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prace konserwatorskie

„Na wyniosłym, kamienistym wzgórzu, 
dawniej otoczony dębową knieją, dziś zupeł-
nie odsłonięty i na kilka wiorst widoczny stoi 
ptkanowski kościół….”, tak przedstawił poło-
żenie kościoła znany historyk,  regionalista, 
ksiądz  Jan Wiśniewski.

O świątyni w Ptkanowie mówią zapisy z 
1326 r. Dotyczą one jednak wcześniejszego, 
drewnianego obiektu, który według legendy 
zbudowali templariusze. Obecny kościół po-
wstał na przełomie XIV i XV wieku, a jego 
fundatorem był Piotr Dunin z Prawkowic, 
który żył w latach 1415 – 1484 i był wojewo-
dą brzesko – kujawskim oraz podkomorzym 
sandomierskim. 

Kościół w Ptkanowie jest niewielki. Po po-
żarze w 1880 r. świątynia została odbudowana 
w latach 1906 – 10 według projektu architek-
ta Józefa Piusa Dziekońskiego. Przedłużono 
nieco w kierunku zachodnim nawę i dobudo-
wano od południa neogotycką kruchtę. Ścia-
ny kościoła wykonane są z kamiennego ciosu. 
Nawę nakrywa płaski strop belkowy, prezbi-
terium - sklepienie kolebkowo krzyżowe, a 
zakrystię - kolebkowe. Wyposażenie kościoła 
pochodzi z XVIII i XIX wieku, a znajdujące 
się w parafii akta są od 1811 r.

Informacje o świątyni w Ptkanowie moż-
na znaleźć także w wydanej w Londynie w 
1956 r. pracy Zbigniewa Dmochowskiego 
„Dzieła architektury w Polsce”. Autor tak pi-
sze o kościele: „…stanowiłby zupełnie prze-
ciętny przykład swojej grupy, gdyby nie jego 

Kościół pod wezwaniem św. Idziego w Ptkanowie posiada bardzo starą i bogatą historię. By jednak utrzymać świątynię w 
należytym stanie, konieczne jest przeprowadzenie wielu prac konserwatorskich. Ostatnio, dużym wysiłkiem parafian, udało się 
wykonać ogrzewanie.

obronne założenie…”. I rzeczywiście, o obron-
nym charakterze budowli świadczy kamienny 
mur otaczający kościół. Posiada on trzy baszty 
i trzy bastioniki na narożach. Powstały one 
prawdopodobnie pod koniec XVI stulecia, w 
tym samym czasie co obwarowania Opatowa. 
W basztach i bastionach znajdują się otwory 
strzelnicze: czworoboczne i „kluczowe”. Naj-
większa z baszt, zachodnia, pełni obecnie rolę 
dzwonnicy. Jeden z dwóch zawieszonych w 
niej dzwonów pochodzi z roku 1618. Pozo-
stałe baszty, podobnie zresztą jak i bastiony,  
zachowały się jedynie częściowo. Do murów 
od południa i wschodu 
przylega stary cmentarz.

Z informacji księ-
dza Wiśniewskiego 
wynika, że dzwonnica 
przeszła liczne prze-
róbki. Ze śladów, które 
pozostały, można wnio-
skować, że była o wiele 
wyższa, palono na niej 
ognie, posiadała miesz-
kanko dla czatowego 
lub stróża. W dzwon-
nicy znajdowało się 
wejście do lochów. Pro-
wadziły one podobno 
do starej plebanii, która 
stała za cmentarzem. 
Wejście do lochów pro-

Skarb w ukryciu

wadziło też z baszty północnej, lecz zostało 
zawalone. Lochy te badał w połowie XIX 
wieku ksiądz Szymański, miejscowy wikary. 
Gdy jednak podczas jednej z takich wypraw 
zerwał się sznur i zgasła świeca, przerażony 
tymi znakami, zaprzestał dalszych podziem-
nych podróży.

Zwiedzając więc Opatów, warto zawitać 
do Ptkanowa, by na własne oczy zobaczyć 
„skarb w ukryciu”, jak tutejszą świątynię na-
zwał malarz Tytus Maleszewski zamieszczając 
w Sztuce Polskiej rysunek kościoła.

(oprac. a)
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Lato, wakacje, czas urlopu - tak 
określamy ten przyjemny okres w cią-
gu roku. Któż z nas nie wyczekuje go 
z utęsknieniem od samej jesieni, po-
przez mroźne, krótkie dni  oraz desz-
czową wiosnę? Choć każda pora roku 
ma zwoje zalety i może cieszyć aurą 
i wpływać na nasz nastój to jednak 
w dużej mierze na czas wypoczynku 
wybieramy właśnie lato. Nasz kraj 
pełen jest pięknych uroczych miejsc. 

Zróżnicowanych pod względem klimatu oraz krajobrazu. Od budzą-
cych respekt gór na południu poprzez nizinę mazowiecką, przepiękne je-

ziora mazurskie do morza na pólnocy. Ach... na samą myśl robi się przy-
jemnie. Lecz w środku tego kraju leży miasteczko piękne swoją bogatą 
historią. To nasz Opatów. Czasy swojej największej świetności i rozwoju 
miał za Kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego lecz i dziś choć powoli 
możemy dostrzec zmiany na lepsze. W każdym razie mimo świadomo-
ści trudnej sytuacji nie możemy popadać w zwątpienie lecz dokładać 
wszelkich starań aby zmieniać miasto na lepsze.

Zachęcam Państwa do czytania naszego opatowskiego kwartalnika 
oraz do korzystania z oferty wakacyjnej jaką przygotowały instytucje 
kultury działające w naszym mieście. Wszystkim Gościom przybywa-
jącym do Opatowa życzę miłych wrażeń, a mieszkańcom aktywnego 
odpoczynku i radości życia.

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

13 W rocznicę Konstytucji  

3 Maja

14-15 Jarmark Opatowski

16 Strefień w dobrej formie

17 Targi budowlane Opatów 

w telewizji

18-19 Zamach na Schultza

20-21 Pomoc Społeczna. Kultura

22-23 Wybitni uczniowie

23 Historia współcześnie. 

Biwak Ponury-Nurt

24 Lekarz z pasją społecznika

25-26 Z życia parafii
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Nowy dworzec przy ulicy Sienkiewicza 

Wiosenna wierszomania 
 z Tuwimem 

z życia samorządu

Dworzec przy ulicy Sienkiewicza bę-
dzie miejscem obsługi podróżnych i od-
prawy autobusów komunikacji regularnej, 
zakończenia i rozpoczęcia obsługi kursów. 
Nowa lokalizacja zapewni prawidłowe 
funkcjonowanie publicznego transportu 
zbiorowego. 

- Jestem głównym organizatorem 
zbiorowego transportu na swoim terenie 
i z tego obowiązku staram się wywiązy-
wać – powiedział podczas sesji burmistrz 
Andrzej Chaniecki. - Przygotowujemy 
całościową koncepcję nowego dworca 
wspólnie z Grzegorzem Lichotą z fir-
my Publima, na której działce powstanie 
nowy obiekt i przewoźnikiem, dyrektorem 

ostrowieckiego PKS, Stanisławem Wodyń-
skim. Założyliśmy, że dworzec będzie wy-
budowany już jesienią, w końcu września, 
w październiku. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki zade-
klarował, że gmina sfinansuje rozwiązania 
komunikacyjne. Zjazd na dworzec nie po-
winien kolidować z wjazdem do budynku 
Starostwa Powiatowego. Część gruntu w 
formie darowizny na rozwiązania komuni-
kacyjne bezpłatnie przekaże główny inwe-
stor, co z jego strony jest dobrym gestem, 
nie tak często spotykanym w biznesie.

Obecnie inwestycja jest na etapie 
uzgodnienia koncepcji i projektowania. 
Prywatny inwestor, spółka Publima, sfi-

Rada Miejska przyjęła w formie uchwały stanowisko o dworcu autobusowym. Za 
celową uznała zmianę jego lokalizacji z obecnej ulicy 1 Maja na ulicę Sienkiewicza. nansuje budowę i wydzierżawi dworzec 

ostrowieckiemu PKS-owi. W tym rejo-
nie powstanie też prawdopodobnie duży 
obiekt handlowo-usługowy. 

Nowa lokalizacja dworca jest dobra. 
Obok będzie znajdować się targowisko, 
jest tu centrum miasta, zwarta budowa, w 
pobliżu znajdują się najważniejsze instytu-
cje.

Dotychczasowy dworzec był skanse-
nem i tego stanu rzeczy nie można było da-
lej tolerować. Zły stan techniczny obiektu 
oraz warunki obsługi podróżnych nie od-
powiadały ogólnie przyjętym standardom 
i wymagały natychmiastowej poprawy. 

W starym miejscu, przy ulicy 1 Maja, 
będzie jedynie przystanek dla wysiadają-
cych.

kultura
Rok 2013 ogłoszony został uchwałą 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem 
Juliana Tuwima. Odpowiadając na apel 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o 
uczczeniu  tego wydarzenia w szkołach 
zorganizowaliśmy w „Jedynce” obchody 
Roku Juliana Tuwima pod hasłem: „Wio-
senna wierszomania z Tuwimem”. 

Obchody Roku Juliana Tuwima 
rozpoczęliśmy 10 kwietnia z udziałem 
uczniów sześciu klas wyróżniających się w 
czytelnictwie (Szkoła Podstawowa –klasy 
4,5b, 6a i Publiczne Gimnazjum-1b), 2a), 
3a) w zgaduj zgaduli poetyckiej „Jak sma-
kuje słowo poety”. Ze „słodkich” werse-
tów umieszczonych w „polskich kwiatach 
poezji” uczestnicy zabawy czytelniczej 
układali cały tekst wiersza Juliana Tuwi-
ma. 

16 kwietnia odbył się konkurs recy-
tatorsko-plastyczny „Wędrówki po ry-
mach Juliana Tuwima” dla uczniów klas 
I-III. Wzięło w nim udział 42 uczestni-
ków. Komisja konkursowa przyznała 13 
nagród i 10 wyróżnień. Laureaci kon-
kursu recytatorskiego wystąpili w au-
dycji Radia Opatów nadanej 19 maja, a 
plastycznego wzięli udział w ogólnopol-
skim konkursie „Bohaterowie wierszy  
Juliana Tuwima”, który ogłosiła Biblio-
teka Pedagogiczna w Ciechanowie.  Na-
uczyciel-bibliotekarz we współpracy z 
wychowawcami klas I-III przeprowadził 
sześć godzin zajęć, które nawiązywały do 
wierszy poety przedstawianych podczas 
prowadzonej w ciągu całego roku akcji 

głośnego czytania.
9 maja uczniowie klas III-VI SP oraz  

I-III PG wzięli udział w zorganizowanym 
flash mob (błyskawiczny tłum). To zaska-
kujące zdarzenie związane było z poezją 
Juliana Tuwima. Uczestnicy flash mob 
odczytali wspólnie głośno teksty wierszy 
„Spóźniony słowik” oraz „Zielono mam 
w głowie”. Gościem specjalnym był w tym 
dniu poeta, pisarz Robert Karwat z Lu-
blina, który poprowadził imprezę. Pisarz 
odwiedził naszą „Jedynkę” po raz drugi w 
tym roku szkolnym. Razem z obchodami 
roku Juliana Tuwima świętowaliśmy też 
już po raz ósmy Tydzień Głośnego Czy-
tania. 

Obchody  Roku Juliana Tuwima 
zorganizowali: nauczyciel-bibliotekarz  
Izabela  Bajak, poloniści Aneta  Gibała i 
Nina Banach, katecheta Gustawa Skrzyp-
czak, nauczyciele klas młodszych - Mał-
gorzata Słapczyńska i Ewa Jasińska oraz 
plastyk Barbara Sus. Nagrody w konkur-
sie ufundowali: Anna Kabza z Opatowa,  
Wydawnictwo Mac Edukacja oraz Rada 
Rodziców przy SZS Nr 1. Sponsorem sło-
dyczy  była Teresa Gajewska z Opatowa. 

Izabela Bajak
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Mieszkańcy zablokowali Miasto
obwodnica

Mieszkańcy spotkali się na parkingu 
przy Bramie Warszawskiej, potem taraso-
wali przejście dla pieszych obok pobliskiego 
Urzędu Skarbowego. 

- Ponad 14 tys. pojazdów przejeżdża 
tędy w ciągu doby, w tym ponad połowa 
to samochody ciężarowe – przypomniał 
podczas demonstracji burmistrz Andrzej 
Chaniecki. Natężenie ruchu i skrzyżowa-
nie dwóch dróg krajowych, dwóch szlaków 
komunikacyjnych z Łodzi do Lublina i z 
Radomia do Rzeszowa powodują szcze-
gólne utrudnienia. Jesteśmy gminą typowo 
rolniczą. Gospodarze tracą dużo czasu, by 
przejechać z jednego kawałka swego grun-
tu na drugi. W pobliżu mamy Bramę War-
szawską, kolegiatę, która ma 800 lat, pereł-
ka architektury sakralnej. Ogromny ruch 
pojazdów, wstrząsy prowadzą do dewasta-
cji obiektów. Życie mieszkańców staje się 
uciążliwe, tracą czas na staniu w korkach, 
utrudnione jest przemieszczanie dzieci do 
szkół, ludzi do pracy. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki podzię-
kował mieszkańcom, którzy przyszli i za-
demonstrowali determinację w budowie 
obwodnicy. Powiedział, że gmina ma wielu 
przyjaciół i zwolenników zarówno wśród 
władz wojewódzkich, jak i parlamentarzy-
stów. Wyraził uznanie za wsparcie posłom: 
Arturowi Gieradzie, Lucjanowi Pietrzczy-
kowi, Jarosławowi Górczyńskiemu oraz 
przybyłym na demonstrację, Andrzejowi 

Bętkowskiemu i Krzysztofowi Lipcowi. Jest 
nadzieja, że będą rozpoczęte prace nad in-
westycją. 

Poseł Krzysztof Lipiec przypomniał, że 
PiS przedstawiło konkretny program dla 
Opatowa w latach 2005-2007 i w tym roku 
ta obwodnica powinna już być kończona. 
Na skutek złych decyzji inwestycja w ogóle 
wypadła z realizacji. Jest zapowiedź, że po 
2013 r. może być wykonana, ale nie wiado-
mo, kiedy to nastąpi. 

Kierowcy samochodów, które stały za-
blokowane, ze zrozumieniem podchodzili 

W piątek 26 kwietnia mieszkańcy Opatowa przez ponad godzinę blokowali główną 
ulicę Kilińskiego. Protestowali przeciw dużemu ruchowi samochodów i odwlekaniu 
inwestycji pod nazwą budowy drogi ekspresowej S-74 na odcinku południowej obwod-
nicy Opatowa i dwujezdniowej drogi Nr 9 na odcinku zachodniej obwodnicy Opatowa. 

do potrzeb mieszkańców. Miejscowy hufiec 
rycerzy tłumaczył powody demonstracji i 
częstował wszystkich cukierkami krówka-
mi. 

Wielu kierowców zatrzymało się na po-
bliskich parkingach, stacjach paliwowych, 
by nie stać w długich korkach. Wszelkie 
zasady bezpieczeństwa zostały zachowane. 
Ruchem kierowali policjanci. 

Mieszkańcy miasta opowiadali o trud-
nej sytuacji swych gospodarstw. Wielu z 
nich, między innymi z pobliskich Marcin-
kowic, opuściło swoje placówki, które znaj-
dowały się na trasie przyszłej obwodnicy, 
ale nie otrzymało jeszcze pieniędzy za swe 
grunty. 

Napisy na transparentach głosiły: „Mia-
sto dla ludzi” „Obwodnica dla samocho-
dów”, „Stop dewastacji naszego środowi-
ska”. 

Organizatorem demonstracji był po-
wstały w grudniu 2012 r. Społeczny Komi-
tet Poparcia Budowy Obwodnicy Miasta 
Opatowa, mający na celu doprowadzenie 
do maksymalnie szybkiej realizacji inwesty-
cji. Liderami komitetu są: Adam Roszczy-
pała - przewodniczący, Grzegorz Gajewski 
i Tomasz Staniek - zastępcy. Protest spełnił 
swoją rolę – powiedzieli. - Przybyło około 
500 osób. Nacisk na rząd jest niezbędny, 
wszystkie media mówią o naszej demon-
stracji, cała Polska usłyszała o Opatowie. 
Przygotowujemy następne protesty, aż do 
skutku. 

