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prace konserwatorskie, prace remontowe

Kapliczka w Jurkowicach

Przed kapliczką w Jurkowicach, od lewej strony Zofia Sitarska, Lech Wit, Marianna Szostak.

To ważna dla mieszkańców kapliczka, 
miejsce święte. Tu spotykali się ich ojcowie, 
dziadkowe, tutaj, przed figurką pozostawili 
ślady swych stóp. 

Malował twarz Matki Boskiej
O figurkę dbają mieszkańcy, członkowie 

kółka różańcowego, Marianna Szostak i do 
niedawna jej syn Sławomir, który zmarł w 
wieku 48 lat. To on odnawiał figurkę, malo-
wał twarz Matki Boskiej. - Zawsze cieszyli-
śmy się, że ma kto o nią zadbać – mówi Zofia 
Sitarska.

Podstawę figurki odnowił świętej pa-
mięci Stanisław Gromczyk, a także Sławo-
mir Szostak, Lech Wit. To wspólne dzieło. 
Powstało ogrodzenie betonowe, które po-
wstrzymuje ziemię i wzmacnia figurkę. Czte-
ry słupy są oryginalne, z piaskowca, zostały 
jedynie pomalowane. 

- Co dwa lata ją odświeżamy, sadzimy 
wokół kwiaty – wyliczają Krystyna Wło-
darska z mamą, pani Stańczakowa, Grażyna 
Bańcer, Grażyna Ziarko. Z miasta przyjeż-
dżają i też pomagają Maria Chrapek, Barbara 
Wit-Kargul.

- W tym roku ścięliśmy lipę i brzozę z 
tyłu, które groziły rozsadzeniem figurki – 
mówi Lech Wit. - Planujemy kolejne prace 
konserwacyjne, remontowe w 120. rocznicę 
postawienia figurki. 

Chcą zrobić zadaszenie, z blachy, podob-
ne jak w Dobrocicach. Umieszczone zosta-
łoby metr na figurką. Dach chroniłby przed 
deszczem, śniegiem, przed zniszczeniem. 
Figurka miałaby dłuższy żywot. - My sami 
to zrobimy, nikt nie pomoże. Nie oglądamy 
się na nikogo, tylko sami robimy, bo figurka 
niszczeje – dodaje Marianna Szostak. 

Ochraniała już kilka pokoleń 
Przy kapliczce trzykrotnie odprawiana 

byłą msza św., w 1996 w 100- lecie ufundo-
wania. Wtedy mszę odprawiał ksiądz Antoni 
Gnoiński, drugą w Święto Floriana w 2011 
r., - ksiądz Michał Spociński oraz w 30. rocz-
nicę zespołu Strefień, w 2013 r. Planowana 
jest msza w 120. rocznicę figurki. 

Kapliczka gromadzi mieszkańców Jur-
kowic i okolicznych miejscowości na nabo-
żeństwa majowe, zwane popularne majówki, 
które odbywają się każdego dnia maja, co-
dziennie, od godziny 18.30. Najwięcej osób 
przychodzi w niedzielę, święta, zdarza się, 
że kilkadziesiąt. Stale zjawia się przed figu-
rą 10 osób. Na majówce modli się wspólnie 
kilka pokoleń. Przychodzi Madzia i Marika, 
wnuczki Basi i Leszka Witów. 

Majówka zawsze zaczyna się od Litanii 
do Matki Boskiej. Potem rozbrzmiewa nad 
pobliskimi łąkami najpopularniejsza pieśń: 
„Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zie-
lone, chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte 
strumyki”. 

Śpiewają też piękną, wzniosłą pieśń, 
którą ułożyła na 100-lecie figurki miejscowa 
pieśniarka, poetka Regina Kusal: „Wspieraj 
nas Matko, teraz i w przyszłości. Niechaj do-
znamy, Twojej miłości. Sto lat królujesz, tu w 
Jurkowicach, dobroć uderza z Twojego lica. 
Kilka pokoleń już ochraniałaś, od niebez-
pieczeństw nas osłaniałaś. Dawałaś siłę i w 
wojny męce, dzięki składamy na Twoje ręce. 
I przyszłe żyjąc tutaj pokolenia, niech nie 
zapomną Twojego imienia. Niech przed fi-

gurą, swą głowę schylą i powtarzają, zdrowaś 
Maryjo. Przyjmij o Pani, od nas w podzięce, 
te pieśni nasze, modły i serce, które ci dzisiaj, 
tutaj składamy, w wieczną opiekę, się pole-
camy”. Majówkę kończą „Apelem Jasnogór-
skim- Maryjo, Królowo Polski..” 

Nawet w deszczowe, wietrzne dni miesz-
kańcy zawsze odmawiają Litanię i śpiewają 
jedną pieśń. 

Na chwałę Panu Bogu
Kapliczka powstała w 1896 r. Napis gło-

si: „ Na cześć i na chwałę Panu Bogu te figurę 
wystawili małżonki Franciszek i Maryanna z 
Traczów Nogale wraz z dziećmi 1896 r.”

Zofia Sitarska zasięgnęła trochę informa-
cji od koleżanki Anety Opoki-Dyki, która 
występowała w zespole Strefień. Dowiedzia-
ła się, że kapliczka łączy się z dramatycznymi 
losami rodziny Nogalów, jej pradziadkami, 
którzy mieszkali w miejscu, gdzie teraz znaj-
duje się figurka. W rodzinie umierały kolej-
ne dzieci, siedmioro, został tylko jeden syn. 
Było to w końcu XIX wieku, gdy panowała 
epidemia cholery i wymierały całe wioski. Za 
to, że ocalał chociaż jeden syn, rodzice ufun-
dowali figurkę Matki Boskiej, kapliczkę. Ten, 
który przeżył, miał na imię Maciej. Był to oj-
ciec babci Anety Opoki-Dyki. 

Jesteśmy w krainie kapliczek przydroż-
nych, krzyży polnych. Na ziemi opatowskiej, 
sandomierskiej jest ich szczególnie dużo. W 
Jurkowicach jest jeszcze jedna figurka Matki 
Boskiej, tam gdzie mieszka Aneta Opoka-
-Dyka, tamtą figurkę ufundował Maciej No-
gal, jedyny syn, który przeżył ze wszystkich 
dzieci. Pochodzi z 1928 r. 

Jest jeszcze w Jurkowicach Krzyż, ufun-
dowała go rodzina Ziarków w 1901 r. O 
Krzyżu mieszkańcy niewiele jednak wiedzą. 

Figurka wykonana z piaskowca prezentuje się bardzo ładnie. Jest zadbana, ogro-
dzona, teren wokół niej uporządkowany. Została ufundowana przez rodzinę Nogalów 
w 1896 r. 
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Z albumu rodziny lekarskiej.

Do Państwa rąk trafia kolejny numer kwartalnika, którego 
najważniejszym tematem jest ćwierćwiecze samorządu teryto-
rialnego, naszej lokalnej demokracji. Z tej okazji odbyła się w 
Opatowskim Ośrodku Kultury specjalna sesja Rady Miasta i kon-
ferencja naukowców,  historyków. W tym numerze kwartalnika 
zamieszczamy na kilku stronach obszerną relację i galerię zdjęć z 
uroczystości. 

Tradycyjnie przed zakończeniem roku szkolnego przedstawia-
my laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. W naszym 
środowisku nie brakuje uzdolnionych uczniów, którzy zdobywają 
najwyższe laury w regionie i kraju. Zachęcamy do lektury tekstu, 
który jest poświęcony ich osiągnięciom i sukcesom. 

Rozpoczynamy obecnie cykl tekstów o jubileuszu Radia Opa-
tów. Jako pierwszy prezentowany jest człowiek, który stworzył roz-

głośnię, czyli Wojciech Płódowski. Jego opowieść pełna anegdot i 
zabawnych historyjek na pewno zainteresuje wielu czytelników.    

Znajdą też Państwo teksty wakacyjne. Pokazujemy restaurację, 
która znalazła się w prestiżowym finale konkursu Świętokrzyska 
Kuźnia Smaków. Prezentujemy nową salę, która otwarta została 
niedawno w podziemiach trasy turystycznej. Hotel i restauracja 
Miodowy Młyn podaje przepisy kulinarne na lato.

Ozdobą i perełką obecnego numeru są zdjęcia z albumów ro-
dzinnych Jana Bohdana Glińskiego, którego ojciec przez pół wieku 
był dyrektorem szpitala w Opatowie. Są oczywiście stałe rubryki, 
do których Państwo zdołali się przyzwyczaić.     

Zachęcamy Szanownych Czytelników do lektury nowego nu-
meru kwartalnika. Życzymy wielu wrażeń, refleksji i wzruszeń.  

Redakcja

11 Nasze tradycje. Święto 
Konstytucji 3 Maja.

14 Jarmark Opatowski. 
Osiągnięcia w kulturze, 
prezentacje sztuki ludowej.  

15 Świętokrzyska Kuźnia Sma-
ków. Trasa podziemna.

16-17 Ciekawi ludzie. O człowie-
ku, który stworzył radio. 
Polacy w Argentynie.

18-19 Nieznane karty naszej hi-
storii. Robert Polhill Bevan. 
Inwestycje za środki unijne.

20-21 Kultura, teatr, kulinaria. 
Miasto partnerskie.
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WAKACJE 
PODATKOWE PIĘCIU NOWYCH 

SOŁTYSÓW 

z życia samorządu

RODZINA POD OPIEKĄ 

Burmistrz Andrzej Chaniecki wystą-
pił z ciekawą inicjatywą wakacji podat-
kowych wobec dłużników. Obowiązywa-
łyby one tylko do końca czerwca tego 
roku.

Każdy dłużnik, zwłaszcza posiadający 
spore zaległości z poprzednich lat, powi-
nien wystąpić z pismem do burmistrza. - 
Jeśli zapłaci swoje zaległości, to umarzam 
odsetki – obiecuje burmistrz Andrzej 
Chaniecki. - Po 30 czerwca jednak nie 
będzie już umorzeń. Trzeba będzie uregu-
lować długi z odsetkami. Do tego czasu 
wykorzystajmy tę możliwość. Otwórzmy 
się wobec samorządu.

Już we wszystkich sołectwach odbyły 
się zebrania sprawozdawcze i wyborcze. 
W 5 z nich, na 28, wybrano nowych sołty-
sów. Nie zawsze dobrze było z frekwencją. 

Burmistrz proponuje, by wniosek 
o umorzenie odpowiednio uzasadnić. 
Oczywiście większą część zaległości nale-
żałoby uregulować, część, jeśli jest trudna 
sytuacja u dłużnika, można byłoby odro-
czyć albo umorzyć. Dla dwóch stron jest 
to bardzo interesująca propozycja, uczci-
wa i zgodna z przepisami prawa. Bur-
mistrz jednocześnie przestrzega, że obec-
nie możliwa jest licytacja nieruchomości 
rolnych i będzie to czynił w przypadku 
dużych, nieuzasadnionych zaległości. Ma 
też możliwość ujawnienia majątku dłuż-
nika. 

Andrzej Chaniecki prosi o bardzo 
poważne podejście do jego propozycji. 
Wyjaśnia, że gmina ma do ściągnięcia 2,6 
mln zł zaległości podatkowych, prowadzi 
olbrzymie inwestycje i każda złotówka się 
liczy. Jeśli samorząd chce partycypować w 
inwestycjach i mieć wkład własny, musi 
zastanawiać się, skąd wziąć pieniądze i 
egzekwować zadłużenie z największą sta-
rannością. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w 
każdej ze swoich opinii jednoznacznie 
stwierdza, że gmina podejmuje działania 
prawne, by odzyskać zaległości podatko-
we. Jednak rozwiązania prawne dłużni-
ków samorządu nie są zachęcające tak, jak 
w przypadku dłużników skarbu państwa. 

- Podczas niedawnej sesji Rady Miasta 
radni przyjęli sprawozdanie z działalności 
ośrodka w ubiegłym roku. Jak liczna grupa 
mieszkańców, rodzin korzysta z pomocy 
społecznej? Jakie kwoty są wydane z budże-
tu państwa i gminy? 

- W 2014 r. z pomocy społecznej skorzy-
stało 311 rodzin. To były 834 osoby, co przy 
12 062 mieszkańcach z terenu miasta i gmi-
ny stanowi 6,91 proc. Pomoc udzielana jest 
zarówno ze środków własnych, jak i budżetu 
państwa. Na zadania zlecone, czyli z budże-
tu państwa, wydaliśmy 4,768 tys. zł, na za-
dania własne gminy – 1,201 tys. zł. 

- Jak dane z roku ubiegłego sytuują się 
na tle lat wcześniejszych? Czy wzrasta licz-
ba mieszkańców korzystających z pomocy? 
Czy rosną wydawane kwoty? 

- Liczba osób korzystających z pomo-
cy utrzymuje się na podobnym poziomie z 
tendencją nieznacznie wzrastającą. Nato-
miast zmienia się kategoria osób, które z 
niej korzystają. Teraz przeważają rodziny z 
dziećmi, gdzie występuje bezrobocie, które w 
Opatowie jest dość duże. W tej grupie są też 

osoby starsze o niskich dochodach, które czę-
sto nie otrzymują żadnych emerytur i rent. 
O przyznawaniu pomocy decyduje kryterium 
dochodowe, które wynosi 542 zł na osobę, w 
rodzinie – 456 zł. Jest ona dość różnorod-
na począwszy od zasiłków jednorazowych, 
okresowych po zasiłki stałe. Ważną pozycją 
w budżecie i istotnym zadaniem są usługi 
opiekuńcze dla osób starszych, niepełnospraw-
nych, z zaburzeniami psychicznymi. Nasze 
zadania dotyczą też świadczeń rodzinnych, 
funduszu alimentacyjnego, prowadzenia 
Środowiskowego Domu Samopomocy. 

- OPS prowadzi wiele ciekawych inicja-
tyw, realizuje wiele projektów. Które z nich 
są najciekawsze, które pionierskie? 

- To nasze zadania dodatkowe. Po raz 
ósmy realizujemy projekt „Małe kroki do 
sukcesu”, którego celem jest przede wszystkim 
zapobieganie wykluczeniu społecznemu, ak-
tywizacja zawodowa, zdrowotna. Głównym 
jego celem jest to, by osoby, często uzależnio-
ne, mogły powrócić do normalnego funkcjo-
nowania w środowisku poprzez poradnictwo 
psychologiczne, zawodowe. W projekcie często 

uczestniczą całe rodziny, nie tylko ich poszcze-
gólni członkowie. To taka wspólna integracja, 
co jest bardzo ważne z punktu widzenia spo-
łecznego, psychologicznego. Realizujemy też 
zadanie pod nazwą „Karta dużej rodziny”, 
na przykład w 2014 r. wydaliśmy karty 162 
osobom, co jest już dość dużo Do końca marca 
tego roku karty trafiły już do 100 osób. To za-
danie realizujemy jako zlecone gminie. Usta-
wa o karcie dużej rodziny przewiduje zniżki 
rodzinne podczas zakupów, korzystania z 
różnych świadczeń. To dotyczy rodzin wie-
lodzietnych, przynajmniej 2+3, czyli dwojga 
rodziców i trojga dzieci. 

Nowi sołtysi zostali wybrani w sołec-
twach: Czerników Opatowski – Grzegorz 
Skwarliński, Jałowęsy – Marcin Machała, 
Lipowa – Wioletta Lis, Rosochy – Ewa Ko-
ziarska, Tomaszów – Krystian Kargul. 

Największą frekwencję zanotowano 
podczas zebrań w Wąworkowie, jak zwykle 
w Jałowęsach była średnia, , w Kobylanach, 
Strzyżowicach – standardowa jak na tak 
duże sołectwa, w Brzeziu mogła być lepsza. 

