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prace konserwatorskie, prace remontowe

Krzyż w Kornacicach
Na rozstaju dróg, które prowadzą do wsi Kornacice stoi krzyż ufundowany na po-

czątku ubiegłego wieku. W tym roku, w 110. rocznicę powstania, przybrał całkiem 
nowy wygląd, został wzmocniony i odnowiony. 

Z pomocą gminy
- Krzyż pięknie wygląda, teren wokół 

jest czysty – pokazuje sołtys Kornacic, Zofia 
Flasińska. - Wcześniej o wszystko dbaliśmy 
we własnym zakresie, co roku odnawialiśmy 
krzyż na wiosnę, malowaliśmy wapnem pia-
skowiec. Z tyłu został osmalony od ognia. To 
brzydko wyglądało. 

Teraz mieszkańcy poprosili o pomoc w 
odnowieniu burmistrza Andrzeja Chaniec-
kiego. Bardzo zaangażowali się: Jarosław 
Czub i radny Waldemar Bocheński. Przy-
jeżdżali, oglądali, włączyli się w prace. Prezes 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej, Grzegorz Gajewski dał ma-
teriały i fachowców, którzy odnowili krzyż. 
Zrobiony został podest, schody, położona 
kostka. - Wszystko ładnie wygląda, bo to cen-
trum sołectwa, na rozdrożu dróg – dodaje soł-
tys. - Trawa jest wykoszona. Z pomocą gminy 
wszystko zostało zrobione.                

By zapewnić duszom 
wieczny spokój

W kamieniu, pod krzyżem, zostały wyku-
te słowa: „Na cześć i chwałę Bogu ten krzyż 
wystawił Andrzej Martynowski d. 9 paździer. 
1906 r.”. 

Andrzej Martynowski był mieszkańcem 
wsi, mieszkał nieopodal. Podobny krzyż, 
niemal identyczny, w tym samym roku  zo-
stał  wystawiony na cmentarzu w Ptkanowie, 

na grobie jego ojca i żony. Może to właśnie 
śmierć najbliższych była powodem budowy 
przydrożnego krzyża, by zapewnić wieczny 
spokój ich duszom. 

Wykute w kamieniu nazwisko może też 
świadczyć o tym, że fundator chciał zapewnić 
sobie szacunek mieszkańców Kornacic. Krzyż 
mógł też powstać, by upamiętnić rozpoczęcie 
w 1906 r. rozbudowy kościoła w Ptkanowie. 

Do czasu renowacji w południowo-
-wschodniej części krzyża można było zo-
baczyć osmolone ślady. Krzyż był bowiem 
świadkiem pożaru, który wybuchł w mroźną, 
lutową noc 1963 roku. Palił się stojący obok 
budynek po byłej szkole. 

Wnuk fundatora, Jan Martynowski, w 
latach 70. ubiegłego wieku w miejscu znisz-
czonej części krzyża umieścił postać ukrzy-
żowanego Chrystusa z koroną cierniową na 
głowie. 

Kolejne pokolenia mieszkańców dbały o 
krzyż, przystrajały go wstążkami, kwiatami, 
zapalały świece. Do dzisiaj spotykają się w 
maju by odśpiewywać przy krzyżu majówki. 

I modlili się, i w piłkę grali
Jesteśmy na rozdrożu dróg, w centrum 

Kornacic, jedna droga prowadzi do Opato-
wa, druga do Podola, Lipowej, Trebanowa, 
Małoszyc, Ćmielowa, trzecia do Ostrow-
ca. Dawniej tu przechodził ważny szlak do 
Ćmielowa.   

-  Jestem rodowitym mieszkańcem Kor-
nacic i ten krzyż ma dla mnie duże znacze-
nie – przyznaje Piotr Mokrzycki. - Tutaj 

przychodzili moi przodkowe, dziadziuś, 
tata. Przy nim odprawiano majówki, nabo-
żeństwa. Każdy by chciał, by w jego wsi taki 
krzyż stał.

Ewa Frańczak wspomina, że często z ro-
dzicami chodziła tutaj tą dróżką, do dziad-
ków i dobrze pamięta ten krzyż od dawna. 
-  Zatrzymywaliśmy się, modliliśmy – opo-
wiada. - Przychodziłam na majówki, śpie-
waliśmy pieśni maryjne: Chwalcie łąki uma-
jone, Litanię do Matki Boskiej, Pod twoją 
obronę.

Dla sołtys Zofii Flasińskiej ten krzyż jest 
ważny od dawien dawna, od czasów dzieciń-
stwa. Pamięta, jak z koleżankami przycho-
dziła tutaj, ubierała krzyż w kaczeńce, bo 
było ich dużo na pobliskich łąkach. - Robi-
łyśmy solidne bukiety, także z bzu - pamięta. 
- Raz spadł śnieg w nocy z ostatniego dnia 
kwietnia na pierwszego maja i nam wszyst-
ko przysypał. Byłyśmy niezadowolone, że 
zniszczył nam bukiety. Mieliśmy taką panią, 
nazywała się Julia Soboń, ona wszystkiego 
dopilnowywała. Starsze panie siedziały na 
ławkach, a dzieci stały obok. Tu mieliśmy 
wyświęcanie księdza Radosława Koterbskie-
go z naszej parafii, teraz jest w Tarnobrzegu.

Barbara Mokrzycka przybyła do Korna-
cic przed 30 laty. Z dużym szacunkiem pod-
chodziła do kultywowanych przez miesz-
kańców spotkań przed krzyżem. 

- Za naszych młodych lat nie było radia, 
telewizji, przychodziliśmy tu na majówki – 
opowiada Teodozja Korcińska. - Zjawialiśmy 
się tutaj zaraz po szkole. Najpierw bawiliśmy 
się, ganialiśmy, potem czekaliśmy na majów-
kę. Pół dnia upływało koło krzyża. 

Krzysztof Kwaśniak pamięta, gdy jako 
chłopiec grał tutaj z kolegami w piłkę. Nie-
raz poleciała pod krzyż i Julia Soboń zaraz 
nakrzyczała. To było pamiętne miejsce. – 
Mówiliśmy, że idziemy na wieś i wiadomo, że 
szliśmy pod krzyż - dodaje. 

Przed krzyżem w Kornacicach, od lewej strony – Piotr Mokrzycki, Ewa Frańczak, sołtys Zofia 
Flasińska, Barbara Mokrzycka, Teodozja Korcińska, Krzysztof Kwaśniak
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Przed zbliżającymi się wakacjami
życzymy uczniom wspaniałego wypoczynku, wiele słońca, 

wielu ciekawych spotkań i rozmów, bezpiecznych podróży po kraju i świecie.
Dobrego wypoczynku życzymy też wychowawcom dzieci i młodzieży. 
Wracajcie zdrowi i szczęśliwi do szkół. Do zobaczenia we wrześniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

Jacek Cheba

Burmistrz
Miasta i Gminy Opatów

Andrzej Chaniecki
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Naszą cechą jest odpowiedzialność
z życia samorządu

WAŻNE DECYZJE 

rozmowa z przewodniczącym Rady Miejskiej, Jackiem Chebą

Podczas sesji Rady Miejskiej w maju radni podjęli kilka decyzji w sprawie nieru-
chomości na terenie gminy i miasta.  

- Jak przebiega współpraca z burmi-
strzem, radnymi niemal w połowie kaden-
cji?

- Moja współpraca z radnymi, burmi-
strzem układa się bardzo pozytywnie. Mam 
pełen podziw dla radnych, którzy angażują 
się, by rozwijało się miasto i gmina Opatów. 

Muszę powiedzieć z nieukrywaną satys-
fakcją, że współpraca wszystkich radnych z 
burmistrzem układa się także dobrze. Naj-
bardziej cieszę się z faktu, że kiedy burmistrz 
mówi o rozwoju naszego miasta, naszej gmi-
ny, to w jego oczach, jego słowach wyczuwa 
się pasję, co jest bardzo ważne. Wiem, że 
mieszkańcy Opatowa chcieliby zapewne 
szybszych zmian, energicznych. Staramy się 
to robić, ale naszą cechą jest odpowiedzial-
ność. I tutaj pośpiech nie jest wskazany, przy-
najmniej w niektórych przypadkach. 

- Jakie obecnie realizowane są projekty, 
co jest najpilniejszego do wykonania? 

- Cały czas trwa realizacja różnych 
projektów, przygotowujemy się do inwe-

stycji wspominanych już przez burmistrza. 
Priorytetowa sprawa to Zakład Opiekuń-
czo-Leczniczy w Brzeziu. Problemem jest 
bezrobocie, brak pracy, brak mieszkań, ale 
z tym drugim problemem zaczynamy sobie 
pomału radzić, bo będziemy korzystać pew-
nie z pomocy środków unijnych. Myślimy 
o zaadaptowaniu mieszkań po budynku bi-
blioteki, do tego mieszkania po byłych ga-
rażach policji, dochodzi do zamiany miesz-
kań, więc część mieszkańców już otrzymała 
mieszkania przy ulicy 1 Maja i w innych 
miejscach. Problem mieszkaniowy w ciągu 
dwóch lat będzie po części rozwiązany. Bu-
duje się blok developerski, który też w tym 
pomoże.  

Gmina Opatów podpisała umowę z 
Zarządem Województwa Świętokrzy-
skiego na realizację modernizacji dróg 
gminnych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Działanie Podsta-
wowe Usługi i Odnowa Wsi na Obsza-
rach Wiejskich.

Przebudowane zostaną drogi o łącznej 
długości 2853 m: Strzyżowice – Mydłów, 
Gojców – Włostów, Strzyżowice – Koby-

Dlaczego tak ważne są te decyzje? Od-
powiada burmistrz Andrzej Chaniecki: 
– Realizujemy plan, założony budżet. Spra-
wy inwestycyjno-majątkowe wiążą się nie-
uchronnie z nieruchomościami albo pod 
inwestycje dla prywatnych inwestorów, albo 
pod budownictwo indywidualne, albo pod 
usługi. Także dla potrzeb gminy. Trudno jed-
nak jest przewidzieć, czy wszystkie te decyzje 
będą zrealizowane. Z doświadczenia wynika, 
że dzisiaj plan uchwalony, za parę miesięcy 
w danej części miasta czy terenu może być 
nieaktualny. Mogą pojawić się inne wyzwa-
nia. Realizacja planów zależy przede wszyst-
kim od środków, które można spożytkować. 
Trzeba wtedy wprowadzać zmiany i uaktual-
niać plany.  Tak jest w życiu ze wszystkim, z 

Gmina Opatów realizowała zajęcia 
warsztatowe w szkołach, prezentowała 
dziedzictwo kulturowe, indywidualne 
pasje, takie jak hodowla gołębi, wyko-
nywanie  przedmiotów ze słomy. 

Zorganizowała również aktywne lek-
cje ukazujące wykorzystanie potencjału 
kulturowego do promocji miasta. Prze-
prowadziła warsztaty fotograficzne oraz 
konkurs dla uczniów klas szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych na opracowa-
nie projektu przewodnika o Opatowie, 
obiektach zabytkowych i infrastrukturze 
turystycznej. 

Wszystko odbyło się w ramach pro-
jektu „To, co mamy, to tym chcemy za-
chwycać! - wykorzystanie potencjału 
społeczno-materialnego Opatowa nale-
żącego do regionu Gór Świętokrzyskich 
dla upowszechniania wiedzy, aktywizacji 
lokalnych inicjatyw, rozwoju oferty tury-
stycznej i produktu turystycznego”. 