Następne comiesięczne blokady za-
planowano na kolejne ostatnie piątki 

miesiąca: 26 lipca, 30 sierpnia i 27 
września. Zapraszamy
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Słowacy 
z partnerSkiego miaSta

współpraca z Modrym kamieniem.

nasze kontakty
Z trzydniową wizytą przebywali w Opatowie przedstawiciele zaprzyjaźnionego słowackiego miasta Modry Kamień, burmistrz 

Aladar Bariak i jego zastępca Maria Bednarova.

Współpraca  z miastem Modry Kamień trwa już 16 lat, od 
1997 r., kiedy to Opatów nawiązał pierwsze kontakty ze słowac-
kim miasteczkiem. Ówczesny burmistrz Jan Borek i przewod-
niczący Rady Miejskiej Kazimierz Kotowski podpisali umowę o 
współpracy z  primatorem Modrego Kamienia, Janem Lenhar-
dem. 

Od tamtego czasu wiele razy samorządowcy, dzieci, mło-
dzież, nauczyciele z opatowskich szkół oraz przedstawiciele róż-
nych instytucji  gościli w Modrym Kamieniu na „Święcie Kasz-
tana”. Z kolei Słowacy przyjeżdżali na „Jarmarki Opatowskie”. 

Organizowano wymianę młodzieży, słowacka odpoczywała 
w Dąbkach nad morzem w ośrodku Komendy Hufca ZHP Opa-
tów. Nasi młodzi piłkarze zagrali w międzynarodowym tur-
nieju na Słowacji, z kolei piłkarze z Modrego Kamienia grali w 
podobnym turnieju w Opatowie. W 2000 r. doszło do wymiany 
orkiestr dętych z obu miast.   

W 10. rocznicę wspólnych kontaktów  Rada Miejska podjęła 

Goście uczestniczyli w Jarmarku Opa-
towskim, wzięli udział we mszy świętej, 
która odbyła się w kolegiacie, zwiedzili 
miasto i okolice. – Największą wartością 
naszych kontaktów jest wzajemne pozna-
wanie się młodzieży, wymiana doświad-
czeń – powiedziała podczas spotkania w 
Urzędzie Miasta Maria Bednarova. – My 
zaczęliśmy nasze spotkania, a teraz niech 
młodzi je kontynuują. Sprawdzone do-
świadczenia warto kontynuować, między 
innymi organizować wspólne imprezy 
sportowe, artystyczne, wypoczynkowe.

Podczas spotkań z mieszkańcami bur-
mistrz słowackiego miasta Aladar Bariak 
podkreślał, że Modry Kamień słynie z 
kamienia, który był jeszcze do niedawna 
wydobywany w trzech kamieniołomach i 
wykorzystywano go do budownictwa. Te-
raz na pamiątkę dawnego przemysłu wy-
dobywczego turyści otrzymują upominki, 
kamienie pomalowane na niebiesko. To 
dość oryginalna, niespotykana, wyjątko-
wa promocja. 

Datę powstania Modrego Kamienia 
określa się na 1290 r. Miasto jest więc 
młodsze od Opatowa o 8 lat. Przez spory 
okres władała nim rodzina możnowład-
ców Balazsów, podobnie jak w Opatowie 

Szydłowieckich. Balazsowie postawili mia-
sto, kościół, a także w 1750 r. Kalwarię. 
Obecnie to najmniejsze miasto na Słowa-
cji, liczy 1560 mieszkańców, ma 9 radnych 
w radzie. Stawia na turystykę. Do kalenda-
rza imprez wpisane jest Święto Kasztana 
obchodzone około15 października. 

Wymianę ze Słowakami burmistrz 

uchwałę nr XII/66/2007 z 18 czerwca 2007 r. o kontynuowa-
niu  współpracy. 14 listopada tego samego roku podpisano  rów-
nież porozumienie. 

W 2007 r. Samorządowy Zespół Szkół nr 2 wygrał kon-
kurs ministerialny dotyczący wymiany międzynarodowej. 
Uczniowie przygotowali pracę na temat: „Porównanie muze-
ów zabawek w Modrym Kamieniu i Kielcach”. Dzięki temu 
dzieci wzięły udział w wyjeździe do Modrego Kamienia i Bu-
dapesztu. 

W ostatnich latach burmistrz Modrego Kamienia Aladar 
Bariak, który pełni tę funkcję od 2002 r., podczas wielu wizyt 
podkreślał, że wszystkie działania powinny mieć na względzie 
dobro i  rozwój lokalnych społeczności oraz możliwość korzysta-
nia, czerpania z dobrych rozwiązań, doświadczeń funkcjonu-
jących w samorządach po obu stronach.

Opatów często odwiedzają między innymi słowaccy samo-
rządowcy: burmistrz Aladar Bariak, wiceburmistrz Maria 
Bednarova, radni: Ján Mráz, Jozef Nociar.

Opatowa Andrzej Chaniecki traktuje nie 
w kategoriach materialnych, ale zwykłych, 
ludzkich, wzajemnej przyjaźni, międzyna-
rodowej współpracy. - Współpraca polega 
na wymianie młodzieży, wzajemnym po-
znawaniu siebie, wymianie doświadczeń w 
pozyskiwaniu środków unijnych – mówi 
burmistrz. - Cenię sobie normalność tych 
kontaktów, przyjazne podejście. Spotyka-
my się jako przedstawiciele samorządu, 
ale wizyty mają także charakter prywatny. 
Trzeba dążyć do tego, by jak najczęściej 
dochodziło do wymiany poglądów, idei, 
doświadczeń. 
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wędkarze z jubileuszem 
Podczas uroczystości jubileuszo-

wych, które odbędą się na przełomie 
sierpnia i września, srebrną odznakę Pol-
skiego Związku Wędkarskiego otrzyma 
Grzegorz Wrzesień, Medal Za Zasługi 
w Rozwoju Wędkarstwa – Piotr Kabat, 
Jarosław Czub, Józef Klimont. Wyróż-
nienia będą wręczone osobom, które 
pomagają kołu społecznie, chociaż nie są 
jego członkami. 

Trzy łowiska
- Jesteśmy jednym z większych kół 

w okręgu tarnobrzeskim – mówi prezes 
kola, Dariusz Tomaszewski. - Mamy trzy 
zbiorniki: w Podolu, Karwowie i Zoch-
cinku. Teren w Karwowie miał służyć 
jako wysypisko, ale dzięki naszej inicja-
tywie udało nam się go ocalić. Pozyskali-
śmy też Zochcinek. Trochę wody mamy, 
roboty koło niej nie brakuje. Sporo pra-
cy trzeba włożyć, by łowiska wyglądały 
wzorowo. 

Obecnie koło zrzesza około 295 
członków, do najstarszych należą: Edward 
Czajka, Czesław Skrzyński, do najmłod-
szych – Adrian Kolasa, wnuczka preze-
sa, Gabriela Tomaszewska. Zarząd koła 
tworzą: wiceprezesi - Grzegorz Wrzesień, 
Wojciech Jakóbczak, sekretarz Jacek Kot-
kowski, gospodarze trzech łowisk – Kon-
rad Klimont w Zochcinku, Tomasz Jawor-
ski w Podolu, Piotr Kabat w Karwowie, 
członek Wojciech Rączkiewicz. 

Budżet koła to 6-7 tys. zł rocznie, 
pieniądze pochodzą ze składek i prze-
znaczane są na działalność statutową. 
Dlatego koło stara się o sponsorów, każ-
da pomoc jest mile widziana. 

Zawody przez cały rok 
W tym roku tradycyjnie koło zor-

ganizowało pięć zawodów w wędkowa-
niu podlodowym w Zochcinku, bo to 
łowisko w miarę bezpieczne. Zwyciężył 
Grzegorz Wrzesień, drugi był Marek Fu-
tet, trzeci - Piotr Kabat. 

Opatów organizuje w tym roku trój-
bój kół z zaprzyjaźnionymi z nim wędka-
rzami: z jednostki wojskowej w Sando-
mierzu i z rolnikami ze Zdanowa. Potem 
trójboje organizowane są przez następne 
koła na zmianę. To jest cykl trzech tur-
niejów i czwarty na zakończenie sezo-

nu. W tym roku w pierwszym turnieju 
zwyciężył Marek Futet, drugi był Piotr 
Kabat. 

1 czerwca odbyły się też zawody dla 
dzieci od 14 do 18 lat. Każdy uczestnik 
musiał przyjść z dorosłym opiekunem 
wędkarzem. Odbędą się też Zawody o 
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy w 
Opatowie, które stały się już tradycją, a 
także Zawody o Puchar Starosty. Wędka-
rze spróbują na nowym łowisku w Podo-
lu, które w tym roku koło otworzyło. 

Zawody odbędą się na zakończenie 
sezonu letniego i rozpoczęcie sezonu 
zimowego. Przy kole powstał też Klub 
Karpiarzy, który chce organizować w 
Zochcinku łowy przez całą dobę

Koło nr 23 Polskiego Związku Wędkarskiego powstało w 1978 r. Jego założycielami byli: 
Zbigniew Michalik, Antoni Jachimkowski, Henryk Klimont. Najpierw wędkarze otrzymali 
zbiornik w Podolu. Początkowo koło liczyło bardzo wielu członków, około 500, należały do 
niego całe rodziny, dziadkowie, ojcowie, dzieci, wnuki. Wszyscy się wtedy garnęli społecznie, 
teraz do wędkowania wiele osób podchodzi komercyjnie. 

Rekordowe połowy 
Koło to nie tylko zawody, połów ryb, ale 

też prowadzenie właściwej gospodarki zaso-
bami, zarybianie łowisk. – Większość środ-
ków na prowadzenie gospodarki pochodzi 
z Zarządu Okręgu, gdzie jestem w Komisji 
Zarybieniowej – podkreśla prezes Dariusz 
Tomaszewski. - Nasze łowiska są dość dobrze 
zarybione. W ubiegłym roku wpuściliśmy 
około 2 ton ryb. To były wszystkie gatunki, 
które występują w naszych polskich wodach: 
karp, szczupak, amur, lin, płoć, okoń, węgorz, 
sandacz. W tym roku jeszcze więcej było ryb, 
bo dostaliśmy z okręgu większą pulę. Otwar-
te zostało łowisko w Podolu, gdzie tylko tam 
wpuściliśmy 2 tony. 

W kole nr 23 występują najdorod-
niejsze węgorze w okręgu. Rekordy - na 
łowisku w Zochcinku 21,6-kilogramo-
wy karp, był też 16- i 10-kilogramowy, 
szczupak około 8-9- kilogramowy, amur 
- 16-18-kilogramowy na zbiorniku w 
Karwowie. Karasie pospolite po 1,5 kg. 

pasjonaci, społecznicy

Koło nr 23 Polskiego Związku Wędkarskiego w Opatowie obchodzi w tym roku jubi-
leusz 35-lecia. Latem przewidziane są uroczystości, na których kilku członków otrzy-
ma medale i wyróżnienia.  

Przygotowujemy się do jubileuszu 35-lecia naszego kola – mówi prezes Koła nr 23 Polskie-
go Związku Wędkarskiego w Opatowie, Dariusz Tomaszewski
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wielkie rocznice

115 lat ochotniczej straży Pożarnej 
Gdyby nie pochopna decyzja o rozbiór-

ce majestatycznej wieży, budynek pięknie 
zdobiłby dziś miasto. Pozostaje nam pa-
mięć i duch tamtych czasów. Warto przy-
pomnieć młodym mieszkańcom naszego 
miasta o szczególnej roli, jaką odgrywała 
straż pożarna w pierwszej połowie XX w.

Dziennik Urzędowy Województwa 
Sandomierskiego w marcu 1886 r. infor-
mował, że miasto Opatów zakupiło za 
cenę złotych 6610 groszy 73 narzędzia 
ogniowe i wystawiło szopę na te narzędzia. 
Na wypadek ognia bito w dzwon, który za-
wieszony był na wbitym palu obok szopy 
oraz dawano sygnał trąbką. Czynności te 
w zasadzie wykonywał ten, kto pierwszy 
zauważył ogień. By zachęcić obywateli do 
czynnej walki z ogniem, Zarząd Miejski 
wyznaczał nagrody. I tak: kto pierwszy 
dostarczył konie, dostawał 3 ruble, dru-
gi - 2, trzeci - 1. Ponadto na tabliczkach 
administracyjnych oznaczających numer 
domu widniały rysunki narzędzi, które 
dana posesja musiała posiadać jako sprzęt 
przeznaczony wyłącznie do walki z poża-
rami. A były to: wiadra, osęki, tłumnie, 

drabiny lub topory. Niektórzy, niestety, 
widząc ogień przyjmowali to jako dopust 
boży i twierdzili, że co się ma spalić, to i 
tak się spali. Żadna ludzka siła nic na to nie 
poradzi.  

W tamtym czasie wybuchły w mieście 
dwa duże pożary. W 1893 r. ogień objął 
ulice, Szeroką i Starowałową, zamieszkałe 
głównie przez ludność żydowską oraz w 
1898 r. - budynki Konwickiego, Warszaw-
skiego, Świestowskiego i Rogozińskiego. Z 
powodu braku wody i biernej obrony, któ-
ra ograniczała się do ratowania własnych 
sprzętów, ogień przerzucał się z domu na 
dom i strawił dużą część miasta. 

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej 
sięgają 1899 r., gdy z inicjatywy mieszkań-
ców, Seweryna Horodyskiego, dr. Henry-
ka Dechateau, Przybysława Adamskiego, 
Ignacego Świestowskiego, Kazimierza Ju-
dyckiego i Lejzora Zajfmana, zorganizo-
wano Straż Ogniową Miasta Opatowa. 

Pani Jasińska, dziedziczka dóbr „Gar-
bacz”, za symboliczną zapłatę przekaza-
ła strażakom obszerny plac przy ulicy 
Browarnej, obecnie Kilińskiego. To tu w 

krótkim czasie wybudowano wspinalnię 
trapez, obsadzono na stałe hydrofor i zor-
ganizowano ćwiczenia. Doszło do różnicy 
zdań odnośnie budowy murowanej straż-
nicy i ostatecznie wrócono do lokalizacji w 
pobliżu rynku. Wkrótce w 1911 r. posta-
wiono budynek murowany. 

Pierwszy Zarząd OSP stanowili: Sewe-
ryn Horodyski (prezes), Zachariasz Gano 
(naczelnik), Sołtys – Antoni Jaworski 
(kasjer), dr Henryk Duchtau (sekretarz), 
Przybysław Adamski (komendant) oraz 
Ignacy Świestowski, Kazimierz Judycki 
i Lejzor Zajfman (członkowie zarządu). 
Korpus strażaków podzielono na cztery 
oddziały: toporników (oddziałowy Alek-
sander Skrzyński), sikawkowy (oddziałowy 
Józef Babicki), wodny (oddziałowy Ignacy 
Świestowski), porządkowy (oddziałowy 
Antoni Ksyk). Każdy oddział miał swój 
proporzec i patki kołnierza innego koloru.