- Mam w pamięci moje spotkania 
przedwyborcze, gdzie była zdecydowa-
nie lepsza frekwencja, chociaż nie zawsze 
taka, jaką bym sobie życzył. – komentuje 
burmistrz Andrzej Chaniecki. - To wynika 
niekoniecznie z dobrego zaangażowania 
mieszkańców w sprawy publiczne, może z 
braku czasu. Z kolei dostrzegam dużą ak-
tywność mieszkańców podczas wyborów 
samorządowych oraz niedawnych wybo-
rów, gdzie do urn przyszło ponad 50 proc. 
uprawnionych. 

Rozmowa z Elżbietą Chodorek, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

– Liczba osób korzystających z pomocy 
utrzymuje się na podobnym poziomie z 

tendencją nieznacznie wzrastającą – mówi 
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

Elżbieta Chodorek 
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LEKCJA SAMORZĄDNOŚCI 

czas współczesny, czas przeszły

Przewodniczący Rady Miejskiej kolejnych kadencji: Andrzej Błajszczak (1990-
1994), Kazimierz Kotowski (1994-1998), Irena Batugowska (1998-2002), Krzysztof 
Wróblewski (2002-2006), Dariusz Bińczak (2006-2010), Tomasz Staniek (2010-
2014), Jacek Cheba (2014 - )

Burmistrzowie: Jan Borek (1990-2002), Krystyna Kielisz (2002-2010), Andrzej 
Chaniecki (2010 - ). 

Zmarli samorządowcy: burmistrz Jan Borek, radni - Irena Czajka, Henryk Kłu-
sek, Stanisława Wójcik, Jan Kulasiak, Bartłomiej Szmalec, Bronisław Skrok. 

Sesję poprzedziła msza święta, którą w 
kolegiacie pod wezwaniem św. Marcina od-
prawił proboszcz parafii, ksiądz dr Michał 
Spociński. W swojej homilii nawiązał do 
tradycji obrad sejmiku województwa san-
domierskiego w opatowskiej kolegiacie jako 
początków polskiego parlamentaryzmu. 
Podkreślił, że praca w samorządzie to wielkie 
powołanie, służba, którą należy wypełniać z 
odpowiedzialnością, by ocalić dla przyszłych 
pokoleń nasze wspólne dobro. - Samorząd 
jest szkołą postaw obywatelskich, jest miej-
scem kształtowania poczucia wspólnoty, jest 
także miejscem budowania jedności i odpo-
wiedzialności za wspólnotę – powiedział. 
- Łączy nas ta sama troska o lepsze jutro na-
szych małych Ojczyzn.

Tożsamość małych ojczyzn
Spotkanie w OOK rozpoczął przewod-

niczący Rady Miejskiej Jacek Cheba, który 
przywitał wszystkich uczestników obchodów 
jubileuszu samorządu terytorialnego. Stwier-
dził, że to próba podsumowania wspólnej 
pracy, osiągnięć dla dobra ziemi opatowskiej. 
Samorząd miał stać się polem mądrze zago-
spodarowanej wolności, przyczynić się do 
podniesienia poziomu życia Polaków, służyć 
umacnianiu tożsamości małych ojczyzn. To, 

czy spełnił swoje zadania, ocenią następne 
pokolenia. 

 Burmistrz Opatowa Andrzej Chaniecki 
przypomniał znaczenie powstania samorzą-
du w 1990 r., co ściśle było związane z trans-
formacją państwa polskiego rozpoczętą w 
1989 r. Mówił o odpowiedzialności za spra-
wy publiczne władzy samorządowej, która 
jest najbliżej obywatela. Polska samorządność 
gminą stoi. Do najważniejszych wydarzeń 
ostatniego ćwierćwiecza należy reforma sa-
morządowa. Dzięki niej mieszkańcy gmin 
mają możliwość współdecydowania o tym, 
jak wygląda ich najbliższa okolica, pokazują, 
jakie są potrzeby, na jakie inwestycje przezna-
czone będą pieniądze.

- Czy nasza gmina w sposób optymalny 
zainwestowała w jakość życia jej mieszkań-
ców? – zastanawiał się burmistrz. - Czy my 
samorządowcy, zwłaszcza liderzy samorządo-
wi w poszczególnych kadencjach, starannie 
realizowaliśmy obowiązek tworzenia warun-
ków do rozwoju gospodarczego i społeczne-
go? Czy może dały o sobie znać blichtr salo-
nów władzy, prywata i brak elementarnego 
poczucia odpowiedzialności przed wspólno-
tą mieszkańców? 

Z okazji jubileuszu burmistrz życzył, by 
za kilka lat gmina była na miarę XXI wieku, 
z nowoczesną infrastrukturą techniczną, by 
obecne działania na rzecz rynku pracy przy-
niosły oczekiwane efekty. By szkoły dobrze 
były wyposażone i uczniowie osiągali dobre 
wyniki edukacyjne. By gmina miała dobrą 
opiekę zdrowotną, senioralną. 

Ksiądz Jan Majewski, poseł na Sejm RP 
I Kadencji przypomniał o tym, jak w 1959 r. 
zdawał maturę w miejscowym liceum. Miał 
zaszczyt reprezentować ziemię opatowską 
i województwo tarnobrzeskie w Sejmie, 
pracował między innymi w Komisji Usta-
wodawczej, Sprawiedliwości, był członkiem 
Krajowej Rady Sądownictwa. - Wraz ze mną 
odeszła pałeczka poselska z ziemi opatow-

skiej, ale życzę, by wróciła od następnej ka-
dencji – powiedział. – Tym bardziej, że Opa-
tów na to zasługuje. Przez 25 lat zmienił się 
nie do poznania. 

Wspólne decyzje, wspólne dobro
Członek Zarządu Województwa Świę-

tokrzyskiego Kazimierz Kotowski w bardzo 
osobistych słowach przypomniał, jak razem z 
koleżankami i kolegami tworzył początki sa-
morządu w Opatowie jako radny w pierwszej 
kadencji i przewodniczący rady w drugiej, 
następnie starosta trzech kolejnych kadencji. 
Podziękował wszystkim tym, z którymi pra-
cował, za rozmowy, wsparcie. Wyraził prze-
konanie, że dalej będzie wspólnie działał dla 
dobra miasta, powiatu, województwa. - Czy 
możemy powiedzieć, że wypełniliśmy treścią 
tę historią, którą tworzyliśmy, taką treścią, jak 
oczekiwano w 1990 r.? - pytał. - Czy przyję-
liśmy do realizacji w pełni te zasady wzajem-
nych relacji, szacunku do drugiego człowieka, 
troski o wspólne dobro? 

Kazimierz Kotowski mówił w wystąpie-
niu o istocie samorządności. - A czy czasami 
nie bywa tak, że samorządność przejawia się 
w tym, że jak mnie wybrali, to sobie sam będę 
rządził? Nie, nie będę sobie sam rządził, bo 
wtedy to nie jest samorządność, to nie jest 
samorząd. To są zupełnie inne sytuacje, które 
się nie raz zdarzają. Samorząd jest umiejętno-
ścią rozmawiania, wsłuchiwania się w to, co 
mówi drugi człowiek, podejmowanie wspól-
nych zadań, wrażliwość, otwarcie na nowe 
inicjatywy. 

Podczas uroczystego spotkania przewod-
niczący Jacek Cheba prosił o powstanie, by 
chwilą ciszy oddać cześć zmarłym samorzą-
dowcom. W dalszej części wspólnie z bur-
mistrzem Andrzejem Chanieckim wręczył 
okolicznościowe dyplomy radnym kolejnych 
kadencji Rady Miejskiej. 

W imieniu radnych pierwszej kadencji 
Rady Miejskiej jej przewodniczący Andrzej 
Błajszczak podziękował burmistrzowi, prze-
wodniczącemu i radnym obecnej kadencji za 
to, że pamiętali o pierwszych latach samorzą-
du. - To była trudna kadencja, wtedy wszyst-
ko się waliło, ale nasza praca, nas wysiłek nie 
poszedł na marne – wspominał. - Efekty tej 
pracy są widoczne do dzisiaj. Miasto wyraź-
nie się zmieniło. Życzę sukcesów obecnemu 
samorządowi. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w kaden-
cji1998-2002 Irena Batugowska poprosiła, 
by wyznaczone wcześniej kierunki były kon-
tynuowane. - Czasy się zmieniają, są nowe 
okoliczności, wykorzystujmy je dla dobra 
tej społeczności i dla naszego zadowolenia – 
zwróciła się z apelem. 

Z okazji 25 lat samorządu terytorialnego w Opatowskim Ośrodku Kultury odbyła 
się sesja, której towarzyszyła Ogólnopolska Konferencja Historyków, Archeologów i 
Politologów. Patronat honorowy nad uroczystościami objął marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas. 

cd na str. 12-13
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Jarosław Muszyński i Piotr Zając podczas zakończenia ostat-
niego sezonu 2014/2015

OPATOWSKA LIGA 
FUTSALU 

Kalendarium
W pierwszej edycji rozgrywek, w 2004 r., w kategorii OPEN wystąpiły: OSP Kobylany, 

Venus Opatów, Znp Opatów, Bank Spółdzielczy W Opatowie, Skauci, Artmedia, w kategorii 
do 16 lat - FC Kobylany , OKS Opatów, FC TI Ożarów, Mydłów, Zduńska Wola, Sporting. 
Mecze sędziowali: Stanisław Łygaś i Marcin Żardecki. 

W kategorii OPEN w sezonie 2005/06 zwyciężyła drużyna Venus Opatów w składzie: 
Jarosław Muszyński, Rafał Sapała, Paweł Radosz, Artur Mazurek, Grzegorz Wąs, Piotr Mach-
niak, Arkadiusz Smolarski, Jakub Waga, Sławomir Tomaszewski, Piotr Oparowski, Piotr Sa-
daj. W kategorii do 16 lat wygrała ekipa FC Kobylany.

W 2007 r. Opatowska Liga Halowa Piłki Nożnej została zarejestrowana przy Starostwie 
Powiatowym w Opatowie i zmieniła nazwę na Stowarzyszenie Opatowskiej Ligi Halowej, 
które zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Opatowskiego. 

Zwycięzcą sezonu 2014/15 został Korbud Zielony Stok, drugie miejsce zajęła drużyna 
GOK Sadowie, trzecie - drużyna Venus Opatów. W rozgrywkach wzięło udział 16 drużyn. 
Najlepszy bramkarz to Tomasz Rak, najlepszy zawodnik - Damian Dziewięcki. 

pasjonaci, społecznicy

Liga Halowa Piłki Nożnej rozpoczęła 
działalność w 2004 r. Do pierwszej edycji 
turnieju zgłosiło się 12 drużyn w dwóch 
kategoriach, Open i do 16 lat. 

W czołówce krajowej i mię-
dzynarodowej

Opatowska Liga Halowa uczestniczy-
ła w takich turniejach, jak: Turniej Miast 
Piłki Halowej Nożnej - Końskie, Mielec 
CAP 2010, Międzynarodowym Turnieju 
Halowym „Libra” Futsal Poprad.

Na zaproszenia ligi przyjeżdżały re-
prezentacje: Polski U 35 Futsal, gdzie se-
lekcjonerem i jednocześnie trenerem jest 
Tomasz Porwet, przewodniczący Komisji 
Futsalu przy Świętokrzyskim Związku 
Piłki Nożnej w Kielcach oraz Krzysztof 
Kuchciak, jeden z najlepszych piłkarzy w 
historii polskiego Futsalu, kapitan pierw-
szej reprezentacji Polski Futsalu, repre-
zentacja Słowacji U35 Futsal, legendarna 
drużyna Karpaty Lwów, reprezentacja 
Ukrainy U 35 Futsal, Podhalańskiego 
Związku Futsala, Buskiej Ligi Futsala, 
Polski Księży w Piłce Halowej oraz Mi-
strzostw Światowych Igrzysk Polonij-
nych- Skała Mościcka. 

Wspierają akcje charytatywne
Liga spontanicznie organizuje turnie-

je charytatywne, niesie pomoc potrze-
bującym. - Przykładem może być turniej 
Piłkarski „Potrafimy Pomóc Łukaszowi ” 
oraz „Pomagamy Rafałowi ” – wyliczają 
organizatorzy ligi, Jarosław Muszyński 
i Piotr Zając. - Zbieramy fundusze dla 
przyjaciół poszkodowanych w wypad-
kach.

Opatowska Liga Halowa angażuje się 
w promocję zdrowia poprzez sport, akcje 
wspierające ludzi chorych i poszkodowa-
nych. Inicjatywy te popierają znani pił-
karze: Dariusz Pietrasiak, Tomasz Żela-
zowski, Tadeusz Krawiec, Tomasz Siczek, 
Mateusz Cetnarski, Tomasz Dymanow-
ski, Krystian Kanarski, Marcin Wró-
bel oraz znani trenerzy z województwa 
świętokrzyskiego: Waldemar Domagała, 
Paweł Rybus, Grzegorz Klepacz, Mariusz 
Kadela. Akcje wspierają: poseł na Sejm, 
olimpijczyk, trener i działacz sportowy 
Zbigniew Pacelt, znany piłkarz, kapitan 
reprezentacji polski, poseł na Sejm Ro-
man Kosecki, były senator Michał Okła, 
polityk Grzegorz Napieralski. 

Rodzinne spotkania 
Liga integruje społeczność lokal-

ną. - W każdą sobotę na hali sportowej 

spotyka się ponad 230 
zawodników, towarzyszą 
im całe rodziny i kibice, 
którzy ochoczo wspierają 
swoje drużyny – podkre-
ślają organizatorzy ligi. 
- Wielokrotnie zdarza się 
również tak, że rodziny 
tworzą składy drużyn. 

W lidze niejeden 
ojciec grając razem z 
synem staje się dla nie-
go wzorem prawdziwej 
sportowej rywalizacji. 
Zdarza się też, że sąsiedzi 
rozwiązują swoje proble-
my na boisku, a nie przy 
przysłowiowym płocie. 
Mecze stają się ważny-
mi wydarzeniami dla 
mieszkańców miasta, relacje ze spotkań 
pojawiają się w lokalnej prasie oraz na 
stronie internetowej Radia Opatów, któ-
ra jest odwiedzana przez tysiące użytkow-
ników nie tylko z powiatu opatowskiego. 
Staje się źródłem inspiracji dla innych, 
podobnych inicjatyw sportowych.

Opatowska Liga Halowa zorganizo-
wała Turniej o Puchar Dyrektora Samo-
rządowego Zespołu Szkół Nr 2 w Opa-
towie do 16 lat. Wzięło w nim udział 96 
uczestników, 8 drużyn reprezentowało 
Gminę Opatów. - Ten turniej dawał moż-
liwości wymiany doświadczeń pomiędzy 
reprezentacjami poszczególnych dru-
żyn – mówią organizatorzy. - Z roku na 
rok zwiększa się liczba drużyn biorących 
udział w rozgrywkach, rozpiętość wieko-
wa uczestników rozgrywek to 16- 58 lat. 
Największą grupę stanowi młodzież z te-
renu powiatu i gminy od 16 do 21 lat. 

Jedyni tacy zawodnicy 
W lidze od początku edycji bierze 

udział jedyna kobieta w ligach halowych 
w województwie świętokrzyskim. To Ma-
rzena Węglewicz z drużyny FC Jurkowice, 
która nie jeden raz udowodniła, że potrafi 
grać w piłkę halową nożną. 

W lidze występuje utytułowany zawod-
nik, kilkakrotny medalista Mistrzostw Eu-
ropy Księży, ojciec Ezechiel, który jest czo-
łowym zawodnikiem reprezentacji Polski 
Księży. Był zawodnikiem pierwszego skła-
du na Mistrzostwach Europy na Białorusi w 
2014 r. i został wybrany najlepszym napast-
nikiem. Ojciec Ezechiel gra w Opatowskiej 
Lidze w drużynie Venus Opatów. 

Występujący w lidze zawodnik Jakub 
Rybus z drużyny Sporting Ożarów został 
powołany na zgrupowanie kadry Reprezen-
tacji Polski U21 Futsala, która przygotowy-
wała się do eliminacji Mistrzostw Europy. 