Projekt współfinansowała Szwajca-
ria w ramach szwajcarskiego Programu 
Współpracy z nowymi krajami członkow-
skimi Unii Europejskiej. Wartość dofi-
nansowania – 10 666,06 CHF.  

PROJEKT 
GMINY OPATÓW 

W RAMACH PROGRAMU 
„GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 

NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ”

planami organizacyjnymi, podlegają one cią-
głej dynamice, wpływom otoczenia i różnym 
trendom społeczno-gospodarczym.

Działka w rejonie ulicy Kościuszki i 
Szpitalnej jest atrakcyjna, można ją zagospo-
darować na cele usługowe, wypoczynkowe, 
rekreacyjne.  Z istoty uchwały już wynika, 
że przeznaczona na usługi i rekreację. W 
planie są określone proporcje, ile może być 
powierzchni budynku, ile parkingu, zieleni. 
Teren ten podlega pod konserwatora. Byłoby 
to ładne miejsce na budynek wielorodzinny, 
jednak konserwator wykluczył taką możli-
wość ze względu na usytuowanie kolegiaty. 
Mimo argumentacji nie udało się uzyskać 
akceptacji wojewódzkiego konserwatora za-
bytków na realizację budownictwa wyższe-
go, jedynie na niskie, usługowe, wkompono-
wane w otoczenie.

lany, Strzyżowice - Aleksandrów- Muro-
waniec i ul. Ptasia. 

Opatów otrzyma dotację w wysokości 
464 825 zł, co stanowi 63.63 proc. kosz-
tów kwalifikowanych zadania.

W ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych zostaną też wykonane dwa 
odcinki dróg, w miejscowości Czerników 
Karski o długości 850 m i Lipowa - Ro-
sochy o długości 600 m. Dofinansowanie 
wyniesie 201 954 zł.

PIENIĄDZE 
NA MODERNIZACJE DRÓG
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WIELE PRAC DO WYKONANIA
inwestycje

opieka społeczna

Podczas sesji Rady Miejskiej w koń-
cu kwietnia burmistrz Andrzej Chaniecki 
poinformował o planowanych inwesty-
cjach. Odpowiadał też na pytania o zło-
żone projekty, możliwości dofinansowa-
nia, zdobycia pieniędzy z zewnątrz.  

Andrzej Chaniecki przypomniał, że w 
sprawie obwodnicy jesienią 2015 r. został 
ogłoszony przetarg na wyłonienie wyko-
nawcy nowych uzgodnień i warunkach 
środowiskowych. Poprzednie straciły waż-
ność w marcu ubiegłego roku. Trzeba od 
nowa  zbadać, czy nie zmieniło się środo-
wisko biologiczne fauny i flory. Do poło-
wy 2018 r. jest czas na wykonanie decyzji 
środowiskowej i opracowanie koncepcji.   

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich gmina chce wykorzystać każde pie-
niądze. Złożono sporo wniosków, a pie-
niędzy jest tylko około 60 mln zł. 

Gmina złożyła jeszcze wniosek z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na wspie-
ranie kultury. - Mam nadzieję, że nasz 
projekt dotyczący biblioteki publicznej 
będzie punktowany szczególnie – powie-
dział burmistrz Andrzej Chaniecki. - To 
nie jest kilkunastomilionowy projekt, 
tylko kilkumilionowy, półtoramiliono-
wy. Mamy już przygotowaną wizualizację 
przyszłej biblioteki. 

Wojewoda świętokrzyski Agata Woj-
tyszek poinformowała, że będą dwie tury 
przyznawania środków na tak zwane „po-
wodziówki”. Jest więc szansa, że gmina 
otrzyma pieniądze i co najmniej jedna 
droga zostanie wykonana. To ogromny za-
strzyk finansowy wynoszący 80 proc. kosz-
tów. A dróg do wykonania jest sporo. 

Obiekt w Brzeziu będzie przeznaczony 
na 32 osoby. Planowane są w nim usługi 
rehabilitacyjne nie tylko dla mieszkańców 
gminy. To duże przedsięwzięcie, także pod 
względem kosztorysowym, będzie 2,2 tys. 
metrów, prawie cztery razy tyle niż teraz. 
Znajdujący się tam budynek mieszkalny zo-
stanie zburzony do fundamentów. Musi być 
bowiem zachowana jednolita koncepcja, 
estetyka, funkcjonalność. Będzie dobudo-
wane duże zaplecze rehabilitacyjne. Obiekt 
znajduje się już na liście wojewody. Gmina 
wspólnie z Narodowym Funduszem Zdro-
wia planuje go otworzyć w 2018 r.  

Podczas sesji radni podjęli uchwałę o 
rewitalizacji. Zarząd Województwa może 
ogłosić konkurs pod koniec tego roku. 
- Jesteśmy bardzo zainteresowani termo-
modernizacją Samorządowego Zespołu 
Szkół nr 2, mamy już projekt, który trochę 
zmienimy po naszych doświadczeniach – 
powiedział burmistrz Andrzej Chaniecki. – 

Niezbędna jest też 
termomodernizacja 
budynku szkoły w 
Kobylanach. Grun-
townej rewitalizacji, 
w tym termomo-
dernizacji, wymaga 
budynek Urzędu 
Miasta, który jest w 
bardzo złym stanie.  

Gmina przy-
gotowuje też pro-
jekt przebudowy 
oczyszczalni i mo-
dernizacji sieci. W maju złoży wniosek, bo 
jest już ogłoszony konkurs. Gmina kończy 
też projekt na mieszkania po garażach w 
podwórku dawnego budynku policji. Stara 

Wizualizacja przyszłej biblioteki publicznej

Ośrodek otrzymał nowe pomieszczenie z kompleksowym wypo-
sażeniem

się o środki z Banku Gospodarstwa Krajo-
wego. - Mamy wiele inwestycji do wyko-
nania - podkreślał burmistrz. - Potrzeby są 
ogromne. 

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązuje 
ustawa o pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci, rządowy program 
Rodzina 500 Plus. Za jego realizację 
w gminie Opatów odpowiada Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

- To największe  dotychczas nasze za-
danie - mówi kierownik ośrodka Elżbieta 
Chodorek. - Dla zapewnienia płynności 
pracy oraz poprawy warunków przyjmo-
wania interesantów, burmistrz przekazał 
nam dodatkowe pomieszczenia. Przygo-
towane zostało także kompleksowe wy-
posażenie oraz niezbędny sprzęt infor-
matyczny.  

Od 1 kwietnia do 6 czerwca wpły-
nęło 710 wniosków o ustalenie prawa 

do świadczenia wychowawczego, wy-
dano 673 decyzje administracyjne. Po-
moc przyznana została dla 1057 dzieci. 
Ośrodek szacuje, że nie jest to jeszcze 
całkowita liczba uprawnionych. Wnioski 
przyjmowane są nadal i rozpatrywane na 
bieżąco. Wypłacane świadczenia zdecy-
dowanie wpływają na poprawę sytuacji 
materialnej rodzin.

Prawo do świadczenia ustalane jest na 
okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 wrze-
śnia 2017 r. Osoby, które złożą wnioski 
do końca czerwca 2016 r., otrzymają wy-
równanie od 1 kwietnia, miesięcznie500 
zł na każde uprawnione dziecko.

Świadczenie przysługuje matce, ojcu, 
opiekunowi faktycznemu dziecka albo 

opiekunowi prawne-
mu bez względu na 
osiągane dochody 
rodziny na drugie i 
kolejne dziecko do 
ukończenia przez nie 
18 lat. Pobieranie 
świadczenia na pierw-
sze dziecko jest nato-
miast możliwe tylko 
pod warunkiem speł-
nienia kryterium do-
chodowego na osobę 
w rodzinie, które wy-
nosi 800 zł netto lub 
1200 zł netto, jeżeli w 
rodzinie jest dziecko 
niepełnosprawne. 

POMOC DLA RODZIN, WYZWANIE DLA GMINY 
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nasze tradycje

100 LAT HARCERSTWA 
OPATOWSKIEGO

Przez dwa dni, 23 i 24 kwietnia, odbywały się w Opatowie obchody 100-lecia harcerstwa na ziemi opatowskiej.  

Głębokie słowa biskupa 
Na obchody 100-lecia przybyło około 

500 osób, harcerzy z całej Chorągwi Kielec-
kiej, począwszy od Skarżyska, Starachowic, 
Włoszczowy, Szczekociny, Miechów, Kiel-
ce, po Sandomierz, Staszów, Ostrowiec. 
Przyjechali też zaprzyjaźnieni z Opatowem 
goście z innych hufców, z Poznania, Lubli-
na, Warszawy. 

W niedzielę harcerze przemaszerowa-
li spod Samorządowego Zespołu Szkół nr 
2 do Kolegiaty św. Marcina, gdzie wzię-
li udział we mszy świętej. Nabożeństwo 
odprawił biskup sandomierski, Krzysztof 
Nitkiewicz. Mocno utkwiły w pamięci jego 
słowa o postawie  harcerzy, którzy uczest-
niczą w uroczystościach państwowych, pa-
triotycznych, co nie jest tak mocno ekspo-
nowane w skautingu światowym. 

Harcerze złożyli kwiaty przed pomni-
kiem Ludwika Zwierzdowskiego „Topora” i 
harcmistrza Jerzego Czerwińskiego. Głów-
ne uroczystości rozpoczęły się w Opatow-
skim Ośrodku Kultury od uczczenia chwilą 
ciszy tych, którzy odeszli na wieczną wartę.  

Wytrwałość i praca  
dla drugiego człowieka   

Burmistrz Andrzej Chaniecki w 
przemówieniu przypomniał słowa Jana 

Zamojskiego z 1600 r., któ-
ry powiedział, że takie będą 
Rzeczpospolite, jakie mło-
dzieży chowanie. To ważne 
hasło dla ruchu, który liczy w 
kraju około 100 tys. druhów, 
bazuje na wartościach chrze-
ścijańskich, akceptuje także 
inne wyznania i wartości. - W 
tej organizacji wiele czynicie 
dla swego rozwoju – podkre-
ślił burmistrz. - A to jest także 
rozwój naszej małej społeczno-
ści, naszej dużej ojczyzny. 

Jubileuszu pogratulowała wojewoda 
Agata Wojtyszek. - Trzeba być wytrwa-
łym, dużo dawać dla drugiego człowieka 
- powiedziała. - Tego uczy harcerstwo.   

Z życzeniami i gratulacjami wystę-
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CZCZĄ PAMIĘĆ SWEGO KOLEGI
Kombatanci złożyli kwiaty przed tabli-

cą przy Pasażu Zbigniewa Kabaty „Bobo”.  
Znicze zapaliła młodzież ze Szkoły imienia 
Partyzantów Ziemi Kieleckiej na Bielanach 
w Warszawie, z którą żołnierze utrzymują 
kontakty. 

Nazwa jedyna w Polsce
Sekretarz gminy Barbara Kłosińska po-

witała kombatantów w imieniu burmistrza 
Andrzeja Chanieckiego. Przypomniała, 
że w sierpniu 2014 r. Światowy Związek 
Żołnierzy AK zwrócił się do burmistrza  z 
wnioskiem o nadanie nazwy upamiętnia-
jącej jednego z kombatantów, prof. Zbi-
gniewa Kabaty, ps. „Bobo”, człowieka o 
wielkich zasługach, patrioty, który bardzo 
dużo poświęcił walce o wolność kraju. Rada 
Miejska przychyliła się do wniosku i nadała 
przejściu obok Urzędu Miasta nazwę Pasaż 
pułk. prof. Zbigniewa Kabaty „Bobo”.