Od początku swego istnienia nowo-
czesny budynek straży pożarnej pełnił w 
mieście funkcje kulturalne i edukacyj-
ne. Jak wynika z zachowanych plakatów 
Opatowskie Towarzystwo Miłośników 

Sceny wystawiało 
tam sztuki teatral-
ne: Damy i huzary 
(1914), Ojcowizna 
(1911), Kościuszko 
pod Racławicami 
(1916), W gołębni-
ku (1917) i wiele in-
nych. Aktorami byli 
opatowscy urzędni-
cy, lekarze, nauczy-
ciele, przedsiębiorcy, 
rolnicy i organista 
Władysław Gna-
towski. Wiele uro-
czystości miejskich 
uświetniała orkie-
stra strażacka. W 
1916 r. przebywają-
cy w Opatowie prof. 
Adam Czerbak na-
pisał Hejnał Stra-
żacki dedykowany 
opatowskim stra-
żakom, do własnej 
muzyki. A oto jego 
fragment:

„W płomieniach 

Profesor Gimnazjum opatowskiego Stefan Kotarski wyliczając zasługi mieszczan opatowskich na początku XX w. napisał: Po-
stawiono murowany budynek z czerwonej cegły z czworokątną wieżą: jest to gmach ochotniczej straży ogniowej z salą teatralną na 
piętrze, wystawiony z ofiar publicznych w roku 1911 na miejscu starej drewnianej szopy na narzędzia. 
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chorągiew w Kielcach

Rycerze 
na targach 
Agrotravel 

Rycerze z Opatowa prezentowali 
się podczas Międzynarodowych Tar-
gów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 
AGROTRAVEL, które odbyły się w Kiel-
cach od 5 do 7 kwietnia. Byli ozdobą 
stoiska Lokalnej Grupy Działania Po-
wiatu Opatowskiego.

szalonej pożogi/ Idziemy bronić bratnie 
progi,/ Na dymy i zgliszcza

Śród ognia stajem my, Bo miłość bliź-
niego nas/ Powoła, by w każdy czas,/ W 
obronie ludzkości oddać życie wraz!” (…)

3 maja 1917 r. przed budynkiem od-
była się wielka patriotyczna manifestacja 
mieszkańców miasta, podczas której Kazi-
mierz Judycki i inni mówcy wygłaszali hasła 
niepodległościowe. Dzień harcerski 2 lute-
go 1919 r. rozpoczął się o godzinie 9, gdy 
wyruszyły wszystkie drużyny do kościoła na 
Mszę Świętą. W kazaniu kapelan zwrócił 
uwagę na ważność i potrzebę zakładania no-
wych drużyn. Potem udano się do budynku 
Straży Ogniowej, gdzie złożono przyrze-
czenie i otrzymano z rąk księdza kapelana 
krzyże harcerskie. Następnie harcerze ode-
grali sztukę „Młodzi kosynierzy”. 

W 1921 r. w budynku Straży Ognio-
wej otwarto kinematograf miejski. Od 
początku filmy sprowadzano od Towarzy-
stwa Sfinks. Tutaj też odbył się Zjazd Zało-
życielski Chrześcijańskiego Towarzystwa 
Rzemieślniczego (1928) oraz Zjazd Dele-
gatów Kół Młodzieży Wiejskiej powiatu 
opatowskiego (15 maja 1927 r.) połączony 
z uroczystością wręczenia sztandaru. Po 
śmierci Józefa Piłsudskiego (1935) budy-
nek został odświętnie przystrojony, a po 
uroczystej Mszy Świętej w kolegiacie wła-
dze miasta i mieszkańcy udali się na wie-
czornicę do budynku straży. 

W okresie międzywojennym opatowska 
jednostka OSP zajmowała czołowe miejsca 
w zawodach w województwie wyróżniając 
się sprytem i sprawnością swoich członków. 
W 1933 r. zakupiono dla jednostki samo-
chód firmy FORD, który w owym czasie 
był szczytem techniki. Jednostka posiadała 
też motopompy firmy „Flader” i „Magirus”. 
Jako ciekawostkę warto przypomnieć, że w 
1926 r. zostaje zorganizowany oddział żeń-
ski tzw. „Samarytanek”, który wniósł wiel-
kie ożywienie w szeregi jednostki, biorąc 
niejednokrotnie czynny udział w gaszeniu 
pożarów. Komendantką oddziału „Samary-
tanek” była Helena Techman nauczycielka 
szkoły powszechnej. 

Po wojnie budynek wprawdzie w dal-
szym ciągu pełnił swe funkcje, ale brako-
wało mu ducha. Strażakom zakazano za-
praszać swego proboszcza w wigilię świąt 
kościelnych. W 1981 r. strażacy przenieśli 
się do nowoczesnego budynku przy ulicy 
Kościuszki, kino działało do 1990 r., na-
stępnie zostało na krótko reaktywowane w 
1993 roku. Obecnie w dawnym budynku 
straży pożarnej znajduje się sklep spożyw-
czy. 

Andrzej Żychowski 

– W atrakcyjny sposób pokazywali-
śmy walory Opatowa i zachęcaliśmy do 
odwiedzenia naszego miasta – mówi Ja-
rosław Czub, który dowodził grupą ry-
cerską. – Przyjechały z nami damy dwo-
ru, które na scenie tańczyły z naszymi 
rycerzami. Daliśmy świetny pokaz walk i 
umiejętności rycerskich.

Rycerze świetnie prezentowali się w 
pięknych strojach z okresu późnego śre-
dniowiecza, bardzo kolorowych. Posiada-
li różnorodne uzbrojenie. To była zwarta, 

różnokolorowa grupa 15 rycerzy.
Stroje i uzbrojenie rycerze zawdzię-

czają LGD Powiatu Opatowskiego, któ-
ra znalazła na to środki. – Udało nam się 
wesprzeć rycerzy – nie ukrywa dyrektor 
LGD Powiatu Opatowskiego Władysław 
Duda. – Promujemy ich tutaj wspólnie 
z innymi gminami, które do nas należą, 
Ożarowem, Wojciechowicami, Tarło-
wem, Iwaniskami.

Rycerze wystąpili podczas piątej już 
z kolei edycji Międzynarodowych Tar-
gów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 
AGROTRAVEL w Kielcach, która zgro-
madziła rekordową liczbę publiczności. 
Nie brakowało tu wspaniałych atrakcji, 
konkursów, świetnych prezentacji
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Karwów
Karwów liczy około 180 mieszkańców, 

około 80 numerów. Wioska jest malowni-
czo położona, krajobraz tu urozmaicony – 
pagórki, lessowe wąwozy, przez która prze-
pływa rzeka Opatowianka.

W dawnym kamieniołomie powstał 
niewielki zbiornik wodny, który jest często 
odwiedzany przez turystów. Dbają o niego 
wędkarze. Kilkaset metrów od ostatnich za-
budowań znajduje się źródełko imienia Bło-
gosławionego Wincentego Kadłubka, obok 
którego zbudowano niewielką kapliczkę, 
gdzie, jak głosi tradycja, stał niegdyś jego 
rodzinny dom. W kapliczce odbywa się co 
roku odpust, w którym uczestniczy wielu 
pielgrzymów. Oprócz tego są różne nabo-
żeństwa, majówka, różaniec oraz przynaj-
mniej raz w miesiącu niedzielna msza świę-
ta. Przez Karwów przebiega niebieski szlak 
turystyczny oraz żółty szlak rowerowy.

Mieszkańcy żyją głównie z rolnictwa, 
uprawiają zboża, choć kiedyś większość zaj-
mowała się burakami cukrowymi. Najwięk-
si gospodarze, Jarosław Sidor, Kazimierz 
Stawiarz oraz były sołtys Waldemar Stępień, 
zajmują się hodowlą krów mlecznych. Kilku 
innych posiada hodowlę trzody chlewnej.

Mieszkańcy chcą jak najszybciej odno-
wić świetlicę wiejską, w której odbywałyby 
się zebrania, spotkania młodzieży. Obok już 
znajduje się boisko do gry w siatkówkę. Jesz-
cze w tym roku ma zostać położona nowa 
nawierzchnia asfaltowa na drodze powiato-
wej biegnącej przez wieś. - Jestem sołtysem 
pierwszą kadencję – mówi Kamila Durak - 
Mam dopiero 20 lat, jednak dzięki pomocy 
rodziców i mieszkańców nieźle sobie radzę. 
Karwów stawia na młodych.

W Karwowie istniało Kółko Rolnicze, 
które uległo likwidacji. Budynki po nim 
nadal są użytkowane, ponieważ znajdują się 

tam maszyny rolnicze zakupione za wspól-
ne pieniądze. Dawniej działała też mle-
czarnia. – Teraz jest u nas kawiarnia, którą 
otworzył Marian Wesołowski – cieszy się 
sołtys. - Jego syn Łukasz, który jest znako-
mitym masażystą, zamierza otworzyć gabi-
net masażu połączony z niewielką siłownią. 
Jest niewidomy, ale nie traci zapału do pracy 
i realizuje swoje ambicje. Najstarszą osobą 
jest Marianna Brzozowska, która ma 97 lat.

Kornacice
Kornacice liczą 50 numerów, zamieszku-

je tu około 150 mieszkańców. Miejscowość 
leży około 2 km od Opatowa. Przeżywają 
olbrzymi boom, bo dużym powodzeniem 
cieszą się stare domy i działki pod budow-
nictwo. Obecnie stawianych jest 6 nowych 
domów.

Młodzi ludzie prawie stąd wyjechali. 
Pozostali przeważnie renciści i emeryci, 
często mieszkający samotnie, jest takich 10 
osób. Tylko kilkoro mieszkańców pracuje 
w Opatowie. – Pamiętam, jak w mojej wsi 
były duże, prężne gospodarstwa - mówi soł-
tys Kornacic, Zofia Flasińska. – Obecnie 
jest tylko takich 6. Do największych należą: 
Andrzeja i Michała Słapków, które liczy po-
nad 100 ha i jest w pełni zmechanizowane, 
Gabriela Koterbskiego i Ireneusza Klim-
kowskiego, po około 20 ha oraz trzy liczące 
po 5 ha. Głównie uprawiają ziemię, nie zaj-
mują się hodowlą zwierząt.

Zofia Flasińska jest sołtysem drugą ka-
dencję. W tym czasie została wyremonto-
wana świetlica wiejska, w której odbywają 
się zebrania. Spotyka się w niej młodzież. 
Położono asfalt na dwóch odcinkach dróg. 
W ubiegłym roku zbudowano drogę żwiro-
wą Podole-Kornacice o długości 1800 me-
trów. Najpilniejsze potrzeby: remont drogi 
powiatowej, położenie asfaltu na nowym 
odcinku.

Najstarsi mieszkańcy: Irena Dziobała – 
90 lat, Maria Brzozowska – 89, Genowefa 
Gałka, Czesław Gatkowski, Zofia Olech – 
po 85 lat.

Lipowa

Lipowa to mała miejscowość położona 
2 km od Opatowa. Liczy około 300 miesz-
kańców i 86 numerów. - Położona jest w 
pięknym i malowniczym miejscu, w oddali 
widać stojący na wzgórzu kościół świętego 
Idziego – zachwala sołtys Paweł Lis.

W 1954 r. powstał tu Instytut Sadow-
nictwa, który założycielem był prof. Szcze-
pan Pieniążek, dyrektorem - Henryk Zdyb. 
Zakład zatrudniał około 60 pracowników, 
w okresie zbiorów – nawet 150.

Na 16 zakładów należących pod cen-
tralę w Skierniewicach, zakład w Lipowej 
zajmował czołowe miejsca w produkcji 
owoców. W 1996 r. Instytut Sadownictwa 
został sprywatyzowany. Obecnym właści-
cielem jest Śląska spółka Agro-Sad.

Zakład zakład prowadzi sady jabłonio-
we, a także czereśniowe, morelowe. Razem 
zajmują około 200 ha, Agro-Sad zatrudnia 
wielu miejscowych mieszkańców.

W Lipowej znajduje się również Zgro-
madzenie Sióstr Zakonnych Szarytek, które 
opiekuje się starszymi kobietami. Zapewnia 
im godne życie. Od wielu lat jest tu sklep, 
z którego zadowoleni są mieszkańcy. Od 
niedawna są stawy agroturystyczne, gdzie 
można łowić ryby i wypoczywać.

W Lipowej znajduje się wodociąg, gaz 
ziemny, internet oraz oczyszczalnia ście-
ków. Mieszkańcy marzą o nowej drodze, 
gdyż stara posiada dużo dziur trudnych do 
ominięcia.

Najstarsi mieszkańcy: Maria Gdowska 
– 95 lat, Ludwik Kupis – 93, Stefania Łu-
kasik- 87.

Marcinkowice
Marcinkowice liczą 89 domów, ponad 

300 mieszkańców. Przeważają tu tereny 
górzyste usytuowane w dorzeczu rzeki 
Łukawki. Wieś położona jest przy trzech 
trasach: drodze wojewódzkiej, drodze kra-
jowej i drodze gminnej jako części ulicy 
Dorzecznej. Uchodzi za najpiękniejszą w 

nasza gmina

sołectwa
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przedsmak wakacji

Dni 
morza 
w rynku 

17 maja w rynku odbyły się Dni Mo-
rza. Dla dzieci przeprowadzono konkursy 
i zabawy, młodzież Opatowskiego Klubu 
Sportowego rozegrała zawody w plażową 
piłkę siatkową.

Specjalnymi gośćmi opatowskiej 
imprezy byli przedstawiciele Akademii 
Morskiej w Gdyni, którzy prezentowa-
li uczelnię uczniom opatowskich szkół 
średnich i mieszkańcom. Harcerze Cho-
rągwi Kieleckiej ZHP zapewnili atrakcję 

rejonie, jest tu spokój, są barwne krajobrazy 
oraz blisko stąd do malowniczego i zabyt-
kowego Opatowa.

Miejscowość słynęła z produkcji czer-
wonej cegły. Po wojnie produkowały ją trzy 
miejscowe zakłady, bo były tu bardzo dobre 
i olbrzymie pokłady gliny. Spore pokłady 
kamienia wykorzystywane w czasie woj-
ny do budowy dróg. Przy kilku gospodar-
stwach zostały założone stawy, gdzie ludzie 
mogą łowić ryby i miło spędzić czas. Przez 
Marcinkowice wiedzie niebieska trasa tury-
styczna oraz ścieżka rowerowa w kierunku 
Jurkowic. Wzniesiono tu pomnik na cześć 
partyzanta, podchorążego AK pseudonim 
„Sierpień”, który zginął 30 czerwca 1944 r. 
po zamachu na szefa Gestapo w Opatowie.

Jest też obok krzyż „Na cześć i chwałę 
Bogu” z 1930 r.

We wsi działają między innymi: masar-
nia, dwa zakłady mechaniki pojazdowej, 
skład opału, komis samochodowy oraz 
dwa gospodarstwa z pasiekami pszczelimi. 
Większość mieszkańców to chłopo-ro-
botnicy, inteligencja, praca na roli nie jest 
ich jedynym źródłem utrzymania. We wsi 
dominuje uprawa zbóż. Powierzchnia naj-
większego gospodarstwa rolnego to około 
9 ha. - Jestem sołtysem już dwie kadencje 
– mówi Barbara Lebieda. - Pracę tę polubi-
łam, znam ją dobrze, bo mój mąż był sołty-
sem przez trzy kadencje. We wsi zrobiliśmy 
już bardzo dużo. Mamy gazociąg, wodo-
ciąg, częściowo kanalizację, drogi asfaltowe 
i przystanki autobusowe, oświetlenie.

W latach 2006-2009 działało Stowa-
rzyszenie „Ludowy Zespół Sportowy w 
Marcinkowicach”, które założyła Barba-
ra Lebieda. Integrowało mieszkańców, 
którzy uczestniczyli w grach i zabawach 
sportowych. Najpilniejsze inwestycje: do-
kończenie drogi asfaltowej łączącej wieś z 
Jurkowicami, kanalizacja, budowa świetlicy 
wiejskiej, obwodnicy Opatowa.

Do najstarszych osób należy Gustawa 
Pietruszka, która ma 88 lat.

przyprowadzając łódź omegę. Zaintereso-
wani mogli zapoznać się jej budową i za-
sadami sterowania. Grał zespół szantowy 
Old Marinners. Imprezę zorganizowało 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi 
Opatwoskiej i odbyła się przy zaangażo-
waniu Opatowskiego Ośrodka Kultury i 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej. 

Opatowskie obchody Europejskich Dni 
Morza odbywały się pod patronatem An-
drzeja Królikowskiego, dyrektora Urzędu 
Morskiego w Gdyni, Akademii Morskiej 
w Gdyni, Polskiego Związku Żeglarskiego 
oraz burmistrza miasta i gminy w Opato-
wie, Andrzeja Chanieckiego.

