej organizacji na terenie 
naszego miasta. Antoni Sułowski w swej 
książce „ U podnóża Gór Świętokrzy-
skich” tak to opisał: „W listopadzie 1939 
roku, z udziałem emisariusza przybyłego 
z  Warszawy założono w Opatowie ko-
mórkę Służby Zwycięstwu Polski  SZP,  
zebranie organizacyjne odbyło się w 
mieszkaniu Gustawa Cieślickiego kapi-
tana straży pożarnej. Działalnością w sys-
temie „trójkowym”  postanowiono objąć 
Opatów oraz gminy Opatów, Sadowie i 
Modliborzyce. Komendantem organiza-
cji został podporucznik Adam Bielawski  
(urzędnik z Opatowa), szefem organiza-
cyjnym -  Gustaw Cieślicki,  a szefem wy-
wiadu - podporucznik Ludwik Grochow-
ski (urzędnik z Opatowa). Do członków 
założycieli organizacji należał także Sta-
nisław Pachniak nauczyciel z pobliskich 
Jurkowic. Na bazie SZP lub jak niektórzy 
twierdzą Służby Obrony Państwa SOP 
powstał utworzony w 1940 roku podo-
bwód ZWZ Opatów, który następnie 
przekształcił się w Armię Krajową. 

Członkowie tej organizacji  w począt-
kowym okresie działania zajmowali się wy-
wiadem i gromadzeniem broni , która miała 
być użyta w bezpośrednich  działaniach z 
okupantem. Organizowali  również  pomoc 
dla osób  „spalonych”  na innych terenach 
oraz wysiedleńców z innych regionów Polski 
przebywających w  powiecie opatowskim. 
Ponad połowę członków komendy podo-
bwodu Opatów stanowili członkowie rodzi-
ny Cieślickich i innych strażaków z naszego  
terenu. W sumie w obwodzie AK Opatów 
do 1944 roku zdołano zmobilizować oko-
ło 1000 żołnierzy, którzy brali bezpośredni 
udział w walce z okupantem niemieckim. 

Działalność członków AK podczas 
okupacji była bardzo skuteczna i prowa-
dzona w różnej formie, jak: wydawanie 
prasy konspiracyjnej, gromadzenie bro-
ni, wywiad, służba sanitarna, Wojskowa 
Służba Kobiet i tajne nauczanie. Wykona-
no wiele spektakularnych akcji bojowych 
w Opatowie, między innymi: rozbicie 
więzienia w 1943 r., likwidacja Futerlaiba 
oraz likwidacja szefa komórki SD Schult-
za. Zwalczano także pospolity bandy-
tyzm. Jak już wspomniałem, 19 stycznia 
1945 r.,  Armia Krajowa po wyzwoleniu 
została rozwiązana,  jednak część żołnie-
rzy AK z naszego terenu podjęła dalszą 
walkę z nowym okupantem w ramach or-
ganizacji Wolność i Niezawisłość , obec-
nie wspominanych i czczonych od 1 mar-
ca 2010 roku jako „Żołnierze Wyklęci” .

(oprac. Marek Baradziej)

STRAŻAK 
W RUCHU OPORU 

19 stycznia 2014 r. minęła 69 rocznica, kiedy to dowódca Sił Zbrojnych w Kraju 
gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” wydał rozkaz do żołnierzy  o rozwiązaniu Armii 
Krajowej, największej na terenie Europy  organizacji zbrojnego podziemia przeciwko 
okupantowi niemieckiemu.
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PAMIĘĆ O „ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH”

UCZTA 
Z TUWIMEM

Pierwszy tom studiów 

kultura, historia, oświata

Podczas spotkania odtworzono fragment 
materiału filmowego zawierający wywiad ze 
Zdzisławem Dydo, członkiem organizacji 
Wolność i Niezawisłość, który otrzymał wy-
rok dziesięciu lat więzienia za swoją działal-
ność. Ciekawostkę stanowi fakt, że ten miesz-
kaniec Opatowa jest konstruktorem pistoletu 
maszynowego „likwidator”.

Podczas panelu dyskusyjnego przywoła-
no też sylwetki innych bojowników antyko-
munistycznego podziemia z naszego regionu. 
Po projekcjach głos zabrał Jarosław Rusiecki, 
poseł Prawa i Sprawiedliwości. Wspominając  
bohaterstwo Żołnierzy Wyklętych – Nie-

1 marca w kawiarni „Gwarek” OOK odbyło się spotkanie związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. Zgromadzeni goście obejrzeli prezentację multimedialną „Żołnierze wyklęci i ich oprawcy” oraz uczcili minutą ciszy pamięć 
Niezłomnych. 

złomnych i ich najwyższą ofiarę z własnego 
życia, zwrócił uwagę na konieczność przeka-
zywania wiedzy historycznej i postaw patrio-
tycznych młodemu pokoleniu.

Na zakończenie spotkania poseł wręczył 
przewodniczącemu Rady Miejskiej w Opato-
wie  książkę „Do końca wierni Żołnierze Wy-
klęci 1944-1963” pod redakcją Dariusza Pio-
tra Kucharskiego i Rafała Sierchuły. Autorzy 
opisują w niej działalność zbrojnego podzie-
mia antysowieckiego i antykomunistycznego. 

Organizatorami spotkania byli: przewod-
niczący Rady Miejskiej w Opatowie Tomasz 
Staniek oraz OOK.

 Na początku marca ukazała się książka 
„Początki osadnictwa, infrastruktura miej-
ska i życie religijne w Opatowie do końca 
XVIII wieku” pod redakcją Radosława Ku-
bickiego. Praca sygnowana jest przez Uni-
wersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
Urząd Miasta i Gminy Opatów oraz Powia-
tową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną 
imienia Stanisława Czernika. 