 – To miejsce szczególne, historyczne – 
podkreśliła sekretarz. – „Bobo” brał udział 
w czasie wojny w uwalnianiu przez oddział 
„Jędrusiów” więźniów ze znajdującego się 
obok budynku, gdzie było więzienie. Za-
mierzeniem burmistrza było utworzenie w 
tym budynku Muzeum Ziemi Opatowskiej. 
Nie wiemy jeszcze, jak uda się to sfinalizo-
wać. Biografia profesora powinna stanowić 
wzór dla młodego pokolenia.

– To nazwa jedyna w Polsce – powie-
dział Janusz Jakubowski, były kierownik 
sekcji trzeciej WKU w Sandomierzu, która 
zajmowała się kombatantami, teraz w rezer-
wie, prezes Koła AK w Sandomierzu.

Punkt na naszej trasie tradycji
Janusz Jakubowski był przewodnikiem 

kombatantów z Warszawy 
po Opatowie, Opowie-
dział im o budynku, gdzie 
znajdowało się więzienie i 
o akcji odbicia swych ko-
legów. Przyprowadził ich 
przed pomnik Ludwika 
Zwierzdowskiego „To-
pora”, gdzie kombatanci 
zapalili znicze. Pokazał ko-
legiatę.  

Mieczysław Banaczyk 
opowiadał o Piórkowie, 
Baćkowicach, Nieskurzo-
wie w czasie wojny. Miesz-

kał wtedy w Starachowicach, jako 15-letni 
chłopiec trafił do AK. Był łącznikiem, wy-
wiadowcą, jeździł do Ostrowca, Opatowa. 
Przybył na koncentrację  do Szczygiełkowej 
Woli, by iść na pomoc płonącej Warszawie.

- Jestem odpowiedzialny za budowę 
sieci klubów szkół Armii Krajowej – powie-
dział Piotr Kurek, przewodniczący Komisji 
do Spraw Młodzieży Zarządu Głównego 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej. - Być może w którejś ze szkół w Opa-
towie taki klub powstanie.      

- Postanowiliśmy przyjechać do Opa-
towa, bo ciągną nas dawne sentymenty – 
powiedziała prezes Ogólnopolskiego Śro-
dowiska „Jodła”, Teresa Stankowa. - Wielu 
z nas w czasie wojny miało tu swoje role. 
To bardzo pięknie położone miasto, punkt 
na naszej trasie tradycji i potrzeby ducha, 
by odwiedzać stare miejscowości. Przybyły 
roczniki: 25, 26, 27, 28. Wszyscy są w po-
deszłym wieku jak ja, skończę niebawem 88 
lat. Już nie ma wśród nas młodych. 

Na pytanie, kim jest dla niej pułkownik 
Zbigniew Kabata „Bobo”, odpowiedziała: 
- Jest dla mnie wielkim bohaterem, poetą, 
kolegą. Czcimy jego pamięć, z rodziną je-
steśmy w bliskich kontaktach. 

Grupa kilkudziesięciu kombatantów z Warszawy przybyła w niedzielę, 19 czerw-
ca, do Opatowa, by złożyć hołd swemu koledze, żołnierzowi Armii Krajowej, prof. płk 
Zbigniewowi Kabacie ps. „Bobo”. Byli to członkowie Ogólnopolskiego Środowiska „Jo-
dła” Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 

powali: poseł Parlamentu Europejskie-
go Bogdan Wenta, radna Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, Ewelina 
Bień, starosta powiatu opatowskiego 
Bogusław Włodarczyk, zastępca komen-
danta straży pożarnej w Opatowie star-
szy brygadier Dariusz Socha, druh senior 
Franciszek Żmudziński, którego mama 
przez wiele lat była instruktorką. 

- Hufiec Opatów jest ważny, przez 
dwie poprzednie kadencje komendan-
tem Chorągwi był Dariusz Bińczak, 
obecnie komendant Hufca ZHP w 
Opatowie – powiedzieli przedstawiciele 
władz Chorągwi Kieleckiej, komendant 
Chorągwi, harcmistrz Tomasz Rejmer i 
przewodniczący Rady Chorągwi, harc-
mistrz Lucjan Pietrzczyk. 

Grupa kilkudziesięciu osób najbar-
dziej zasłużonych dla harcerstwa otrzy-
mała podziękowania i odznaczenia. W 
części artystycznej odbyła się prezentacja 
filmu, który powstał na 100-lecie Hufca 
ZHP w Opatowie. Przygotował go harc-
mistrz Dariusz Kanclerz, szef harcer-
skich kronik filmowych. 

Wystąpiły zespoły: Hufcowy Zastęp 
Artystyczny „Nie ogarniesz”, który działa 
przy Hufcu Ostrowiec, IX Brygada Zu-
chowa „Czarne jagódki” z Hufca Opatów, 
Drużyna Harcerska Szare Szeregi działają-
ca w Ożarowie i na koniec gwiazda wieczo-
ru, zespół wokalny „Krzykaśki” z Wrocła-
wia.

Pamięć o seniorach 
Dokumentalista ruchu, harcmistrz 

Andrzej Żychowski mówi, że przez 100 
lat harcerstwa na ziemi opatowskiej 
przewinęło się kilka tysięcy osób. W każ-
dej szkole były drużyny harcerskie przed 
i po II wojnie. Druhowie pamiętają o se-
niorach nie tylko od święta, odwiedzają 
ich na co dzień, zapraszają na spotkania, 
między innymi Irenę  Szczepańską, Sta-
nisławę Filarowską, Mariana Bielca, Ma-
rię Krełowską, Adama Brudkowskiego. 

Andrzej Żychowski wspomina Da-
nutę Reszczyk, która opiekowała się jego 
drużyną,  organizowała dużo obozów 
wędrownych, biwaków, wyjazdów w 
Góry Świętokrzyskie, na Dymarki Świę-
tokrzyskie. 

- W dniu jubileuszu powinniśmy 
pamiętać o założycielach harcerstwa, o 
Jerzym Czerwińskim, Piotrze Janczy, o 
druhach, którzy działali w harcerstwie w 
nie zawsze tak spokojnym czasie jak nasz 
– podkreśla komendant Hufca ZHP, 
harcmistrz Dariusz Bińczak
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OPATOWIACY 
W WOJSKU ROSYJSKIM 

wielka wojna 1914-1918 

Wincenty Gubernat z Opatowa.  
Fot. z lat 60. XX w.

Józef Cybulski w czasie służby w armii 
rosyjskiej. Fot.z 1915 r.

Ważnym przeżyciem dla męskiej części społeczeństwa polskiego w końcu XIX i 
na początku XX w. była w zaborze rosyjskim obowiązkowa służba wojskowa. Wraz z 
wybuchem I wojny światowej nabrała ona zupełnie innego, bardziej dramatycznego 
wymiaru. Służba w carskim wojsku  nie ominęła także  mieszkańców Opatowa i okolic.

Obowiązek wobec zaborcy
Ocenia się, że w ostatnich latach przed 

wybuchem I wojny światowej żołnierze na-
rodowości polskiej stanowili około 9 proc. 
całości sił zbrojnych rosyjskiego imperium. 
Długość obowiązkowej służby wojskowej 
została już wtedy (w porównaniu z  XIX w.) 
znacznie skrócona. Do poboru stawano po 
ukończeniu 20 lat życia. W piechocie i arty-
lerii służba trwała 3 lata, w kawalerii 4 lata. 
Odpowiednio dla tych rodzajów wojsk, 
przez kolejnych 15 i 13 lat mężczyźni, któ-
rzy ją odbyli, zaliczani byli do rezerwy, czyli 
tzw. „zapasu”. Z kolei do 43 roku życia mo-
gli być powoływani do pospolitego ruszenia  
- „opołczenija”. Te ogólnie przedstawione 
zasady obowiązywały w czasie pokoju. W 
praktyce,  po wybuchu I wojny światowej, 
w szeregi rosyjskie często powoływano męż-
czyzn od 17 aż po 50 rok życia. 

Trudno w tej chwili ustalić precyzyjną 
liczbę opatowiaków, 
którzy w momencie 
wybuchu I wojny 
światowej pełnili wy-
maganą obowiązują-
cym prawem służbę 
w szeregach armii ro-
syjskiej. Nie możemy 
również dokładnie 
stwierdzić, ilu rezer-
wistów - mieszkań-
ców miasta, gminy i 
powiatu opatowskie-
go musiało stawić się 
z chwilą mobilizacji  
w końcu lipca i na po-
czątku sierpnia 1914 
r. do punktów zbor-
nych. Wiemy jednak, 
że dla znacznej liczby 
„zapasowych”  miej-
scem, do którego 
musieli dotrzeć, była 
twierdza w Iwangoro-
dzie, czyli dzisiejszym 
Dęblinie. Uzupełni-
li oni wojenny etat 
stacjonującego tam 
72. Tulskiego Pułku 
Piechoty. Kolejni opa-

towiacy powoływani byli do służby późną 
jesienią 1914 r.,  po ponownym zajęciu tych 
terenów przez armię rosyjską. Praktycznie 
aż do momentu wycofania się Rosjan z zie-
mi opatowskiej w czerwcu 1915 r. notujemy 
przypadki wezwań do carskiego wojska. W 
przybliżeniu przyjąć możemy, że w latach 
Wielkiej Wojny służyło w nim być może do 
około tysiąca mieszkańców Opatowa i po-
wiatu opatowskiego.

 
Na różnych polach bitew

W czasie walk na różnych polach bitew 
poległo, odniosło rany lub zaginęło bez 
wieści wielu opatowiaków. W tej ostatniej 
kategorii najczęściej mieszczą się wzięci 
do niewoli, ale są wśród nich także pole-
gli, którzy pochowani zostali bezimiennie. 
Niektórzy zakończyli swój udział w wojnie 
już w pierwszych tygodniach  jej trwania. 
W większości znajdowali się wśród nich ci 

nasi rodacy, którzy od-
bywali właśnie służbę 
wojskową i poszli na 
front ze swoimi macie-
rzystymi jednostkami. 
Byli wśród nich zagi-
nieni  23 sierpnia 1914 
r.: szer. Andrzej No-
wak, syn Piotra,  szer. 
Roch Rogodziński, 
syn Franciszka  oraz  
szer. Jan Słupczyński, 
syn Michała. Dwa dni 
później przepadł bez 
wieści szer. Józef Ro-
dziński, syn Karola. 
Wszyscy wymienieni z 
Opatowa. 27 sierpnia 
zaginął gren. Stanisław 
Wiatrowski, syn Józefa 
z Żółczyc a 28 sierpnia 
szer. Jan Szczekocki, 
syn Jana,  mieszkaniec 
Wąworkowa. 2 wrze-
śnia ranny został szer. 
Piotr Różalski, syn  
Jana. Z kolei 6 września 
zaginął na polu walki  
szer. Józef  Kowalski, 
syn Józefa. W kolej-

nych dniach podobny los spotkał szer. Jana 
Adamczyka  i  gren. Stanisława Płachczaka, 
syna  Franciszka, mieszkańców Opatowa. 