Europejskie Dni Morza zostały oficjal-
nie zainaugurowane 20 maja 2008 r. przez 
Komisję Europejską i Parlament Europejski 
i są obchodzone corocznie 20 maja w róż-
nych regionach Europy. Ich celem jest za-
prezentowanie znaczenia mórz i oceanów w 
naszym codziennym życiu. 
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tłumy na spotkaniu 
z Jarosławem kaczyńskim 

polityk z pierwszej półki z wizytą 

Podczas spotkania prezes Jarosław 
Kaczyński odniósł się do sytuacji w służ-
bie zdrowia, oświacie, dość krytycznie 
wyrażał się o rządzących. - Jeśli wygramy, 
to obiecuję pomoc waszemu powiatowi, 
dobrą wolę i wszystko, co można wymy-
ślić, by zmienić obecną sytuację - obiecał. 
- Chciałbym tu przyjechać nie z pustymi 
rękami, ale mając bardzo konkretne po-
mysły, decyzje. Chodzi o to, by tu wybu-
dować obwodnicę, tworzyć nowe miejsca 
pracy, porządnie zadbać o służbę zdrowia. 
Ludzie na tej pięknej ziemi powinni nor-
malnie, pięknie żyć. 

Jarosław Kaczyński przypomniał, że 
lata 2005-2007, kiedy rządził PiS, były 
najlepsze w historii kraju po 1989 r. Na-
stąpił wtedy szybki wzrost ekonomiczny, 
przybyło miejsc pracy, wszystkie wskaźniki 
gospodarcze były bardzo dobre. Rok 2006 
był najspokojniejszy, nie było gwałtownych 
wydarzeń. Jednak byliśmy atakowani ze 
wszystkich stron i wielu ludzi uwierzyło, 
że jest u nas dyktatura – powiedział pre-
zes. – Chcieliśmy Polskę zmienić. Jest na to 
szansa, bo tworzymy wiarygodną formację 
polityczną. Wiemy, co robić, tylko potrze-
bujemy poparcia, takiego ruchu społeczne-
go, obozu patriotycznego, który pozwoli 
wygrać wybory. Chcemy rozliczać za to, co 
źle zrobiono. Nie może być tak, że kolejny 
raz rozejdzie się wszystko po kościach. Są-
dzę, że razem zwyciężymy. 

Ponad 500 osób uczestniczyło w spo-
tkaniu z prezesem Prawa i Sprawiedliwo-
ści Jarosławem Kaczyńskim, które odby-
ło się w sobotę 11 maja w Opatowskim 
Ośrodku Kultury. 

Prezesa Jarosława Kaczyńskiego powitał 
przewodniczący Rady Miejskiej a zarazem 
szef struktur PiS w Opatowie Tomasz Sta-
niek, który na koniec wręczył mu wiązankę 
kwiatów. W spotkaniu z prezesem uczestni-
czył też burmistrz Andrzej Chaniecki. 

- Rozmawialiśmy z prezesem Jarosła-
wem Kaczyńskim tuż przed wejściem na 
scenę, naświetliliśmy problemy Opatowa, 
nasze pomysły na wyjście z kryzysu, impasu 
- powiedział przewodniczący Tomasz Sta-
niek. - Powiedzieliśmy prezesowi o targo-
wisku miejskim, o terenach pod inwestycje, 
które są dopiero początkiem działań, może 
istotnych, ale spóźnionych o co najmniej 
dziesięć lat. 

Po oficjalnym spotkaniu prezes Jaro-

sław Kaczyński z grupą najbliższych współ-
pracowników udał się do klasztoru, gdzie 
uczestniczył w spotkaniu z Grupą Religij-
no-Patriotyczną prowadzoną przez ojca 
Radosława Gulbę. Rozmawiał też z liderką 
grupy, Marianną Bieniek. To dzięki tym 
osobom odsłonięta została niedawno tabli-
ca. To dokładna replika tej, która powstała 
w pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej 
i którą usunęli Rosjanie. 

Prezes Jarosław Kaczyński złożył kwiaty 
przed tablicą. Spotkanie w klasztorze ojców 
bernardynów trwało ponad pół godziny, 
było też połączone z jego zwiedzaniem. 
Prezes zapowiedział, że to nie była ostatnia 
jego wizyta w Opatowie. Przyjedzie tu już 
po wygranych wyborach parlamentarnych. 
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pamięć o przeszłości 

ponad podziałami – powiedział członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
Kazimierz Kotowski. 

Po okolicznościowych wystąpieniach 
delegacje instytucji, zakładów pracy i służb 
mundurowych złożyły wiązanki kwiatów. 
Uroczystości zakończyły się odegraniem 

W rocznicę Konstytucji 
3 Maja 

„Roty” przez opatowską orkiestrę dętą imie-
nia Józefa Grudnia, która działa przy Opa-
towskim Ośrodku Kultury

Uroczystości w 222 rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od 
mszy świętej, która odbyła się w kolegiacie 
św. Marcina. Następnie przedstawiciele 
władz samorządowych, organizacji spo-
łecznych, poczty sztandarowe, mieszkań-
cy przeszli przed pomnik majora Ludwika 
Zwierzdowskiego „Topora”.  

 Burmistrz  Andrzej Chaniecki powitał 
wszystkich uczestników uroczystości i przy-
pomniał, że Konstytucja 3 Maja przywołuje w 
naszych umysłach pojęcie i znaczenie patrio-
tyzmu. Idee oświecenia oraz pierwszy rozbiór 
Polski spowodowały, że w świadomości Pola-
ków zrodziło się pragnienie wolności, do cze-
go zabrała się większość młodych posłów wy-
branych na Sejm jesienią 1788 r.  - Konstytucja 
3 Maja była wyrazem mądrości i odrodzenia 
narodu, dowodem dojrzałości intelektualnej 
oraz wrażliwości społecznej, przejawem pa-
triotyzmu – powiedział podczas uroczystości 
burmistrz Andrzej Chaniecki.

Podczas swego wystąpienia burmistrz An-
drzej Chaniecki nawiązał do czasów współ-
czesnych i wyraził wątpliwość, czy rządzący 
odpowiedzialni za kreowanie strategii gospo-
darczej w kraju właściwie realizują narzucone 
im konstytucyjne zadania. Powiedział, że 
państwo jest za mało aktywne w dążeniu do 
zrównoważonego rozwoju, do niwelowania 
różnic i dysproporcji w sferze gospodarczej i 
społecznej w poszczególnych regionach. 

Poseł Jarosław Rusiecki pozdrowił 
wszystkich przybyłych na uroczystość i przy-
pomniał, że Konstytucja 3 Maja jest jednym 
z tych momentów w historii, z których 
możemy się szczycić, że jesteśmy Polakami. 
Też odnosił się do rządzących, mówił o źle 
tworzonym prawie. - Chylimy czoła przed 
twórcami wiekopomnego dzieła, chylimy 
czoła przed ludźmi, którzy w równie skom-
plikowanych warunkach społeczno-gospo-
darczych, politycznych potrafili wznieść się 
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nasze tradycje

1 i 2 czerwca odbywał się Jarmark 
Opatowski. Pierwszego dnia przebiegał 
pod hasłem Dnia Dziecka, drugiego – 
przeglądów zespołów, rzemiosła regio-
nalnego, rękodzieła.

 
Klucze miasta w rękach młodzieży 

Przez całe popołudnie w sobotę dzieci 
mogły oglądać koncerty na scenie, która zo-
stała ustawiona w rynku. Teatr Lalki i Akto-
ra „Kubuś” wystąpił ze spektaklem „Przygo-
dy Czerwonego Kapturka”. Na scenie grały 
zespoły młodzieżowe: „Avart” z Opatowa , 
„SDL” z Ćmielowa oraz Karol Durda. Mło-
dzi wykonawcy wykonywali covery polskiej 
i światowej muzyki rozrywkowej. Z ponad 
godzinnym koncertem wystąpił zespół 
„Dance” z Kielc. Oklaski zebrała formacja 
„Effect”. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki podczas 
inauguracji pierwszego dnia jarmarku ubo-
lewał, że nie ma wpływu na pogodę. Powitał 
dzieci zebrane w rynku i gości z zaprzyjaź-
nionego miasta Modry Kamień na Słowacji, 
burmistrza Aladara Bariaka i jego zastępcę 
Marię Bednarową. - W tym pięknym sło-
wackim miasteczku jest Muzeum Kultury 
Zabawek i Lalek – powiedział. - Musicie 
zwiedzić koniecznie, jeśli tam będziecie. 
Jest też Muzeum Technik Dentystycznych, 
unikatowe, jedyne w Europie Środkowej. 
Trzeba dbać o zęby, żeby się uśmiechać i być 
zdrowym, czego wam życzę. 

Burmistrz Aladar Bariak pozdrowił 
dzieci i życzył wspaniałej zabawy. Zaprosił 
do siebie, by obejrzały znane muzea. Wspo-

prezentacje folKloru
zabaWy dzieci,
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mniał, że w Modrym Kamieniu też odby-
wają się zabawy i gry dla dzieci. Podzięko-
wał za miłe powitanie. 

Symboliczne klucze do bram miasta 

z rąk burmistrza Andrzeja Chanieckiego 
otrzymali uczniowie Publicznego Gimna-
zjum nr 1: Wiktoria Skrzypczak, Anna Zię-
ba, Jakub Kapsa.

Występy zespołów, prezentacje 
rękodzieła 

Drugiego dnia, w niedzielę, na scenie 
amfiteatru z dużym sukcesem wystąpił ze-
spół Strefień, który niedawno obchodził 
30-lecie swego istnienia. Świetnie prezen-
towała się Kapela Ludowa Ziemi Opatow-
skiej. Sporo oklasków zebrała Kapela Morki 
z Ożarowa. Podobały się też występy gości 
spoza powiatu opatowskiego: zespół Ku-
nowianie z Kunowa, Kapela Kowalskich 
z Witosławic, gmina Waśniów, zespoły z 
Piekoszowa - Wincentowianie, Piekoszo-
wianie, Wierna Rzeka. Mistrzowski popis 
dała Orkiestra Dęta OOK. Świetnie zapre-
zentowała się też pod kierownictwem Pawła 
Żardeckiego Opatowska Kapela Biesiadna, 
która dała pierwszy promocyjny występ. 
Gwiazdą wieczoru był Studencki Zespół 
Pieśni i Tańca Połoniny. W jej składzie grał 
cymbalista, co jest ewenementem w kraju. 

Na straganach mieszkańcy mogli podzi-
wiać dzieła sztuki ludowej, rzeźby w drew-
nie, skosztować słynnych opatowskich kró-
wek o nowym cynamonowym smaku oraz 
pierniczków z miodem według tradycyjnej 
receptury. Jedną z niecodziennych cieka-
wostek był pokaz tkactwa świętokrzyskiego 
oraz wicia cewek. Uwagę zwracały ręcznie 
wykonywane kwiaty z bibuły i obrazy wy-
palane w drewnie.

 - Nawiązujemy do średniowiecznej, 
dawnej tradycji, gdy jarmark był rodzajem 
handlu hurtowego i gdy przemieszczały 
się towary z Bliskiego Wschodu, spod Mo-
rza Czarnego, przez Wyżynę Podolską do 
Sandomierza, dalej, w kierunku północnej 
i zachodniej Europy – powiedział podczas 
oficjalnego otwarcia drugiego dnia jarmar-
ku burmistrz Andrzej Chaniecki. - Ludzie 
tworzyli handel, rzemiosło, powstawały 
pierwsze spółki prawa handlowego, rozwi-
jały się miasteczka. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki podkreślił, 
że jarmark ma wartości historyczne i promo-
cyjne. Obecny samorząd stara się tworzyć i 
organizować bazę do nowych warunków, by 
handel odbywał się w sposób nowoczesny i 
spełniał wymogi stawiane miastom. Głów-
nym celem jest tworzenie miejsc pracy i za-
pewnienie dochodów do budżetu gminy. 

W otwarciu jarmarku burmistrzowi i 
przewodniczącemu Rady Miejskiej Toma-
szowi Stańkowi towarzyszyli: członek Za-
rządu Województwa Kazimierz Kotowski, 
poseł Jarosław Rusiecki, radny Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Wojciech Bo-
rzęcki. Później ze sceny amfiteatru miesz-
kańców pozdrawiali: posłowie - Krzysztof 
Lipiec , Marek Gos, Mirosław Pawlak, Jaro-
sław Górczyński.
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jubileusz zespołu  

Zespół powstał w 1983 r. Zmarli człon-
kowie: Andrzej Kargul, Stefan Urban, Sta-
nisław Gromczyk, który grał na bębenku, 
Feliks Białkowski, który grał na skrzypkach, 
Andrzej Szostak. Obecnie zespół liczy 25 
osób, do najstarszych należą Regina Kusal, 
Barbara Wit-Kargul, do najmłodszych – 
5-letni Miłosz Kusal, wnuczek pani Reginy 

oraz trzy dziewczynki – 10-letnia Wiktoria 
Gromczyk, która od pięciu lat jest w ze-
spole, podobnie Natalia Mucha, Małgosia 
Podczasi. Zespół i świetlica w Jurkowicach 
działa pod patronatem oraz wsparciem 
Opatowskiego Ośrodka Kultury, który 
utrzymuje instruktora Zofię Sitarską, fi-
nansuje kapelę.

Mirosław Pawlak. - To dzieło serc, umysłów 
i talentu ludzi dobrej woli, którzy nie bacząc 
na zmiany polityczne, wiry historii swym ta-
lentem dają wyraz głębokiego przywiązania 
do tradycji – wyraził się o Strefieniu. - Zespół 
nieprzerwanie kontynuuje swoją działalność 
krzewiąc kulturę polską i ludową w kraju i 
poza jego granicami. Stał się prężnym ambasa-
dorem nie tylko polskiej kultury, ale także jej 
dziedzictwa i tradycji. 

Członek Zarządu Województwa Świę-
tokrzyskiego Kazimierz Kotowski przypo-
mniał, że jego kontakty z zespołem rozpoczęły 
się dość mocno po odrodzeniu nowego sa-
morządu, po dziewięćdziesiątym roku, kiedy 
pracował w samorządzie gminnym jako prze-
wodniczący Rady Miejskiej. Podziękował za 
dotychczasową współpracę szefowej zespołu 
Barbarze Wit-Kargul i jego członkom. - W 

imieniu marszałka województwa, zarządu, w 
imieniu własnym dziękuję za olbrzymi wkład 
pracy, za piękną wspaniałą promocję Opato-
wa i regionu świętokrzyskiego – powiedział. 
Oprócz kwiatów pan marszałek przekazuje 
również grawerton i herb województwa. Ży-
czymy wszystkiego dobrego. 

Uchwałą prezydium Oddziału Woje-
wódzkiego OSP członkowie zespołu otrzy-
mali złote i brązowe Medale za Zasługi dla 
Pożarnictwa. . Podczas jubileuszu wszyst-
kim członkom zespołu dyrektor Opatow-
skiego Ośrodka Kultury Andrzej Klimont 
w imieniu burmistrza wręczył dyplomy i 
skromne nagrody. Ośrodek sfinansował 
zespół, który grał podczas jubileuszowej 
biesiady, dekoracje, tablice ogłoszeń. Sekcja 
techniczna pomagała w sprzątaniu świetli-
cy. W uroczystościach wzięli udział między 
innymi: wicestarosta Gustaw Saramański, 
seniorka ziemi opatowskiej Irena Szczepań-
ska, członkowie Zarządu Głównego OSP 
RP w Warszawie na czele z Leonardą Bog-
dan, komendant PSP w Opatowie, młodszy 
brygadier Grzegorz Szewczyk, prezes Miej-
sko-Gminnego Zarządu OSP w Opatowie 
Adam Mazurek, przedstawiciele Banku 
Spółdzielczego.

strefień w dobrej formie 
W Jurkowicach odbyły się w sobotę 

11 maja uroczystości 30-lecia zespołu 
teatralno-obrzędowego Strefień.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się 
od mszy przed figurką Matki Bożej w Jurko-
wicach, gdzie mszę odprawił ksiądz prałat dr 
Michał Spociński z kolegiaty opatowskiej. - 
Skąd w waszych sercach taka pasja? Kto wam 
dał taką radość tworzenia? – zastanawiał się 
ksiądz. - Nie byłoby waszych sukcesów bez 
ciężkiej pracy. Jesteśmy z was dumni, jesteście 
naszą radością. 