(a)
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LEON SZANCER, 
powstaniec i lekarz

wybitni ludzie

Służba w batalionie
Leon Szancer urodził się 3 maja 1802 r. w 

Sobkowie, był synem Salomei i Mendla. Ro-
dzina posiadała tradycje lekarskie. Ojciec Le-
ona był cyrulikiem, studia medyczne podjął 
jeden z jego braci – Jakub. Leon Szancer miał 
liczne rodzeństwo, poza wspomnianym już Ja-
kubem, jeszcze Wolfa oraz trzy siostry Rozalię 
Barmhertis, Brygidę Herman i Filipinę Fren-
kel. Ta ostatnia prawdopodobnie była wycho-
wanicą Szancera, który żonaty z Ludwiką z 
Baszowskich własnych dzieci najprawdopo-
dobniej nie posiadał. Rodzina Szancerów zali-
czała się do grona zwolenników haskali. 

Według niektórych źródeł Leon Szancer 
uczęszczał do gimnazjum w Krakowie. W la-
tach 1818/19 – 1822/23 był słuchaczem niż-
szej chirurgii na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
uzyskując raczej dobre oceny. Studiował czte-
ry lata, a więc nieco dłużej niż wymagały tego 
obowiązujące przepisy, ówczesny program 
nauki przewidywał w przypadku chirurgii 
niższej trzyletni cykl nauki. Prawdopodobnie 
opuścił Kraków na skutek wprowadzenia w 
pierwszej połowie 1823 r. w Królestwie Pol-
skim zakazu nauki w szkołach Wolnego Mia-
sta. W czasie studiów mieszkał na Stradomiu 
i Kazimierzu. Utrzymywał się częściowo sam, 
częściowo jego naukę finansowała rodzina. 
Nic nie wiemy na temat jego pracy zawodowej 
między opuszczeniem uczelni a wstąpieniem 
do armii Królestwa Polskiego. 

14 kwietnia 1828 r. został lekarzem ba-
talionowym 8 pułku piechoty liniowej Kró-
lestwa Polskiego stacjonującego na terenie 
województwa płockiego. W dokumentach 
figurował jako licencjat medycyny i chirur-
gii. Przyjęcie do wojska, pomimo ewentual-
nych zastrzeżeń dotyczących przynależności 
wyznaniowej, zapewne ułatwiły dający się 

wówczas dotkliwie odczuć w kraju niedobór 
personelu medycznego. Po kilku latach, 27 
stycznia 1831 r. został awansowany na leka-
rza sztabowego, a następnie przeniesiony do 
kompanii 1 artylerii pieszej pozycyjnej. Warto 
w tym miejscu wyjaśnić, że odpowiednikiem 
lekarza batalionowego wśród stopni oficer-
skich był kapitan, natomiast sztabslekarzowi 
odpowiadał major. 

Inicjator budowy szpitala
W bitwie pod Wolą został ciężko ranny, 

objąwszy dowództwo po zabitym pułkowni-
ku. Rozkazem z dnia 6 maja 1831 r. otrzymał 
Złoty Krzyż Virtuti Militari o numerze 1164 
za gorliwe i staranne opatrywanie rannych w 
bitwie pod Ostrołęką. Karierę wojskową za-
kończył wraz z upadkiem powstania listopa-
dowego. Podał się do dymisji 3 października 
1831 r. i opuścił szeregi korpusu generała Ma-
cieja Rybińskiego szykującego się do przekro-
czenia granicy pruskiej. Zamieszkał na terenie 
Królestwa Polskiego, figuruje na liście osób 
trudniących się leczeniem i lekarstwami w 
Królestwie Polskim na rok 1834 oraz 1836. 
W 1839 r. jest poświadczony w Proszowicach, 
następnie od 1840 r. mieszka w Opatowie 
przy ulicy Żydowskiej 250. Pełni tu funkcję 
lekarza wolnopraktykującego, pomaga ubo-
gim w domu przytułku Starozakonnych. Nie-
sie pomoc chorym w czasie epidemii cholery 
(1850, 1852), jest świadkiem pożaru miasta 
(1849).

Leon Szancer znajduje się w grupie ini-
cjatorów powstania nowoczesnego szpitala w 
Opatowie na posesji zakupionej od właścicie-
la miasta Stanisława Karskiego za sumę 1500 
rubli. Działka ta miała 7 mórg i 17 prętów. 
Na niej był także budynek murowany zwany 
gubernią, mający 5 izb i zabudowania gospo-
darcze. W dniu 3 maja 1859 r. ksiądz Zagar-
dowicz poświęcił kamień węgielny, który na-
stępnie wmurowano ze stosowną dedykacją. 
Honory domu czynili Wincenty i Konstancja 
Karscy, przyjechał gubernator radomski Hew-
cza. Budowę szpitala zakończono w 1860 r. 
Niestety, początkowo został zarekwirowany 
na budynki wojskowe. Być może, brakowało 
środków na odpowiednie wyposażenie szpi-
tala. Wtedy Leon Szancer aktem urzędowym 
z dnia 13/25 września 1861 r. sporządzonym 
przed Regentem Kancelarii Okręgu Opa-
towskiego, zapisał ze swego majątku tytułem 
darowizny na cele dobroczynne kwotę 450 
rubli. Z tego na szpital powiatowy opatowski 
150 rubli, dla Towarzystwa wspierania pod-

upadłych lekarzy, wdów i sierot po nich po-
zostałych 150 rubli, dla domu przytułku ubo-
gich starozakonnych w mieście Opatowie 150 
rubli. Ubezpieczeniem zapisu była kamienica 
Szancera przy ulicy Żydowskiej 250. 

Darowizna została zaakceptowana przez 
Radę Zakładów Dobroczynnych Powiatu 
Opatowskiego i potwierdzona przez Radę 
Administracyjną Królestwa Polskiego. Dzięki 
darowiźnie zakupiono niezbędny do wypo-
sażenia szpitala sprzęt medyczny. Następnie 
Leon Szancer nabył wraz z bratem Jakubem 
24 czerwca 1863 r. kamienicę przy placu 
Szczepańskim 242 w Krakowie. W roku 1863 
od Stanisława Karskiego dobra opatowskie za-
kupił Leon Jasiński z Wojciechowic, ale już w 
następnym roku zarząd dóbr przejął jego syn 
– Antoni. 

Stypendia dla ubogich uczniów
Profesor Stefan Kotarski podaje, że szpi-

talowi nadano imię Świętego Leona na cześć 
ówczesnego właściciela miasta Leona Jasiń-
skiego i kolatora szpitala Leona Szancera. Mu-
siało to więc nastąpić w 1863 r. i bez wątpienia 
miało związek z działalnością dobroczynną 
Szancera. W tym też czasie budynek został 
wyposażony w 20 łóżek i rozpoczął swą dzia-
łalność dla społeczności opatowskiej. Część 
budynku przeznaczona była na mieszkania 
dla pracowników szpitala. 

Według S. Kośmińskiego, ostatecznie 
Leon Szancer wyjechał do Krakowa w 1863 r. 
Zmarł w swoim mieszkaniu 13 grudnia 1879 
r. Do końca życia miał podobno zwyczaj nosić 
„na piersiach” egzemplarz „Kuriera Warszaw-
skiego”, w którym został opublikowany rozkaz 
ówczesnego wodza naczelnego gen. Skrzy-
neckiego, na mocy którego otrzymał Złoty 
Krzyż Virtuti Militari. Informacje na temat 
jego śmierci znalazły się w „Czasie”, „Przeglą-
dzie Lekarskim”, „Dwutygodniku Medycyny 
Publicznej”. W pogrzebie uczestniczyła liczna 
grupa lekarzy. Nad grobem przemawiał znany 
w Krakowie lekarz i społecznik dr Jonatan 
Warschauer. 

W sporządzonym 4 marca 1869 r. testa-
mencie znalazły się, między innymi zapisy dla 
ubogich studentów Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w kwocie 300 rubli w srebrze. Zgodnie 
z wolą ofiarodawcy, fundusz ten miał służyć 
niezamożnym słuchaczom Wydziału Lekar-
skiego, niezależnie od wyznawanej przez nich 
religii. Pierwszeństwo w otrzymaniu pomocy 
miało przysługiwać osobom pochodzącym z 
rodzinnego Sobkowa nad Nidą i Opatowa. 
Pierwszych wypłat z „Fundacji na stypendia 
dla ubogich uczniów Wydziału Lekarskiego 
Akademii Jagiellońskiej bł. p. Leona Szancera” 
dokonano w 1883 r.

Opracował: Andrzej Żychowski

W poprzednim numerze kwartalnika „Opatów” doktor Jan Bohdan Gliński wspo-
mniał o Leonie Szancerze, lekarzu szpitala opatowskiego. Warto przy tej okazji przy-
pomnieć jego postać, tym bardziej, że był współinicjatorem budowy nowoczesnej pla-
cówki leczniczej w naszym mieście i jego hojnym darczyńcą. 
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OLIMPIJCZYCY, FINALIŚCI KONKURSÓW

nasze talenty

Jednym z nich jest Kacper Skwarliński z 
SZS nr 1, który w ubiegłym roku był laure-
atem konkursów aż z trzech przedmiotów: 
matematyki, chemii i fizyki. W tym roku pod 
okiem Wioletty Krakowiak został laureatem 
olimpiady z geografii. To jeden z najzdolniej-
szych uczniów w historii szkoły. Z kolei Mag-
da Stępień z SZS nr 2 znalazła się w czołówce 
konkursu z języka polskiego, miała szósty 
wynik w województwie. Uczestniczyła też w 
konkursie z biologii, w którym została fina-
listką. 

Czworo laureatów z „Jedynki”
SZS nr 1 ma dwóch laureatów konkursów 

organizowanych przez Kuratorium Oświaty, 
Kacpra Skwarlińskiego i Macieja Ziółkow-
skiego, laureata międzynarodowego konkursu 
matematycznego Pangea - Paulinę Lis oraz 
laureata ogólnopolskiego konkursu „Losy 
żołnierza” – Marcina Wróblewskiego. - Od 
lat nasi uczniowie biorą udział w konkursach 
i to z dość dobrym skutkiem - mówi zastępca 
dyrektora Robert Wójcik. – Nasza placówka 
uzyskała w ubiegłym roku tytuł „Szkoły od-
krywców talentów”. W powiecie są tylko dwie 
takie szkoły, oprócz nas także liceum. Najzdol-
niejszym uczniom, którzy samodzielnie stu-
diują materiał, przydzielani są koordynatorzy. 
Podziękowania należą się więc nauczycielom, 
którzy pracowali z uczniami i przygotowywali 
ich do konkursów. 

Kacper Skwarliński jest laureatem kon-
kursu z geografii, finalistą konkursu z biologii. 
Konkursy, w których brał udział, składają się 
z trzech etapów. W trzecim, wojewódzkim, 
rozwiązywał testy. - Interesuje mnie matema-
tyka, fizyka, wybieram się do miejscowego 
liceum - mówi. - Co do dalszych planów, to 
jeszcze nie mam sprecyzowanych. 

Maciej Ziółkowski to laureat konkursu 
z biologii,. Uczęszczał na kółka biologiczne, 
trochę uczyłem się w domu. Wybiera się do 
liceum, do klasy o profilu biologiczno-che-
micznym. Potem chce studiować medycynę. 

Paulina Lis, laureatka matematyczne-
go konkursu Pangea, przeszła najpierw etap 
szkolny, żeby wziąć udział w ogólnopolskim w 
Warszawie. Tam rozwiązywała test, który skła-
dał się z trzydziestu zadań o różnej punktacji. 
– Zamierzam dalej brać udział w konkursach 
matematycznych - zapowiada. - Mam dużo 
pomysłów na przyszłość, ale ich realizacja bę-
dzie zależała od tego, czy nie zmienią się moje 
zainteresowania. Może będę nauczycielką, 
może lekarzem. 

Marcina Wróblewskiego, laureata etapu 
wojewódzkiego w ogólnopolskim konkursie 
historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego”, którego organizatorem było Ma-
zowieckie Kuratorium Oświaty i Minister-
stwo Obrony Narodowej, interesuje się głów-
nie polskimi władcami, ich dokonaniami, 
znaczeniem, od Cedyni do Orszy, od 967 r. do 

1514 r. To trudny konkurs, tematyczny, z ca-
łościowym podejściem do historii, a nie tylko 
wybrane z niej elementy. Marcin chce uczyć 
się dalej w liceum w klasie o profilu humani-
stycznym, potem myśli o prawie. - Historią 
zainteresował mnie mój tata, potem rozwija-
łem swoje zainteresowania poprzez gry kom-
puterowe o tematyce historycznej - mówi. - 
W historii interesują mnie bitwy, fortyfikacje, 
uzbrojenie żołnierzy.

Nauczycielka Wioletta Krakowiak 
przygotowywała laureata z geografii Kacpra 
Skwarlińskiego i finalistkę z przyrody Wik-
torię Roszczypałę. - Wychwycić zdolnych 
uczniów jest dość łatwo, wyróżniają zaan-
gażowaniem, pracowitością, zdolnościami, 
które cały czas rozwijają – wyjaśnia. - Trzeba 
poświęcić im dużo czasu. To praca żmudna, 
ale w końcu daje efekty. Kacper jest zdolny, ale 
też i pracowity. 

Agnieszka Karnas przygotowywała Ma-
cieja Ziółkowskiego. - Praca z uczniem zdol-
nym to praca podczas zajęć pozalekcyjnych 
– przyznaje. - Uczniowie chętnie biorą w nich 
udział. Konkurs biologiczny zawsze cieszy się 
dużym zainteresowaniem wśród uczniów. W 
tym roku brało w nim udział 17 uczniów, do 
etapu finałowego w Kielcach zakwalifikowa-
ły się 3 osoby, jeden z uczniów został laure-
atem. Sporo uczniów, którzy teraz stratowali, 
uczęszcza do klasy drugiej, co wróży kolejne 
sukcesy w przyszłym roku. 

Laureaci i finaliści z „Dwójki”
Dyrektor SZS nr 2 Krzysztof Skowron 

podkreśla, że praca z uczniem zdolnym to 
dużo godzin spędzonych przez nauczycieli na 
zajęciach pozalekcyjnych, kółkach, indywidu-
alnych spotkaniach. - Doceniamy też wkład 
uczniów, ich pasje, zainteresowania – mówi. - 
Bardzo wielu uczniów startuje w ogłaszanych 
konkursach kuratoryjnych, już nawet w kla-
sach drugich. Co roku mamy w naszej szkole 
przynajmniej kilku finalistów.

Magdalena Stępień została laureatką kon-
kursu z języka polskiego. Etap wojewódzki 
składał się z dwóch części, pisemnej i ustnej. 
Pisemna polegała na napisaniu wypracowania 
na jeden z trzech podanych tematów. Magda 
pisała recenzję na temat filmu Jana Komasy 
„Miasto 44”. W części ustnej opowiedziała o 
swojej humanistycznej pasji. – Odkąd tylko 
pamiętam, rodzice i dziadkowie czytali mi 
książki - mówi. - Pasje czytelnicze rozbudziła 
we mnie książka Juliusza Verne „Tajemnicza 
wyspa”. Od tamtej pory zaczęłam czytać książ-
ki wręcz nałogowo. Kończę jedną, zaczynam 
drugą, lubię przygodowe, kryminalne, fanta-
sty. 

W przygotowaniach do konkursu polo-

Tradycyjnie już Samorządowy Zespół Szkół nr 1 i SZS nr 2 może się poszczycić 
kilkoma laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych organizowanych przez 
Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

Uczniowie i nauczyciele przed budynkiem SZS nr 2, od lewej Izabela Wiśniewska z klasy 
II b, Michał Frejlich z klasy II, Magdalena Stępień z klasy III c, Marcel Skrok z klasy III b, 

w górnym rzędzie od lewej – dyrektor Krzysztof Skowron, nauczycielka fizyki Ewa Bezak, 
nauczycielka matematyki Anna Maluszczak, nauczyciel biologii i chemii Piotr Oleksiak, 

nauczycielka języka polskiego Iwona Swatek
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MAŁA RECYTATORKA
Madzia Wit, uczennica klasy drugiej 

SZS nr 2, otrzymała nominację do XXV 
Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recy-
tatorskiego dla powiatów: ostrowieckiego, 
opatowskiego, sandomierskiego, sta-
szowskiego, starachowickiego. 