Publikacja jest pokłosiem sesji popu-
larno-naukowej, która odbyła się w 2013 r., 
w 730-lecie uzyskania przez Opatów praw 
miejskich. Zebrane zostały w niej prace: 
Marka Florka – „Żmij-Żmigród-Opatów. 
Tajemnicze początki średniowiecznego 
Opatowa”, Jacka Wysockiego – „Wyniki ba-
dań archeologicznych na stanowisku nr 1, 
„Żmigród” w Opatowie w 2011 i 2012 roku”, 
Marka Florka – „Krzyżowcy sandomierscy i 
ich groby”, Dominiki Burdzy – „Bractwa reli-
gijne w kolegiaci opatowskiej w okresie staro-
polskim”, Radosława Kubickiego – „Łaźnie, 

wodociągi i kanalizacja w Opatowie do XIX 
wieku”, Jacka Wijaczka – „Polowanie na cza-
rownice i związane z nim procesy w regionie 
świętokrzyskim w XVII-XVIII wieku”, Lesz-
ka Polanowskiego – „Dekoracje malarskie 
kolegiaty św. Marcina z Tours w Opatowie do 
końca XVIII wieku”, Radosława Kubickiego 
– „Ofiarność na rzecz Kościoła Rzymskoka-
tolickiego w Opatowie w XVIII wieku”. 

Książkę wzbogacają aneksy, mapy i ilu-
stracje do kolejnych rozdziałów, zdjęcia za-
równo czarno-białe, jak i kolorowe. 

Recenzentem książki był prof. Feliks Ki-
ryk, który napisał: „Fakt, że dr Radosławowi 
Kubickiemu udało się zebrać kilkanaście szki-
ców od ośmiu autorów, zasługuje sam przez 
się na pochwałę. Dowodzi to bowiem, że w 
Opatowie zaczęło się coś dziać pozytywnego 
na niwie badań naukowych, że dostrzeżono 
tam ich potrzebę i nie żałowano na ten cel 
grosza”. 

To pierwszy tom studiów nad rozwojem 
miasta Opatowa i powiatu opatowskiego. 

(n)

„Tuwim dla małych i dużych” -  pod 
takim hasłem odbyła się VIII edycja „Uczty 
dla Ducha” w Liceum Ogólnokształcącym 
imienia Bartosza Głowackiego. Organizato-
rzy przybliżyli  dokonania Juliana Tuwima, 
którego poezja towarzyszy już wielu poko-
leniom Polaków od lat dziecięcych i wpro-
wadza w świat słów, dźwięków oraz uczuć. 

„Stoi na stacji lokomotywa” - te pierwsze 
słowa wiersza Juliana Tuwima są dla polskie-
go dziecka czymś takim, jak dla dorosłego 
„Litwo, Ojczyzno moja”. Z podobnym sen-
tymentem przywołujemy inne teksty tego 

poety znane z dzieciństwa. Szkolny kabaret 
na czele z Piotrkiem Wawrzyńczakiem z III b 
przygotował krótką inscenizację „Murzynka 
Bambo”.

W dalszej części programu zaprezento-
wano w oryginale takie utwory jak: „Wspo-
mnienie” (Cz. Niemen), „Zmęczony burz 
szaleństwem”(S. Borys) czy „Śmierdziel” 

(G. Turnau). Natomiast piosenki „Miłość ci 
wszystko wybaczy”, „Tomaszów” oraz „Na 
pierwszy znak” wykonały nasze szkolne ar-
tystki: Patrycja Rozmus, Agata Soja, Klaudia 
Kaptur.

Zgromadzeni w auli licealiści wysłuchali 
także recytacji „Strof o późnym lecie” w wy-
konaniu Kamili Iskry i Agnieszki Dąbrow-
skiej z Ia, dla której tłem były piękne krajobra-
zy jesienne. 

Podczas prezentacji multimedialnej moż-
na było zobaczyć moment osłonięcia pomni-
ka poety w Łodzi, „Ławeczki Tuwima”, przy-
pomniano najważniejsze informacje o jego 
życiu i twórczości. 

„Uczty dla Ducha” zostały zainicjowa-
ne w liceum po śmierci znanego aktora, 
Krzysztofa Kolbergera, „arystokraty ducha”, 
który w polskim radiu wytrwale przez lata 
popularyzował poezję. Poprzednie edycje 
poświęcone były twórczości księdza Jana 
Twardowskiego, Jana Pawła II, Wisławy 
Szymborskiej. Oprócz tego przygotowano 
trzy programy okolicznościowe, które były 
wyemitowane w Radiu Opatów: z okazji 
walentynek – „Miłość”, Dnia Matki – „Ma-
tuli, matuchnie, matusi, mateńce, mamie” 
oraz Dnia Edukacji Narodowej – program 
„Mistrz”. - Spotkania z tego cyklu są dla mło-
dzieży okazją do zaprezentowania swoich 
talentów, a dla widzów wielkim przeżyciem 
kulturalnym, pozwalającym na oderwanie 
od szarej codzienności – mówią organizator-
ki, Teodora Pawełko–Kwiatkowska i Joanna 
Lawęda. - Młodzież czyta bądź śpiewa poezję 
w ciekawej aranżacji artystycznej, przygoto-
wuje prezentacje multimedialne. Ta forma 
okazała się bardzo atrakcyjna, ponieważ po-
zwala rozszerzyć wiedzę za pomocą muzyki, 
grafiki, fotografii, filmu. 
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ICH 
MARZENIA

Spektakl obejrzeli uczniowie Samorzą-
dowego Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół 
Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2 i Szkoły Podsta-
wowej imienia Jana Pawła II w Kobylanach. 
Stawiał on przed młodymi widzami pyta-
nia: jak odkrywać siebie, skąd brać odwagę, 
by pozostać wiernym swoim ideałom, jak 

23 stycznia w sali widowiskowej od-
była się premiera spektaklu profilaktycz-
nego „Ich marzenia”, który przygotowała 
Gimnazjalna Grupa Teatralna działającą 
w Opatowskim Ośrodku Kultury. Młodzi 
aktorzy, uczniowie klas trzecich Gimna-
zjum nr 2, ukazali problemy dorastania i 
poszukiwania sensu istnienia. Zaprezen-
towany przez nich program pokazuje, jak 
budować własną wartość i asertywność, 
jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. 
Jest też propozycją zajęć pozalekcyjnych 
promujących zdrowy i bezpieczny styl 
życia. 

nauczyć się dokonywać właściwych życio-
wych wyborów i ocalić swój indywidualizm 
w konsumpcyjnym świecie.