Po mszy dalsza część spotkania odbyła 
się w pobliskiej świetlicy, która jest siedzibą 
zespołu. - Dziękuję za to, co robicie – powie-
dział burmistrz Andrzej Chaniecki. - Chylę 
czoło przed wami, bo musicie poświęcać wiele 
swego wolnego czasu na przygotowania do 
występów, zadbać o scenografię, choreografię, 
kierownictwo artystyczne. Ile to trzeba deter-
minacji, wysiłku, poświęcenia, by spełnić swo-
ją pasję i zadowolić publiczność. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki poinfor-
mował, że zespół Strefień został odznaczony 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego odznaką Zasłużony dla Kultury 
Polskiej. W imieniu przewodniczącego Rady 
Miejskiej Tomasza Stańka i swoim wręczył 
zespołowi pamiątkowy grawerton, oddzielnie 
- Barbarze Wit-Kargul. 

Życzenia zespołowi złożył poseł na Sejm 
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targi budowlane  

 - Ta impreza ma funkcję promocyjną, 
edukacyjną, bo przecież wszyscy jesteśmy 
zainteresowani coraz lepszym i tańszym bu-
downictwem, nowymi technologiami – po-
wiedział podczas otwarcia targów burmistrz 
Andrzej Chaniecki. – Gdy nauka łączy się z 
praktyką, zawsze jest pozytywny efekt. Słowa 
budowa, budownictwo niosą dobre konota-
cje, emocje, dzięki nim powstają właściwe re-
lacje między ludźmi.

Burmistrz Andrzej Chaniecki przypo-
mniał, że gmina przygotowuje tereny pod 
inwestycje, prowadzi wiele budów, złożyła 
dokumenty o wydanie zgody na utworzenie 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej i to napawa 
optymizmem. Dopracowuje sprawy formal-
ne i organizacyjne, przedstawia nowe propo-
zycje. - Jesteśmy administracją samorządową 
przyjazną inwestorom – podkreślił burmistrz. 
- Inaczej sobie tego nie wyobrażam, chociaż 
jako kraj nie należymy w świecie do tych, któ-
re sprzyjają inwestorom. Politycy powinni to 
sobie wziąć do serca i tworzyć przepisy bar-
dziej przyjazne. 

Około 60 stoisk prezentowało swoje wyroby i usługi na Targach Budowlanych Opatów 
2013, które odbyły się w niedzielę, 21 kwietnia. Przybyli wystawcy z całej Polski, między 
innymi Gdyni, Dąbrowy Górniczej, Krakowa, Gliwic, Mińska Mazowieckiego, Jarosławia, Ło-
dzi. Lokalne środowisko reprezentowały firmy: Twój Dom Consulting, pan Stec – Hydrotech, 
Iglaki pani Skrok, Galeria Drzwi i Okien Diament. 

nasze tradycje

21 kwietnia przy Bramie Warszaw-
skiej kręcono materiał do odcinka 
serialu turystyczno- krajoznawczego 
„Nie ma jak Polska”, który został wy-
emitowany 5 maja o godzinie 11.20 
w TVP 1.

Nie mA jAk 
Polska 

program telewizji

Nie ma jak Polska” to program 
turystyczno-krajoznawczy, emitowa-
ny po raz pierwszy na antenie TVP1, 
a następnie powtarzany przez TVP 
Polonia i TVP Historia. Prezenterami 
programu są Maciej Orłoś i Anna Kar-
na. Program prezentuje interesujące 
regiony i miejscowości Polski, szcze-
gólnie ich zabytki, przyrodę, a także 
potrawy regionalne. W każdym odcin-
ku prezenterzy poruszają się indywi-
dualnie dwiema różnymi trasami, zaś 
telewidzowie w esemesowym głosowa-
niu wybierają, czyja trasa była ciekaw-
sza. Osoba, która przegrała głosowa-
nie, w następnym odcinku musi zrobić 
coś, czego dotychczas nie robiła.

Dość ciekawie podczas targów prezento-
wało się stoisko Akademii Murowania, czyli 
miasteczka budowlanego, gdzie odbywały się 
pokazy murowania ścian i stropów w nowej 
technologii. Weber pokazał nowy tynk deko-
racyjny, profesjonalne izolacje – nowinki, któ-
re każdy wykonawca i inwestor powinni znać, 
by były jak najmniejsze straty ciepła . 

 Licznie prezentowały się też instytucje, 
które wspierają budownictwo, banki udziela-
jące kredytów, ubezpieczenia. Odbywały się 
liczne konkursy, między innymi bezpieczny 
rzemieślnik, nad którym patronat objęła Pań-
stwowa Inspekcja Pracy. Spore zainteresowa-
nie wywołało stoisko developera z Ostrowca 
Świętokrzyskiego, który proponował do 
nabycia mieszkania. Ze swoimi stoiskami 
prezentowały się też miasto i gmina Opatów 
oraz powiat opatowski jako główne podmioty 
w początkowym procesie legislacyjnym, czyli 
otrzymania warunków zabudowy i pozwole-
nia na budowę. 

Interesujące były stoiska Zespołu Szkół 
imienia Marii Skłodowskiej Curie z Ożaro-
wa, Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie, Licem 
Ogólnokształcącego imienia Bartosza Gło-
wackiego, które niedawno podpisało umowę 
o współpracy z Politechniką Świętokrzyską. 

Świetna pogoda sprzyjała mieszkańcom, 
którzy chętne odwiedzali stoiska i zapoznawa-
li się z nowymi materiałami i technologiami 
budowlanymi. Gwiazdą targów był Andrzej 
Cierniewski, który wystąpił z koncertem. 

To była już trzecia edycja targów, które 
odbyły się dzięki gminie Opatów, powiatowi 
opatowskiemu i firmie Twój Dom Consulting 
Joanna Młynarska.
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We wschodniej części opatowskie-
go rynku znajduje się skromny, gra-
nitowy głaz z tablicą upamiętniającą 
jedno z najbardziej spektakularnej akcji 
podziemia AK  w Opatowie podczas II 
wojny światowej, wykonanie wyroku na 
Otto Schultzu. 

Pomnik ufundował Zarząd Koła 
Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej w Opatowie w 50 rocznicę tego 
wydarzenia dla uczczenia uczestników 
tamtej akcji, która rozegrała się 29 czerw-
ca 1944 r.

W okresie okupacji w Opatowie ist-
niała placówka  SD (Sicherheitsdienst) 
Służby Bezpieczeństwa, która miała 
miedzy innymi za zadanie likwidowanie 
wśród społeczeństwa polskiego wszelkich 
przejawów wolnościowych, dywersyjnych 
i sabotażowych w stosunku  do władz 
niemieckich. Po śmierci Karola Donatha 
(ówczesnego szefa SD do 22. 10.1943 r.) 
szefem tej instytucji został Otto Schultz. 
Podlegały mu trzy powiaty – opatowski, 
sandomierski i buski, gdzie z jego inicjaty-
wy szalał terror, dokonywano masowych 
aresztowań i egzekucji. Z jego rozkazu 
31 pażdziernika 1943 r. rozstrzelano kil-
kudziesięciu Polaków z powiatu opatow-
skiego, 20 osób w Iwaniskach, 14 stycznia 
1944 r. – 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
w marcu 1944 r. - 100 osób w Koprzyw-
nicy. Na jego rozkaz rozstrzelano kilkana-
ście osób w lesie koło Nikisiałki, a także w 
lesie Kleczanowskim. 

Wobec tego barbarzyństwa Komen-
da Obwodu AK w Opatowie wydała na 
Schultza wyrok śmierci. Ustalono, że wy-
rok na ma być wykonany w biały dzień , 
na rynku w Opatowie, co powinno prze-
konać Niemców, że za popełnione na 
Polakach zbrodnie, każdego z nich może 
dosięgnąć kara.

Dowództwo Kedywu AK Opatów 
obawiało się represji niemieckich na 
mieszkańcach miasta. Tym bardziej, 
że 12 marca 1943 r. oddział „Jędrusie” 
wspólnie z miejscową placówką podo-
bwodu AK dokonał rozbicia więzienia 
opatowskiego, podczas którego uwol-
niono ponad 70 zatrzymanych tam osób. 
Żołnierze, partyzanci miejscowej pla-
cówki AK 22 lipca 1943 r.  zlikwidowali 
aktywnego funkcjonariusza SD Hermana 
Futterleiba. Z tych względów Komenda 
Obwodu AK postanowiła, że likwidacji 
Schultza dokonają żołnierze ze Święto-
krzyskiego Zgrupowania Partyzanckiego 
„Ponury-Nurt” na czele z dowódcą kpt. 
Eugeniuszem Gedyminem Kaszyńskim 

ps. „Nurt”. Uzgodnienia z kpt „Nurtem” 
przeprowadzał komendant podobwodu 
Opatów kpt. Stanisław Sykut ps. „Orbis” 
i dowódca Kompanii Podobwodu, ppor. 
Franciszek Curyło ps. „Wojtek”. Opra-
cowanie planu likwidacji powierzono 
Bronisławowi Ostrowskiemu ps. „Cichy”, 
który od tej chwili prowadził obserwacje 
każdego kroku Schultza.

W książce „U podnóża Gór Świę-
tokrzyskich” autor Antoni Sułowski ps. 
„Zuch” tak opisuje przebieg tego wyda-
rzenia: W czasie spotkania F. Curyło ps. 
„Wojtek” z Eugeniuszem Kaszyńskim ps. 
„Nurt” w kwaterze w Biskupicach uzgod-
niono, że „Nurt” wyznaczy 4 żołnierzy do 
likwidacji Schultza. Rankiem 29 czerwca 
1944 r. Julian Jankowski „Lulu” zamel-
dował „Cichemu” że wykonawcy akcji 
przybyli już do Opatowa. Byli to kpr. Zbi-
gniew Duś „Sierpień”, Zdzisław Jaszewski 
„Dan”,  Edward Sękowski „Saturn”, Leszek 
Zahorski „Leszek Biały” uzbrojeni w broń 
krótką i maszynową. Ryszard Staszewski 
„Chimera” zapoznał partyzantów w czasie 
kilku spacerów wokół Rynku z siedzibami 
okupacyjnych władz niemieckich ustala-
jąc jednocześnie trasę wycofania się po 
akcji. Po rozpoznaniu terenu „Chimera” 
podprowadził partyzantów pod siedzibę 
SD i ulokował ich w cieniu drzew parku 
informując, że Schultz po wyjściu z pla-
cówki SD udaje się albo do starostwa albo 
do aresztu i przechodzi koło apteki. 

Pogodny dzień 29 czerwca nie za-
powiadał nic niezwykłego w okupowa-
nym Opatowie. W sklepach mieszkańcy 
miasta i okolicznych wsi  dokonywali 
codziennych zakupów. Na przeciw apte-
ki pod ogrodzeniem parku spacerowali 
spokojnie parami 4 mężczyźni ubrani w 
gabardynowe płaszcze. To właśnie „Le-
szek Biały”, „Sierpień”, „Saturn” i „Dan” 
między przechodniami spacerowali rów-
nież: „Lulu”, „Chimera” i „Junak” oraz 
„Cichy”. Po upływie godziny dalsze ocze-
kiwanie obcych ludzi w pobliżu siedziby 
SD wydało się „Cichemu” niebezpieczne i 
polecił ściągnąć partyzantów do kawiarni 
sióstr Jasińskich po drugiej stronie ryn-
ku. Pół godziny później z siedziby SD 
wyszedł Schultz w towarzystwie szofera 
SD Ryszarda Hospodara. Obaj przeszli 
na drugą stronę rynku i wstąpili do skle-
pu żelaznego W. Łazarza. W tym czasie 
„Cichy” kazał „Lulu” zawiadomić party-
zantów. Niemcy po opuszczeniu sklepu 

rozeszli się. Hospodar wrócił do siedziby 
SD a Schultz skierował się do starostwa. 
Partyzanci zostali podprowadzeni do 
zakładu fotograficznego Wandy Jachnie-
wicz w pobliżu starostwa. Wyjście ze sta-
rostwa obserwował „Dan”.

Kilka minut po godzinie 11 ukazał 
się Schultz. Skierował się w stronę rynku. 
Partyzanci wyszli z zakładu  zatrzymu-
jąc się przy tablicy z fotosami i udając, 
że oglądają zdjęcia. Przed sklepem Ant-
kowiaka dołączył do Schultza właściciel 
restauracji Jan Borycki. Rozmawiając  szli 
wprost na czekających partyzantów.

W tym momencie „Sierpień”, „Sa-
turn” i „Dan” na rozkaz „Leszka Białego” 
wyciągnęli szybko pistolety. Pierwszy 
strzelił w twarz Schultza „Leszek Biały”. 
Zaskoczony Borycki schował odruchowo 
rękę do kieszeni, nie znający go „Leszek” 
strzelił także do niego raniąc w rękę. Dwie 
serie z pistoletów maszynowych  „Dana” i 
„Saturna” przeszyły pierś Schultza, który 
powalił się na chodnik. „Leszek”  odpiął 
mu pas z kaburą i pistoletem i zabrał do-
kumenty.

Odgłosy strzałów zaalarmowały nie-
mieckich urzędników, którzy zaczęli 
strzelać z okien starostwa. Odpowiedz 
„Sierpnia” na strzały pozwoliły partyzan-
tom wycofania się ul. Ogrodową, Wąska i 
Cmentarną,  gdzie następnie skryli się za 
zachodnią ścianą muru cmentarnego.

Zaalarmowani strzałami żandarmi i 
„schupowcy” rozpoczęli pościg, obsta-
wili szosę do Iwanisk i Łagowa tworząc 
okrążenie. Do pościgu włączyli się funk-
cjonariusze SD, którzy ruszyli w pościg za 
zamachowcami. Partyzanci  skierowali się 
drogą do Marcinkowic, gdzie w życie za 
ogrodem Cieślickiego ukryto przygoto-
wane do ucieczki rowery. W odległości 30 
metrów od drogi wpadli ponownie pod 
ogień z broni maszynowej żandarmów 
strzelających spod muru cmentarnego. 
Nie mogąc dotrzeć do rowerów, party-
zanci skierowali się  w stronę zabudowań 
Stachury. W tym momencie trafiony zo-
stał w nogę „Sierpień” „Leszek” pomagał 
mu się wycofać a dwaj pozostali ostrzeli-
wali goniących Niemców. „Sierpień” po-
nownie został trafiony. 

„Leszek Biały” zajął stanowisko obok 
drogi  na wprost zabudowań Stachury, 
natomiast „Dan” i „Saturn” dźwigając 
„Sierpnia” rozpoczęli dalszy odwrót dro-
gą w głąb wsi Marcinkowice a następnie w 

z kart historii

zaMach na schultza



19OPATÓW nr 2 (6), kwiecień - czerwiec 2013

kierunku szosy kieleckiej.  „Leszek” sku-
tecznie ostrzałem zatrzymał pościg żan-
darmów i dogonił kolegów, jednak ciężko 
ranny „Sierpień” nie był w stanie już ucie-
kać i po chwili w wyniku odniesionych raz 
zmarł. Partyzanci uciekli doliną biegnącą 
z Marcinkowic do szosy kieleckiej, prze-
szli szosę, udali się w stronę Tomaszowa 
i ukryli się w łanach żyta. Przeszukiwanie 
żyta przez niemieckich żandarmów nie 
przyniosło rezultatów. „Dan”, „Saturn” i 
„Leszek Biały” o zmroku dotarli do swo-
jego oddziału w Kraszkowie.

Żandarmi znaleźli ciało „Sierpnia” 
kazali je przewieść mieszkającemu nieda-
leko Janowi Brodawce do Opatowa, gdzie 
musiał obmyć mu twarz. Niemcy zrobili 
zdjęcia zabitego partyzanta i pokazywali  
zatrzymanym przypadkowo przechod-
niom, by rozpoznali, kto to jest.  Następ-
nie kazali zawieść ciało przed cmentarz 
żydowski i zakopać pod murem. Po dwóch 
dniach dowództwo opatowskiej  placów-
ki AK postanowiło przewieść ciało pole-
głego „Sierpnia” do jego rodzinnej Nowej 
Słupi. W tym celu zmobilizowana została 
drużyna pod dowództwem  Mieczysława 
Gawlika „Zmierzcha”, która w nocy 

2 lipca ekshumowała zwłoki. Dotarli 
rano wozami do Kraszkowa, do miej-
sca postoju  oddziału „Nurta”.  Następ-
nie partyzanci oddziału oraz delegacja z 
Opatowa w kondukcie żałobnym ruszyli 
do Nowej Słupi, gdzie 4 lipca odbył się 
uroczysty partyzancki pogrzeb Zbignie-
wa Dusia „Sierpnia” .