- Recytowałam dwa wiersze: „Młodszą 
siostrę” Elizy Sarneckiej-Machomiej i „Pa-
jęczynę” Jacka Cudnego – mówi Madzia. 
- Przygotowywałam się do konkursu około 
trzech miesięcy. Starałam się, by jak najle-
piej wypaść na eliminacjach w Ostrowcu. 
Wypowiadałam dokładnie końcówki słów. 
Rodzice towarzyszyli mi i w Opatowie, i w 
Ostrowcu. 

Instruktor OOK Dorota Jopek mówi, 
że Madzia sama wybierała teksty. Pochodzi z 

rodziny artystycznej. To siostrzenica Barbary 
Kargul-Wit, współzałożycielki zespołu Stre-
fień z Jurkowic, wnuczka Leszka Wita, który 
od 30 lat występuje w zespole. Jego brat Ma-
rek jest zresztą z zawodu aktorem i pracuje na 
Śląsku. 

Mama Madzi przypomina, że córka brała 
udział w konkursie już w tamtym roku. Zali-
czyła jedynie eliminacje powiatowe. W tym 
roku pokazała już znacznie więcej. Była wielka 
poprawa, więcej ćwiczyła w domu. - Skąd po-
jawił się u niej talent do recytacji? – zastana-
wia się mama Magdy. - Właściwie już od małe-
go zaczęła recytować, gdy miała pięć lat. Brała 
udział w różnych przedstawieniach. Później 
trafiliśmy do Doroty Jopek. Interesowała się 
recytacją od zawsze. 

Z usposobienia Madzi zadowolony jest 
jej tata. – To dziewczynka wesoła, niczego się 
nie wstydzi, nie boi. Wszędzie wchodzi, gdzie 
tylko się da. W „zerówce” miała pięć lat i gdy 
odbywało się przedstawienie, role wszystkich 
dzieci znała. Na scenie pokazywała, kto i kie-
dy ma mówić. Ma dobrą pamięć. 

Madzia z rodzicami 

nistycznego pomagała jej nauczycielka Iwo-
na Swatek .Czytanie to dla niej spędzanie 
wolnego czasu, sposób na oderwanie się od 
teraźniejszości. Sama też próbuje pisać opo-
wiadania. Swoją przyszłość wiąże jednak z kie-
runkami biologiczno-chemicznymi, była w 
tym roku finalistką z biologii. Jej marzeniem 
są studia medyczne. - Literatura jednak za-
wsze będzie moją pasją - dodaje. - Może kiedyś 
spróbuję swoich sił w pisaniu. Wybieram się 
do klasy biologiczno-chemicznej w miejsco-
wym liceum. 

Michał Frejlich osiągnął sukces w kon-
kursie tematycznym „Losy żołnierza i oręża 
polskiego”. – W tym roku konkurs dotyczył 
militariów oraz historii wojskowości z okre-
su średniowiecza – opowiada o konkursie. 
– Przygotowując się korzystałem z różnych 
źródeł, książek, prac podrzucanych mi przez 
panią od historii, Justynę Mazurek. Tą pasję 
zaszczepił mi tata i dziadek, jako dziecku czy-
tali mi książki historyczne. Jednak nie wiem, 
czy zwiążę swoją przyszłość z historią. 

Izabela Wiśniewska, która przygotowy-
wała się pod opieką Piotra Oleksiaka, została 
finalistą konkursu biologicznego. - Z etapu 
szkolnego do powiatowego przeszło z naszej 
szkoły sporo osób, w trzecim wojewódzkim 
byłam udział razem z Magdą Stępień - opo-
wiada. - Drugi etap napisałam najlepiej, mia-
łam 86 proc. punktów, w trzecim nie zostałam 
laureatem, ale też poszło mi bardzo dobrze. 
Musiałam przerobić materiał z III klasy. Z 
przyrodą zawsze mi łatwiej szło, już w pod-
stawówce, nie musiałam dużo czasu spędzać 
na nauce, wszystko samo wchodziło mi do 
głowy. Lubię otoczenie, przyrodę. Bardzo 
chciałabym być w przyszłości lekarzem, może 
stomatologiem. 

Marcel Skrok osiągnął sukces z fizyki i ma-

tematyki. Był dwukrotnym finalistą konkur-
sów przedmiotowych. Z matematyki przygo-
towywała go Anna Maluszczak, z fizyki – Ewa 
Bezak. - Dla mnie zadania do wykonania były 
stosunkowo łatwe – przyznaje. - Zabrakło 
mi jednak trochę punktów. Planuję studia na 
Wydziale Automatyki i Robotyki Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w przyszło-
ści chcę zajmować się mechaniką robotów. 

Nauczycielka Ewa Bezak twierdzi, że 
uczniów zdolnych wyłapuję już na pierwszych 
lekcjach w klasie pierwszej, podczas rozmów 
indywidualnych, analizując sprawdziany, kla-
sówki i potem pracuje z nimi na kółku fizycz-
nym, indywidualnie. 

Anna Maluszczak pamięta, że Marcel od 
pierwszej klasy zgłaszał się do każdego zada-
nia, był błyskotliwy, robił bardzo trudne zada-
nia. Od pierwszej klasy uczęszczał na kółko. 
W tym roku zajęcia kółka odbywały się aż trzy 
razy w tygodniu. 

Uczniowie i nauczyciele przed budynkiem SZS nr 1, od lewej Iga Adamska i Paulina Lis 
z klasy II b, Jan Lis z VI a, Wiktoria Roszczypała z VI a, Aleksandra Basak z III c, Marcin 
Wróblewski z I b, Maciej Ziółkowski i Kacper Skwarliński z III b. Nauczyciele – zastępca 

dyrektora Robert Wójcik, nauczycielka biologii Agnieszka Karnas, nauczycielka geografii i 
przyrody Wioletta Krakowiak

- Jak wynajduję uczniów zdolnych? – 
zastanawia się Piotr Oleksiak. – Od tego są 
sprawdziany, które robię na lekcjach. Potem 
proponuję uczniom pracę w kole biologicz-
nym lub chemicznym. Sukces Magdy, to jej 
trzyletnia praca. W tym roku dołączyła Iza. 
Sukces ucznia to także sukces nauczyciela. 
Uczeń promuje mnie, szkołę i miasto, z któ-
rego pochodzi. 

Zdaniem Iwony Swatek , uczniowie zdol-
ni sami się wyłaniają, zdobywają lepsze oceny 
od innych, pracują w kołach zainteresowań. 
Sukces Magdy to jej duża zasługa, sama chcia-
ła przyswajać wiedzę potrzebną do konkursu. 
- Poza tym myślę, że tu zaowocowało też jej 
autentyczne zainteresowanie, pasja związana z 
filmem „Czas honoru” – mówi nauczycielka. 
- Interesuje się tym filmem, odkąd wszedł na 
ekrany. Należy nawet do fanklubu. Była au-
tentyczna w tym, co chciała przekazać. 
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ludzie naszej historii

TABLICA I PASAŻ  
ZBIGNIEWA KABATY PS.”BOBO”

Uroczystość zaszczyciła swą obecno-
ścią siostra zasłużonego żołnierza Armii 
Krajowej, prof. Alina Kabata -Pendias, 
jego kuzyni: inż. Andrzej Gryglewski, Ja-
rosław Kabata, Zbigniew Ociepa. Przyby-
li parlamentarzyści, Renata Janik, Marek 
Kwitek, wiceminister obrony narodowej 
Beata Oczkowicz, starosta opatowski 
Bogusław Włodarczyk, burmistrz Sando-
mierza Marek Bronkowski, komendant 
Wojskowej Komendy Uzupełnień w San-
domierzu, płk Krzysztof Leśniak, ksiądz 
prałat dr Michał Spociński, kierownicy 
jednostek organizacyjnych, dyrektorzy 
szkół, komendanci policji i straży pożar-
nej, kombatanci, wśród nich Jan Gałuszka 
ps. "Mizerny" z oddziału "Jędrusie”, pocz-
ty sztandarowe, młodzież szkolna. 

Pamięć o żołnierzu
Burmistrz Andrzej Chaniecki przypo-

mniał, że 12 marca 1943 r. kilkuosobowy 
oddział partyzancki „Jędrusie” ubezpie-
czany przez żołnierzy tutejszej placówki 
AK uderzył na opatowskie więzienie i 
uwolnił około 80 więźniów, w tym około 
55 członków lokalnego ruchu oporu. - W 
tej brawurowej akcji główną rolę odegrał 
19-letni wówczas harcerz i były kadet I 
Korpusu Kadetów Marszałka Józefa Pił-
sudskiego we Lwowie, pochodzący z woj-
skowej rodziny na Polesiu, Zbigniew Ka-

bata, ps. „Bobo” – powiedział burmistrz. 
- W oddziale „Jędrusiów” uczestniczył 
w wielu głośnych akcjach bojowych, dy-
wersyjnych i likwidacyjnych szczególnie 
okrutnych gestapowców i ich szpicli. 
Uderzenie na więzienie w Mielcu w kil-
ka dni po Opatowie przyniosło wolność 
ponad 130 więźniom, wykonanie w paź-
dzierniku 1943 r. wyroku śmierci wydane-
go przez Sąd Polski Podziemnej na agen-
cie gestapo w Sandomierzu w obecności 
wielu Niemców na stadionie sportowym 
czy podjęcie samotnej, zwycięskiej walki 
z żandarmami koło Żarnowca w 1944 r. 
– to dowody wielkiej walki, opanowania 
i poświęcenia tego partyzanta dopiero 
wchodzącego w dorosłe życie.

Andrzej Chaniecki wymienił odzna-
czenia, które otrzymał „Bobo”: Krzyż 
Kawalerski z Gwiazdą Orderu Odrodze-
nia Polski, Krzyż Srebrny Orderu Virtuti 
Militari, dwukrotnie Krzyż Walecznych, 
Medal Wojska, trzykrotnie Krzyż Ar-
mii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Złoty 
Medal za Zasługi dla Obronności Kraju. 
Mówił też o jego twórczości poetyckiej, 
której początki sięgają okresu pobytu w 
Korpusie Kadetów we Lwowie. Potem, 
w czasie partyzanckiej służby, „Bobo” 
napisał wiele wierszy, piosenek, które 
śpiewane były nie tylko przez „Jędru-
siów”, ale także przez inne oddziały AK 

W końcu marca nadano imię ppłk prof. Zbigniewa Kabaty, ps. "Bobo" pasażowi, 
który łączy Plac Obrońców Pokoju z ulicą Nowowałową w Opatowie. Odsłonięto także 
tablicę pamiątkową, na której umieszczone są dokonania wybitnego żołnierza „Ję-
drusiów” i Armii Krajowej. Została wmurowana w ścianę budynku byłego więzienia 
znanego z głośnej akcji partyzantów.

i BCh. W szczególności sławny stał się 
wiersz „Armia Krajowa”, do którego mu-
zykę skomponował znany muzyk Tadeusz 
Kaczyński. Po wojnie Zbigniew Kabata 
zagrożony aresztowaniem wyjechał na 
Zachód. Przebywał w Anglii i Kanadzie. 
Zasłynął w świecie nauki. Był doktorem 
filozofii i nauk przyrodniczych. Zmarł w 
ubiegłym roku. 

- Świętej pamięci pułkowniku pro-
fesorze, wszystko przemija, pozostaje 
jedynie poezja i miłość – powiedział 
burmistrz. - Twoje wiersze głoszą chwa-
łę najwspanialszej armii świata, Armii 
Krajowej, a dzisiejsza uroczystość niech 
uwieczni pamięć o Tobie, najwierniej-
szym z wiernych jej żołnierzy.

 
Bądź wierny, idź

Prof. Alina Kabata-Pendias podzię-
kowała za zachowanie w pamięci postaci 
jej brata. Zaapelowała, by dbać o naszą 
historię. Jan Gałuszka ps. „Mizerny” z 
oddziału „Jędrusie” przypomniał epizod, 
gdy na okręcie wojennym „Błyskawica” 
Zbigniew Kabata został mianowany przez 
admirała majorem i otrzymał czapkę ofi-
cerską. To był początek jego odznaczeń, 
jego uhonorowania za walkę. O patrio-
tyzmie Zbigniewa Kabaty mówił poseł 
Marek Kwitek, burmistrz Sandomierza 
Marek Bronkowski. Wiceminister Beata 
Oczkowicz nawiązała do słów siostry puł-
kownika o potrzebie pochylania się nad 
historią. Zacytowała wiersz Zbigniewa 
Herberta „Przesłanie pana Cogito”, słowa 
„bądź wierny, idź”. - To pokolenie nie pa-
trzyło na to, co ja mogę mieć od ojczyzny, 
tylko na to, co ja mogę dać ojczyźnie – 
powiedziała. 

Tablicę pamiątkową odsłonili: prof. 
Alina Kabata-Pendias, wiceminister 
obrony narodowej Beata Oczkowicz, sta-
rosta opatowski Bogusław Włodarczyk, 
burmistrz Opatowa Andrzej Chaniecki, 
Jan Gałuszka ps. "Mizerny" i prezes Koła 
Światowego Związku Żołnierzy AK w 
Sandomierzu, ppłk Janusz Jakubowski.
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Święto Konstytucji 
3 Maja 

nasze tradycje 

lacy byli dumni ze swej historii. Konstytucja 
3 Maja była pierwszym tego typu aktem w 
Europie i drugim po Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej, budowała nowe relacje 
społeczne. - Pamiętajmy o tym, aby pielę-
gnować tradycję, kulturę naszego narodu, bo 
ona wyznacza nam również przyszłość ku ja-
kiej dążymy – podkreślił. - Czczenie pamięci 
Konstytucji 3-Majowej pozwoliło przetrwać 
Polsce, która została rozebrana przez Rosje, 
Austrię, Niemcy. 

Członek Zarządu Województwa Świę-
tokrzyskiego Kazimierz Kotowski nawiązał 
do naszej rzeczywistości, do 25 lat Polski sa-
morządowej. - Jeśli spojrzymy na samorząd w 
Opatowie, w powiatach, w województwie, to 
należy stwierdzić, że tworzymy obraz nowych 
porozumień, realizujemy wiele oczekiwań – 
powiedział. - Nie wszystkie są od razu możli-
we, ale układamy różne plany. Dzisiaj, w tym 
wielkim dniu świątecznym ślę do państwa 
słowa jako ten, który tu wyrósł w Opatowie, 
którego rodzice tu pracowali i który tu zdo-
bywał wiedzę, doświadczenie samorządowe 
i teraz reprezentuje samorząd województwa. 
Serdeczne życzenia, pozdrowienia od mar-
szałka województwa Adama Jarubasa, Sejmi-
ku, Zarządu. Niech wszystkie kwestie, które 
omawiamy i nad którymi debatujemy znajdą 
swoje odzwierciedlenie w sferze gospodarczej 
i społecznej. 

Uroczystości w 224. rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od 
mszy świętej. Po nabożeństwie mieszkańcy 
złożyli wieńce i kwiaty przed pomnikiem 
majora Ludwika Zwierzdowskiego „Topo-
ra”. 