W przedstawieniu wystąpili: Kacper 
Gdowski jako Narrator, Mateusz Małasiń-
ski - Kacper, Maciej Stawski - Andrzej, Ja-
kub Foryś - Bartek,  Wiktoria Seweryńska 

- Mariola, Olga Sadłocha - nauczycielka, 
Sylwia Bieniek - Ewa, Magdalena Szcześniak 
- Julka, Adrian Golec – Kuba. Za światło i 
dźwięk odpowiadał  Mateusz Wiśniewski. 
Młodzież pracowała pod kierunkiem Anny 
Kotkowskiej, nauczycielki Gimnazjum nr 2 
i Doroty Jopek, instruktorki OOK.

„Młodzież Zapobiega Pożarom” pod takim hasłem w dniu 
18 marca 2014 r odbyły się eliminacje na szczeblu gminnym 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy. Rywalizacja przebiegała w 
trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazjalne, 
ponadgimnazjalne.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
WIEDZY POŻARNICZEJ 

Michał Simla 
najlepszym strzelcem

Do konkursu przystąpiło 35 uczestników. Turniej składał się z 
testu pisemnego zróżnicowanego dla każdej grupy, wyłonieni finali-
ści z najwyższą liczbą punktów przystąpili do części ustnej turnieju.

Wszyscy uczestnicy Turnieju na szczeblu gminnym otrzymali 
dyplomy, nagrody i  nagrody pocieszenia.

Zwycięzcy:
Gr. I – 1. Jan Lis, 2) Karol Czerwik, 3) Kamil Miszczak
Gr. II – 1. Daniel Pawełczak, 2) Michał Lasek, 3) Mateusz Małasiński
Gr. III – 1. Anna Wójcik, 2) Marcin Podsiadło, 3) Aleksandra Górska

W hali Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie  
16 marca br. odbył się IV  Turniej Łuczniczy kończący zimo-
we zmagania łuczników, w którym wzięli udział zawodnicy z 
bractw rycerskich z Chęcin, Opatowa i Szydłowa. 

Najlepszym zawodnikiem kwalifikacji generalnej zimowych 
turniejów łuczniczych został  Michał Simla z Opatowa, który 
zdobył 369 punkty na drugim miejscu uplasował się  Ireneusz 
Kapusta  z 366 punktami a III miejsce wywalczył  Paweł Boroń z 
354 punktami obaj ze Staszowa. Najlepszą łuczniczką w kwalifi-
kacji generalnej została  Kinga Wasielewicz z Opatowa.
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W dniach 7-9 lutego, podczas 
ferii zimowych w Warszawie odby-
ło się spotkanie 150 osób z całej 
Polski, na które przybyli ucznio-
wie liceum mundurowego Zespołu 
Szkół nr 1 w Opatowie aby aktywnie 
uczestniczyć w VII edycji ,,Semina-
rium Drewniak”. 

Szkolenie to propaguje pamięć o 
płk. Leszku Drewniaku, współtwórcy 

SEMINARIUM DREWNIAK

WYJAZDOWA 
LEKCJA HISTORII

GROM-u i systemu GROM COM-
BAT. Hasłem tegorocznej edycji była 
,,symulacja misji bojowej, przetrwa-
nie w sytuacji zatrzymania oraz przy-
gotowanie do działań dywersyjnych 
na terenie opanowanym przez nie-
przyjaciela”.

Działania trwały nieprzerwanie 
42 godziny i obejmowały specjali-
styczny kurs systemu GROM COM-

BAT, strzelanie na to-
rze stresowym, bojowe 
szkolenie medyczne, 
szkolenie wysokościo-
we, przygotowanie bazy 
przejściowej, przetrwa-
nie w sytuacji zatrzy-
mania i przesłuchania, 
walka wręcz w małych 
pomieszczeniach  z uży-
ciem pałki i noża. 

Jest to największe 
w Polsce wydarzenie 
łączące środowisko sił 
specjalnych i osób cy-
wilnych - powiedział 
na zakończenie ,,Se-
minarium Drewniak 
2014” mjr Jacek Ko-
walik (były operator 
GROM-u), organizator 
szkolenia. Przedsię-
wzięcie to odbyło się 

przy  zaangażowaniu instruktorów 
GROM COMBAT z Grupy Reago-
wania Antykryzysowego oraz byłych 
i obecnych  żołnierzy Jednostki Spe-
cjalnej 2305 (GROM). Współorga-
nizatorem było Muzeum Powstania 
Warszawskiego, w którym uczestnicy 
szkolenia wysłuchali wspaniałej lekcji 
historii o Cichociemnych. Mecena-
sem całego zdarzenia była, jak co roku 
JW. GROM, na czele z dowódcą płk 
Piotrem Gąstałem. 

25 stycznia w mroźny, zimowy 
dzień młodzież odbyła niezwykłą po-
dróż - dosłownie i w przenośni. Oglą-
dając bogate zbiory w Muzeum Wojska 
Polskiego młodzi ludzie poznali histo-
rię polskiej wojskowości, umundurowa-
nie i broń żołnierzy od czasów najdaw-
niejszych po okres II wojny światowej. 
Było to preludium do jedynej w swoim 
rodzaju wizyty, bowiem uczniowie z 
opatowskiej klasy mundurowej jako je-
dyna grupa młodzieży szkolnej z Polski 
mogli przekroczyć mury JW GROM.

Okazało się to możliwe dzięki na-
wiązanej współpracy oraz ogromnej 

Uczniowie Liceum Mundurowego ZS nr 1 w Opatowie uczestniczyli w niezwykłej 
lekcji historii i patriotyzmu podczas wycieczki do Warszawy, którą zorganizowali na-
uczyciele: Edyta Gwoździk, Marek Frejlich i Agnieszka Frejlich.

przychylności i sympatii do ZS nr 1 w 
Opatowie, obecnego dowódcy GROM-
-u płk Piotra Gąstała i wielkiego przy-
jaciela szkoły mjr Jacka Kowalika. 
Młodzież zapoznała się z eksponatami 
zgromadzonymi w sali tradycji po-
święconej  Cichociemnym, których za-
szczytne imię nosi JW GROM. Spado-
chroniarze AK przekazali do GROM-u 
swoje osobiste pamiątki i to im poświę-
cono tablicę  z fotografiami i ich nazwi-
skami. Na jednej ze ścian wyekspono-
wano fotografie  wszystkich dowódców 
jednostki w czasie jej ponad 20- let-
niego istnienia  na czele z twórcą i jej 

„mundurówka” w akcji

pierwszym dowódcą gen. S. Petelickim.
Mjr Jacek Kowalik i kpt. Tadeusz 

Mika – oficer prasowy JW GROM 
przedstawili uczniom historię powsta-
nia jednostki i zaprezentowali film 
ukazujący przygotowania i udział ope-
ratorów oddziałów bojowych GROM-
-u podczas jednej z misji w Afganista-
nie.