Narzutowy głaz ofiarował Wojciech 
Gdowski. Tablicę ufundowała Rada Star-
szych Świętokrzyskich Zgrupowań Party-
zanckich „Ponury-Nurt”. Prace transpor-
towe wykonało Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo-Mostowych z Opatowa, zaś 
Tadeusz Śpiewak podjął się  prac kamie-
niarskich. Wszelkie prace budowlane wy-
konali górnicy zatrudnieni przy zabezpie-
czaniu podziemi opatowskich.

Opracował : Marek Baradziej

Bibliografia
Antoni Sułowski – „U podnóża Gór Święto-

krzyskich” – Instytut Wydawniczy PAX , Warsza-
wa 1987 r.

Wojciech Borzobohaty – „Jodła” Okręg Ra-
domsko-Kielecki ZWZ AK 1939-1945”. 

tekst przemówienia na uroczystości odsłonię-
cia obeliska w dniu 29.06.1994 r. wygłoszonego 
przez Prezesa Zarządu Koła AK w Opatowie Ed-
munda Szabana ps. „Szatan”

zapiski autora artykułu z rozmowy ze Zdzi-
sławem Jaszewskim ps. „Dan” przeprowadzonej w 
dn. 19.08.1984 r.

Program Socrates Comenius

Tym razem uczniowie i nauczyciele 
z siedmiu państw: Hiszpanii, Turcji, Ło-
twy, Bułgarii, Rumunii, Włoch i Polski 
przyjechali do Trzyńca, przygranicznego 
miasta  na wschodzie Republiki Czeskiej, 
nad rzeką Olzą w kraju morawsko-ślą-
skim. Spotkanie odbyło się na zaproszenie 
tamtejszej Jubilejní Masarykovy základní 
školy, czyli szkoły podstawowej imienia 
Masaryka. Poświęcone było sortowaniu 
odpadów i recyklingowi. Wzięło w nim 
udział 10 uczniów i czworo nauczycieli 
opatowskiej „dwójki”. 

Uczniowie klas szóstych szkoły podsta-
wowej i gimnazjum przygotowali prezenta-
cję multimedialną w języku angielskim na 
temat pozyskiwania i przetwarzania mate-
riałów wielokrotnego przerobu w regionie 
świętokrzyskim i w Polsce. Na specjalnej 
wystawie w tamtejszej szkole i domu kul-
tury prezentowali swoje prace plastyczne 
wykonane z surowców wtórnych. Mło-
dzież wzięła również udział w zawodach 
sportowo-rekreacyjnych związanych z te-
matem przewodnim spotkania. 

Z kolei spotkania nauczycieli  poświę-
cone były relacjonowaniu dotychczaso-
wych form aktywności w macierzystych 
szkołach, omawianiu szczegółów związa-
nych z pracą nad stroną internetową całej 

grupy - tworzeniem słownika wiedzy o 
ochronie środowiska naturalnego i  po-
stępami prac nad albumem fotograficz-
nym dokumentującym pracę zespołów. 
Uczniowie z Czech zaprezentowali przed-
stawienia, w których tematyka dotycząca 
ochrony przyrody połączona została z 
kulturowymi akcentami charakterystycz-
nymi dla wszystkich państw, uczestników 
programu. 

Szczególną okazją do dyskusji na te-
mat ekologii były wizyty w trynieckiej 
hucie (obecnie największa w Czechach) 
oraz nowoczesnej sortowni odpadów i 
oczyszczalni ścieków Nehlsen Trinec. 
Atrakcją wyjazdu było także zwiedzanie 
Ostrawy, ruin zamku w Hukvaldach oraz 
skansenu architektury i sztuki ludowej 
„Drewniane Miasteczko” w Rožnovie pod 
Radhoštem - najstarszego w środkowej 
Europie. Poznawanie dziedzictwa kultu-
rowego poszczególnych krajów jest jed-
nym z celów projektu. Jednak najważniej-
sza dla uczniów była możliwość kontaktu 
z rówieśnikami z innych państw Europy. 
Uczniowie mieszkali razem ze swymi za-
granicznymi kolegami u czeskich rodzin, 
a  zawarte w Czechach przyjaźnie mogą 
zaowocować długotrwałą znajomością.

(Tomasz Wicha)

Wizyta w Czechach 14-17 maja była kolejnym etapem współpracy Samorządowe-
go Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie z innymi szkołami europejskimi w ramach programu 
Comenius pod hasłem ECO IDEAS. ECO CITIZENS. 

opatowianie nad olzą

Przed budynkiem szkoły w Trzyńcu stoją nauczyciele: Iwona Budzeń, Tomasz Wicha, Ma-
riola Smętek - Żychowska, Andrzej Żychowski oraz uczniowie: Jakub Gaik, Kaja Pawłow-
ska, Kamil Cisak, Krystian Dudek, Julia Partyka, Aleksandra Swatek, Magdalena Szcześniak, 
Aleksandra Czosnek, Jakub Andzel, Krzysztof Kościołek 
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wystawa unikatowych instrumentów

oŚrodek PoMocy sPołeczneJ

kultura

kulturapomoc społeczna

Unijna żywność  
dla mieszkańców 

Przed świętami Wielkiej Nocy około 
500 osób z terenu miasta i gminy otrzy-
mało produkty żywnościowe. Wykazy 
rodzin zostały sporządzone przez OPS. 
Kryterium kwalifikującym do pomocy 
była trudna sytuacja życiowa oraz dochód 
rodziny poniżej 150 proc. kryterium do-
chodowego wynikającego z ustawy o po-
mocy społecznej. Artykuły pochodziły z 
Banku Żywności w Tarnobrzegu. Orga-
nizatorem pomocy było Stowarzyszenie 
„Region Świętokrzyski”, które zajmowało 
się także dystrybucją żywności. 

18 rodzin pod opieką 
Dzięki środkom finansowym przy-

znanym przez Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej w ramach resortowego 
„Programu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej na rok 2013 r. – asy-
stent rodziny i koordynator rodzinnej 
pieczy zastępczej” - 18 rodzin z terenu 
gminy korzysta nadal ze wsparcia asysten-
tów rodziny. Zadanie to jest realizowane 
od września ubiegłego roku przez OPS. 
Efekty pracy w dużej mierze uzależnione 
są od systematyczności i ciągłości działań 
w środowiskach.

 
Ocena Zasobów Pomocy  

Społecznej 
OPS opracował ocenę zasobów po-

mocy społecznej w gminie zgodnie z arty-
kułem 16a ustawy o pomocy społecznej. 
Projekt uchwały w tej sprawie przedłożo-
ny został Radzie Miejskiej. Przyjęta przez 
radnych ocena przekazana została także 
do Regionalnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.

eliminacje 
przed buskiem 

Roman Kryst jest częstochowianinem. Uczył się w Szkole Muzycz-
nej I stopnia w klasie oboju. Muzyczną drogę kontynuował w Orkiestrze 
Wojskowej I klasy. Jest założycielem i liderem „Częstochowskiej Kapeli 
Biesiadnej” i „Grupy Romana”, dobrze znanej nie tylko w naszym kra-
ju. Największą jego pasją jest ratowanie starych instrumentów, głównie 
akordeonów, do których ma ogromny sentyment. Roman Kryst to także 

choreograf, kompozytor, menedżer i autor tekstów. 
Grażyna Łoś kolekcjonuje wraz z mężem instrumenty. Pisze teksty 

piosenek dla „Częstochowskiej Kapeli Biesiadnej”, ,,Grupy Romana”, dla 
zespołów folklorystycznych. Współorganizuje Jurajski Jarmark Kapel, 
który odbywa się w Częstochowie. Wspólnie z mężem prowadzi lekcje 
dydaktyczne o dawnych instrumentach. 

Na wystawie zaprezentowano prawie 
150 różnych instrumentów muzycznych, 
fisharmonie, koncertyny, fletnie, cytry 
oraz wiele pięknych akordeonów. Można 
było zobaczyć wiele ręcznie wykonanych, 
polskich, niezwykle cennych instrumen-
tów, których twórcami byli mało znani 
mistrzowie.  

Podczas wernisażu Grażyna Łoś opo-
wiadała o historii każdego z instrumen-
tów, natomiast Roman Kryst demonstro-
wał na nich sposób gry. 

Wernisażowi towarzyszyło duże za-
interesowanie. Z wieloma muzycznymi  
ciekawostkami zapoznały się nie tylko 
dzieci, ale też dorośli mieszkańcy. W wy-
stawie uczestniczyli między innymi: prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Opatowie, 
Tomasz Staniek, radna Grażyna Arczew-
ska. 

Kolekcja była już wystawiana w Mu-
zeum Częstochowskim w Ratuszu, Kazi-
mierzu Biskupim i Gostyniu. W naszym 
regionie to jedyna taka wystawa. Patronat 
nad nią objął burmistrz miasta i gminy, 
Andrzej Chaniecki.

30 kwietnia w kawiarni "Gwarek" Opatowskiego Ośrodka Kultury otwarto wy-
stawę unikatowych instrumentów muzycznych z prywatnej kolekcji Grażyny Łoś 
i Romana Krysta. 

1 maja w amfiteatrze Opatowskiego 
Domu Kultury odbyły się po raz pierwszy 
eliminacje rejonowe do XXVII Międzyna-
rodowych Buskich Spotkań z Folklorem. 
W eliminacjach wzięli udział wykonawcy 
z powiatów: starachowickiego, ostrowiec-
kiego, sandomierskiego oraz opatowskie-
go. 

W przeglądzie uczestniczyli: instrumen-
taliści, muzycy soliści, śpiewacy soliści, kape-
le ludowe , regionalne zespoły taneczne oraz 
zespoły śpiewacze. Każdy zaprezentował po 
dwa utwory utrzymane w klimacie muzyki 
ludowej naszego regionu. Organizatorami 
imprezy byli: Wojewódzki Dom Kultury w 
Kielcach, Buskie Samorządowe Centrum 
Kultury, Urząd Miasta i Gminy w Busku 
Zdroju oraz Opatowski Ośrodek Kultury. 

Imprezie towarzyszyły kiermasze handlo-
we, pokazy, konkursy i wesołe miasteczko.
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29 kwietnia na scenie Opatowskiego 
Ośrodka Kultury uczniowie miejscowych 
szkół średnich wystawili spektakl na pod-
stawie sztuki Gabrieli Zapolskiej „Moral-
ność pani Dulskiej”. 

Kwietniowa premiera to dosłowne nawią-
zanie do młodopolskiej sztuki, która nie stra-
ciła nic na swej aktualności. W salonie Anieli 
Dulskiej rozmawia się o sprawach, które także 
i dziś wywołują podobne emocje oraz reakcje 
ludzi. Na ten wspaniały spektakl złożyły się: 
brawurowa gra aktorów, przepiękna scenogra-

uczniowie wystawili „dulską”

Obsada sztuki: Aniela Dulska- Sylwia 
Dulna, Felicjan Dulski- Michał Kozłowski. 
Hesia Dulska- Ewelina Skuza, Mela Dulska 
- Nela Pater, Zbyszko Dulski- Przemek Zasu-

wa, Hanka- Patrycja Głuszek, Juliasiewiczo-
wa -Sara Moniewska, Tadrachowa -Ewa Sza-
frańska, Lokatorka- Diana Papaj. Reżyseria 
- Edyta Gwoździk, scenografia -Beata Piątek

fia i rekwizyty nawiązujące do nastroju epoki. 
Podczas trzech seansów, o godzinie 10, 

12.30 i 17, mieszkańcy miasta i okolic mo-
gli podziwiać efekt wielomiesięcznej pracy 
Grupy Teatralnej, która pod kierunkiem 
Edyty Gwoździk działa przy OOK. Tworzą 
ją uczniowie miejscowych szkół średnich, Ze-
społu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2. 

Młodzież uczęszczająca na zajęcia teatral-
ne poznaje techniki emisji głosu, elementy 
pantomimy i ruchu scenicznego. Każde spo-
tkanie rozpoczyna od ćwiczeń dykcji i odpo-
wiedniej wymowy.

3 maja w amfiteatrze OOK odbył się 
przegląd kapel weselnych. Chociaż po-
goda płatała figle, publiczność jak zwykle 
wypełniła wszystkie miejsca.

24 maja w sali widowiskowej OOK od-
był się ponad godzinny program na cześć 
matek.  

Na scenie wystąpiło dziesięć zespołów, 
wśród nich te, które co roku występują w pre-
zentacjach, jak i debiutanci, występujący po 
raz pierwszy w danym składzie. 

Podczas ponad ośmiogodzinnych pre-
zentacji na scenie pojawiły się takie grupy, 
jak: Romano Dżi, Metrum, Vivat, Fax, Ibis, 
System Band, Green, Millenium, Dance i 
Szarotka. W bogatym repertuarze kapel we-
selnych usłyszeliśmy hity muzyki romskiej: 
"My Cyganie" (Ore, Ore), covery muzyki 
rozrywkowej, jak np. Mejk „Tak nie musiało 
być", a nawet country rock -Bonnie Tyler „It's 
a heartache". Z roku na rok poziom wykonań 
jest coraz wyższy.

To impreza potrzebna i lubiana wśród 
mieszkańców. W godzinach wieczornych plac 
przed sceną zapełnił się tańczącymi parami. 

Wszystkie zespoły biorące udział w fe-
stynie otrzymały pamiątkowe dyplomy z rąk 
dyrektora OOK Andrzeja Klimonta, a widzo-
wie - specjalnie przygotowane foldery z kon-
taktem do prezentujących się grup. Podczas 
imprezy obecny był burmistrz miasta i gminy, 
Andrzej Chaniecki.

Prezentacje 
kapel weselnych 

cudownych 
rodziców MaM

Dzieci wystąpiły w tańcach, w walcu an-
gielskim, walcu wiedeńskim oraz w układzie 
tańca nowoczesnego do utworu "Thriller" 
Jackson'a. Solistki ze Studia Piosenki zapre-
zentowały różnorodny repertuar, w którym 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Wśród 
wykonywanych utworów znalazły się takie, 
jak: „Pełny luz kochana mamo", „Angels" au-
torstwa Robbie'go Williams'a, znana i lubia-
na piosenka „Halleluja" oraz „Skyfall" z naj-
nowszej ekranizacji przygód Jamesa Bonda. 
Mamy usłyszały także wiele wzruszających 
wierszy o tym, jak ważnymi są osobami w 
życiu każdego dziecka. 

Program przygotowały sekcje OOK: 
Sekcja Taneczna pod kierunkiem Romana 
Dulnego, Sekcja Teatralna- Edyty Gwoździk 
oraz Studio Piosenki - Magdaleny Szemraj. 
Na koncert przybył burmistrz Andrzej Cha-
niecki wraz z małżonką. Dyrektor OOK 
Andrzej Klimont podziękował wszystkim za 
przygotowanie programu

Festiwal adresowany był do dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Na scenie mogły wystą-
pić zespoły wokalne, wokalno–instrumen-
talne, schole, chóry oraz soliści działających 
w szkołach, domach kultury, ośrodkach 
kultury i parafiach. Celem tego spotkania 
było ukazanie pracy i wysiłku wielu wyko-
nawców piosenki religijnej, którzy przez 
muzykę i śpiew krzewią wartości chrześci-
jańskie.