Podczas mszy świętej w kolegiacie ksiądz 
prałat, dr Michał Spociński w swej homilii 
nawiązał do patriotycznych treści Konstytucji 
3 Maja, do jej znaczenia w historii. Mówił o 
narodowych wadach, które doprowadziły do 
upadku państwa, o naszym trudnym charak-
terze. Po nabożeństwie mieszkańcy przybyli 
na rynek, by złożyć wieńce i wiązanki kwiatów 
przed pomnikiem majora Ludwika Zwierz-
dowskiego „Topora”. Hymn Państwowy 
oraz „Rotę” wykonała Opatowska Orkiestra 
Dęta imienia Józefa Grudnia Opatowskiego 
Ośrodka Kultury. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki powitał 
poczty sztandarowe, symbole państwa pol-
skiego, organizacji społecznych i politycznych, 
instytucji publicznych, powitał gości i wszyst-
kich mieszkańców. Burmistrz przypomniał 
okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
trudną sytuację polityczną Polski, nieprzyja-
znych sąsiadów. Wielokrotnie podkreślał, jak 
ważna jest wolność Ojczyzny, uczciwe i mądre 
zarządzanie. Przytaczał wypowiedzi polskich 
i zagranicznych publicystów, filozofów, któ-
rzy wysoko cenili znaczenie Konstytucji. W 
końcowej części przemówienia nawiązał do 
czasów współczesnych. 

- Nasza obecność na dzisiejszej uroczysto-
ści jest świadectwem obywatelskiej postawy i 
troski o zachowanie suwerenności państwo-
wej i narodowej – powiedział. - Dzisiejsza 
uroczystość to także czas na refleksję dotyczą-
cą naszej codziennej postawy. Tylko kreatyw-
na aktywność społeczna i obywatelska może 
zmieniać i doskonalić to, co w życiu publicz-
nym, w funkcjonowaniu naszego państwa, 
powiatu czy naszej gminy jest aspołeczne. 
Przy biernej postawie może być tylko gorzej. 
Niechaj zatem dzisiejsza uroczystość będzie 
także przesłaniem dla nas wszystkich, pełnią-
cych różne role polityczne, społeczne czy go-
spodarcze. Bądźmy aktywni i twórczy, uczciwi 
i wzajemnie solidarni. Pozdrawiam państwa 
bardzo serdecznie.

Najlepsze życzenia złożył mieszkańcom 
senator Jarosław Rusiecki. Zachęcał, by Po-
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cd. ze str. 5

Doświadczenie  
minionych pokoleń 

W drugiej części spotkania odbyła się 
konferencja naukowa. Referaty wygłosili: 
dr Marek Florek, dr Tomisław Giergiel z 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 
Lublinie o średniowiecznej pieczęci papieża 
Jana XXIII znalezionej w Brzeziu koło Opa-
towa, dr Szymon Kazusek z Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego o handlu wołami w 
świetle rejestru komory celnej w Sandomie-
rzu z 1586 roku, mgr Łukasz Młynarski z Na-
rodowego Instytutu Dziedzictwa, Oddział 
Terenowy w Kielcach o siedemnastowiecz-
nych epitafiach i nagrobkach z klasztoru 
oo. Bernardynów w Opatowie, dr Radosław 
Kubicki z UJK o władzach miasta Opatowa 
w okresie I Rzeczypospolitej, mgr Wiktor 
Węglewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie o stanie miast powiatu opatow-
skiego według opisów z 1820 roku, dr hab. 
Mariusz Nowak z UJK o średniozamożnym 
ziemiaństwie ziemi opatowskie, o Boksy-
cach Jasieńskich i Horochów w XIX-XX 
w., dr Tomasz Karbowniczek, mgr Karolina 
Święcich z UJK o działalności Organizacji 
Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej w po-
wiecie opatowskim w 1905 roku, dr Ireneusz 
Ciosek z UJK o opatowskim powiatowym 
związku komunalnym w latach 1919-1939. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki podzięko-
wał za przygotowane referaty, które przynio-
sły wiele wiedzy o administracji w Opatowie. 
Materiałów na ten temat jest ciągle za mało.

Dr Radosław Kubicki powiedział, że 
motywem przewodnim czwartej już z kolei 
sesji historyków, była samorządność, 25 lat 
samorządu terytorialnego, doświadczenie 
minionych pokoleń. - W kilku referatach 
autorzy nawiązywali do elementów lokalnej 
administracji opatowskiej, samorządowej 
– stwierdził. - Ostatni referat dra Ireneusza 
Cioska bezpośrednio dotykał tej problema-
tyki w okresie międzywojennym. Ciekawy 
był też referat doktoranta Wiktora Węgle-
wicza o stanie miast powiatu opatowskiego 
z opisów 1820 r. Autor coraz ciekawiej się 
zapowiada. Opatów będzie miał więc oso-
bowość, z której na pewno będzie dumny. 
Być może w przyszłości uda nam się zaprosić 
politologa, który omówi okres 1990-2015 w 
samorządzie Opatowa. Odczytane referaty 
będą zamieszczone w publikacji, która po-
winna się ukazać w końcu tego roku. 

Jubileusz samorządu uświetnił udział 
Orkiestry Dętej imienia Józefa Grudnia 
Opatowskiego Ośrodka Kultury oraz występ 
solistek ze Studia Piosenki OOK: Anny Sur-
my, Sary Al Kantar oraz Agaty Soi.

czas współczesny, czas przeszły
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jarmark Opatowski

OSIĄGNIĘCIA W KULTURZE, 
PREZENTACJE SZTUKI LUDOWEJ

Przez trzy dni, 30 i 31 maja oraz 1 
czerwca, odbywał się w tym roku Jarmark 
Opatowski. Koncertom młodych solistów 
i muzyków, występom zespołów folklory-
stycznych towarzyszyły prezentacje ręko-
dzieła artystycznego. Gwiazdą imprezy była 
Patrycja Markowska, która wystąpiła z kon-
certem drugiego dnia. 

 
Na szlaku handlowym 

Burmistrz Andrzej Chaniecki wspólnie 
z przewodniczącym Jackiem Chebą oficjal-
nie otworzył kolejną edycję Jarmarku Opa-
towskiego, powitał mieszkańców, gości z 
zaprzyjaźnionego Modrego Kamienia z po-
łudniowej Słowacji. W tym roku przybyli do 
Opatowa: burmistrz Aladar Bariak, radni - 
Angelika Adamová i Jozef Nociar.

- Jarmark Opatowski ma bogate tradycje, 
nawiązuje do historii, gdy Opatów był mia-
stem handlu i rzemiosła – przypomniał bur-
mistrz Andrzej Chaniecki. - Już z XI wieku 
pochodzą pierwsze zapiski o mieście, przy-
bywali tu liczni królowie, Kazimierz Wielki, 
Władysław Jagiełło, Jan Olbracht, Jan III So-
bieski, Stanisław August. Kronikarze pisali, 
że Opatów to stacja królewska. Służyły nam 
potężne szlaki handlowe od Morza Czarnego 
w kierunku północnym i zachodnim. Opa-
tów ze względu na bogate mieszczaństwo 
szybko się rozwijał. Byliśmy jednym z najważ-
niejszych miast. W najlepszym okresie miasto 
liczyło 18 tysięcy mieszkańców. 

Andrzej Chaniecki powiedział, że obecny 
samorząd nawiązuje do wspaniałej historii. 
Powstał tu nowoczesny amfiteatr, zagospo-
darowane zostało otoczenie, by takie imprezy 
jak jarmarki mogły odbywać się w najlepszych 
warunkach. - Spotykamy się dzisiaj wspólnie 
po to, by posłuchać dźwięków muzyki, zebrać 
siły do pracy w tygodniu – zwrócił się bur-
mistrz do mieszkańców. - Chcemy zaprezen-
tować nasze osiągnięcia w kulturze, zespoły 
artystyczne, solistów, wykonawców, chcemy 
pokazać nasze życie społeczne, artystyczne. 
Jeszcze raz wszystkich państwa witam i życzę 
wielu wrażeń artystycznych. 

Aladar Bariak, burmistrz Modrego Ka-
mienia, z którym gmina Opatów ma już dwu-
dziestoletnie kontakty, podziękował za zapro-
szenie. Pogratulował pięknego amfiteatru i 
życzył mieszkańcom wspanialej zabawy. 

 
Z piosenką przez świat

W dalszej części oficjalnych uroczystości 
burmistrz Andrzej Chaniecki i przewodni-
czący Jacek Cheba przekazali klucze do bram 
miasta reprezentantom młodzieży. Otrzymali 
je: Wiktoria Skrzypczak z Liceum Ogólno-
kształcącego imienia Bartosza Głowackiego, 
Agnieszka Madej, absolwentka LO, Jakub Fo-
ryś z Gimnazjum nr 2. 

Pierwszego dnia na scenie amfiteatru pre-
zentował się Klub Tańca Towarzyskiego Pro-
menada. Występowali soliści ze Studia Pio-
senki Opatowskiego Ośrodka Kultury zespół 
muzyczny Avart. Z oryginalnym programem 
„Z piosenką przez świat, marzenia się speł-
niają” zaprezentowała się Grupa Krokusy ze 
Stowarzyszenia Nasze Kobylany. Brawurowo 
wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Racławice. 

Zwieńczeniem sobotniego programu był 
popularny już w regionie musical „Szalone 
lata 60-te”, który zaprezentował Teatr Mu-
zyczny OOK. 

 
Patrycja Markowska,  

gwiazdą imprezy 
W niedzielę z koncertem wystąpiła Or-

kiestra Dęta imienia Józefa Grudnia OOK 
oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Chmie-
lowa. Nieźle radził sobie na scenie Zespół 
Mała Ziemia Opatowska OOK. Prezen-
towały się zaprzyjaźnione grupy i zespoły: 
Zespół Pieśni i Tańca Gnieździska, Kapela 
Jana Kowalskiego z Witosławic, Kapela 
Henryka Bartosa z Leopoldowa. Oklaskami 
powitano znany miejscowy zespół Cygański 
Romano Dżi oraz Opatowską Kapelę bie-
siadną OOK. Europejskie Centrum Bajki 
pokazało program „Spotkanie z Koziołkiem 
Matołkiem”. Odbył się koncert zespołu Big 
Queens. 

Gwiazdą tegorocznej imprezy była Pa-

trycja Markowska, która w niedzielę zapre-
zentowała swoje największe hity. Jej występ 
cieszył się olbrzymim powodzeniem i przy-
ciągnął tłumy mieszkańców. Po koncercie 
odbył się pokaz laserowy. 

W poniedziałek ze spektaklem dla dzieci 
wystąpił kielecki Teatr Lalki i Aktora Ku-
buś z Kielc. Występom solistów i muzyków 
towarzyszyły prezentacje rzemieślników, 
twórców ludowych uprawiających dawne, 
już ginące zawody, między innymi: kowal-
stwo, garncarstwo, plecionkarstwo. Dla 
uczestników przygotowano wiele atrakcji, 
konkursów, nie brakowało degustacji kuchni 
regionalnej. 

 Tegoroczny Jarmark Opatowski odby-
wał się pod patro-
natem burmistrza 
Andrzeja Cha-
nieckiego, staro-
sty opatowskiego 
Bogusława Wło-
darczyka, marszał-
ka województwa 
świętokrzyskiego 
Adama Jarubasa. 
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świętokrzyska Kuźnia Smaków

trasa podziemna

„Żmigród” na szlaku

Nowa 
ekspozycja

Postawili na dania regionalne
Projekt „Świętokrzyska Kuźnia Sma-

ków” realizuje Świętokrzyski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Modliszewicach na 
terenie czterech powiatów: sandomierskie-
go, opatowskiego, ostrowieckiego i kielec-
kiego. Uczestniczą w nim restauracje i go-
spodarstwa agroturystyczne, które oferują 
kuchnię regionalną, gospodarstwa rolne, 
pszczelarskie i przetwórcy znani z produk-
tów tradycyjnych. 

- Wśród dań regionalnych w naszej re-
stauracji oferujemy śledzia w borowikach, 
zupę owocową Garus, zraz zawijany tra-
dycyjny, pierogi z kaszy jaglanej i szarlot-
kę świętokrzyską – wyliczają właściciele 
restauracji, Grzegorz Różalski i Wojciech 
Walczak. – Turyści najchętniej wybierają 
żur opatowski, kawę po opatowsku. 

Spośród smakoszów tej kawy należy wy-
mienić: aktorów, Magdalenę Stużyńską-Brau-
er, Roberta Kudelskiego, Piotra Polka, Artura 
Żmijewskiego, członków zespołów - Kombi, 
Czarno-Czarni, Macieja Maleńczuka, by-
łego marszałka Sejmu Marka Borowskiego, 
Mariusza Pudzianowskiego, Andrzeja Cier-
niewskiego. Mieszkańcy regionu doceniają 

restaurację, która w powiecie po raz trzeci z 
rzędu otrzymała tytuł najlepszej w plebiscycie 
organizowanym przez lokalną gazetę. 

Szefowa kuchni Monika Dziedzic od 
początku zaangażowała się w realizację pro-
jektu. Jej przepisy na dania regionalne brały 
udział w konkursie na „Najlepszy przepis 
na potrawę tradycyjną z regionu Gór Świę-
tokrzyskich” i następnie wydane zostały w 
książce „Potrawy tradycyjne z regionu Gór 
Świętokrzyskich”.

Specjalny certyfikat 
Właściciele restauracji uczestniczyli w 

licznych konferencjach i szkoleniach, a tak-
że w seminariach wyjazdowych, by czerpać 
wiedzę od najlepszych. Poznali miejsca, 
które zbudowały swoją tożsamość korzy-
stając z produktów naturalnych i kuchni 
regionalnej.

- Wyjazdy przekonały nas, jak wielki po-
tencjał tkwi w lokalnym i tradycyjnym pro-
dukcie - mówią właściciele. – By osiągnąć 
sukces, trzeba najpierw dokładnie zaplano-
wać swoje działania i potem konsekwentnie 
je realizować. Nam się to udało, otrzymali-
śmy certyfikat! 

Restauracja „Żmigród” w Opatowie znalazła się na szlaku kulinarnym „Święto-
krzyska Kuźnia Smaków” i obecnie przygotowuje się do sezonu turystycznego. Spe-
cjalny certyfikat otrzymała od Stanisława Neugebauera, dyrektora Departamentu Roz-
woju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Jest 
jedną z dziewięciu restauracji w regionie, które mogą się poszczycić tak zaszczytnym 
dokumentem.

Restauracja Żmigród znajduje się w 
Rynku Starego Miasta, naprzeciwko naj-
dłuższej w Polsce podziemnej trasy tury-
stycznej. W jej sąsiedztwie jest kolegiata 
pod wezwaniem Świętego Marcina z Tours 
wybudowana w XII w. i Brama Warszawska 
z początku XVI w.

Wystrój „Żmigrodu” oddaje klimat Sta-
rówki, są tu dębowe stoły, krzesła, ciężkie i 
solidne, jest kamienny kominek i metalowe, 
kute żyrandole. Podziwiać można też nie-
wielki fragment podziemnych piwnic. Jest 
portal z piaskowca, którego forma nawiązu-
je do portalu XVI-wiecznego znajdującego 
się w kolegiacie. 

Przez Opatów przebiegają liczne szlaki 
turystyczne, tu krzyżują się główne drogi 
biegnące z południa na północ, ze wschodu 
na zachód. - To położenie i liczne atrakcje 
turystyczne w Opatowie przekonały nas, że 
restauracja w rynku to wyjście naprzeciw 
oczekiwaniom turystów, którzy odwiedzają 
nasze miasto – mówią właściciele, Grzegorz 
Różalski i Wojciech Walczak.

W końcu kwietnia w siedzibie miejsco-
wego PTTK otwarto nowy sezon turystycz-
ny. W podziemnej trasie pojawiła się nowa 
ekspozycja pamiątek żydowskich. Przygo-
towane plansze pokazują szlak żydowski 
od Iwanisk przez Opatów, Jasice, Ożarów, 
Tarłów. Maruszów. 