Młodzi ludzie z Opatowa wraz z 
nauczycielami oddali także hołd pol-
skim komandosom przed pomnikiem 
Braterstwa Broni Żołnierzy GROM  i 
Cichociemnych, który znajduje się na 
terenie tej elitarnej jednostki.

Pełni uznania dla profesjonalizmu i 
dążenia do perfekcji w działaniu ope-
ratorów GROM-u, dziękując im za tę 
niezwykłą „lekcję” uczniowie i nauczy-
ciele ZS nr 1 w Opatowie wyrazili na-
dzieję na kolejne spotkania w murach 
JW GROM.
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kultura

ZAJĘCIA W PORADNI  
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
NIE TYLKO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Jak mówią prowadzące spotkanie 
Grażyna Arczewska i Edyta Buczkowska 
stres to zjawisko którego doświadczamy 
w naszym życiu bardzo często i to bez 
względu na wiek. Stres to nieodłączny 
element życia, to źródło negatywnych 
emocji. To złe samopoczucie, niepokój, 
frustracja i obciążenie.

Współczesny człowiek musi radzić so-
bie ze stresem i niepokojem. Dlatego tak 
ważna jest umiejętność redukcji nadmier-
nego napięcia i odpowiedniej relaksacji.

 Jednym z prostszych sposobów za-
pobiegania takim sytuacjom są ćwiczenia 
oddechowe. Przeciętny człowiek wyko-
rzystuje tylko niewielką część możliwo-
ści, jaka daje mu oddychanie, a tymcza-
sem lepsze ich wykorzystanie prowadzi 

Już po raz kolejny w Opatowskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 
odbyło się spotkanie i wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Tematem ostatniego spotkania prowadzonego przez specjalistów mgr Grażynę 
Arczewską – pedagog/doradca zawodowy i mgr Edytę Buczkowską socjolog/ 
pedagog był „Stres i sposoby radzenia sobie z nim”.

do pełniejszego zdrowia fizycznego i psy-
chicznego. Ćwiczenia oddechowe polep-
szają krążenie krwi, 
wzmacniają odpor-
ność organizmu i po-
budzają aktywność 
mózgu. Rozładowują 
także napięcie mię-
śniowe przez co po-
zwalają dotrzeć do 
stłumionych emocji i 
uwolnić się od reakcji 
organizmu na sytu-
acje stresowe.

Jak pokazują wy-
niki badań nauko-
wych stosowanie od-
powiednich technik 

INFORMACJA
Zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Opatowie.
Rada Miejska w Opatowie działając na wniosek Burmistrza Miasta 

i Gminy Opatów podjęła uchwałę o zmianie siedziby obwodowej ko-
misji wyborczej - obwodzie głosowania nr 3, z siedziby w ,Opatow-
skim Ośrodku Kultury w Opatowie, ul. Partyzantów 13 b  na siedzibę 

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, ul. Plac Obrońców Pokoju 34 .

relaksacyjnych może zredukować poziom 
stresu nawet o 60%. Ćwiczenia relaksa-
cyjne są jednym z najlepszych sposobów 
na stres a przy tym są łatwe w wykonaniu.

 Warto zatem spróbować, gdyż czło-
wiekowi zrelaksowanemu, rozluźnione-
mu i szczęśliwemu dużo łatwiej stawić 
czoła codziennym wyzwaniom.

co, gdzie, kiedy?
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ciekawi ludzie

Na straży prawa
Zenon Firmanty z Opatowa jest w okrę-

gu świętokrzyskim najstarszym sędzią w sta-
nie spoczynku. Od szesnastu lat przebywa na 
emeryturze, na którą przeszedł w wieku 68 lat 
po 43 latach pracy. 

W 2008 r. podczas otwarcia po remoncie 
siedziby sądu w Opatowie wygłosił znamien-
ne słowa: - Ojciec, nauczyciel historii, cieszył 
się, że syn orzekający w imieniu Rzeczypo-
spolitej, idzie drogą wytyczoną nam, Polakom 
przez gorących patriotów i budowniczych 
Ojczyzny. 

Sam pamięta doskonale słowa prezesa 
Sądu Wojewódzkiego Stanisława Markiewi-
cza z czasów, gdy zaczynał pracę w sądownic-
twie: „Proszę was zawsze i wszędzie, pamię-
tajcie, że jesteście polskimi sędziami. Życzę 
wszystkim, by zasada, niech prawo zawsze 
prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedli-
wość, dobrze i jednakowo służyła wszystkim, 
którzy w potrzebie przekroczą próg sądu.”

Zenon Firmanty pochodzi z rodziny na-
uczycielskiej, ojciec ukończył w 1923 r. Semi-
narium Nauczycielskie w Ostrowcu Święto-
krzyskim. Był nauczycielem języka polskiego i 
historii w Szkole Powszechnej w Biskupicach, 
Matka ukończyła 2-letnie studium w Uniwer-
sytecie Ludowym w Szycach, które prowadził 
działacz ludowy i wielki patriota Solarz. 

Z lekcji na rozprawy
Zenon Firmanty urodził się w Biskupi-

cach w 1930 r., gdzie ukończył szkołę. W 
1951 r. uzyskał maturę w Liceum Ogólno-
kształcącym imienia Bartosza Głowackiego w 
Opatowie.