Festiwal rozpoczął się wspólną modli-
twą, którą poprowadził o. Anicet. W słowie 
wstępnym zachęcił zebranych uczestników 
do śpiewu pieśni religijnych, które we spół-
czesnym świecie są też formą ewangelizacji 
młodzieży i dzieci. W kategorii zespoły - 
pierwsze miejsce zajęły: schola z Włostowa 
i „Ticket to Heaven” ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Opatowie prowadzony przez o. Ani-

tobie Panie Śpiewać chcę
Opatowski Ośrodek Kultury zorganizował festiwal piosenki religijnej zatytułowany: 

„Tobie Panie śpiewać chcę”. Patronat nad tym festiwalem przejął Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Opatowie Tomasz Staniek oraz burmistrz Andrzej Chaniecki. 

ceta. W kategorii soliści młodsi pierwsze 
miejsce zajął Miłosz Januszek z Polichny, 
solistką w kategorii gimnazjalnej wygrała 
Natalia Dziama z Opatowskiego Ośrodka 
Kultury, a w kategorii najstarszej Agata Soja 
z Opatowskiego Ośrodka Kultury. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz albumy.

Ks. Artur Barański
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historyk z „Jedynki”

wybitni uczniowie

W konkursie brali udział uczniowie 
gimnazjów z województwa świętokrzy-
skiego. Było 25 laureatów, z których każ-
dy został zwolniony z końcowego egza-

minu gimnazjalnego obejmującego część 
humanistyczną. Laureata przygotowywał 
do konkursu, dawał materiały Adam Oto-
liński, nauczyciel historii. Pomagała też 
wychowawczyni, Katarzyna Hejnicka-
Bystroń. 

Konkurs składał się z kilku etapów, 
szkolnego, powiatowego i wreszcie wo-
jewódzkiego. W każdym z nich należało 
odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań z 
różnych okresów historii. Na przykład, 
pytania z pierwszego etapu dotyczyły 
znajomości historii do XIV – XV wieku. 
Etap wojewódzki polegał na rozwiązywa-
niu testu, który składał się z 30 pytań. - W 
historii Polski najbardziej mnie interesuje 
okres do końca epoki napoleońskiej, do 
1815 roku – mówi Kacper Skarliński. - 
Najbardziej lubię średniowiecze, chociaż 
pasjonuję się postaciami z różnych okre-
sów. Cenię takich bohaterów, jak Jan II 
Sobieski, Kazimierz Jagiellończyk, Józef 
Piłsudski. 

Kacper Skwarliński, uczeń klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 1 został lau-
reatem X Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Osiągnął 79 punktów na 96 możli-
wych.

Marta Mruk, uczennica klasy drugiej 
Liceum Ogólnokształcącego imienia Bar-
tosza Głowackiego, zdobyła ostatnio wie-
le sukcesów w festiwalach i przeglądach 
muzycznych.  

utalentowana solistka
ła Grand Valce Brillant z repertuaru Ewy 
Demarczyk. W nagrodę otrzymała pu-
char. Nie było ograniczeń w repertuarze, 
można było zaśpiewać, co tylko się chce. 

Po raz kolejny Marta Mruk chce po-
jechać do Dębicy. Przygotowuje się też 
do Międzynarodowego Festiwalu Vox w 
Ostrowcu Świętokrzyskim. Często moż-
na ją usłyszeć w Opatowie na różnych 
imprezach okolicznościowych, patrio-
tycznych. Ostatnio śpiewała na happe-
ningu patriotycznym w rynku organizo-
wanym przez jej szkołę. Udziela się też 
podczas koncertów Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, na przeglądach 
straży pożarnej. 

Odkąd pamięta, zawsze śpiewała. Już 
w przedszkolu mama zapisała ją na zajęcia 
do Domu Kultury. I tak to się zaczęło.

Lubi poezję śpiewaną, zdecydowanie 
wybiera utwory, które coś przekazują. 
Nie śpiewa piosenek o niczym, gdzie jest 
muzyka, która nic nie wyraża. Szuka w 
piosenkach oryginalności. - Byłabym bar-
dzo szczęśliwa, gdyby spełniły się moje 
marzenia związane z muzyką – nie ukry-
wa. - Myślę o studiach artystycznych.

Kacper Skwarliński od dawna intere-
suje się historią. W V i VI klasie szkoły 
podstawowej brał udział w konkursie 
losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. Za 
pierwszym razem doszedł nawet do etapu 
centralnego, za drugim - wojewódzkiego. 

To nie jedyne sukcesy Kacpra Skwar-
lińskiego. W V klasie uczestniczył w kon-
kursie matematyczno-przyrodniczym, 
z którego doszedł do III etapu oraz hu-
manistycznym. W tym ostatnim znalazł 
się w drugim etapie, w VI klasie – został 
laureatem. 

Jest uczniem wybitnym, szanowanym, 
stypendystą Świętokrzyskiego Biura Roz-
woju Regionalnego z Kapitału Ludzkie-
go. Na półrocze miał średnią ponad 4,80, 
na koniec roku szkolnego– około 4,90. 
Jeszcze się nie zastanawiał, co chciałby 
robić w życiu. 

Wszyscy nauczyciele cieszą się, że 
mają tak zdolnego ucznia. Pokładają w 
nim duże nadzieje. Tym bardziej, że jest 
dopiero uczniem klasy pierwszej.

Kacper mieszka w Opatowie, ma star-
sze rodzeństwo, dwie siostry. Starsza, Syl-
wia studiuje prawo na Uniwersytecie Ja-
giellońskim w Krakowie, młodsza, Kasia 
- farmację w Lublinie.

Na festiwalu przebojów naszych ro-
dziców w Nowej Dębie zajęła pierwsze 
miejsce, co dla niej było sporym zasko-
czeniem. Wykonała utwór Ne me quitte 
pas z repertuaru Jacquesa Brela 

- To bardzo emocjonalna piosenka, 
ma przepiękną melodię, wykonywali ją 
artyści najwyższej miary – mówi Marta 
Mruk. - Zaśpiewałam ją, bo bardzo mi 
się podoba.  Można wyrazić w niej swoje 
emocje.  

Marta Mruk śpiewała też utwory z 
repertuaru Edith Piaf, które brawurowo 
wykonywała Edyta  Górniak. - U Edith 
Piaf cenię autentyczność, prawdziwość, 
przepiękny głos – wyjaśnia. - Ona nie mu-
siała się w ogóle uczyć. Umiała śpiewać od 
zawsze, była zdecydowanie wyjątkowa. 

Marta Mruk jest dumna z udziału w 
Międzynarodowym Festiwalu w Dębicy 
Open Festiwal, gdzie dominował bardzo 
wysoki poziom. Wykonywała tam utwo-
ry z repertuaru Beyonce.  Już sam udział 
w festiwalu mógłby być wyróżnieniem, 
mówiła dyrektor imprezy Sonia Lacho-
wolska.

Na festiwalu w Piotrowicach Marta 
Mruk zajęła pierwsze miejsce. Zaśpiewa-
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PodwóJny finalistaPaweł Nowak, uczeń klasy trzeciej 
Publicznego Gimnazjum nr 2 został finali-
stą dwóch konkursów wojewódzkich: bio-
logicznego i języka angielskiego. Obydwa 
zorganizowało Kuratorium Oświaty. 

- W drugiej klasie też brałem udział w 
konkursach kuratoryjnych, ale nie udało 
mi się osiągnąć takiego poziomu jak w tym 
roku – mówi podwójny finalista. - Chcę 
uczyć się dalej w klasie o profilu biologicz-
no-chemicznym w liceum z rozszerzonym 
angielskim. Myślę o Opatowie, ale może 
trafię do Ostrowca Świętokrzyskiego lub 
Sandomierza. Mam zamiar studiować me-
dycynę.  

Do konkursu biologicznego Paweł 
Nowak przygotowywał się z książek, które 
otrzymał od nauczyciela Piotra Oleksiaka. 
Pierwszy etap to był sprawdzian pisemny 
z botaniki i zoologii, drugi - z anatomii 
człowieka, były różne odpowiedzi ABCD 
i należało wybrać właściwą, trzeci - pisem-
ny sprawdzian z genetyki, ewolucji, ekolo-
gii i ochrony środowiska. - Biologia to mój 
ulubiony przedmiot, najbardziej fascynuje 
mnie anatomia człowieka – mówi. - Z tym 

przedmiotem mam zamiar związać przy-
szłość.

W konkursie z języka angielskiego 
wszystkie etapy były pisemne, oprócz ostat-
niego. Pytania dotyczyły leksyki i gramaty-
ki, na poszczególnych etapach były jeszcze 
dodatkowe zagadnienia, w pierwszym – 
kultura krajów Wielkiej Brytanii i USA, w 
drugim – geografia tych krajów, w trzecim 
– znajomość lektur: „Przygody Tomka Sa-
wyera” i „Harry Potter. Więzień Azkabanu”. 
W części ostatniej, ustnej należało się zapre-
zentować, opisać dwa wylosowane obrazki i 
porozmawiać na wylosowany temat. 

- Angielskiego uczę się już od podsta-
wówki, od drugiej klasy – wyjaśnia. - Zain-
teresował mnie, gdy bawiły mnie gry kom-
puterowe w języku angielskim i chciałem 
zrozumieć, jak najwięcej. W gimnazjum 
chodziłem na prywatne lekcje w szkole języ-
kowej i dodatkowe korepetycje. Mam zaję-
cia i korepetycje ze znakomitymi anglistka-
mi, Agnieszką Waszczyk i Anna Przygodą. 
To dlatego osiągnąłem tak wysoki poziom.

historia współcześnie

Rodzinne strony i miejsce stacjono-
wania najsłynniejszego polskiego party-
zanta Jana Piwnika „Ponurego” w kolejną 
rocznicę jego śmierci połączyły idee, które 
przyświecają komandosom GROM - u, mjr 
Jackowi Kowalikowi, Grupie Reagowania 
Antykryzysowego i uczniom Mundurówki 
Zespołowi Szkół Nr 1. Wszyscy wspólnie 
zorganizowali niezwykły biwak  survivalo-
wo – partyzancki, na którym młodzież pod 
czujnym okiem doświadczonych żołnierzy 
GROM - u : „Chlora”, „Foki” i „Wampira” 
oraz instruktorów GRAK: „Mai”, „Ko-
niczyny” i „Adama” poznawała techniki 
udzielania pierwszej pomocy medycznej w 
warunkach polowych, doskonaliła techni-
kę strzelania z broni pneumatycznej oraz 
uczestniczyła w zajęciach maskowania i 
orientacji w terenie poprzez ćwiczenia z 
mapą i busolą. 

Intensywny trening walki wręcz sys-

biwak Ponury-nurt 

temu GROM COMBAT po raz kolejny 
sprawił młodzieży ogromną satysfakcję. 
Podczas ogniska o walce „Ponurego”, dzia-
łaniach partyzantów w Górach Święto-
krzyskich pod jego dowództwem, które 

Przyjaźń, praca w zespole, sprawność fizyczna, patriotyzm to hasła przyświeca-
jące Biwakowi Ponury - Nurt, który odbył się w Janowicach i u podnóża Szczytniaka 
w Górach Świętokrzyskich. - Chcemy , aby piękne idee były żywe w pamięci młodego 
pokolenia i aby czyny ludzi walczących o wolność naszej ojczyzny nie zaginęły- powie-
działa Edyta Gwoździk z Zespołu Szkół Nr 1. 

później przejął „Nurt” mówili: dyrektor 
Tomasz Świątek, Edyta Gwoździk i Ma-
rek Frejlich. - Mam nadzieję, że biwak 
zapoczątkował pewien cykl i wpisze się 
w coroczne ważne wydarzenie, w którym 
chcielibyśmy razem z wami uczestniczyć 
– powiedział mjr Jacek Kowalik. Należy 
nadmienić, iż „Grak” objął patronatem 
klasę mundurową z ZS Nr 1 w Opatowie.

Biwak mógł być możliwy dzięki Edycie 
Gwoździk, Markowi Frejlichowi, majoro-
wi Jackowi Kowalikowi i Bartoszowi Ga-
guckiemu z firmy GRAK oraz współpracy 
ZS Nr 1 z Nadleśnictwem Łagów i Powia-
tową Komendą Policji w Opatowie. 
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ciekawi ludzie

lekarz z PasJą sPołecznika 

Angaż w prima aprilis 
Jest sandomierzaninem, urodził się 2 

stycznia 1932 r., tam przeszedł okupację, 
a w 1950 roku zdał maturę. Podjął studia 
medyczne na wydział stomatologiczny we 
Wrocławiu. W 1955 roku, po skończeniu 
studiów, dostał przydział pracy w rejonie 
Wrocławia. Zaczął się jednak starać, by 
być bliżej mamy, która została sama. Tak 
trafił do Opatowa. I jakby dla żartów roz-
począł pracę 1 kwietnia. 

W styczniu 1956 roku został powo-
łany jako inspektor stomatologiczny, a 1 
lipca 1963 r. objął stanowisko kierownika 
przychodni obwodowej. - Byliśmy odpo-
wiedzialni za całość lecznictwa otwartego 
– opowiada. - To był jeden z największych 
rejonów na ziemi świętokrzyskiej, ośrod-
ki zdrowia: Opatów, Łagów, Raków, Wa-
śniów, Kunów, Ćmielów, Ożarów, Iwani-
ska. Kierowałem przychodnią 10 lat, od 
1973 roku następowała w Polce reorgani-
zacja, połączenie lecznictwa otwartego, 
zamkniętego, powstały tak zwane Zespo-
ły Opieki Zdrowotnej. To wpadło w moje 
ręce, jako stomatolog miałem dość ciężki 
kawałek do zgryzienia, ale wtedy nie pro-
wadziłem żadnej praktyki prywatnej, by 
więcej czasu móc poświęcić zarządzaniu. 

Dyrektorem ZOZ-u był przez ponad 

9 lat, w tym czasie musiał podnosić swoje 
kwalifikacje. Jako dyrektor skończył dru-
gi stopień specjalizacji w 1976 r. – orga-
nizacja ochrony zdrowia, pierwszy – me-
dycyna społeczna. Specjalizację robił w 
Warszawie. 

Nie zaniedbywał też stomatologii, 
w1975 r. w dniu swoich imienin zrobił 
drugi stopień specjalizacji z protetyki sto-
matologicznej, gdyż przez cały czas pracy 
w Opatowie nie odchodził od fotela. - 
Minister Marian Śliwiński, który ściągnął 
nas jako dyrektorów na przeszkolenie 
tygodniowe w czasie tworzenia ZOZ-
ów, ostrzegał nas, byśmy nie gubili swego 
zawodu - pamięta. - By nikt nas nie prze-
straszył, że zdejmie ze stanowiska i wtedy 
nie będziemy mieć żadnej praktyki. 

Wsparcie żony
Po przyjeździe do Opatowa poznał 

swoją przyszłą żonę Elżbietę. Są już 50 lat 
po ślubie. Urodził się im syn Grzegorz. – 
Niestety, sprawy nowotworowe zabrały go 
z tej ziemi – nie bez bólu mówi Adam Fi-
jałkowski. - Została nam 10-letnia wnucz-
ka Weronika i 9-letni wnuczek Wiktor. 
Synowa bardzo dobrze dzieci wychowuje, 
jesteśmy dumni z naszych wnucząt. 

Był ze wszystkich stron atakowany, by 
wstąpić do PZPR, bronił się jak mógł i 
znalazł oparcie w ZSL. Pełnił funkcję pre-
zesa w Opatowie, był członkiem komisji 
przy NK ZSL w Warszawie. - Po Bohda-
nie Glińskim, seniorze lekarzy przejąłem 
funkcję prezesa PCK – wyjaśnia. – On 
wprowadził taki zwyczaj.

Przez dwie kadencje pełnił funkcję 
ławnika Sądu Wojewódzkiego, wcześniej 
był w Opatowie ławnikiem Sądu Rejo-
nowego. - A najważniejsze, że przez cały 
okres województwa tarnobrzeskiego by-
łem wybierany na radnego do Wojewódz-
kiej Rady Narodowej – mówi - A wtedy 
nie dostawało się diety radnego jak dzi-
siaj, jedynie skromne grosze na przejazd i 
skromny posiłek. 