- Pamiętamy o dawnych sąsiadach, miesz-
kańcach tych terenów – mówi prezes oddzia-
łu PTTK, Zofia Niedbała. - Postacie dwóch 
dorosłych Żydów i jednego małego chłopca 
wykonał Edward Ziarko z Maruszowa, który 
jest rzeźbiarzem. Ciekawą ekspozycję, która 
składa się z kilkunastu plansz pokazujących 
martyrologię i życie codzienne Żydów, przy-
gotował regionalista Józef Myjak. Zgroma-
dziliśmy także parę zachowanych macew z 

kirkutu, naszego cmentarza żydowskiego.
W podziemnej trasie jest jedna piwnica, 

gdzie znajdują się dwa stragany z różnymi to-
warami, winem, gorzałką, garnkami. - Jak na-
rodził się pomysł na ekspozycję? - zastanawia 
się Zofia Niedbała. – Wielu turystów pyta 
nas o Żydów opatowskich. Przyjeżdżają oso-
by, których korzenie sięgają pochodzących 
stąd przodków wyznania mojżeszowego. 
Wydaliśmy folder o trasie żydowskiej i przy-
gotowanej ekspozycji w naszym oddziale.

Oddział PTTK przygotowuje kolejne 
piwnice, by przypominać narodowości, któ-
re przebywały na terenie miasta, Greków, 
Ormian, Szkotów, Persów. Prezentowane 
będą charakterystyczne stroje każdej nacji. 

Trasa podziemna w Opatowie liczy obecnie około 500 metrów, najniższa kondygnacja, trzecia 
znajduje się na głębokości około 15 metrów, najwyższa – 4 metry pod ziemią. Trasa została otwarta 
14 grudnia 1984 r. We wrześniu ubiegłego roku otrzymała nazwę prof. Zbigniewa Strzeleckiego, 
który kierował tutaj pracami w latach 70. i 80.

To będzie ciekawa propozycja dla turystów. 
– Promocja Opatowa jako miasta wielu kul-
tur pozwoli nam wejść na rynek europejski – 
podkreśla Zofia Niedbała. 
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O człowieku,  
który stworzył radio

ciekawi ludzie

Nadal ma także nadajnik zrobiony 
przez siebie, który również pracował 
bezawaryjnie. - W momencie uzyskania 
koncesji wszystkie urządzenia musiały 
być legalizowane – wyjaśnia Wojciech 
Płódowski. - Potem i tak trzeba było ku-
pić nawet dwa nadajniki, bo graliśmy na 
dwóch pasmach. 

Z pasji krótkofalowca powstało 
Radio Opatów 

W Opatowie, jak w wielu okolicznych 
miejscowościach, działał Polski Związek 
Krótkofalowców. To była ciekawa rzecz, 
w Domu Kultury mieścił się Radioklub, 
którego prezesem był Wojciech Płódow-
ski. Zresztą do dzisiejszego dnia jest czyn-
nym krótkofalowcem. - Było nas 16 krót-
kofalowców z licencjami, spotykaliśmy 
się - opowiada. – pewnego dnia pomyśle-
liśmy, że czas założyć porządne anteny na 
UKF, nie tylko krótkofalowe. Zaczęliśmy 
stawiać antenę na Domu Kultury. Zrobi-
łem 15-metrowy maszt, pospawaliśmy go, 
na nim stanęła 4-metrowa antena. 

W sobotę całość zamontowali na 
kwadratowym kominie, który jest na 
Domu Kultury. Wszystko było cudownie, 
antena sprawdziła się. Rozeszli się więc 
zadowoleni do domów. W poniedziałek 
wybuchła awantura. Co się okazało? W 
niedzielę przeszła burza, zawaliła maszt, 
który uderzył w ścianę budynku. Rura się 
skrzywiła i antena wybiła szybę w księgo-

wości. Był problem. Do pracy 
przyszła księgowa, otworzyła 
pokój i gdy zobaczyła antenę, 
od razu wyskoczyła stamtąd z 
wielkim wrzaskiem. Kierownik 
Władysław Słapek dawał jej 
kropelki na serce, tak się prze-
straszyła. – Wyrzucić ich! – 
krzyczała. 

Już w poniedziałek Woj-
ciech Płódowski otrzymał pi-
smo o opuszczeniu lokali. Za-
czął główkować, co zrobić, by 
tam zostać. Jedząc obiad prze-
czytał w gazecie, że w Krakowie 
zaczęła już nadawać „eremefka”. 

Poszedł do dyrektora Domu Kultury i 
powiedział, że mu uruchomi takie radio. 
– Tak? Jak mi uruchomisz, to was zosta-
wiam! - zdecydował dyrektor. 

Siadał i w ciągu trzech dni zrobił na-
dajnik. Z kolegami zmontował antenę, 
powyginali ją z rurek, z telewizyjnej an-
teny. Wszystko pokombinowane, dopa-
sowane. Rurę postawili i radio gra. - Nie 
spodziewałem się, że w tak krótkim czasie 
znajdzie się aż tylu słuchaczy – wspomina 
dzisiaj radiowiec. – Nie liczyłem na to. 

Trzeciego dnia pojawiła się Bożena 
Domagała, córka dyrektorki biblioteki. 
Chciała pracować, ojciec ją przyprowa-
dził. - Zaczęła wszystko rozkręcać, gadać 
do mikrofonu i naokoło wykosiliśmy 
wszystkich – wspomina Płódowski. - Lu-
dzie nastawiali tylko „Opatów”. Radio od 
razu zyskało słuchaczy. Zasięg był dobry, 
ludzie słuchali i w Ostrowcu, Ożarowie, 
Tarłowie. To była antena kierunkowa, po-
szło bardzo ładnie. 

Pod czarną banderą
Najpierw było ich dwoje, pan Woj-

ciech – techniczny, Bożena Domagała – 

realizowała programy. Potem pojawili się 
następni, potem jeszcze następni. Między 
innymi Wioletta Rolka, Adam Kościo-
łek – Przy muzyce o polityce, Jerzy Kre-
łowski – prowadził audycje, wszelkiego 
rodzaju konkursy na telefon, Małgorzata 
Woźniak – audycje muzyczne. Wielu z 
tych ludzi to pasjonaci. Radio się rozro-
sło.

Pan Wojciech pokazuje wycinki pra-
sowe z tamtych lat, z Gazety Lokalnej, 
dodatku do Wyborczej z 5 lutego 1992 
r., Tygodnika Nadwiślańskiego, Słowa 
Ludu. Pojawiały się różne przepychanki. 
Ciągnęli go do sądu, że nadaje bezpraw-
nie. Chodziło o koncesję. 

Pojawiły się tytuły: Czy Radio Opa-
tów zamilknie? Artykuły w Rzeczpospo-
litej – Przywracanie ładu w eterze. Wycin-
ki prasowe dokumentują ten okres starań, 
trudów, problemów w funkcjonowaniu 
radia. Była chwila przerwy, bo kupowali 
głośniki. „Nadzieja na nowy nadajnik” to 
kolejny artykuł. „Pod czarną banderą” – 
artykuł z Magazynu Słowa Ludu, bo mieli 
taką piracką flagę. 

Przydzielili im dwa pasma – nowy 
zakres UKF-u, a starego nadal używali. 
Musieli mieć dwa nadajniki i dwie an-
teny. W 1994 r. startował o koncesje – 
Opatów, Leliwa w Tarnobrzegu, Dariusz 
Pietruszka z Sandomierza i Janusz Pawlak 
ze Stalowej Woli. Dwaj ostatni odpadli, 
Opatów został. Leliwa też się przebiła. - 
Nie przebilibyśmy się, gdyby nie wspólne 
działania – opowiada pan Wojciech. – 
Sam nie miałbym szans. Dostając konce-
sję twierdziliśmy, że to rozgłośnia samo-
rządu miasta. 

Zaczęli nadawać po roku. Przerwa 
związana byłą z koncesją, remontem stu-
dia, przenoszeniem anten. 

Do sądu podał ich UKE – Urząd 
Kontroli Elektronicznej. Ta sprawa za-
kończyła się dość ciekawie. Płódowski 
poszedł do sądu. Sędzia kazał mu iść na 
policję. Na policji powiedzieli, by napisał, 
że pojechał do Włoch i ma nie pokazy-
wać się w mieście. Jak przyjechali z UKE 
dowiedzieli się, że sprawy nie będzie, bo 
Płódowski do Włoch pojechał. I zakoń-
czyło się. - Miałem za sobą wsparcie, ludzi 
z różnych środowisk, instytucji - wspomi-

Wojciech Płódowski trzyma w ręku antenę, która przez pięć lat służyła rozgłośni, 
od momentu, kiedy ruszyła z programem w 1989 r. do uzyskania koncesji w połowie 
1994 r. To własna konstrukcja, sprawdzała się nieźle.

Wojciech Płódowski, magister inżynier, absolwent Politechniki Warszawskiej w 1970 
r., wydział elektryczny, elektroniki, Wojskowej Akademii Technicznej, ma trzy fakultety, 
obecnie prowadzi punkt naprawy sprzętu radiowo-telewizyjnego. Jego pasja to krótkofa-
larstwo. Jest pomysłodawcą i twórcą „Radia Opatów”, które istnieje od 1990 r. Pierwszą 
koncesję stacja otrzymała w 1994 r. Od 2013 r. nadaje już nie tylko drogą naziemną, ale 
także online z obrazem, dzięki czemu radio może być odbierane w różnych miejscach kraju 
i na świecie. Nadaje codziennie od godziny 6 do 22. Zatrudnia trzy osoby. 



17OPATÓW nr 2 (14), kwiecień-czerwiec 2015

Polacy w Argentynie 
nasza przeszłość

na. - Radio było lubiane, słuchane.
Zaczęły pojawiać się trudności, gdy 

Zdzisław Staniszewski został dyrekto-
rem Domu Kultury. Płódowski uważa, 
że to był błąd z jego strony i Klimonta. 
Wspierali go przed panią burmistrz, pro-
sili, by go wybrała, tłumaczyli, że to ich 
człowiek, będzie pilnował interesów, dbał 
o kulturę. Po co obcego wpuszczać? 

Radia nie wspierał. Nie pozwolił 
zbudować nowego masztu, chociaż Płó-
dowski maszt kupił. Załatwił wszystkie 
dokumenty w Rejonie Energetycznym w 
Staszowie dotyczące przeniesienia prądu, 
wykopania dołów pod maszt. Wszystko 
było załatwiane, poza tym, że trzeba było 
kupić cement. Nie dał pieniędzy. 

Na etacie w rozgłośni
Płódowski był pierwszym pracowni-

kiem etatowym, gdy tylko radio otrzymało 
koncesję. Jako spikerkę odkrył Barbarę Ka-
sińską. Miała przepiękny głos, predyspo-
zycje na prowadzącą audycje. Początkowo 
pracowała społecznie, potem otrzymała 
etat. Wraz z jej pojawieniem się radio stało 
się profesjonalne. Chociaż przewinęła się 
duża grupa osób, to jej nikt nie dorównał. 
Nawet z radia Kielce były zakusy, by ją tam 
zatrudnić, ale odmówiła. Ma do dzisiaj do-
bry głos, dykcję, głowę do radia. 

Radio składa się tak właściwie z dwóch 
części, technicznej i programowej. W każ-
dym radiu za część techniczną, jakość sy-
gnału, jego przesyłanie odpowiada dyrektor 
radia, kierownik. Za program odpowiada 
prawnie i sądownie redaktor naczelny. 

Radio otrzymało koncesję w 1994 r. 
To się wszystko przeciągnęło, od spotkań 
z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w 
Warszawie po przesłuchania w Rzeszo-
wie. Już było wszystko legalne, ale jeszcze 
brakowało dokumentów. I wreszcie przy-
szedł papier, który pozwalał na emisję 
programów. 

Barbara Kasińska nadal kieruje ra-
diem i bardzo dobrze to robi. Program 
jest robiony na poziomie, w pełni pro-
fesjonalnie. Jej nikt nie dorównuje. - To 
jedna, jedyna osoba, która prowadzi pro-
gramy profesjonalnie – chwali koleżankę 
Wojciech Płódowski. - Bez zastrzeżeń. 

Kiedyś radio było słuchane w Kiel-
cach, Radomiu, Skarżysku-Kamiennej, 
Ostrowcu, Ćmielowie, Ożarowie, Puła-
wach, Sandomierzu, Tarnobrzegu, Nowej 
Dębie, Kolbuszowej. Dziś w Sandomie-
rzu, w Iwaniskach – nie ma śladu. - Tak 
się stało, kiedy zostawiłem radio, bo nie 
udało mi się porozumieć w sprawie prze-
niesienia masztu – wyjaśnia radiowiec. 

W latach 1932 - 1937 odnotowano 29 wyjazdów do Argentyny mieszkańców Opa-
towa pochodzenia żydowskiego. Były to rodziny: Fiszbajn Estera, Boruch, Gitla, Szlama 
Lejb (4 osoby), Wajnberg Frajdla, Abram Icek (2 osoby), Klajman Fajga, Blitental Estera, 
Waciarz Judka, Korenblit Ita Bajla, Ejberowicz Hinda, Aron, Daniel, Bajla (4 osoby), 
Milsztajn Symcha Majer, Mordka, Fajga Machla (3 osoby), Waksman Sura, Waciarz Faj-
ga Rajzla, Szyfra (2 osoby), Rabinowicz Sura Ruchla, Erman Szachna Dawid, Ryfka, 
Bajla (3 osoby), Luksenberg Hinda, Kipa Majer (2 osoby), Klajman Etla, Gołda (2 oso-
by), Cukierman Abram. (Oprac. Andrzej Żychowski).

W kawiarni „Gwarek” Opatowskie-
go Ośrodka Kultury odbył się wernisaż 
wystawy zatytułowanej „Polacy w Ar-
gentynie”. Wprowadzenie do wystawy 
przedstawił zastępca dyrektora Muzeum 
Historii Polskiego Ruchu Ludowego w 
Warszawie, dr Jerzy Mazurek.

Wystawa prezentuje ponad 30 plansz, 
które pokazują historię emigrantów 
polskich w Argentynie. Dokumentacja 
fotograficzna pochodzi ze zbiorów pry-
watnych rodzin polskich w Argentynie i 
Biblioteki Polskiej imienia Ignacego Do-
meyki w Buenos Aires. Przeważającą część 
emigrantów stanowiły rodziny chłopskie 
z przeludnionych polskich wsi i rodziny 
żydowskie. 

- Jest to inicjatywa zapoznania narodu 
polskiego z cennym wkładem przybyszy, któ-
rzy dopomogli w zasiedleniu naszego kraju i 
stali się elementem argentyńskiej tożsamości – 
powiedział konsul Miquel Angel Cuna, który 
reprezentował ambasadora Republiki Argen-
tyn w Polsce, Patricie Beatriz Salas.

Wystawa „Polacy w Argentynie” zosta-
ła przygotowania z okazji 90. rocznicy sto-
sunków dyplomatycznych między Polską 
i Argentyną oraz 40. rocznicy utworzenia 
Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoame-
rykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. 
Powstała według scenariusza Marty Bry-
szewskiej, kierownika Biblioteki Polskiej 
imienia Ignacego Domeyki w Buenos 
Aires. 