W tym samym budynku mieścił się sąd. 
Często bywał na rozprawach, nawet czasem 
opuszczając lekcje. Od woźnego dowiadywał 
się, kiedy będą ciekawsze sprawy.  Mówił o 
tym ojcu, z którym razem podjął decyzje o 
studiach prawniczych. Ojciec w okresie mię-
dzywojennym kilka razy w wakacje przebywał 
we Lwowie i Wilnie. Miał tam przyjaciół. 
Wiedział, że profesorowie Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu Stefa-

na Batorego w Wilnie, 
którzy uszli z życiem z 
niemieckiej i radziec-
kiej niewoli, pracują 
we Wrocławiu. - Z 
pomocą przyjaciela oj-
ciec nawiązał kontakt 
z jednym z nich, który 

zachęcił nas do moich studiów, obiecując po-
moc w uzyskaniu miejsca w domu studenc-
kim – opowiada sędzia.

W październiku 1951 r. dostał się na stu-
dia, w czerwcu obronił pracę magisterską i od 
września 1955 r. rozpoczął pracę – aplikację w 
sądzie w Opatowie. 

Przepisy stanowią, że sędzia przechodzi 
w stan spoczynku po uzyskaniu 65 lat. Krajo-
wa Rada Sądownictwa na wniosek sędziego, 
może jednak przedłużyć pracę, jeżeli zdro-
wie i wydajność sędziego są należyte. - Mnie 
przedłużyła ten okres o ponad 3 lata, do koń-
ca 1998 r. – wyjaśnia Zenon Firmanty. - Do 
1975 r. orzekałem w Opatowie, potem byłem 
przewodniczącym oddziału zamiejscowego 
sądu w Ostrowcu. Taka struktura sądu jest też 
obecnie.   

Ani nie surowy, ani nie łagodny
Zenon Firmanty od początku zdawał so-

bie sprawę, jak odpowiedzialny wybrał zawód. 
Od pracy sędziego i orzeczeń sądowych zależy 

nieraz los człowieka, szczególnie w sprawach 
karnych, pracowniczych, rodzinnych – mówi. 
-  Dlatego sędzia podejmując decyzję musi to 
mieć na uwadze, by wydawać takie orzeczenia, 
które nie naruszałyby godności człowieka, 
jego wolności, dawały szanse do dalszego ży-
cia, jego poprawę. Sędzia nie możne być zbyt 
surowy i zbyt łagodny. Musi być sprawiedliwy.

To zdaniem sędziego bardzo ważne szcze-
gólnie orzekając o umieszczeniu w zakładzie 
karnym, w sprawach pracowniczych, spadko-
wych, rozwodowych, zwłaszcza, gdy są małe 
dzieci, o ustalenie ojcostwa. Praca sędziego 
to nie tylko źródło utrzymania, ale pewnego 
rodzaju misja. Właściwe rozstrzyganie spraw, 
sposób prowadzenia rozpraw i stosunek do 
stron na sali sądowej, umiejętność prostego i 
zrozumiałego dla przeciętnego człowieka uza-
sadnienia wyroków, buduje zaufanie do sądu 
i Rzeczypospolitej, buduje przekonanie, że tu 
znajduje się sprawiedliwość.   

Wyrok dla awanturnika i zdradzonego męża
Prowadził dziesiątki, setki, tysiące spraw. 

Szczególnie w pamięci utkwiła mu wielka 
sprawa karna z rejonu Wszachowa i Piórkowa 
w latach 1972 - 1973. Dwie wioski stoczyły 
ze sobą walkę w czasie zabawy organizowanej 
przez strażaków. Chodziło o dziewczynę, za-
częło się między dwoma chłopakami, a potem 
włączyła się do bijatyki młodzież z jednej i 
drugiej miejscowości, skąd pochodzili rywale. 
Młodzi przeszli przez cały Wszachów wyry-
wając sztachety z płotów i bijąc się nawzajem. 
Była to wielka bójka, w której pokrzywdzony 
został  zupełnie niewinny, przypadkowy czło-
wiek przechodzący w tym czasie drogą. Został 

Zenon Firmanty z Opatowa jest w okręgu świętokrzyskim najstarszym żyjącym sę-
dzią w stanie spoczynku. Od szesnastu lat na emeryturze, na którą przeszedł po po 43 
latach pracy w wieku 68 lat. 

Najstarszy sędzia w regionie

Z dyplomem Uniwersytetu Wrocławskiego imienia Bolesława Bieruta urodzony 29 września 
1930 r. w Biskupicach, koło Opatowa, po odbyciu studiów wyższych w latach 1951 – 1955 
specjalizując się w zakresie prawa otrzymał 28 czerwca 1955 r. dyplom ukończenia studiów 
wyższych – na wydziale prawa. 
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ADAM OPATOVIUS 
rektor Akademii Krakowskiej

uderzony sztachetą. Na nieszczęście, znajdo-
wał się w niej gwóźdź i sztacheta przebiła mu 
twarz. - Miałem trudności w ustaleniu spraw-
ców, bo na ławie oskarżonych zasiadło 12 
osób – opowiada Zenon Firmanty. - Ostatecz-
nie udało mi się ustalić, kto był napastnikiem. 
Otrzymał wyrok 3 lata, pozostali jako uczest-
nicy bójki po 2 i półtora roku. Trzy kary były 
bez zawieszenia, pozostałe-  w zawieszeniu.  

Inna sprawa, tym razem obyczajowa, z 
udziałem zamożnych obywateli opatowskich 
z przełomu 1969 i 1970 r. Wrócił mąż do 
domu i zobaczył pijanego mężczyznę ze swo-
ją pijaną żoną w łóżku. Chwycił kochanka za 
kołnierz i wyrzucił z domu. Ten niefortunnie 
upadł na schody i doznał poważnych obrażeń 
ciała. Prokuratora ostrowiecka oskarżyła męża 
o spowodowanie ciężkiego uszczerbku ciała, 
złamanie żeber. Mąż przyznał się, twierdząc, 
że kochanek żony upadł na schody, bo był pi-
jany. Gdyby był trzeźwy, nie przewróciłby się. 
- W tej sprawie uniewinniłem męża, co wywo-
łało oburzenie prokuratora – pamięta sędzia. 
- Zaskarżył wyrok, ale sąd wyższej instancji 
utrzymał go w mocy. 