W tym czasie, w słynnym ataku na San-
domierz w nocy z 13 na 14 września 1914 
r., brał udział wspomniany wcześniej 72. 
Tulski Pułk Piechoty, do którego włączono 
kilkuset opatowiaków. Ranny w tej walce 
został  m. in. szer. Mikołaj Czyszelski, syn 
Dominika z Opatowa, zaś  zaginęli  bez 
wieści (wzięci zostali do niewoli)  m. in.: 
mł. podof.  Wojciech Chlebny, syn Jana,  
szer. Jan Klementowicz, syn Stanisława, 
szer. Jan Kocznur, szer. Stanisław Łaskawik, 
syn Franciszka,  szer. Wacław Nowakow-
ski, syn Józefa, szer. Stanisław Paluch, syn 
Wojciecha, szer. Jan Papaj, syn Michała, 
szer. Wincenty Ruchaj, syn Malachiasza, 
szer. Stanisław Szęskiewicz, syn Franciszka 
a także szer. Józef  Krawczyk, (mieszkańcy 
Opatowa),  syn Walentego  z Jałowęs oraz  
szer. Jan Papaj, syn Jana  z  Brzozowej. W 
walce, jak udało  się do tej pory ustalić, po-
legło lub dostało się do austriackiej niewoli 
256 mieszkańców dawnego powiatu opa-
towskiego.

Jesienią 1914 r. zanotowano wśród 
opatowiaków służących w rosyjskiej ar-
mii kolejne straty. Szer. Ignacy Kościołek 
zaginął 2 listopada, 15 listopada  szer. Jan 
Łukasik, syn Franciszka  z  Lipowej, zaś  
26 listopada saper Władysław Turski, syn 
Franciszka.  St. podof. Czesław Fiutowski, 
syn Ksawerego został ranny 16 listopada. 
Mł. podof. Ignacy Drozdowski, syn Kon-
stantego przepadł bez wieści na przełomie 
listopada i grudnia, zaś pomiędzy 21 a 26 
listopada zaginął na polu walki szer. Win-
centy Gubernat, syn Maksymiliana. Ten 
ostatni  powrócił jednak z wojny, zmarł w 
Opatowie i pochowany został na miejsco-



9OPATÓW nr 2 (18), kwiecień - czerwiec 2016

KATYŃ, 
ŚWIADECTWO TOTALITARYZMU

młodzi pamiętają o przeszłości 
wym cmentarzu w 1967 r.

W wojsku rosyjskim służyli także liczni 
mieszkańcy Opatowa wyznania mojżeszo-
wego. Jako jeden z pierwszych poległ 23 
sierpnia szer. Chil Damski, syn Jankiela. 
21 września 1914 r. w szpitalu wojskowym 
zmarł  szer. Aron Wortman, syn Jankiela. W 
walkach ranni zostali: szer. Szrejbman, syn 
Daniła (13 września) oraz Dawid Urbin-
der, syn Chaima (27 października).Wśród 
zaginionych na polu walki wymieniani są 
m. in.: szer. Szmul Goldberg (26 – 29 sierp-
nia), szer. Beniamin Fisz, syn Mirona (8 
września), gren. Lejba Komarowski, syn Bo-
rucha (10 października), szer. Icek Kierbel, 
syn Abrama (27 października), szer. Chaim 
Blitental, syn Jakuba (2 listopada),  szer. 
Izrael Goldbach, syn Szloma (22 listopada), 
szer. Leib Sznolda, syn Leizora (9 grudnia)  
i szer. Berko Rotenberg, syn Eliasza (6 sierp-
nia 1915). 

Odnaleźli się jako jeńcy wojenni
Wielu spośród  opatowiaków  uznanych  

za zaginionych  na polu walki dostało się do 
niewoli. Przebywali w obozach dla jeńców 
wojennych na terenie Austrii i Niemiec. 
Przykładowo, w niemieckim  obozie w Wit-
tenbergu znaleźli się  strz. Chaim Cenik i 
Chil Sławny, obydwaj służący w 4. Pułku 
Strzelców Syberyjskich.  Z kolei podof. An-
toni Kucharski z 299. Dubniewskiego Puł-
ku Piechoty, mieszkaniec Okaliny znalazł 
się w obozie w Metz a  szer. Piotr Łabiński 
służący w 151. Piatigorskim Pułku Piecho-
ty wraz z szer. Pawłem Wiatrowskim z 12. 
Wielkołuckiego Pułku Piechoty  przebywał 
w obozie w Wahn. Szer. Feliks Peszyk z Wą-
workowa  służący w 83. Samurskim Pułku 
Piechoty oraz  szer. Stanisław Żabo z 22. 
Niżgorodzkiego Pułku Piechoty znaleźli się 
w obozie Saarbrücken. 

Znani mieszkańcy w armii 
Jednym z nich był Józef Cybulski, po-

tomek powstańca styczniowego, autor 
pierwszej szerszej publikacji poświęconej 
wydarzeniom powstania w Opatowie. Już 
w 1914 r. został on powołany do służby w 
Rosyjskim Czerwonym Krzyżu, następnie 
był sanitariuszem przy oddziałach gwardii 
rosyjskiej. Z kolei pochodzący z rodziny 
opatowskich notariuszy Stanisław Gano, 
późniejszy oficer Wojska Polskiego, w 
czasie II wojny światowej szef wywiadu w 
Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, 
wcielony został do wojska rosyjskiego w 
maju 1916 r. i pełnił różnoraką  służbę aż 
do marca 1918 r.

Marek  Lis
Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 wystąpili ze spektaklem „Katyń 1940”. Na widowni 
Opatowskiego Ośrodka Kultury zasiedli ich koledzy, przedstawiciele instytucji lokal-
nych oraz mieszkańcy miasta i gminy. 

Przed występem dyrektor szkoły Jo-
anna Bińczak podkreśliła, że spektakl jest 
hołdem złożonym poległym oficerom. - To 
spełnienie patriotycznego obowiązku i 
cenna lekcja historii dla naszej młodzieży 
- powiedziała. 

W programie uczniowie recytowali 
wiersze, przejmująco wykonali piosenkę 
Sławy Przybylskiej „Gdzie są chłopcy z 
tamtych lat”. Przedstawili prezentację mul-
timedialną, w której przypomnieli frag-
menty filmu „Katyń” Andrzeja Wajdy ze 
scenami mordowania polskich żołnierzy.  

Uczniowie korzystali też z wszelkich 
dostępnych tekstów, które udało im się 
zgromadzić. Myślą przewodnią spektaklu 
był wiersz Zbigniewa Herberta „Guziki”.    
- „I tylko pamięć pozostała po tej katyń-
skiej nocy, pamięć nie dała się zgładzić, nie 
chciała ulec przemocy. I woła o sprawiedli-
wość i prawdę po świecie niesie...” – recy-
towali młodzi aktorzy.  

Uczniowie przypominali, że polscy 
żołnierze, nauczyciele, lekarze, urzędnicy 
zginęli w Katyniu, Charkowie, Miednoje i 
innych do dziś nieujawnionych miejscach 
kaźni. Ale dopiero w 1990 r. Związek 
Radziecki przyznał się do zbrodni katyń-
skiej. Polacy czekali na to 50 lat. - Zapal 
świeczkę na mogiłach naszych rodaków, 
na krawędzi otwartych grobów, naszych 

towarzyszy broni, poległych, 
naszych ojców, naszych mężów 
i braci – mocno brzmiały słowa. 
- Żołnierzom naszym, jeńcom 
wojennym, zamordowanym 
w Katyniu, krzyże wznieśmy, 
krzyże chwały i krzyże święte.    

Spektakl został pokazany 
w 76. rocznicę zbrodni na pol-
skich oficerach. Katyń to jed-
no z cmentarzysk świata, które 
pokazuje haniebne świadectwo 
totalitaryzmu komunistyczne-
go. To doświadczenie ważne 
dla kolejnych pokoleń Polaków, 

część naszej historii, pamięci i tożsamości.   
Po spektaklu sekretarz gminy Barbara 

Kłosińska w imieniu burmistrza Andrzeja 
Chanieckiego podziękowała młodzieży, 
dyrekcji, nauczycielom i wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do powstania spekta-
klu. – Dziękuję za pamięć o naszej histo-
rii – powiedziała. - Często zdarza się, że 
jest ona odsyłana w niepamięć. Dzisiejszy 
spektakl przywrócił tę pamięć w prawdzi-
wym wymiarze. To nie tylko pamięć histo-
ryczna, lecz także przeżycia konkretnych 
ludzi. 

W spektaklu wystąpili: Marcin Sadak, Rafał Kaczmarski, Krystian Partyka, Edwin 
Wieczorek, Patrycja Kalita, Martyna Wójcik, Małgorzata Wrzołek, Julia Żabicka, Kamil 
Masternak, Jakub Andzel, Julia Szczepańska, Katarzyna Czub, Piotr Jędrzejewski, Kata-
rzyna Partyka, Cyprian Opala, Julia Partyka, Przemysław Kidoń. Uczniowie pracowali 
pod kierunkiem Anny Kotkowskiej, Marii Strzyż i Iwony Budzeń. 
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pasjonaci, społecznicy 

POKONUJEMY SIEBIE, DĄŻYMY DO DOSKONAŁOŚCI 

Każdy znajdzie coś dla siebie
- Karate jest sportem, ale i sztuką 

– mówi prezes sekcji, Piotr Zając. - Na 
treningach prowadzimy zajęcia ogólno-
rozwojowe, równomiernie rozwijające 
wszystkie cechy motoryczne, wytrzyma-
łość, siłę, szybkość, koordynację ruchową i 
gibkość. Bardzo ważne jest też rozciągnię-
cie i elastyczność mięśni i stawów. Oprócz 
poprawy warunków fizycznych poprzez 
techniki karate uczymy skromności, poko-
ry, siły w tworzeniu charakteru. Walczymy 
ze swoimi słabościami, pokonujemy siebie, 
dążymy do doskonałości. Wyciszamy się 
od codziennych trosk, stresów, zabiegania. 
Przyświeca nam zasada: „W zdrowym cie-
le, zdrowy duch”.

Karate jest sportem, ale nie wyniki są  
w nim najważniejsze. Stąd bierze się jego 
uniwersalność, każdy znajdzie tu coś dla 
siebie. Jedyna różnica między ćwiczącymi 
to intensywność treningu. Jedni zrobią 5 
powtórzeń, inni 25, kolejni 100. Karate 
dba o równomierny rozwój wszystkich 
partii mięśniowych.

Bez żadnych ograniczeń
Obecnie trenuje w Sekcji Karate około 

40 osób. Większość to „tygrysy” w wieku 
6-10 lat. Uczą się dyscypliny, panować 
nad własnym ciałem, poprawiają swoją 
sprawność fizyczną. Grupa 11-18 lat to 
już potencjalni zawodnicy. Ich trening jest 
bardziej wymagający, oprócz stałej popra-
wy wydolności, doskonalą techniki, uczą 
się walk sportowych. Jest też grupa osób 
starszych, 20-, 30-, 40-, 50-latków, grupa  
seniorów, rodziców dzieci ćwiczących, 

którzy trenują rekre-
acyjnie. Ich zaangażo-
wanie jest jednak duże,  
poprawiają swoją wy-
dolność, kondycję.  

Zajęcia odbywają 
się dwa razy w tygo-
dniu, we wtorki godzi-
na 18 -19.30 i czwart-
ki, godzina 19.30-21. 
Karatecy spotykają się 
w Liceum imienia Bar-
tosza Głowackiego w 
Opatowie.