18 OPATÓW nr 2 (14), kwiecień-czerwiec 2015

ZAKOCHANY W POLSCE,  
ZAKOCHANY W ZIEMI OPATOWSKIEJ

(Robert Polhill Bevan)

nieznane karty naszej historii

„Prime Minister” i krajobrazy 
Ziemi Opatowskiej

Nazywał się Robert Polhill Bevan, a 
do Polski sprowadziła go...miłość. W 1897 
r. w Jersey, wraz ze Stanisławą Karłowską, 
malarką pochodzącą z okolic Łowicza, 
Bevan był świadkiem na ślubie przyjaciół, 
również malarzy: Erica Forbes-Robertso-
na i Polki Janiny Flamm. Świadkowie szyb-
ko poszli w ślady nowożeńców. Nastąpiły 
błyskawiczne oświadczyny i sir Robert wy-
prawił się do naszej ojczyzny, do majątku 
Szeliwy (stara i obecnie przywrócona na-
zwa to Wszeliwy). Otrzymał tam błogosła-
wieństwo od rodziców wybranki, po czym 
jeszcze w tym samym roku w Warszawie 
doszło do ślubu sir Roberta z młodszą o 
11 lat Stanisławą. Odtąd już pani Bevan, 
zawsze dumna ze swojego pochodzenia i 
przywiązana do ojczyzny, sygnowała swo-
je obrazy „St. de Karłowska”. Obydwoje 
realizowali talenty w wielkim świecie mię-
dzy Paryżem a Londynem. Jednakże to, co 
niezwykle wpłynęło na kierunki artystycz-
nych dróg Roberta Bevana, to atmosfera 
polskiej prowincji i uroki naszego, także 
świętokrzyskiego krajobrazu. Jego syn, 
również Robert, jeszcze po latach będzie 
przytaczał słowa ojca, wedle których „ni-
gdy nie czuł się tak szczęśliwy jak wtedy, 
gdy żył między Polakami i pracował w Pol-

sce”.
Bardzo wysoki, szczupły, zawsze ele-

gancki, dystyngowany dżentelmen, nazy-
wany nawet „Prime Minister” (czyli „Pre-
mier”), znalazł się w Opatowie i okolicach 
za sprawą rodzinnych koligacji żony. Otóż 
pani Stanisława była siostrą Haliny Rytel 
z domu Karłowskiej, której mąż Stanisław 
Rytel to ówczesny właściciel majątku w 
Mydłowie. Tym sposobem oddalona od 
Opatowa o kilkanaście kilometrów miej-
scowość stała się miejscem wakacyjnych 
pobytów i malarskich plenerów państwa 
Bevanów. Niektóre z powstałych wówczas 
prac mają formę szkiców czy kolorowych 
rysunków. Wśród nich odnajdujemy ry-
sunki ulic Opatowa, na których uchwy-
cono życie i wygląd miasta sprzed wieku. 
Bevan nie datował swoich dzieł. Uczynił 
to jego syn, jednemu ze wspomnianych 
rysunków przypisując datę ok. 1908. Po-
twierdzony jest natomiast ostatni pobyt 

artysty i jego żony w Mydłowie w 1921 r., 
którego owocem są m.in. przedstawienia 
miejscowego kościoła, studni czy pejzaże 
okolic. Wykonany przez Bevana rysunek 
dzwonnicy z Mydłowa pojawił się w bry-
tyjskich tygodnikach ilustrowanych przed-
stawiony jako „ciekawy zabytek kościelnego 
polskiego budownictwa drzewnego”.

Sława przychodzi zbyt późno
Niezwykle nowatorskie malarstwo Ro-

berta Bevana wyprzedziło swój czas, a to 
zazwyczaj nie spotyka się z uznaniem kry-
tyki. Wrażliwy twórca, przeżywając okresy 
załamania psychicznego, zniszczył wiele 
swoich prac. I jak to często bywa, zasłużo-
na sława przyszła długo po śmierci. Można 
stwierdzić, że twórczość Bevana w pełni 
odkryto dopiero w 100-lecie jego urodzin, 
w 1965 r. Przyczyniła się do tego m.in. wy-
stawa zorganizowana w Londynie w 1969 
r. przez Towarzystwo Polsko-Angielskie, 
poświęcona Robertowi Bevanowi i Stani-
sławie Karłowskiej. Autor wstępu do ka-
talogu wystawy napisał, że „choć historia 
ich spotkania i małżeństwa brzmi jak ro-
mans typu science fiction, to realny wkład 
tych dwojga artystów w rozwój malarstwa 
brytyjskiego, a więc i europejskiego po-
czątków XX wieku jest wartością realną i 
niezaprzeczalną”.

Angielsko-polskie małżeństwo ma-
larzy miało dwoje dzieci: Halinę-Edith, 

Robert Polhill Bevan (1865-1925) – angielski malarz i litograf, reprezentant nowych 
kierunków malarstwa przełomu XIX i XX wieku (od impresjonizmu przez pointylizm i 
dywizjonizm do syntetyzmu), związany ze „Szkołą Pont-Aven”, inspirujący się dorobkiem 
takich sław malarstwa, jak: Vincent van Gogh, Paul Gauguin, August Renoir czy Paul 
Cezanne. Pośród tematów jego twórczości znajdują się nieistniejące już zabytki, jak mo-
drzewiowy kościół i dzwonnica w Mydłowie, a także widoki Opatowa sprzed ok. 100 lat. 

Angielski prekursor nowych kierunków malarstwa początków XX wieku, przyja-
ciel jednego z najwybitniejszych malarzy wszechczasów Paula Gauguina, związany ze 
słynną „Szkołą Pont-Aven”, zakochany w naszej rodaczce i w polskich krajobrazach. 
Również Opatów i jego okolice okazały się dla niego źródłem inspiracji i wdzięcznym 
tematem twórczości.
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INWESTYCJE 
ZA ŚRODKI 

UNIJNE

fundusze

zwaną przez mamę Halszką oraz Bob-
by’ego, czyli wspomnianego już Roberta 
juniora, który jest autorem jedynej dotąd 
monografii swego ojca („Robert Bevan. A 
Memoir by his Son”, wyd. w 1965 r.). O 
silnych związkach z Polską wspominał on 
mówiąc: „Matka bardzo kochała Polskę i 
uczyła nas kochać tę naszą drugą heroiczną 
ojczyznę. Jako dzieci mówiliśmy biegle po 
polsku z matką i z naszymi polskimi kuzy-
nami na wakacjach w Mydłowie”. Londyń-
ski dom państwa Bevanów znany był jako 
„The Polish House”.

Ocalić od zapomnienia
Sztuka utrwala świat, który przemija. 

Ma więc również wartość dokumentalną. 
Tak jest w przypadku obrazów Roberta 
Bevana tworzonych na terenie ziemi opa-
towskiej. Modrzewiowy kościół w Mydło-
wie z dzwonnicą o rzadkiej konstrukcji po-
wstał w 1724 r., a został zniszczony przez 
Armię Czerwoną podczas działań fron-
towych w 1944 r. Podobnie upływający 
czas i wydarzenia dziejowe rozprawiły się z 
wieloma miejscami Opatowa. Ich malow-
niczość i egzotyczna dla Bevana odmien-
ność niezwykle inspirowały tego przyby-
sza z dalekich stron. Dzięki temu cząstka 
naszego miasta i jego okolic zaistniała w 
nieoczekiwanej, artystycznej formie i za-
wędrowała gdzieś daleko, na salony sztuki 
europejskiej.

W opracowaniu korzystałem z artykułu Wła-
dysławy Jaworskiej „Love story sir Roberta Be-
vana w łowickim powiecie” (Mazowieckie Studia 
Humanistyczne, nr. 1/1997), a także ze źródeł in-
ternetowych: zasobów Wikipedii, stron: dawne-
kieleckie.pl, amazon.co.uk, oraz Uniwersytetu w 
Leeds (rysunek ulicy Opatowa).

Oprac. Zbigniew Zybała

W Opatowskim Ośrodku Kultury w 
ramach Dni Otwartych Funduszy Europej-
skich odbyło się spotkanie informacyjne 
o inwestycjach, które powstały na terenie 
gminy dzięki środkom unijnym. Zaintereso-
wani mogli zobaczyć wystawę poświęconą 
czterem najważniejszym projektom reali-
zowanym ze środków unijnych, zwiedzić 
budynek OOK po termomodernizacji i amfi-
teatr po rewitalizacji.

przedsięwzięcie, na którym bardzo mi zależy. 
Chcę go zrealizować w tej kadencji, bo wa-
runki urzędowania są fatalne, ściany zagrzy-
bione, wszystko prawie zdewastowane. Chce-
my też zlikwidować bariery architektoniczne 
dla osób niepełnosprawnych korzystając ze 
środków PFRON.

Z sąsiedniego budynku, gdzie znajdowało 
więzienie, burmistrz zamierza wykwaterować 
mieszkańców do kamienicy mieszczącej obec-
nie bibliotekę. Ta z kolei znajdzie pomiesz-
czenia na parterze OOK, w części, gdzie jest 
Klub Gwarek i prywatne punkty usługowe. 
Tu będzie duża przestrzeń, powierzchnia 
200-metrowa, wszystko doszklone, nowe re-
gały. Powstanie nowoczesne Centrum Kul-
tury. Przy wejściu, gdzie znajdowała się kasa 
kina, powstanie elektroniczny bilboard pro-
mujący nowe filmy, książki, kulturę w pigułce, 
miasto, gminę. Przebudowana zostanie klatka 
schodowa, która znajdzie się przy wejściu.

 Na terenie, gdzie znajdowało się byłe wię-
zienie, powstanie budynek niższy od ratusza, 
z kopertowym dachem, który będzie sąsiado-
wał z Kozim Rynkiem. Ściany zewnętrzne zo-
staną zachowane, w środku wszystko będzie 
wyburzone. Na dachu budynku zamontowa-
ne zostaną panele fotowoltaiczne. Energia z 
nich służyć będzie nowemu budynkowi, któ-
ry powstanie i ratuszowi.

W nowym obiekcie o 500-metrowej 
powierzchni znajdzie się Ośrodek Pomocy 
Społecznej, pomieszczenie na dożywianie, 
Centrum Konferencyjne, Muzeum Opa-
towa, Ziemi Opatowskiej, w środku - pa-
tio pod przeszklonym dachem. Taki dach 
zostanie też zamontowany nad Pasażem 
„Bobo”.

Ta inwestycja powstanie dzięki połącze-
niu dwóch projektów, termomodernizacji 
ratusza i rewitalizacji budynku byłego wię-
zienia. Środki będą pochodzić z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego. Całość wyniesie około 6 
mln zł, przy czym dofinansowanie do rewita-
lizacji - 80 proc., do termomodernizacji - do 
85 proc.

Termomodernizacja  
razem z rewitalizacją

- Udało nam się z termomodernizacją – 
powiedział podczas spotkania burmistrz An-
drzej Chaniecki. - Zrezygnowaliśmy z progra-
mu norweskiego, bo moglibyśmy nie uzyskać 
odpowiednich efektów ekologicznych, które 
są dość wygórowane. Cieszę się, że zrobili-
śmy coś pozytywnego. Mamy prawie nowy 
obiekt, tańszy w utrzymaniu. Nie musimy 
się martwić, kiedy to odrobimy, bo otrzyma-
liśmy dotację bezzwrotną. Oby jak najwięcej 
takich możliwości! 

Część środków unijnych nie pochodziła z 
termomodernizacji, tylko, w przypadku amfi-
teatru, z rewitalizacji. Prace zostały wykonane 
estetycznie i funkcjonalnie. 

W przyszłości czeka gminę moderniza-
cja kotłowni komunalnych oraz sieci prze-
syłowych. Całkowicie wyrzucone zostanie 
paliwo stałe, strata ciepła będzie minimal-
na. Ograniczona zostanie emisja pyłów i 
gazów. Ten projekt będzie kosztował ponad 
20 mln zł. 

Już wiele budynków zarówno wspólnot, 
jak i komunalnych przez ostatnie cztery lata 
zostało zmodernizowanych. Termomoder-
nizacja w budynkach komunalnych polegała 
na wymianie okien, stolarki, dociepleniu stro-
pów, ścian.

Prace przy ratuszu  
i byłym więzieniu

Burmistrz Andrzej 
Chaniecki poinformował 
o planowanej termomo-
dernizacji budynku Urzę-
du Miasta i rewitalizacji te-
renu, gdzie znajdowało się 
dawniej więzienie. – Bu-
dynek magistratu wymaga 
kapitalnego remontu, jest 
za mały – powiedział. – To 
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kultura

Na upalne, letnie dni Tomasz Skuza, 
kucharz Restauracji i Hotelu Miodowy 
Młyn poleca:

1. Owocowo orzeźwiającą sałatkę z ar-
buza serwowanego z serem feta i oliwka-
mi. To niezwykłe połączenie składników 
przeniesie nas w krainę niezapomnianych 
smaków. Do jej przyrządzenia potrzebne 
są: czerwona cebula, limonki, ser feta, pę-
czek natki pietruszki, świeża mięta, 3-4 
łyżki oliwy z oliwek, drylowane czarne 
oliwki, pieprz oraz podstawowy składnik 
– arbuz. Arbuz pokrojony w trójkąty deli-
katnie łączymy z fetą pokrojoną w kostkę, 
cebulą w wąskie paski, oliwkami, ziołami. 
Doprawiamy limonką oraz pieprzem, 
można całość posypać pestkami słonecz-
nika. To kompozycja witamin i smaków 
na talerzu.

2. Orzeźwiający chłodnik z czerwo-
nego buraka i botwinki. To klasyczna 
zupa letnia, pełna witamin. Przygotowu-

jemy ją na bazie podgotowanych młodych 
buraków oraz botwiny. Pozostałe składniki 
to drobno pokrojone świeże ogórki, rzod-
kiewka, kefir, kwaśna śmietana, odrobina 
czosnku i sok z cytryny. Doprawiamy do 
smaku solą i świeżo mielonym pieprzem. 
Odrobina szczypioru i koperku wieńczy 
dzieło. Zupa ma przepiękny kolor i uzależ-
niający smak. 

3. Klasyk kuchni „Miodowy Młyn” 
czyli stek z łososia na krewetkach. Świeże-
go łososia przyprawiamy solą i pieprzem, i 
pieczemy. Następnie na klarowanym maśle 
smażymy krewetki z odrobiną aromatycz-
nego białego czosnku, doprawiamy przy-
prawami uważając, aby nie przetrzymać 
krewetek na ogniu zbyt długo. Łososia z 
szaszłykiem z krewetek podajemy wraz z 
soczystą cząstką cytryny. Danie stanowi 
smak morskich podróży na talerzu. 

Tomasz Skuza jest doświadczonym 
kucharzem, którego motto brzmi: „Każ-
dy posiłek to okazja do podróży w krainę 

smaku…” Tworzenie potraw nietuzinko-
wych, wyszukanych, łączących odległe 
smaki w harmonijną i niezapomnianą 
całość oraz serwowanie ich w równie nie-
szablonowy sposób to wizytówka pana 
Tomasza. 

Na letni piknik 

Strefień 
na Jasnej Górze

Słowacy z partnerskiego miasta  
Modrego Kamienia w Opatowie

W koncercie na Jasnej Górze wzięło 
udział 150 Orkiestr Ochotniczych Straży 
Pożarnych z całej Polski . Zespół „Stre-
fień” z Jurkowic był jednym z 26 zespołów 
artystycznych OSP, który wziął udział w 
uroczystości. Pięknie prezentował się w 
swoich opatowskich i świętokrzyskich 
strojach ludowych na tle mundurów stra-
żackich. Zaproszone orkiestry i zespoły 
wykonywały utwory patriotyczne i ma-
ryjne. 

Podczas mszy świętej na stół Pański 
złożone zostały dary. Kwiaty niosła ubra-
na w strój ludowy regionu świętokrzy-
skiego druhna Wiktoria Gromczyk z ze-
społu „Strefień”. 

Uczestnicy pielgrzymki powrócili w 
nasze opatowskie strony pełni wrażeń i 
zapału do nowych działań. Współorgani-
zatorem wyjazdu był Opatowski Ośrodek 
Kultury.

W końcu kwietnia odbyła się VII 
Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków 
na Jasną Górę. Do udziału w niej został 
zaproszony Zespół Teatralno-Obrzędowy 
„Strefień” z Jurkowic.