Dobrze wykorzystał swoje życie
Zenon Firmanty od czternastu lat prze-

bywa na emeryturze. Po przejściu w stan spo-
czynku przez kilka był kuratorem sądowym w 
sprawach rodzinnych. Od pracy sądowej nie 
mógł się oderwać.  Miał samochód, jeździł 
w teren. Dość dużo pracował, miał około 20 
podopiecznych rodzin. - Dość dużo dobrego 
zrobiłem, tu chodziło o dzieci, funkcjonowa-
nie rodziny - przyznaje. - Miałem dobre wy-
niki. 

Teraz ma ładną działkę, odpoczywa. Tro-
chę remontuje dom. Dużo podróżował, we 
Wrocławiu ma rodzinę, znajomych, przyja-
ciół. Gdy było potrzeba, pomagam wnucz-
kom w odrabianiu lekcji. - Czytam często 
utwory Mickiewicza, Słowackiego – mówi. 
- Kilka razy czytałem „Pana Tadeusza”. Za-
chwycam się językiem, polszczyzną, zwyczaja-
mi. Jeszcze raz czytałem cały „Potop”.  Z żoną 
oglądam seriale.      

Żona …. jest ekonomistką, długoletnią ka-
sjerka Banku Spółdzielczego w Opatowie. Sę-
dzia miał dwoje dzieci: córkę Bożenę urodzoną 
w 1958 r., która zmarła przed dwoma laty w 
Szwecji, syna Grzegorza z 1964 r.. Dumny jest ze 
swoich wnuków: Agnieszki (1990), która była 
mistrzynią ortografii, przebywa obecnie w Irlan-
dii, Piotra (1993), studenta drugiego roku prawa 
we Wrocławiu, Mateusza (1996), obecnie ucze-
nia klasy drugiej Technikum Samochodowego.

- Jestem szczęśliwy, że dobrze wykorzysta-
łem moje życie dla mojej rodziny i siebie oraz 
pro publico bono – nie ukrywa. - Pragnę, aby 
mój wnuk Piotr był moim następcą. 

Portret Adama Opatoviusa z zakrystii kościoła św. Anny w 
Krakowie.

Chodzi o Adama, zwanego Opatow-
czykiem, a podpisującego się po łacinie 
jako Adamus Opatovius. Urodził się w 
naszym prastarym grodzie w 1574 r. „z 
rodziców mieszczańskich, jak się zdaje 
dość zamożnych”. Jako absolwent miej-
scowej szkoły przykolegiackiej w 1592 
r. podjął studia na Akademii Krakow-
skiej (dzisiejszym Uniwersytecie Jagiel-
lońskim) i całe dalsze życie związał z 
krakowską Alma Mater. W początkach 
swojej kariery zapewne nawet nie przy-
puszczał, że kiedyś stanie na czele władz 
tej najstarszej wyższej uczelni w Polsce.

Od bakałarza do rektora
Już w wieku 20 lat był bakałarzem, a 

następnie magistrem artium dzisiejszego 
wydziału filozoficznego i doktorem filo-
zofii.  Poświęcał się nie tylko pracy na-
ukowej, ale także karierze duchownego. 
W tym samym bowiem czasie wyświę-

cony został na kapłana. Następnie został 
dziekanem kościoła św. Anny i kanoni-
kiem Katedry Krakowskiej. 

Ksiądz Adam poświęcił się jednak 
przede wszystkim cichej i mozolnej pra-
cy naukowej, tworząc głównie po łacinie 
dzieła z zakresu teologii. Skromny i pra-
cowity, a nawet postrzegany jako asceta, 
doszedł w swej dziedzinie i w intelektu-
alnym środowisku Krakowa bardzo wy-
soko. W 1630 r. po raz pierwszy bowiem 
objął urząd rektora Akademii Krakow-
skiej. 

Warto wspomnieć, że zapewne bli-
skim współpracownikiem Opatoviusa 
był Jan Brożek, wszechstronny uczony, 
który zasłynął głównie jako matematyk. 
On również był rektorem Akademii Kra-
kowskiej, a także, w latach 1632-1652, 
proboszczem parafii pod wezwaniem 
św. Bartłomieja w Staszowie. To kolejna 
więc interesująca postać tamtego okresu 

związana z naszym regio-
nem.

Rywalizując z jezuitami
Adam Opatowczyk 

piastował berła rektor-
skie kilkakrotnie, w la-
tach: 1630-1631, 1635-
1637 i 1641-1642. A 
należy podkreślić, że była 
to dla krakowskiej uczel-
ni epoka bardzo niespo-
kojna. Doszło wówczas, 
w latach 1611 – 1634, do 
głośnego konfliktu, zwa-
nego nawet „wojną” mię-
dzy Akademią a zakonem 
jezuitów, którzy rozwijali 
w Rzeczypospolitej sieć 
własnych szkół. Nie wda-
jąc się w szczegóły tych 
wydarzeń trzeba stwier-
dzić, że sprawowanie 
funkcji rektora Akademii 
Krakowskiej w czasach 
burzliwych dysput, kon-
ferencji i zaciętej rywa-
lizacji wymagało z pew-
nością nie lada zdolności 

Poczucie lokalnego patriotyzmu i dumy z bycia mieszkańcem naszej małej Ojczy-
zny wypływa ze znajomości jej dziejów i związanych z nią wybitnych postaci. Dlatego 
niewątpliwie warto przedstawić sylwetkę opatowianina, który odegrał ważną rolę w 
dziejach nauki i edukacji XVII-wiecznej Rzeczypospolitej.



26 OPATÓW nr 1 (9), styczeń - kwiecień 2014

nasza historia

dyplomatycznych. Opatowczyk musiał 
być przede wszystkim obrońcą interesów 
uczelni w obliczu ekspansji szkolnictwa 
jezuickiego. 