Nie ma żadnych 
ograniczeń w przy-
należności do klubu. 

Mogą do niego należeć wszyscy chętni, 
ćwiczą 5- latkowie i 50- latkowie.  

Klub otwarty jest na współpracę z róż-
nymi środowiskami. Organizuje pokazy 
karate, lekcje otwarte. Każdy zaintereso-
wany może przyjść i zobaczyć, jak wyglą-
dają zajęcia. Może też spróbować swoich 
możliwości w ćwiczeniach. 

Mistrzowie i medaliści 
W Polsce karate zaczyna się rozwijać 

od początku lat 70. Dziesięć lat później 
inicjatorem sekcji w Opatowie był ksiądz 
Stanisław Sikorski, później prowadził ją 
Waldemar Domagała. Następnie na kilka 
lat karate kyokushin znikło z Opatowa. 

- Po wyjeździe na studia do Kielc zwią-
załem się z Kieleckim Klubem Karate Ky-
okushin i tam kontynuowałem treningi po 

Sekcję Karate w Opatowie założył ksiądz Stanisław Sikorski w roku 1982 roku, by na treningach rozwijać wśród mieszkańców 
wytrzymałość, siłę, ale też uczyć skromności, poszanowania osób starszych, pokory, pokonywania własnych słabości. Grupa nale-
ży do Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin.

okiem mistrza Polski Shihana Krzysztofa 
Borowca, obecnie wiceprezesa Polskiej 
Organizacji Karate – opowiada Piotr Za-
jąc. – To on namówił mnie na założenie 
sekcji w Opatowie, bo ukończyłem wcze-
śniej kurs trenerski. I tak w 1995 roku wró-
ciło tu karate kyokushin. 

Na początku wraz z Piotrem Zającem 
treningi prowadził Tomasz Kęćko 3 Dan 
z Kielc, medalista mistrzostw Polski, je-
den z czołowych karateków w naszym 
kraju. Jako  instruktor udzielał się również 
Dariusz Wyrzykowski. W 2007 r. na mię-
dzynarodowym obozie Piotr Zając zdobył 
stopień mistrzowski 1Dan.

W sekcji Opatów było troje zawodni-
ków startujących na mistrzostwach Polski 
oraz zdobywających medale na mistrzo-
stwach wojewódzkich: Izabelę Swatek, 
Kamila Poloczka, Tomasza Rybaka. W 
tej chwili jest kilku medalistów zawodów 
wojewódzkich: Kinga Cisak, Kamila Beł-
czowska, Jakub Przysucha.
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nasze tradycje

Obchody 225. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się w Opa-
towie od mszy świętej w Kolegiacie św. 
Marcina. Po nabożeństwie na rynek udali 
się przedstawiciele samorządu na czele z 
burmistrzem Andrzejem Chanieckim, poseł 
Kazimierz Kotowski, delegacje organizacji 
społecznych, szkół, firm, instytucji. 

Orkiestra Dęta Opatowskiego Ośrod-
ka Kultury imienia Józefa Grudnia odegrała 
Hymn Państwowy. Głos zabrał burmistrz 
Andrzej Chaniecki, który przypomniał oko-
liczności uchwalenia Konstytucji w 1791 r. 
Plastycznie opisał wykonany sto lat później 
obraz Jana Matejki, który przedstawia pochód 
posłów zmierzających do Kolegiaty św. Jana, 
by zaprzysiąc tekst nowej Konstytucji. – Ten 
obraz będący arcydziełem malarstwa europej-
skiego mógł być symboliką tylko najważniej-
szego wydarzenia w dziejach narodów, społe-
czeństw i państw – podkreślał. 

Burmistrz nawiązał do obecnego sporu 
wokół Konstytucji. – Dzisiaj dumie z Konsty-
tucji 3 Maja towarzyszy powszechne przeko-
nanie, że mamy do czynienia z najgłębszym w 
nowoczesnej historii Polski kryzysem konsty-
tucyjnym.  

Andrzej Chaniecki przytoczył słowa Jana 
Pawła II wypowiedziane w Sejmie RP 11 
czerwca 1999 r., że „wyzwania stojące przed 
demokratycznym państwem domagają się 
solidarnej współpracy wszystkich ludzi dobrej 
woli – niezależnie od opcji politycznej czy 
światopoglądu, a wykonywanie władzy poli-
tycznej czy to we wspólnocie, czy to w instytu-
cjach reprezentujących państwo, powinno być 
ofiarną służbą człowiekowi i społeczeństwu, 
nie zaś szukaniem własnych czy grupowych 
korzyści”. - Jak te fragmenty przemówienia 
św. Jana Pawła II mają się do obecnej rzeczy-
wistości politycznej w naszym kraju, oceńcie 
państwo sami – powiedział burmistrz. 

Obecnie rządzących chwalił za deklarację 

zrównoważonego rozwoju poszczególnych 
regionów i województw, o co sam występował 
przed trzema laty, za podejmowanie realnych 
działań w sferze społecznej, zwłaszcza w naj-
ważniejszym w tym względzie obszarze, jakim 
jest rodzina wychowująca dzieci. 

W kontekście pojawiających się w obozie 
władzy krytycznych wypowiedzi o Brukseli 
i jej instytucjach Andrzej Chaniecki przyto-
czył ostatnie słowa prezesa rządzącej partii, 
że gwarantem bezpieczeństwa Polski jest 
przynależność do Unii Europejskiej i nie ma 
w tej kwestii innej drogi. - Uczestniczymy w 
dzisiejszej uroczystości, aby okazać naszą tro-
skę o dobro wspólne Rzeczpospolitej Polskiej 
i naszych małych ojczyzn – powiedział na ko-
niec burmistrz. - Niech z takich uroczystości 
państwowych odbywających się w miejscach 
upamiętniających bohaterów narodowych 
płynie przesłanie dla całej naszej wspólnoty 
mieszkańców, przesłanie poszanowania dru-
giego człowieka, jego pracy i służby, przesłanie 
kultywowania dobrych tradycji, wiary przod-
ków i wiecznej pamięci o bohaterach.   

Po przemówieniu burmistrza delegacje 
złożyły kwiaty i wieńce przed pomnikiem 
bohatera powstania styczniowego, majora 

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 
3 MAJA  

Ludwika Zwierzdowskiego „Topora”. Uro-
czystości zakończyło odegranie Roty przez 
Orkiestrę OOK. 
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nasze talenty

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów An-
drzej Chaniecki oraz radni Rady Miejskiej w 
Opatowie, Marcin Słapek i Grzegorz Maliń-
ski, 20 czerwca uhonorowali nagrodami naj-
lepszych uczniów i ich nauczycieli. 

Podczas uroczystości wytypowani przez 
dyrektorów szkół uczniowie otrzymali pa-
miątkowe nagrody, dyplomy oraz nagrody 
książkowe. 

Piątka najlepszych  
Burmistrz Andrzej Chaniecki wręczył 

pięć nagród specjalnych (5 smartwatche). 
Otrzymali je: Aleksandra Nowakowska - lau-
reatka etapu wojewódzkiego konkursu z języ-
ka angielskiego, Kinga Kaczmarska – finalist-
ka szczebla wojewódzkiego konkursu z języka 
polskiego,  Marcin Wróblewski – laureat eta-
pu centralnego XXI Edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i 
dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683. 
Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita 
Obojga Zarodów.”, finalista szczebla woje-
wódzkiego etapu konkursu historycznego 
(wszyscy z SZS Nr 1 w Opatowie), Izabela 
Wiśniewska– laureatka XIII Konkursu Bio-
logicznego, finalistka gminnego konkursu 
ortograficznego, Wojciech Kozub – laureat 
Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego 
(obydwoje z SZS Nr 2 w Opatowie).

Finaliści konkursów i laureaci
Pozostali wyróżnieni uczniowie to głów-

nie finaliści kuratoryjnych konkursów przed-
miotowych i laureaci różnych konkursów 
na wielu szczeblach. Wszyscy nagrodzeni 

DUMA MIASTA I GMINY 

Nagrody dla najlepszych uczniów, laureatów i finalistów konkursów przedmioto-
wych, sportowców i ich nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016. 

uczniowie osiągnęli wysokie wyniki w nauce, 
sumiennie wykonywali obowiązki uczniow-
skie oraz angażowali się w działalność na 
rzecz szkoły. Nauczycielom wręczono dy-

plomy z podziękowaniem, a rodzicom listy 
gratulacyjne z życzeniami dalszych sukcesów 
i radości płynących z wychowania i edukacji 
dzieci. 
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- Zawsze przywiązuję dużą uwagę do 
edukacji i wychowania naszych dzieci – 
zwrócił się burmistrz Andrzej Chaniecki do 
uczniów, ich rodziców i nauczycieli. - Wyra-
żam najszczersze, najgorętsze podziękowania 
wam, cudowni młodzi ludzie. Jeszcze raz 
chcę serdecznie pogratulować wszystkim wy-
różnień, życzyć sukcesów na swojej drodze, 
chcę też podziękować państwu, rodzicom.  
Z ogromnym szacunkiem kieruję słowa do 
tych, którym chce się uczyć, do tych, którzy 
kierują intelektualnie człowieka, wprowa-
dzają go na drogę życia. Życzę uczniom, ro-
dzicom, pedagogom, wychowawcom wielu 
satysfakcji.   

Lista nagrodzonych uczniów
Szkoła Podstawowa w Kobylanach: Karol 

Kaptur – klasa II, Weronika Kołodziej – klasa 
III, Aleksandra Grabowiec – klasa IV.

Samorządowy Zespół Szkół Nr 1: Gabrie-
la Wicha, Arkadiusz Rysiak - klasa VI, Prze-
mysław Frańczak, Jakub Masternak, Michał 
Ołubiec, Zuzanna Machula - klasa V, Irena 
Weselak- klasa IV, Aleksandra Gibała - klasa 
V, Bartosz Moroń - klasa VI, Jakub Mizera - 
Klasa III GM, Paulina Lis - klasa II GM, Iga 
Adamska - klasa III GM, Aleksandra Kar-
nas- klasa III GM, Kinga Kaczmarska - klasa 

III GM, Marcin Wróblewski - klasa II GM, 
Aleksandra Nowakowska - klasa III GM.

Samorządowy Zespół Szkół Nr 2: Jakub 
Łączek – klasa II, Wojciech Kozub – klasa 
VI, Aleksandra Wójcik – klasa VI, Aleksan-
dra Wicha - klasa VI, Amelia Piotrowska – 
klasa VI, Martyna Wójcik – klasa VI, Michał 
Szczepański – klasa VI, Natalia Malińska – 
klasa VI, Oliwia Partyka – kasa VI, Izabela 
Wiśniewska – klasa III GM, Karolina Jasiń-
ska – klasa III GM, Marcin Sadak – klasa II 
GM, Mariusz Lis – klasa II GM, Mateusz 
Stawiarz – klasa II GM, Weronika Sobczyk 
– klasa III GM, Igor Swat – klasa GM.