Wymianę ze Słowakami władze samo-
rządowe Opatowa traktują nie w katego-
riach materialnych, ale zwykłych, ludzkich, 
wzajemnej przyjaźni, międzynarodowej 

Z trzydniową wizytą przebywali w Opatowie przedstawiciele zaprzyjaźnionego sło-
wackiego miasta Modry Kamień, burmistrz Aladar Bariak, radni - Angelika Adamová 
i Jozef Nociar. Goście uczestniczyli w Jarmarku Opatowskim, wzięli udział we mszy 
świętej, która odbyła się w Kolegiacie Opatowskiej, zwiedzili miasto i okolice.

współpracy, wzajemnym poznawaniu sie-
bie, wymianie doświadczeń w zakresie funk-
cjonowania samorządów i w zakresie pozy-
skiwania środków unijnych.
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NA 
FESTIWAL 

EUTRAPELIA 

Grupa „Wózek” ze spektaklem 

NOMINACJE 
DO BUSKA-ZDROJU 

I KONCERT 
FINAŁOWY

Zespoły weselne  
w amfiteatrze 

Gimnazjalna Grupa Teatralna „Wó-
zek” wystąpiła z przedstawieniem pro-
filaktycznym, które obejrzeli uczniowie 
Samorządowego Zespołu Szkół nr 1, 
SZS nr, Szkoły Podstawowej imienia 
Jana Pawła II w Kobylanach. Spektakl 
wieńczył cykl lekcji prowadzonych przez 
wychowawców w klasach I-III gimna-
zjum. 

Przedstawienie ukazywało historię 
dorastania i poszukiwania sensu istnie-
nia współczesnego gimnazjalisty, który 
zmierzając niełatwą drogą ku dojrzałości, 
ciekawy świata i ludzi, często buntuje się, 
eksperymentuje i wyraża swój sprzeciw 
wobec otaczającej go rzeczywistości. Spek-

takl stawiał pytania: Jak odkrywać siebie? 
Skąd brać odwagę, by pozostać wiernym 
swoim ideałom? Jak nauczyć się dokony-
wać właściwych wyborów? W jaki sposób 
odnaleźć złoty środek, aby realizując swoje 
marzenia nie zapomnieć o najważniejszych 
wartościach, których należy bronić, by 
móc żyć mądrze? Los głównego bohatera 
Wojtka był przestrogą dla młodych wi-
dzów. Za podjęte decyzje ponosimy konse-
kwencje, największą i najbardziej dotkliwą 
jest śmierć człowieka.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane 
przy współpracy Komendy Powiatowej 
Policji w Opatowie, której komendant, in-
spektor Leszek Dębowski pogratulował i 

podziękował młodzieży za przygotowanie 
przedstawienia. Zwrócił się do młodych 
widzów o przeanalizowanie zachowania 
bohatera spektaklu, jego kolegów, relacji w 
domu rodzinnym.

Inspektor podkreślił, że właściwie wy-
ciągnięte wnioski ze spektaklu, analiza błę-
dów w zachowaniu, wychowaniu, mogą 
przyczynić się do uniknięcia wielu trud-
nych sytuacji, nawet tragedii.

W spektaklu udział wzięli: Przemysław 
Kidoń, Jakub Foryś, Izabela Wiśniewska, 
Adrian Golec, Kamil Masternak, Magda-
lena Szcześniak, Edwin Wieczorek, Bar-
tosz Bara, Mateusz Wiśniewski. Młodzież 
pracowała pod kierunkiem nauczycieli: A. 
Kotkowskiej, M. Strzyż, instruktor OOK 
D. Jopek.

W amfiteatrze Opatowskiego 
Ośrodka Kultury odbyły się eliminacje 
rejonowe do XXXIX Buskich Spotkań z 
Folklorem. Udział w nich wzięło w su-
mie 45 kapel, zespołów śpiewaczych i 
solistów. 

Nominacje do udziału w finale otrzy-
mały: zespoły śpiewacze: „Brodowianki”, 
„Echo Adamowa”, „Dwikozianie”, „Ku-
mosie”, „Marcinkowianie, „Borianki”, 
„Gromada”, kapele - Zofii Ślęzak, Hen-
ryka Bartosa, Kapela Ludowa Opatów, 
„Sołtyski”. Do Buska pojechali też soli-
ści: instrumentalista Zygmunt Curyło, 
śpiewacy - Stanisław Pacek, Marta Za-
włocka, Bożena Jędrzejewska, Wiesław 
Szydłowski. Jury obradowało w składzie: 
Jerzy Gumuła, Michał Stachurski - mu-
zycy Wojewódzkiego Domu Kultury w 
Kielcach oraz Anna Syska- choreograf 
WDK w Kielcach.

W Koncercie Finałowym Buskich 
Spotkań z Folklorem, w Parku Zdrojo-
wym zaprezentowała się Kapela Ludowa 
"Opatów”. Paweł Żerdecki grał na akor-
deonie, Marcin Waszczyk grał na klar-
necie, Damian Janda – na trąbce, Leszek 
Kozłowski – na kontrabasie. Muzycy 
wykonali Śpiwę Białkowskiego, dwie po-
leczki – Żydówkę i Iskrę. Dynamiczne, 
rytmiczne utwory zwróciły uwagę juro-
rów. 

Młodzież z Zespołu Szkół nr 1 dzia-
łająca w Grupie Teatralnej przy Opatow-
skim Ośrodku Kultury zaprezentowała 
spektakl „A to Polska właśnie” w reży-
serii Edyty Gwoździk. Spektakl ogląda-
ła Alicja Szewczyk z kapituły Festiwalu 
Eutrapelia, która zaprosiła młodych ak-
torów na finał do Miejskiego Centrum 
Kultury w Stalowej Woli. 

Młodzi artyści zachwycili publicz-
ność wspaniałą grą aktorską i wokalnym 
wykonaniem niezwykle wartościowych 
utworów. W spektaklu wykorzystano frag-
menty „Wesela” i „Wyzwolenia” Stanisława 
Wyspiańskiego, „Wielkiej Improwizacji” z 
„Dziadów” części III Adama Mickiewicza, 
wiersze Juliusza Słowackiego, Cypriana 
Kamila Norwida. - Ten wspaniały spektakl 
był lekcją historii naszej Ojczyzny i pa-
triotyzmu - powiedziała Edyta Gwoździk. 

- Stał się okazją do stawiania najważniej-
szych pytań o wolność, miłość do Ojczy-
zny, zbawienie.

Uczniowie podkreślali, jak bardzo an-
gażują się w artystyczne przedsięwzięcia. 

- Młodzi ludzie dali dziś swoje świa-
dectwo myślenia kategoriami wartości na-
rodowych i troski o dziedzictwo kulturo-
we – podkreśliła Alicja Szewczyk. Ksiądz 
prałat dr Michał Spociński pogratulował 
dyrektor Magdalenie Gdowskiej wspa-
niałej, dojrzałej i uzdolnionej młodzieży, 
Edycie Gwoździk - znakomitych osiągnięć 
artystycznych.

3 maja w amfiteatrze Opatowskiego 
Ośrodka Kultury odbył się Festyn Ma-
jowy. W ciągu dziewięciu godzin zapre-
zentowało się aż 11 zespołów, od kapel 
weselnych wykonujących muzykę typowo 
folklorystyczną, po grupy coverowe z re-
pertuarem rock, pop i disco-polo.

W nowo wyremontowanym amfite-
atrze bawili się nie tylko mieszkańcy Opa-
towa, ale też turyści z całego województwa 
świętokrzyskiego, a nawet dalszych zakąt-
ków naszego kraju. Podczas imprezy działa-
ły również nowo powstałe szalety miejskie, 
z których można było korzystać bezpłatnie. 
Uczestnicy konkursów przeprowadzonych 
przez redaktora Jerzego Strzyża mogli wy-
grać zabawki, wejściówki do wesołego mia-
steczka, pizzę. Na straganach do nabycia 
były pamiątki regionalne, nalewki owocowe 
i ziołowe oraz futrzane narzuty.

W tym roku zagrali: Orkiestra Polo-
wa Brygady Polskich Drużyn Strzeleckich 
z Kunowa, Opatowska Kapela Biesiadna 
z Opatowskiego Ośrodka Kultury, Arty-
styczny Zespół Cygański „Romano Dżi” z 
Opatowa, Kapela Jana Kowalskiego z Wi-
tosławic, debiutująca kapela pod kierow-
nictwem Stanisława Witkowskiego, Mille-
nium z Opatowa, Dance z Kielc, Metrum z 
Ostrowca Świętokrzyskiego, Toffi Band ze 
Starachowic, HDS z Bałtowa oraz

Ibis z Ostrowca Świętokrzyskiego. 
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplo-
my i statuetki ufundowane przez dyrektora 
OOK Andrzeja Klimonta.
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Jego rodzice, oboje lekarze, ukończyli studia w 1915 r. w Krako-
wie. Mama Helena od razu zaczęła pracę w szpitalu wojskowym w 
Wiedniu, gdzie Jan Bohdan się urodził. Ojciec otrzymał propozy-
cję asystentury od wybitnego w owym czasie chirurga, prof. Kade-
ra, ale jej nie przyjął. Jego siostra wyszła za mąż za dyrektora szpitala 
powiatowego w Opatowie. Gdy w 1918 r. jej mąż uzyskał awans do 
Kielc, zaproponował szwagrowi, aby objął po nim stanowisko. I tak 
od kwietnia rodzice Jana osiedlili się w Opatowie. Bohdan Gliński 
kierował miejscowym szpitalem do 1968 r. 

Państwo Glińscy po woj-
nie, w 1948 r., postawili do-
mek przy ulicy Kilińskiego 6. 
Wcześniej mieszkali w kamie-
nicy pożydowskiej w rynku, 
naprzeciwko skweru, gdzie 
był pomnik Ludwika Zwierz-
dowskiego „Topora”. Nie 
mogli się jednak porozumieć 
z jej zarządcą. Starosta Jan 
Kaczor namówił ich do bu-
dowy. Mieszkali w Opatowie 
do 1970 r. Dwa lata wcześniej 
Bohdan zrezygnował z funk-
cji dyrektora i dalej pracował 
jako lekarz. Kierownictwo 
przekazał doktorowi Przybyl-
skiemu. 

Prezydent RP Ignacy Mościcki na 
uroczystościach w powiecie opa-

towskim, 1926-27

Strażacy, Bohdan Gliński,  Stanisław Koliński, pan Wróbel,  Opatów,  
ok. 1936 r.

Bohdan Gliński w szpitalu, Opatów, ok. 1928 r.

Rodzice sprzedali dom w Opatowie i przeprowadzili się do 
Rudki, powiat Mińsk Mazowiecki, do syna Jana Bohdana, który 
pracował tam w Sanatorium Przeciwgruźliczym. Przeszedł cała ka-
rierę od asystenta do dyrektora. 

Jan Bohdan Gliński w latach 1930-1934 uczył się w gimnazjum 
w Rydzynie, w Poznańskiem. Po zdobyciu matury rozpoczął studia 
lekarskie w Warszawie. W 1939 r. otrzymał absolutorium. 1 wrze-
śnia jako ochotnik po kilku tygodniach wędrówki na wschód zna-
lazł się z bratem ciotecznym Sokołowskim w Grupie „Polesie” gen. 
Franciszka Kleeberga. Brał udział w bitwie pod Kockiem z karabi-
nem w ręku. Nie przyznał się, że jest absolwentem medycyny. Do-
stał się do niewoli, przebywał w obozie jenieckim w Altengrabow 
koło Magdeburga, gdzie pracował jako sanitariusz. Gdy Niemcy go 
zwolnili, wrócił do Opatowa. Dojeżdżał do Warszawy, zaczął zda-
wać egzaminy dyplomowe, początkowo jawne, potem tajne, zdobył 
dyplom lekarski. Pierwszy etat otrzymał w Warszawie, w szpitalu 
zakaźnym. 

W 1942 r. wstąpił do AK. W czasie powstania warszawskiego 
prowadził punkt sanitarny blisko ulicy Marszałkowskiej i Nowo-
grodzkiej. Gdy Niemcy zajęli ten kwartał, wyprowadzili go z perso-
nelem przez teren Szpitala Dzieciątka Jezus na Dworzec Zachodni 
i wieźli do Pruszkowa. Udało mu się opuścić wagon, przenocować 
we Włochach i nawiązać kontakt z przedstawicielem AK, który 
skierował go do Górc, wtedy gmina Młociny, obecnie dzielnica 
Woli. Tam było dużo rannych uciekinierów z Warszawy, objął nad 
nim opiekę lekarską. Zaraz po wojnie 10 lat pracował w Zgorzelcu, 
gdzie był lekarzem powiatowym, kierował całą służbą zdrowia. 30 
lat pracował w Rudce, skąd przeszedł na emeryturę i przeprowadził 
się w 1981 r. do mieszkania na warszawskim Powiślu, które należało 
do jego wuja Michała Sokołowskiego, brata rodzonego jego mamy. 
Do 1995 r. jeszcze dojeżdżał do Otwocka, gdzie dalej pracował w 
swoim zawodzie. 

Oprócz pracy zawodowej od wielu lat zajmuje się historią me-
dycyny. Napisał biogramy blisko 6 tys. lekarzy polskich, co zostało 
wydane w pięciu tomach przez Naczelną Izbę Lekarską. Obecnie 
pracuje nad szóstym tomem. 

Ożenił się w 1941 r. Jego małżonką została Krystyna Olesiów-
na, córka Andrzeja, Olesia, znanego artysty malarza w Krakowie 
i Kielcach. W 1944 r. urodziła im się w Warszawie córka Zofia, w 
1948 r. w Zgorzelcu - syn Andrzej, który obecnie mieszka na Żoli-
borzu. Zofia przebywa w Niemczech, jej córka Agnieszka z mężem 
i czworgiem dzieci mieszka razem z Janem Bohdanem Glińskim na 
Powiślu. 
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Adolf Ułanowicz, Adolf Czajkowski, Jan Sarzyński, Kazimierz Wro-
na, Kazimiera Monkówna

Kania. Od lewej Kazimierz Czerwiński, Stanisław Religa...Opatów

Święto strażackie Zofia i Bohdan Glińscy, Edmund Świstowski, Krystyna Oleś i Jan 
Gliński, Opatów 1941 r.

Stanisław Kotlarz, 
Helena i Bohdan 

Glińscy, Stanisława 
Pośnikowska, po-

łożna Zofia Ołubiec

Helena, Jan i Zofia 
przy budowanym 

domku, 1948 r.

W mieszkaniu Glińskich, od lewej z tyłu Karski z Włostowa, Gnatow-
ski, drugi rząd od lewej Helena Glińska, felczer Jadczyk

Święto Strażaka ok. 1931 r. , w środku starosta Kałucki

Bohdan Gliński w mundurze strażaka, 1931 r.
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Z albumu  
rodziny lekarskiej 
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cd na str. 22

Jan Bohdan Gliński jest mieszkańcem Warszawy, ale przez 
wiele lat mieszkał i pracował w Opatowie. Jego ojciec Bohdan 
kierował miejscowym szpitalem przez pół wieku, od 1918 do 
1968 r. Z tego okresu pochodzi wiele ciekawych zdjęć z ich al-
bumów rodzinnych. 

Jan Bohdan Gliński jako najcenniejsze wybrał zdjęcie, które 
przedstawia jego rodziców, Helenę z domu Sokołowską i Bohdana. 
W tym roku kończy 100 lat, ale ma świetną pamięć. Pasjonuje go 
historia Opatowa, zna wiele ciekawych faktów, zwłaszcza dotyczą-
cych dziejów służby zdrowia. - Posiadam mnóstwo materiałów o 
Opatowie, przygotowałem około 50 biogramów lekarzy związa-
nych z miastem – opowiada. – Interesuje mnie jego historia, mam 
wiele książek, publikacji na ten temat. 

Bohdan Gliński, ok. 1924 r. 

Helena i Bohdan Glińscy, 1934 r. 
Od prawej, Helena z Sokołowskich Glińska, Janek i Zosia, Bohdan 

Glinscy,  ok. 1922-23 r. 

Dr Bohdan Gliński, naczelnik 
OSP, 1934 r.

Helena i Bohdan Glińscy, 1958 r.

Dr Helena Glińska, Rudka, 
1958 r.

Bohdan Gliński w mundurze 
studenckim, Kazań 1905 r. 

Dr Bohdan Gliński, naczelnik 
OSP 1922-29

Mieczysław Ornatkiewicz, dr Boh-
dan Gliński, z tyłu studenci, 1960 r. 