Zaangażowanymi w rozwiązywanie 
sporów krakowskiego środowiska na-
ukowego byli królowie, Zygmunt III 
i Władysław IV,  a nawet sam papież 
Urban VIII. Pośredniczył w tym Jerzy 
Ossoliński. Ten właściciel między inny-
mi Klimontowa, fundator tamtejszej Ko-
legiaty św. Józefa i rodowej rezydencji, 
późnorenesansowego zamku w Ossolinie 
(z którego pozostał jedynie charaktery-
styczny most ponad drogą) był zarazem 
wybitnym dyplomatą, osiągając stano-
wisko kanclerza wielkiego koronnego. 
Fundatorem słynnego Krzyżtoporu był 
natomiast jego przyrodni brat Krzysztof. 
To właśnie Jerzy Ossoliński został „głów-
nym aktorem” głośnego na całą Europę, 
„przesławnego wjazdu” do Rzymu z 
1633 r., gdy konie gubiły, celowo zresztą 
słabo przymocowane, złote podkowy. 

Pokaz przepychu i potęgi sarmackiej 
Rzeczypospolitej miał jednak konkretne 
cele i polityczne zadania do spełnienia. 
Podstawowym było uroczyste poselstwo, 
zwane obediencją, do każdego nowo 
wybranego papieża. Podkreślało ono 
związek posłującego państwa ze Stolicą 
Apostolską, a także obowiązek, przynaj-
mniej formalny, posłuszeństwa biskupo-
wi Rzymu. 

Jerzy Ossoliński, oprócz osiągnięcia 
„medialnego sukcesu” dla Rzeczypospo-
litej, będącej wówczas u szczytu potęgi, 
wynegocjował też od papieża krótkie pi-
smo, kończące wieloletni konflikt Aka-
demii Krakowskiej z jezuitami. Dzięki 
temu Opatowczyk mógł z pewnością 
odetchnąć z ulgą, gdyż jego Alma Ma-
ter odzyskała monopol na nauczanie w 
Krakowie. Tym bardziej, że „najchętniej 
duch jego wylewał się w odpowiednich 
pismach ascetycznych”. Z pasją tworzył 
żywoty świętych, np. jedno z pierwszych 
opracowań o błogosławionej Salomei. 
Jego myśl teologiczna przez wieki inspi-
rowała następców.

Majątek na stypendia
Umiłowanie ascezy nie było zapewne 

jedynie pozą naszego uczonego, ale głę-
boką  życiową postawą, skoro w chwili 
jego śmierci w 1647 r. zapanowała po-
wszechnie opinia, że odszedł w glorii 
świętości (in odore sanctitatis). Już rok 
wcześniej sporządził testament, w któ-
rym między innymi przeznaczył znaczną 
część swojego majątku w złotych pol-

skich „aby z nich była dystrybucya Bor-
karne na studenty z Iwanisk i Opatowa”. 
Tajemnicze nieco sformułowanie „Bor-
karne” pochodzi od nazwiska kanonika 
kapituły krakowskiej Jana Borka, żyjące-
go w XVI wieku fundatora stypendium, 
zwanego Borkarne dla ubogiej młodzie-
ży, chcącej studiować w Krakowie. W ten 
oto sposób Opatovius zatroszczył się o 
swoich ziomków i następców. Testamen-
towy zapis, w którym mowa o pobliskich 
Iwaniskach, przesądza zarazem kwestię 
pochodzenia uczonego właśnie z nasze-
go miasta. 

Adam Opatovius został pochowany 
w krakowskim kościele św. Anny, jak 
sam nakazał – pod amboną. Przy oka-
zji przenoszenia jego zwłok do nowego 
kościoła, którego budowę ukończono w 
1703 r. (obecnie Kolegiata Akademicka  

św. Anny), pojawiła się wiadomość, któ-
rą utrwalono na wizerunku Opatoviusa, 
znajdującym się w zakrystii kościoła. 
Warto tę inskrypcję przytoczyć w cało-
ści: „Prawdziwe wyobrażenie Sługi Bo-
żego Mag. Adama Opatowczyka, Ś. T. 
D., Kan. Kat. Krak., dziwną wstrzemięź-
liwością, nauką i życia świątobliwością 
jaśniejącego. Jego kości, gdy z grobu zo-
stały podniesione, na kształt miry i fioł-
ka woń rozlewały. Umarł R. P. 1647 d. 9 
listopada”.

Opracował: Zbigniew Zybała

W artykule korzystano z opracowania 
ks. Juliana Bukowskiego „Adam Opato-
vius, dawny akademik krakowski. Kartka 
z dziejów Uniwersytetu Krakowskiego”, 
wydanego przez Redakcję Przeglądu Ka-
tolickiego w Warszawie w 1900 r.

Strona tytułowa jednego z dzieł, autorstwa Adama Opatoviusa.
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Zdjęcie z 1939 r. zostało wybrane jako najciekawsze i już opi-
sane wyżej. Kolejne zdjęcie z tego samego roku - Druga od lewej to 
ja – pokazuje Alina Klimont. – Nasi krewni Pobratyni, Eugeniusz, 
Alojzy, Stefan, Kazimierz, Mieczysław Wójtowicz, Leon Zarzycki i 
Zofia. To wiąże się z przyjazdem z USA Jana Gruszki. 

Następne zdjęcie pochodzi z czerwca 1944 r. - Tu jestem ja 
pierwsza z prawej strony, w dolnym rzędzie, klęczę – mówi Alina 
Klimont. - Tu są najbliższe moje koleżanki, obok Irena Gała i Zofia 
Skuza, to jest moja kuzynka, rodzina z Wąworkowa, córka mojego 
chrzestnego. Tu jest moja wychowawczyni Szczekocka, są jeszcze 
dzieci z różnych klas w SP nr 1, która mieściła się w budynku „Mo-
nopolu”. Tu jest Helenka Stępień, kolega Stańczak z ulicy Wąwor-
kowskiej, który potem pracował zawodowo w straży pożarnej. Tu 
jest mama lekarza Zbigniewa Zięby, radnego powiatowego. 