Przewodniczący Komisji 
Oświaty, Wychowania, Kul-
tury, Kultury Fizycznej, Spor-
tu i Turystyki Rady Miejskiej, 
Marcin Słapek ufundował,  
jak co roku, nagrody dla naj-
lepszych uczniów: tablety, 
odtwarzacze mp4 i głośniki 
bluetooth. Dzięki niemu 
też gimnazjaliści „Jedynki” i 
„Dwójki” osiągający wybit-
ne wyniki w nauce otrzymali 
specjalne stypendia naukowe 
po 500 zł. 
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XI klasztorów na XI wieków chrześcijaństwa 

FESTYN 
NA BERNARDYŃSKIM 

WZGÓRZU 
Przez dwa dni, 3 i 4 czerwca, odbywa-

ły się w Opatowie uroczystości związane 
z 1050. rocznicą Chrztu Polski. W pią-
tek na Bernardyńskim Wzgórzu została 
zorganizowana konferencja naukowa, w 
sobotę – festyn połączony z prezentacją 
zgromadzeń zakonnych, motoriadą, in-
scenizacjami z okresu Mieszka I.

Cykl imprez mógł odbyć się dzięki 
projektowi partnerskiemu „XI zakonów 
na XI wieków chrześcijaństwa”.  - Chwalę 
waszą pomysłowość, inicjatywę – powie-
dział podczas inauguracji uroczystości 
ksiądz biskup sandomierski Krzysztof Nit-
kiewicz. - Cieszę się, że tutaj w Opatowie 
odbywa się tak wspaniały festyn. Mam 
nadzieję, że to spotkanie, relacje duchowe, 
bo wszyscy jesteśmy dziećmi Pana Boga, 
najlepiej wyrażają dzieci, które są z nami. 

Nie krył zadowolenia z organiza-
cji imprezy burmistrz Opatowa An-
drzej Chaniecki. -  Jestem niezmiernie 
wdzięczny, że w tak pięknym mieście 
odbywa się kolejna konferencja zwią-
zana z historią naszego miasta i rejonu 
– podkreślił podczas inauguracji sesji 
naukowej. - To miejsce wpisuje się szcze-
gólnie w historię organizacji kościelnych 

w Polsce. Słuchamy referatów wybitnych 
naukowców i każdy korzysta z prezento-
wanej wiedzy.

Dr Radosław Kubicki z Uniwersyte-
tu Jana Kochanowskiego w Kielcach mó-
wił, że  Opatów zajmuje szczególne miej-
sce w rozwoju chrześcijaństwa nie tylko 
na ziemi sandomierskiej, opatowskiej, 
ale też w Polsce. Świetnie nadaje się na 
rocznicę obchodów 1050-lecia chrztu. 

W sobotę odbywało się wiele atrak-
cji, między innymi turniej szachowy „O 
strzałę bernardyna Jana”, inscenizacje 
z czasów Mieszka I, turniej łuczniczy, 
występy dzieci. Wokół klasztoru rozlo-
kowały się stoiska zakonników z całe-
go kraju, punkty ze zdrową żywnością, 
rękodziełem, sztuką sakralną. Atrakcją 
były występy dzieci z zespołów działają-
cych przy Opatowskim Ośrodku Kultu-
ry. 

- Pomyślałam sobie, że warto byłoby 

połączyć nie tylko sferę kościelną, ale i 
świecką – powiedziała pomysłodawczy-
ni uroczystości Joanna Młynarska. – 
Udało się zaprosić 20 zakonów. Każdy 
przyjechał ze swoim stoiskiem, promo-
wał swoje misje. 
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nasze firmy

Z małego miasteczka 
w świat 

- Z małego Opatowa produkcja wysyła-
na jest do krajów na całym świecie – mówi 
Bogdan Wiąk, pełnomocnik firmy Graf-
masz, której właścicielem jest jego syn To-
masz. – Firma ma markę międzynarodową. 
Do sukcesu doprowadziło dotychczasowe 
doświadczenie, wieloletnia, wyspecjalizo-
wana kadra, co jest olbrzymią wartością. 
Liczy się także otwartość na najnowsze 
technologie. Pracownicy wyjeżdżają na 
szkolenia za granicę.

Dusseldorf przepustką na rynki 
Grafmasz na dużą skalę zaczął prezen-

tować swoje wyroby na największych tar-
gach na świecie, w Mediolanie, Moskwie, 
Poznaniu. Prawdziwą firmą eksportową 
stał się od 2008 r.  Znalazł się wtedy także 
na prestiżowych prezentacjach, do których 
między innymi zaliczane są odbywające się 
co cztery lata Targi DRUPA w Dusseldor-
fie. W trzynastu ogromnych halach swoje 
wyroby prezentują tam wystawcy z całego 
świata. Przyjeżdżają także klienci z wielu 
krajów. Ważnym wydarzeniem były Targi 
DRUPA w 2012 r.

- Na tych targach udało nam się zain-
teresować różnych klientów – nie ukrywa 
satysfakcji Bogdan Wiąk. – Zaczęliśmy 
prawdziwą sprzedaż eksportową. Jesteśmy 
konkurencyjni dla Niemców, którzy w Eu-
ropie mają dobrą markę. Największym eks-
porterem w tej branży stały się Chiny, ale 
nie próbujemy z nimi konkurować. Niska 

cena nie zawsze jednak idzie w pa-
rze z jakością. 

 Od 30 maja przez 10 dni Graf-
masz znowu wystawiał na Targach 
DRUPA, tym razem cztery nowe 
krajarki do papieru. Pojawiły się ko-
lejne zamówienia z różnych krajów. 

Z międzynarodową marką  
Grafmasz nieustannie doskonali 

swoje wyroby współpracując z róż-
nymi firmami. W ostatnich latach 
korzysta z wielu rozwiązań świato-
wych. W swoich maszynach stosuje 
najnowsze osiągnięcia w dziedzinie 
sterowania. Wykorzystuje rozwiąza-

nia elektroniczne firmy Mitsubishi. Posiada 
maszyny i urządzenia, w których hydraulika 
jest na licencji firmy Hansa Flex. 

Promocją firmy, marketingiem zajmuje 
się właściciel Tomasz Wiąk, który ma biu-
ro handlowe w Warszawie 
przy ulicy Łopuszańskiej, w 
budynku Gerdy, gdzie za-
trudnia trzech handlowców. 
Jeździ po świecie, bywa na 
różnych targach, doskonale 
zna język angielski, trzykrot-
nie przebywał na targach 
w Chicago, trzykrotnie w 
Chinach, gdzie podglądał  
konkurencję. To dzięki nie-
mu dwa lata temu w jednym 
roku firma wysłała do USA 
i Kanady 20 krajarek do pa-
pieru. Ma dobre kontakty i 
w świecie poligrafii jest już 
osobą rozpoznawalną.    

Krótko o firmie
Firma Grafmasz, która znajduje się przy ulicy Kościuszki w Opatowie, produkuje kra-

jarki do papieru, maszyny poligraficzne. Prowadzi również działalność handlową, sprze-
daje maszyny poligraficzne i materiały eksploatacyjne dla poligrafii. Oferta zawiera m.in. 
zbieraczki i linie do broszur, bigówko-perforówki, falcerki, zszywacze, wiertarki, utrząsar-
ki, zaciskarki listew kalendarzowych, podnośniki stosu papieru, krajarki oraz przepycharki 
etykiet.

Na tym terenie od 1975 r. działała firma państwowa Grafmasz, która zajmowała się 
produkcją maszyn i urządzeń do poligrafii, głównie krajarek do papieru. Zatrudniała 
120 osób. Po przemianach ustrojowych firma działała w różnej formie organizacyjnej i od 
2003 r. istnieje jako Grafmasz-Tomasz Wiąk.

Firma Grafmasz w ostatnim czasie wysyła swoje wyroby do 19 krajów świata, 
między innymi do Kolumbii, USA, Kanady, Włoch, Francji, Chorwacji, Kenii, Arabii 
Saudyjskiej. Oznacza to, że znajduje się w pierwszej lidze producentów maszyn prze-
znaczonych głównie do małej poligrafii, biur i instytucji.

Niezbędna rozbudowa 
Kierownictwo firmy nie przewidziało, 

że tak zwiększy się produkcja i zapotrzebo-
wanie na ich wyroby. Obecnie stoi przed 
koniecznością powiększenia zakładu, jego 
rozbudowy. Niezbędne jest zwiększenie 
powierzchni produkcyjnej. Są jednak 
trudności, bo firma pracuje na określonej 
powierzchni.  

Firma planuje zwiększenie zatrudnie-
nia, ale ma trudności. Wykonuje specjali-
styczną produkcję i brakuje jej fachowców 
w zawodach tokarz, frezer. Do serwisu w 
całej Polsce potrzebuje ludzi przygotowa-
nych w mechanice, elektronice. Teraz po-
siada 3 pracowników serwisu, ale chętnie 
zatrudniłaby następnych. 

Grafmasz nie tylko produkuje maszy-
ny, jest także przedstawicielem handlo-
wym na Polskę różnych firm zagranicz-
nych, często wyłącznym, między innymi 
niemieckiej firmy Renz, która zajmuje się 
oprawą kalendarzy spiralnych, notesów, 
angielskiej firmy Vivid dostawcy urządzeń 
do laminowania papieru, firmy angielskiej 
Morgana produkującej urządzenia do zała-
mywania, zaginania papieru, do galanterii 
papierowej, czeskiej firmy Cyklos. Sprze-
daż w ubiegłym roku przekroczyła ponad 
7 mln zł. Obecnie zakład zatrudnia około 
20 osób. 
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wspaniałe karty historii

RENESANSOWE 
PERŁY OPATOWA (CZ. 2)

„Św. Anna Samotrzeć” (bądź „Samo-
trzecia”) to rozpowszechnione w chrze-
ścijańskiej ikonografii przedstawienie 
pewnej rodzinnej sceny. Św. Anna, matka 
Bożej Rodzicielki widnieje tu wraz z Nią, 
a także z Chrystusem jako Dzieciątkiem. 
Był to temat malarski szczególnie rozpo-
wszechniony w XV i XVI wieku. Najpraw-
dopodobniej taki właśnie obraz  zdobił 
niegdyś jeden z ołtarzy kolegiaty w Opa-
towie. Może wskazywać na to fragment 
tekstu Przywileju Opatowskiego, usta-
nawiający zwyczaj śpiewania antyfony o 
św. Annie „feria tertia ante missam” - we 
wtorek przed mszą. Ale nie tylko. 

Był w kolegiacie pewien ołtarz…
Obok kanc-

lerza – adoranta, 
namalowanego na 
Przywileju Opa-
towskim pojawiła 
się jeszcze inna 
postać. Na dato-
wanym na ten sam 
1519 rok obrazie 
„Św. Anna Samo-
trzeć” odnaleźć 
można klęczącego 
w modlitewnej 
pozie dostojni-
ka. Znajduje się 
również tekst, w 
którym obok daty 
j e d n o z n a c z n i e 
pr z e d stawi on o 
donatora („pan 
dostojny i wspa-
niały” Cristoforus 
de Sidlowiecz) oraz miejsce, przeznaczone 
dla obrazu. Inskrypcja daje pewność, że sta-
nowił on część ołtarza, na którym umiesz-
czono też świętych patronów Krzysztofa 
Szydłowieckiego. 