Głównym jego celem jako radnego 
była sprawa budowy szpitala. Często za-
bierał głos na sesjach w sprawie rozbudo-
wy, budowy. - Dwaj wojewodowie mieli 
ze mną dość ciężki żywot – nie ukrywa. 
- Jak się pokazywałem, to wiadomo, że 
będzie sprawa szpitala poruszana. Ciągle 
Opatów odpadał, ciągle coś przeszkadza-

ło. Pojechałem nawet do KC walczyć o 
szpital. Teraz jest wybudowany, ale kosz-
tował wiele zdrowia i wysiłku. Szpital w 
Opatowie został oddany po moderniza-
cji, dobudowie piętra, w przededniu po-
wstania ZOZ-u.  W latach 1998-2002 
Adam Fijałkowski był radnym Rady Miej-
skiej, później już nie startował. Pracował 
także w Komisji Zdrowia. - Wybudowa-
liśmy piękną przychodnię w Opatowie w 
1962 r, jedną z najnowocześniejszych w 
województwie kieleckim, takie były dwie, 
jedna u nas, druga w Radomiu – opowia-
da. - Stoi do dzisiaj, chociaż zmieniła tro-
chę profil. 

Budowane też były ośrodki zdrowia 
w terenie, począwszy od Iwanisk, przez 
Waśniów, Wojciechowice. Obecność 
ministra zdrowia Jerzego Sztachelskiego 
w Ćmielowie sprawiła, że władze woje-
wództwa pozwoliły i tam budować ośro-
dek zdrowia. 

Żona okulistka drugiego stopnia, mu-
siała poświęcić wiele czasu na prowadze-
nie domu, bo mąż ciągle był poza nim. 
Nie mogła się poświęcić innej działalno-
ści, teraz ma niewielką emeryturę i jeszcze 
na pół etatu musi pracować w Optyku. - 
Gdyby nie wsparcie żony, nie zrobiłbym 
żadnej specjalizacji – przyznaje Adam 
Fijałkowski. - Nie mógłbym pełnić tylu 
funkcji. 

Sportowiec z zamiłowania.
Był dobrym sportowcem. Grał w siat-

kówkę, w 1952 roku podczas studiów w 
barwach Pafawag Wrocław, który walczył 
w Łodzi o mistrzostwo Polski. Brał udział 
w olimpiadzie Akademii Medycznych w 
Krakowie, gdzie grał jako siatkarz, koszy-
karz. - Jeździłem na wszelkiego typu za-
wody, bawiłem się trochę w trenera, stwo-
rzyłem drużynę - wspomina. 

Ojciec zmarł mu wcześnie. W okresie 
okupacji był wielokrotnie przewożony, 
dręczony, torturowany w obozach. - Dla 
mnie był wzorem, przykładem – mówi o 
ojcu Adam Fijałkowski. - W wielu trud-
nych sprawach chodziłem na jego grób i 
pytałem, co robić. Jestem katolikiem wie-
rzącym. 

Wiele razy władze administracyjne 
wzywały go i wypominały, że za często 
chodzi do kościoła. Ale to od dziecka zo-
stało mu we krwi. Obecnie działa w Akcji 
Katolickiej przy kościele, w Towarzystwie 
Miłośników Ziemi Opatowskiej.

Adam Fijałkowski przez wiele lat był dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Opatowie, radnym Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej, Rady Miejskiej, pełnił funkcję ławnika Sądu Wojewódzkiego. Posiada wiele odznaczeń za swoją pracę w służbie zdrowia, 
Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski. - Miłość i dobroć to najważniejsze dla mnie wartości, nie umiem 
inaczej żyć - mówi. 
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z życia parafii

w oPatowie uczciliŚMy
MatkĘ afryki  

W niedzielę 28 kwietnia odbyła się 
uroczysta Eucharystia, której przewod-
niczył ks. proboszcz Michał Spociński a 
oprawę Mszy św. przygotowały dzieci z 
koła misyjnego, działającego przy parafii. 
Mszę św. poprzedziła prelekcja poświę-
cona życiu i działalności bł. Marii Tere-
sy, która nazwana została Matką Afryki, 
mimo że sama nigdy nie była na Czarnym 
Lądzie. 

Do obchodów urodzin patronki dzieł 
misyjnych niezwykle starannie przygo-
towały się dzieci z opatowskich szkół, w 
tym z Koła misyjnego, biorąc udział w 
konkursie poświęconym tematyce misyj-
nej. Zaangażowało się 39 dzieci wyko-
nując 36 prac. W części literackiej dzieci 
pisały: list do przyjaciela z Afryki, krótki 
utwór poetycki o tematyce misyjnej lub 
kartkę z pamiętnika małego misjonarza. 
W ramach części plastycznej rysowały 
pejzaż misyjny lub wykonywały plakat o 
tematyce misyjnej. Duże zainteresowanie 
wzbudziła część techniczna konkursu, na 
którą wpłynęły wykonane z wielką wy-
obraźnią i niezwykle starannie, makiety 
wiosek misyjnych. Wiele prac spotkało 
się z dużym uznaniem komisji oceniają-
cej konkurs oraz parafian z zachwytem 
i podziwem oglądających dzieła małych 
misjonarzy. 

Po Mszy św. ks. Proboszcz wraz z ka-
pitułą konkursu, wręczył dzieciom liczne 
nagrody, z których najcenniejszymi były 
roczne prenumeraty czasopisma o te-
matyce misyjnej Echo z Afryki, którego 
pomysłodawczynią i pierwszą redaktorką 
była bł. Maria Teresa. Obecnie dzieło to 
kontynuują Siostry Klawerianki, a pisem-

Parafia św. Marcina w Opatowie szczególnie uroczyście obchodziła 150 rocznicę urodzin bł. Marii Teresy Ledóchowskiej , zało-
życielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera, oraz patronki współpracy misyjnej w Polsce. 

ko dociera do wszystkich prawie krajów 
świata realizując słowa założycielki: „Za-
daniem mego życia i Zgromadzenia, jest 
budzić coraz większe zainteresowanie 

Autorzy prac konkursowych
Makieta wioski misyjnej 
Kl. I-III Aleksandra Majka 
Kl. IV-VI Norbert, Zuzanna Masternak, 
Kamila Stajniak
Plakat Pomagamy Misjom 

Weronika Sobczyk 
Pejzaż Misyjny 
Kl. I-III Kinga Cisak 
KL. IV-VI Klaudia Chrabąszcz
Wiersz o misjach 
Aleksandra Gibała 

misjami i zakorzeniać je we wszystkich 
sercach”.

Dopełnieniem uroczystości był kier-

Pomocna dłoń

Choć niewiele mam lat
i niezbyt dobrze znam świat

to jedno na pewno wiem
nasze życie jest kolorowym snem.

Jak tęcza na niebie
musimy być dobrzy dla siebie,

pomagać koleżankom  
i kolegom z Afryki

już prawie słyszę ich radosne okrzyki.
Oni daleko od Polski mieszkają,
ale o nas nigdy nie zapominają.

Chcę aby uśmiech ozdobił  
ich twarzyczki

tam daleko w gorącej Afryce,
pomocną dłoń podaję  

chłopcu i dziewczynce.

cd. na następnej stronie
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z życia parafii

 Audycje misyjne 
w Radio Opatów

Koło misyjne działające przy parafii kolegiackiej św. 
Marcina wraz z dziecięcą grupą misyjną z „Jedynki” podję-
ły wspólną inicjatywę przygotowania cyklicznych audycji 
misyjnych do lokalnej stacji Radia Opatów. Zachęcił ich do 
wspólnej pracy i dzielenia się swoim zapałem z innymi opie-
kun i inicjator koła misyjnego ksiądz Piotr Kara. Od marca 
powstało już 6 audycji misyjnych. Emitowane były co dwa 
tygodnie, w niedzielę o godz. 14.10 i powtarzane w następ-
nym tygodniu. Po przerwie wakacyjnej młodzi znowu zaczną 
przygotowywać audycje. Opiekunami „małych misjonarzy” 
są: ksiądz Piotr Kara oraz nauczyciele, Jadwiga Kupis, Ewa 
Jasińska i Izabela Bajak.

Pielgrzymka gimnazjalistów 
na Święty Krzyż

24 maja reprezentacja młodzieży gimnazjalnej Samo-
rządowego Zespołu Szkół Nr 1 uczestniczyła w kolejnej już 
dorocznej pielgrzymce Gimnazjalistów Diecezji Sandomier-
skiej na Święty Krzyż. Mimo deszczowej pogody, 18 gim-

W klasztorze Ojców Bernardynów 7 kwietnia dokonano 
poświęcenia tablicy upamiętniającej katastrofę w Smoleń-
sku 10 kwietnia 2010 r. Eucharystii przewodniczył i słowo 
Boże wygłosił definitor Zarządu Bernardyńskiej Prowincji 
o. Oktawian Jusiak. W słowie wprowadzającym gwardian 
opatowskiego klasztoru o. Tacjan powiedział: - Odsłonięcie 
i poświęcenie tablicy pamiątkowej, dedykowanej naszym 
zmarłym rodakom, to wyraz naszej pamięci, duchowej po-
trzeby, wdzięczności i miłości. Z myślą o tych, co przyjdą 
po nas, chcemy utrwalić imiona patriotycznej elity narodu, 
która zginęła w pobliżu katyńskich mogił w służbie prawdy 
i Ojczyzny. 

tablica sMoleńska
Po Mszy św. dokonano poświęcenia epitafium smoleńskie-

go, które znalazło swoje miejsce w krużgankach klasztoru, jak 
również wspólną modlitwą zawierzono poległych Chrystusowi 
Miłosiernemu. W uroczystości tej, obok licznie zebranych para-
fian, wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści Prawa i Spra-
wiedliwości: Posłowie RP Krzysztof Lipiec, Jarosław Rusiecki, 
Maria Zuba, Andrzej Bętkowski, władze miasta i gminy Opatów 
na czele z burmistrzem Andrzejem Chanieckim i przewodniczą-
cym Rady Gminy Tomaszem Stańkiem. Uroczystość uświetniła 
też Orkiestra Dęta OKS Opatów, działająca przy Ośrodku Kul-
tury w Opatowie.

Inicjatorami spotkania byli członkowie działającej w klaszto-
rze grupy religijno-patriotycznej, w skład której wchodzą m.in. 
członkowie Akcji Katolickiej i członkowie Trzeciego Zakonu. 
Przedstawiciele tej grupy spotykają się w każdą pierwszą i trze-
cią środę miesiąca na wspólnej modlitwie w intencji Ojczyzny, 
jak również organizują spotkania z przedstawicielami parlamen-
tu i samorządów. - Celem spotkań jest wspólna troska o dobro 
naszego narodu, obrona wartości moralnych, jak również bu-
dzenie u ludzi patriotyzmu i miłości do Ojczyzny - powiedział 
o. Radosław.

nazjalistów wraz z dwoma opiekunami, katechetą Gustawą 
Skrzypczak i nauczycielem bibliotekarzem Izabelą Bajak, 
uczestniczyło najpierw w drodze krzyżowej i następnie w 
uroczystej liturgii mszy świętej. Celebrował nabożeństwo bi-
skup Edward Frankowski wraz z licznym gronem kapłanów 
Diecezji Sandomierskiej w Sanktuarium Krzyża Świętego u 
Misjonarzy Oblatów .

masz ciast przygotowany przez Rodziców dzieci z koła misyjne-
go, który cieszył się dużym zainteresowaniem parafian. Dochód 
z kiermaszu zostanie przekazany dla pracującego w Ekwadorze 
misjonarza pochodzącego z naszej diecezji ks. Macieja Rącz-
kiewicza. Ponadto kolportowaliśmy najnowszy numer Echa z 
Afryki oraz materiały misyjne ofiarowane nam przez Siostry 
Klawerianki z Krosna, które gościły dzieci z koła misyjnego na 
warsztatach misyjnych podczas ostatnich ferii zimowych. 

Jadwiga Kupis
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stara fotografia
Na kolejnym zdjęciu widać dworek modrzewiowy przy 

obecnej ulicy Kościuszki, na następnym – pierwszą komunię 
świętą w Opatowie Stanisława Biernackiego, 16 czerwca 1946 
r., stoją – ksiądz prałat Andrzej Glibowski, który zmarł w 1956 
r., dalej ksiądz wikariusz Florkiewicz, organista tutejszej parafii 
Wojciech Sokołowski.

Jest zdjęcie, które przedstawia wnętrze apteki z charaktery-
stycznym wystrojem, półkami z różnymi buteleczkami. Dawniej 
dużo leków wyrabiano na miejscu. 

Edward Świestowski został około 1930 r. burmistrzem. Na 
zdjęciu jest z urzędnikami Opatowa, ze znamienitymi mieszcza-
nami miasta. Dalej – kolejne zdjęcie z procesji Bożego Ciała, 
1914 r.

Są zdjęcia z Opatowa, przed wejściem na rynek, z ulicy Nie-
całej, a także z posiedzenia władz Opatowa, ze spotkania na tle 
obrazu. I najstarsze zdjęcie, historyczne, z 1906 r., które przed-
stawia aktorów teatru amatorskiego w krakowskich strojach lu-
dowych.
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1914 r., widoczne są napisy w języku rosyjskim, jest procesja w 
Boże Ciało, ksiądz Andrzej Glibowski niesie monstrancję, pod-
trzymuje go Edmund Świestowski. Następne zdjęcie – apteka, 
już po II wojnie. - Pradziadek z pracownikami, na dole mój oj-
ciec jako mały chłopczyk – pokazuje Krzysztof Biernacki. 

Z rodziny aptekarza 
stara fotografia

cd na stronie poprzedniej

Krzysztof Biernacki ze swoich albumów rodzinnych prezentuje 
jedno z najpiękniejszych zdjęć, które przedstawia pradziadka Edwarda 
Świestowskiego w otoczeniu najznamienitszych mieszkańców Opato-
wa z okresu międzywojennego.  

Krzysztof Biernacki jest prawnukiem Edmunda Świestow-
skiego, który przez wiele lat prowadził w rynku aptekę. Po woj-
nie państwo wszystko zabrało, w kamienicy powstały mieszka-
nia komunalne. 

Pradziadek był także właścicielem dworku modrzewiowego 
przy ulicy Kościuszki, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się sta-
cja paliw i siedziba Państwowej Straży Pożarnej. 

Dworek też po wojnie został zabrany. Nowi lokatorzy zde-
wastowali go i spalili. Rodzina posiadała również dworek w Nie-
mienicach i 200 hektarów ziemi. Edmund Świestowski (1879-
1949) dwukrotnie był burmistrzem Opatowa, najpierw w latach 
1923-1926, następnie w 1933 r.

Edward Świestowski miał córkę Alinę, która wyszła za mąż 
za Edmunda Biernackiego, z tego małżeństwa urodzili się dwaj 
synowie: Janusz, lekarz pediatra, zmarł przed 12 laty oraz młod-
szy o cztery Stanisław, który zmarł bezdzietnie w 1981 r. w wie-
ku 40 lat. 

Krzysztof Biernacki jest synem Janusza (1933 – 1996), uro-
dził się w 1966 r. Mieszka obecnie w budynku, gdzie znajdowała 
się apteka pradziadka. Prowadzi tu punkt usług ksero, wypełnia-
nia rożnych dokumentów do urzędów, sądów, prokuratury, gmi-
ny, starostwa, zajmuje się pośrednictwem ubezpieczeniowym. 
– Moja praca jest taka sama jak pradziadka – mówi Krzysztof 
Biernacki. – Pomagam ludziom, często charytatywnie. Wspie-
ram mieszkańców Opatowa i całego rejonu, kontynuuję piękną 
tradycję rodzinną.

Z albumów Krzysztofa Biernackiego wybraliśmy kilkanaście 
zdjęć, które przedstawiają ważne wydarzenia z historii Opatowa 
w okresie międzywojennym i wojennym, a także z życia rodzi-
ny. 

Pierwsze zdjęcie przedstawia pradziadka z charakterystycz-
nymi długimi, siwymi wąsami, w białej koszuli ze stójką i kra-
wacie. To zdjęcie z ważnej uroczystości, z udziałem najznamie-
nitszych mieszczan. Drugie zdjęcie pochodzi z okresu caratu, z 

Kolejne zdjęcie - 1942 rok, koniec roku szkolnego, Janusz 
Biernacki w klasie czwartej, koniec roku szkolnego. Dalej - eg-
zamin w Ruszkowie do piątego oddziału. Jest Janusz Biernacki. 
Następnie - Edward Świestowski z wnukiem Januszem, 1942 r. 