Na kolejnym zdjęciu z 1946 r. jest Józef Klimont i Mikołaj 
Szlichta, ojciec koleżanki Aliny Klimont, z którą pracowała w 
banku, oraz inni kierownicy referatów Starostwa Powiatowego w 
Opatowie. Józef był zastępcą inspektora świadczeń rzeczowych 
na powiat Opatów, następnie kierownikiem referatu. Od samego 
początku pracował w starostwie. Następne zdjęcie z 1948 r. przed-
stawia pracowników starostwa, w środku siedzi Józef Klimont, 
obok jest pan Redlich. Leży pan Pracz, uczestnik bitwy pod Monte 
Cassino. Zdjęcie z 1955 r. przed nieistniejącym już budynkiem Na-
rodowego Banku Polskiego przy ulicy Sienkiewicza w Opatowie. 
– Jestem z lewej strony, w środku mój kuzyn, Leon Zarzycki, który 
przyjechał w odwiedziny do nas, do Wąworkowa – opowiada Ali-

na Klimont. - Tu jest kuzynka Zofia Skuza, z którą pracowałam w 
banku - ja w księgowości, ona – w dziale planowania finansowego. 

Następne zdjęcie, ostatnie wybrane, pochodzi z 1967 r. - Jestem 
czwarta od lewej strony – mówi Alina Klimont. - Rozpoznaję Wandę 
Skrok, Zofię Kwaśniak, Elżbietę Kosełę, głównego księgowego Antonie-
go Galińskiego, dyrektora Zdzisława Kocznura, Sznajdra, Marię Sadło, 
Wiesławę Ostatkiewicz, panią Wielochową, Eugenię Cichoń, Adzię 
Bełczowską, na dole – Barbarę Kwiatek, obok Zygmunt Surowski, Zdzi-
sław Czajka, Zdzisław Bełczowski, Józef Budziński, Zosia Stefańska.
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Alina Klimont, z domu Lis, mieszkanka Opatowa wybrała jako 
najciekawsze zdjęcie z 1939 r., które zostało wykonane po przyjeź-
dzie z Detroit w USA brata jej mamy Jana Gruszki, który w latach 
wielkiego kryzysu wyjechał tam „za chlebem” - pracował w fabryce 
Forda. 

 - Siedzi w dolnym rzędzie, drugi od prawej – pokazuje Alina 
Klimont. - To jest brat mojej mamy Agnieszki, która stoi nad nim, 
druga od prawej. Obok jest mama Jana Gruszki, siedzi druga od 
lewej. Pierwsza od lewej, siostra Jana Gruszki, ciocia Józefa Pobra-
tynowa, najstarsza Aniela Wójtowiczowa, pierwszy od lewej wujek 
Pobratyn, siostra Jana, Władysława, obok niej – jej mąż, Agnieszka 
i jej mąż Władysław. 

Alina Klimont urodziła się w 28 marca 1934 r. w Wąworkowie. 
W 1957 r. wyszła za mąż za Bogdana Klimonta, który żył w latach 
1933-1987. Pracował najpierw jako nauczyciel w Szkole Podsta-
wowej w Kobylanach, potem w SP nr 1, następnie został zastęp-
cą kierownika w SP Nr 2. W 1966 r. objął stanowisko kierownika 
szkoły. Od roku szkolnego 1973/74 SP nr2 zaczęła funkcjonować 
jako Szkoła Zbiorcza, gdzie dyrektorem został Mieczysław Murek 
a Bogdan Klimont – jego zastępcą. Na tym stanowisku pracował 
do czasu przejścia na emeryturę. Uczył w szkole matematyki, miał 
wielu wychowanków. 

Tadeusz, najstarszy brat Bogdana, był nauczycielem w szkole, 
zastępcą dyrektora SP w Pionkach. Dziadek Józef, żołnierz pułku 
w Prużanie, który brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, wy-
chowywał synów w poczuciu obowiązku wojskowego. W czasie II 

wojny szkolił żołnierzy BCh i AK, o czym pisze Antoni Sułowski w 
książce „U podnóża Gór Świętokrzyskich”. Potem był urzędnikiem 
starostwa. 

Dzieci Aliny i Bogdana Klimont: Andrzej – ur. 1958, obecnie 
dyrektor OOK, Paweł - 1961 r., zginał tragicznie w 1977 r. Wnuki: 
Agnieszka – 1983 r., nauczycielka, doktorantka biologii PAN w 
Krakowie, Grzegorz – ur. 1988 r., absolwent Politechniki Święto-
krzyskiej, asystent Wydziału Elektrotechniki, też doktorant. 

Najstarsze zdjęcie z albumów rodziny Klimontów pochodzi z 
około 1920 r. i przedstawia Agnieszkę Klimont z domu Bober. - 
To matka Józefa Klimonta. Następne zdjęcie, mąż Agnieszki, Jan 
Klimont. To dziadkowie mojego męża – opowiada Alina Klimont. 
Agnieszka 1870 – 1951, Jan 1870 -1927. Obydwoje są pochowani 
w Opatowie. Na kolejnym zdjęciu z 1925 r. jest Józef Klimont i 
Aleksandra Danielewicz w okresie narzeczeństwa. Wykonane zo-
stało w Prużanie, województwo poleskie, gdzie Józef służył w 25. 
Pułku Ułanów Wielkopolskich, koło Brześcia nad Bugiem od 7 
kwietnia 1919 r. do 30 września 1939 r. Potem od 1 październi-
ka 1939 r. do 3 maja 1940 r. przebywał w niewoli sowieckiej. Po 
ucieczce przedarł się przez zieloną granicę i cudem wrócił do Oka-
liny. W starostwie pracował do lipca 1952 r. Zmarł w 1957 r. Cie-
kawe jest zdjęcie ślubne Józefa Klimonta i Aleksandry Danielewicz 
z 17 kwietnia 1926, które zostało wykonane w garnizonie Prużana, 
obecnie Białoruś. Na kolejnym jest Józef i Aleksandra już po wyjeź-
dzie z Prużany. 

- Na kolejnym zdjęciu, które pochodzi z 1929 r., jest moja mama 
Agnieszka Gruszka, uczennica szkoły powszechnej, w środku koło 
wychowawcy, z długimi warkoczami – opowiada Alina Klimont. 
Na zdjęciu z około 1930 r. Agnieszka, ostatni rząd, druga z prawej, 
była już uczennicą Szkoły Rolniczej w Mokoszynie. Zdjęcie ślubne 
z 1933 r.: Agnieszka z domu Gruszka i Władysław Lis, który po-
chodził z Wąworkowa. 