Według łacińskiego tekstu fundator 
zadedykował ołtarz „Najdobrotliwszemu, 
Najwyższemu Bogu, Świętej Jego Rodzi-
cielce Dziewicy Matce Maryi, św. Annie 
i świętym swoim Patronom i Orędowni-
kom”. Dalej następują tytuły Krzysztofa z 
Szydłowca i stwierdzenie, że „super hanc 
aram”, czyli dosłownie „ponad tym ołta-
rzem” umieścił on tenże wizerunek św. 
Anny Samotrzeciej. Jerzy Kieszkowski wy-
sunął hipotezę, że obraz stanowił centrum 
tryptyku, na którego skrzydłach znajdowały 
się postaci św. Krzysztofa i prawdopodob-
nie św. Jacka Odrowąża. Jednakże ten wy-
bitny przedstawiciel rodu Odrowążów był 
kanonizowany dopiero w 1594 r. Mogła to 
być raczej postać św. Zygmunta, szczególnie 

czczonego w rodzinnym dla kanclerza Szy-
dłowcu, obecna też na jego nagrobku. 

Dzieło jest zgodne z obowiązującym 
jeszcze kanonem. Mały rycerzyk klęczy w 
kącie malowidła i z zachwytem zdaje się ad-
orować olbrzymie dla niego święte postaci. 
Jest niemal w tym samym kostiumie i z taki-
mi samymi atrybutami, co na „Przywileju”. 
Ujęcie jego profilu zdradza cechy portreto-

Burzliwe losy obrazu
„Św. Anna Samotrzeć” z opatowskiej 

kolegiaty miała szczęście do wędrówek. 
Wiadomo, że dzieło stanowiło własność 
rodziny Tarnowskich, goszcząc np. w 
krakowskim pałacu hr. Zdzisława Tar-
nowskiego (jak w początkach XX wieku 
podawał Jerzy Kieszkowski). Zdaje się, że 
ród ten otaczał obraz dużą atencją. Nic 
dziwnego, skoro słynny hetman Jan Amor 
Tarnowski był zięciem i spadkobiercą 
Krzysztofa Szydłowieckiego na dobrach 
opatowskich. Tarnowscy, gromadząc od 
początków XIX wieku w pałacu w Dziko-
wie wspaniałą kolekcję dzieł sztuki mogli 
zabrać obraz z Opatowa. Możliwe też, że 
był w ich posiadaniu dużo wcześniej, jako 
rodzaj pamiątki po znamienitym familian-
cie. W czasie II wojny światowej dzikow-
skie zbiory uległy rozproszeniu. „Św. Anna 
Samotrzeć”, szukając schronienia przed 
działaniami wojennymi znalazła je wśród 
muzealnych eksponatów i tak już pozo-
stało. Według informacji, podanej w dru-
giej części opracowania pod red. Andrzeja 
Żychowskiego „Był kiedyś Opatów i jego 
zacni mieszczanie” obraz został złożony w 
depozycie w Muzeum Narodowym w Kra-
kowie przez Różę Tarnowską z Dzikowa 
dnia 18 listopada 1939 r. Obecnie dzie-
ło można oglądać w jednym z oddziałów 
krakowskiego muzeum, w Pałacu Biskupa 
Erazma Ciołka.
Artykuł stanowi fragment przygotowywanej książki.

Zbigniew Zybała
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wego realizmu. To ten sam, co uwieczniony 
na opatowskich zabytkach dojrzały męż-

czyzna o nieco 
obwisłych policz-
kach, okrągłych, 
dość wydatnych 
oczach i długim, 
prostym nosie. 
Artysta przed-
stawił również 
smocze godło, 
towarzyszące her-
bowi Odrowąż, 
może na zlecenie 
chlubiącego się 
nim właściciela. 
Co ciekawe, zro-
bił to w odwrot-
ną niż zazwyczaj 
stronę. Natomiast 
w samej scenie 
religijnej znawcy 
tematu odna-
leźli specyficzną 

mieszankę gotyku i renesansu. W typach 
twarzy zauważyli inspiracje twórczością Al-
brechta Dürera, a w kolorycie i draperiach 
szat wpływy sztuki włoskiej.

Jurek Almanus maluje adoranta
Kim był ów artysta, tworzący na po-

graniczu epok i stylów? Historyk sztuki 
prof. Jerzy hr. Mycielski utożsamił go z au-
torem słynnego „Zwiastowania” (1517) z 
krakowskiego Muzeum Czartoryskich. To 
Georgius, zwany Mistrzem Jerzym, tworzą-
cy w Krakowie w pierwszym 20-leciu XVI 
wieku, związany z pracownią Joachima Lib-
naua. Inne przypisywane mu formy imienia 
mogą powiedzieć coś więcej o pochodzeniu 
malarza. Identyfikowany był pod mianem 
Jurek Almanus. Ten łaciński przydomek 
(inna forma: Alemannus) wskazuje na 
przynależność do nacji niemieckiej. Po-
dejrzewa się, że pochodził ze Szwabii lub 

Frankonii. Lecz być może to „Girzik (lub 
Irzik) de Kromyerzisch pictor”. Kromie-
rzyż (Kromieryż) to miasto w Czechach, 
na Morawach, miejsce niezwykle urokliwe 
i pełne zabytków. Jurek Almanus równie 
dobrze mógł być zniemczonym Czechem, 
co zeslawizowanym Niemcem który, jak to 
często bywało w tamtej epoce, żył i tworzył 
w naszym stołecznym grodzie.
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kultura

PRZEBOJE Z INTERWIZJI

JARMARK Z DUŻĄ FREKWENCJĄW niedzielę, 6 czerwca, odbył się 
Jarmark Opatowski. Świetna pogoda 
sprawiła, że dopisała publiczność. Nie 
brakowało wystawców. Z dużym powo-
dzeniem występowały grupy artystyczne 
ze szkół i Opatowskiego Ośrodka Kultury. 

- Cieszymy się bardzo, że jest tak duża 
frekwencja – powiedział w imieniu swoim, 
radnych i burmistrza Andrzeja Chaniec-
kiego przewodniczący Rady Miejskiej, 
Jacek Cheba. -  Nie zawiedli wystawcy, 
licznie przybyli mieszkańcy. Jarmark, z 
którego zawsze słynął Opatów, jest okazją 
do zaprezentowania tego, co miasto ma 
najlepsze, począwszy od występów dzieci, 
po walory lokalne. Cieszę się, że ta trady-
cja jest kultywowana. Pogoda dopisuje. 
Mieszkańcy miasta i gminy Opatów mają 
jedno zadanie, dobrze się bawić, mile spę-
dzić czas.     

Podczas jarmarku obecni byli przedsta-
wiciele zaprzyjaźnionego miasta ze Słowa-
cji, Modrego Kamienia – burmistrz Aladar 
Bariak i Zlata Michalikova. Pozdrowienia 
do mieszkańców i życzenia wspaniałej za-

bawy skierował burmistrz Aladar Bariak. 
Na scenie wystąpiły między innymi 

wokalistki ze Studia Piosenki OOK, Ka-
rolina Klusek, Sara Al Kantar. Był widowi-

skowy musical „Inter-vizja”. Nie zabrakło 
popisów tanecznych. Prezentowali się też 
przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

Ponad 50 młodych artystów przeniosło 
widzów w klimat festiwali lat 70. Wiktoria 
Skrzypczak i Grzegorz Włodarczyk, którzy 
tego wieczoru wcielili się w role prezenterów, 
z ogromną klasą i humorem przybliżyli wi-
dzom legendy estrady tamtego okresu. 

Młodzi artyści przypomnieli przeboje 
między innymi Anny Jantar, Ireny Jarockiej, 
Andrzeja Rosiewicza, Maryli Rodowicz, 
Ałły Pugaczowej, zespołów – 2 plus1, Boney 
M, ABBA czy Eruption. Nie zabrakło także 
odwołań do popularnych wówczas filmów, 
jak: ,,Motylem jestem, czyli romans czter-
dziestolatka”, „Grease” czy „Nie lubię ponie-

Opatowski Teatr Muzyczny zaprezentował na scenie Ośrodka Kultury kolejną od-
słonę musicalu ,,Inter-vizja. Przeboje Studia Gamma''.

działku”. W musicalu, oprócz wspomnianej 
pary prowadzących, udział wzięli: Angelika 
Zięba, Andrzej Raczyński, Mateusz Firmanty, 
Patrycja Rozmus, Agata Soja, Sara Al Kan-
tar, Natalia Pyszczek, Anna Surma, Szymon 
Banaś, Krystian Łata, Zuzanna Wiśniewska, 
Daria Żerdecka, Zuzanna Gwoździk, Julia Sa-
pała, Zuzanna Susło, Maciej Mizera, Wikto-
ria Gruszka, Weronika Klusek, Alicja Wosik, 
Jakub Kapsa, Aleksandra Basak, Aleksandra 
Piwowarczyk, Anita Rybus, 
Anna Zięba, Marcel Przygoda, 
Mateusz Kolera, Jakub Foryś, 
Jakub Szczykutowicz, Marika 

Wit, Filip Piwowarczyk, Amelia Zieja, Jakub 
Iskra, Amelia Trytko, Marcel Maziarz, Pauli-
na Andzel, Igor Chodakowski, Klaudia Beł-
czowska. Publiczność znakomicie bawiła się 
śpiewając przeboje wraz z wokalistami. Nie-
gasnące brawa, jakie otrzymali artyści i twórcy 
musicalu, były najwspanialszym podziękowa-
niem za ich wspólną pracę i zaangażowanie.

Autorem scenariusza i reżyserem spekta-
klu była Edyta Gwoździk, opracowaniem i 
przygotowaniem wokalnym zajęła się trady-
cyjnie Magdalena Szemraj, choreografią Ro-
man Dulny. Scenografię przygotowała Beata 
Piątek, za dźwięk i światło odpowiedzialny 
był Dariusz Wiśniewski. 
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W duchu patriotyzmu, religijności
Stanisław Domański urodził się 10 maja 

1914 r. we wsi Strzyżowice. Był najstarszym 
synem spośród trojga dzieci Filipa i Anny 
z domu Ozdoba. Rodzina Domańskich 
utrzymywała się z małego gospodarstwa. 
Chociaż rodzice nie byli wykształceni, to 
wychowywali dzieci w duchu patriotyzmu 
i religijności. Stanisław już jako mały chło-
piec był bardzo wrażliwy na niesprawiedli-
wość i krzywdę ludzką. Początkowo naukę 
pobierał w szkole powszechnej w Strzyżo-
wicach, następnie w Mydłowie.

W 1926 r. został przyjęty do Gimna-
zjum Koedukacyjnego imienia Bartosza 
Głowackiego w Opatowie. Jego dyrekto-
rem był wielce zasłużony dla szkolnictwa 
opatowskiego ks. Antoni Prögel, który 
wywarł wielki wpływ na ukształtowanie 
naukowe, światopoglądowe i patriotyczne 
młodego człowieka. Stanisław miał łatwość 
w nawiązywaniu kontaktów koleżeńskich. 
Był wyróżniającym się sportowcem. Nale-
żał do Związku Harcerstwa Polskiego. 26 
czerwca 1934 r. zdał egzamin dojrzałości 
z wynikiem pozytywnym. Na wybór jego 
dalszej drogi życiowej miał wielki wpływ 
wspomniany wcześniej ks. Prögel, który 
swoim przykładem życia wskazał młodemu 
człowiekowi stan kapłański. Z tej decyzji 
bardzo zadowoleni byli rodzice Stanisława, 
szczególnie matka, osoba głęboko wierząca 
i religijna.

Dyrektor Antoni Prögel tak zapro-
tegował prośbę do Rektora Seminarium: 
„Stanisław Domański, wieloletni uczeń 
tutejszego gimnazjum, zawsze zachowywał 
się bardzo dobrze i od dawna objawiał chęć 
poświęcenia się stanowi kapłańskiemu(…). 
Jest to chłopiec bardzo porządny i dobry, i 
od dawna ma zamiar zostać księdzem.”

Niestety, w Strzyżowicach znalazły 
się osoby, które nie chciały, aby Stanisław 
Domański został dopuszczony do święceń 
kapłańskich. Wysyłały donosy do Kurii 
Diecezjalnej w Sandomierzu oskarżając 
Stanisława o to, że prowadzi niemoralny 
tryb życia. Trudno przypuszczać, jakie 
pobudki nimi kierowały. W pierwszej po-
łowie XX w. piastowanie funkcji kapłana 
katolickiego wiązało się z ogromnym awan-
sem społecznym, szczególnie na wsi. Być 
może w Strzyżowicach, gdzie wychował się 
ks. Stanisław Domański, pojawiła się ludz-
ka zawiść i zazdrość. 

Konspiracyjna działalność 
11 czerwca 1939 r. w katedrze sando-

mierskiej przyjął święcenia kapłańskie od 
biskupa Jana Kantego Lorka i w Sulisła-
wicach przed cudownym obrazem Mat-
ki Boskiej odprawił mszę prymicyjną w 
obecności najbliższej rodziny, przyjaciół z 
seminarium i kolegów ze szkoły średniej. 
Następnego zaś dnia biskup Jan Lorek od-
delegował ks. Stanisława Domańskiego do 
Sienna gdzie służył posługą duszpasterską 
w parafii pod wezwaniem św. Zygmunta. 
Objął on obowiązki wikariusza i pracował 
tam aż do swej męczeńskiej śmierci w 1946 
r.

1 września 1939 r. wybuchła II wojna 
światowa. W okolicach Sienna i Iłży hi-
tlerowcy dopuścili się wielu mordów na 
Polakach i Żydach. Ks. Domański bardzo 
to przeżywał i w swoich kazaniach starał 
się jak mógł podnosić na duchu miejscową 
ludność.

Naród Polski nie poddawał się repre-
sjom i już w 1939 r. zaczęły powstawać 
pierwsze organizacje narodowo - wyzwo-
leńcze, takie jak Służba Zwycięstwu Polski, 
która przekształciła się następnie w Zwią-
zek Walki Zbrojnej. To z niego w 1942 r. 
powstała Armia Krajowa

Ksiądz Domański już w 1941 r. nawią-
zał kontakt z konspiracją i został kapela-
nem placówki Sienno przyjmując pseudo-
nim „Cezary”. Kapelan „Cezary” z pełnym 
poświęceniem oddawał się posłudze ka-
płańskiej, ale również głosił wśród parafian 
pełne patriotyzmu kazania, przyjmował 
przysięgi od młodych członków konspira-
cji, nasłuchiwał radiostacji zagranicznych 
oraz kolportował w terenie prasę podziem-
ną i ulotki antyniemieckie .

W drugiej połowie 1944 r. ks. Stani-
sław Domański większość czasu spędzał 
na terenie lasów starachowickich, wraz z 
oddziałami partyzanckimi z podobwodów 
„Dolina”, „Baszta” i „Zorza”. Komendant 
Obwodu Iłża kapitan Piotr Kulawik „Da-
riusz” mianował wówczas ks. Domańskiego 
kapelanem wszystkich ugrupowań party-
zanckich, które podlegały pod jego obwód. 
Jako kapelana ugrupowań partyzanckich 
„Jodła” uczestniczył w Akcji „Burza”, za co 
został odznaczony Krzyżem Walecznych. 
W styczniu 1945 r. nastąpiło tzw. „wy-
zwolenie” ziem województwa kieleckiego 
przez nowego okupanta – Armię Czerwo-
ną. Wiosną 1945 r. represje NKWD i UB 
wobec podziemia poakowskiego gwałtow-
nie się nasiliły. Nastąpiły masowe aresz-
towania. Więzienia, które w czasie wojny 
wykorzystywane były przez Gestapo, zapeł-
niły się żołnierzami AK, NSZ, BCH oraz 
wszelkimi przeciwnikami nowego ustroju. 

Zginął męczeńską śmiercią 
Wikary ks. Stanisław Domański nie 

mógł się pogodzić z sytuacją polityczną, 
jaka wówczas panowała w Polsce. Dawał 
temu wyraz w swoich kazaniach nazywając 
nowy ustrój marksistowsko-leninowskim. 
Podkreślał, iż stanowi zagrożenie dla Ko-
ścioła, wiary i tradycji narodowych, gdyż 
oparty jest na ateizmie oraz nienawiści do 
drugiego człowieka. Ksiądz Domański był 
bardzo zaniepokojony sytuacją żołnierzy 
poakowskiego podziemia, ich prześlado-
waniami. Chcąc zapobiec niepotrzebnemu 
przelewowi krwi, powołał na terenie miej-
scowości Sienno organizację, która przyjęła 
nazwę „Ruch Oporu Armii Krajowej”. Sta-
nął na jej czele jako „Cezary”. 

Nawiązał następnie kontakty z podpuł-
kownikiem Wincentym Kwiecińskim ps. 
„Głóg”, „V-T”, „Lotny”, czwartym Komen-
dantem Obszaru Centralnego Organizacji 
Wolność i Niezawisłość. Jako dowodzący 
organizacją ROAK rozpoczął walkę z nową 
władzą, za co był prześladowany i w pew-
nym okresie musiał się ukrywać w Katowi-
cach i Krakowie. Wkrótce wrócił w okoli-
ce Sienna. Tam ciągle tropiony przez UB, 

Chciałbym czytelnikom naszego kwartalnika przybliżyć postać jednego z najwięk-
szych bojowników o Wolność i Niezawisłość, pochodzącego spod opatowskich Strzy-
żowic, księdza Stanisława Domańskiego, ps. „Cezary”.
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MAJOWY 

kultura

został otoczony w miejscowości Eugeniów. 
Podczas obławy został ciężko ranny i dostał 
się w ręce oprawców, którzy bestialskim 
traktowaniem sprawili, że 10 marca 1946 r. 
zmarł w szpitalu starachowickim. 

Tak męczeńską śmiercią za wiarę, Pol-
skę niezawisłą i niepodległą zginął wspa-
niały kapłan i patriota. Ksiądz Stanisław 
Domański został pochowany 13 marca 
1946 r. na cmentarzu parafialnym w Strzy-
żowicach obok swojego ojca Filipa, który 

niespełna dwa lata wcześniej zginął z rąk 
okupanta hitlerowskiego.

Przy okazji warto wspomnieć innych 
Żołnierzy Wyklętych z naszej opatowskiej 
ziemi, takich jak śp. Bronisław Ostrowski 
ps. „Cichy”, wieloletni więzień w czasach 
peerelowskich czy Grzegorz Lipiński ps. 
„Gryf ”, który został zamordowany w wię-
zieniu UB w Kielcach. Do tej pory nie uda-
ło się ustalić miejsca jego pochówku.

Należy również wymienić żyjącego 

wśród nas żołnierza AK i WiN Zdzisława 
Dydo ps. „Bliski”, którego niniejszym ser-
decznie pozdrawiam. Chwała Żołnierzom 
Wyklętym.

Opracował Marek Baradziej

Bibliografia
Instytut Pamięci Narodowej; Komisja Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Grzegorz 
Sado „ O Polskę biało-czerwoną” ks. Stanisław 

Domański ps. „Cezary”(1914-1946), Wydawnic-
two Jedność Kielce 2009.

Widowisko miało niezwykłą wymowę 
patriotyczną i ukazywało tragiczne losy Pol-
ski i Polaków na przestrzeni wielu wieków. 
Znakomite teksty pochodzące z III części 
,,Dziadów” i ,,Pana Tadeusza” A. Mickie-
wicza, ,,Moja piosnka” C. K. Norwida , 
piosenki z repertuaru Marka Grechuty, Jac-
ka Wójcickiego i innych artystów Piwnicy 
pod Baranami w wykonaniu opatowskich 
artystów dostarczyły widzom wielu emocji. 
Minimalistyczna scenografia, symboliczne 
rekwizyty i obrazy wyświetlane przy po-
szczególnych scenach, polonez przygotowa-
ny przez uczniów pod kierunkiem Moniki 
Masternak, dopełniły całości.

Spektakl został nagrodzony wielkimi 
brawami i podziękowaniem Ewy Sęk , która 
podkreśliła bardzo wysoki poziom artystycz-
ny i duchowy przedstawienia. Zwróciła uwagę 
na znakomity dobór tekstów, które w spo-
sób szczególny zabrzmiały w ustach bardzo 
młodych ludzi. W imieniu dyrektor ZS Nr 
1 w Opatowie podziękowania i gratulacje za 
wspaniały występ przekazał Tomasz Świątek. 
Młodzież otrzymała zaproszenie na finał Fe-
stiwalu , który odbędzie się w Stalowej Woli. 

W spektaklu udział wzięli: aktorzy – An-
drzej Raczyński, Katarzyna Niedbała, Zuzan-
na Kowalik, Mateusz Firmanty, Angelika Zię-
ba, Małgorzta Urbańska, Justyna Węglewicz, 

Klaudia Toporowska, wokaliści - Aleksandra 
Wolska, Szymon Banaś, Rafał Gajewski, tan-
cerze - Aleksandra Halat, Paulina Łata, Kata-
rzyna Cieśla, Kinga Brozińska, Albert Sajda, 
Mateusz Kargul, Bartosz Maj, Radosław Ko-
rycki, Paweł Dziedzic, Krystian Kasprzycki, 
Katarzyna Chaba, Izabela Kobylarz, Mariola 
Zając, Edyta Kaczeniak, Mariusz Bonatow-
ki, Rafał Gajewski. Spektakl wyreżyserowała 
Edyta Gwoździk .

Podczas XIX edycji Festiwalu Eutrapelia na scenie OOK młodzież z Grupy Teatral-
nej z ZS Nr 1 zaprezentowała spektakl ,,Tobie ojczyzno”. Młodych artystów podziwiali 
koleżanki i koledzy ze szkoły, uczniowie oraz przedstawiciele Kapituły Festiwalu: dr 
Ewa Sęk, dyrektor Festiwalu, Domu Kultury ,,Arka”', Alicja Szewczyk , ks. Dr Marcin 
Hanus i przedstawiciele Telewizji ,,Stella” ze Stalowej Woli.

Widowiskowo zaprezentował się jedy-
ny zespół romski działający w Opatowie, 
Romano Dżi. Zachwyt budziły szczegól-
nie piękne, kolorowe stroje. Na scenie 

Uczniowie Samorządowego Ze-
społu Szkół nr 2 obchodzili 6 maja 
Dzień Ziemi. Tegoroczne obchody od-
bywały się pod hasłem „Palący temat 
– niska emisja” i poświęcone były 
ochronie powietrza i przeciwdziałaniu 
tak zwanej niskiej emisji. 

Ulicami miasta uczniowie prze-
szli w barwnym korowodzie. Dzieci 
ze Szkoły Podstawowej przygotowały 
kolorowe, piękne stroje i transparenty. 
W trakcie happeningu odbyło się tak-
że krótkie przedstawienie. Uczniowie 
recytowali wiersze, śpiewali piosenki 
o tematyce ekologicznej oraz złożyli 
przyrzeczenie. Celem happeningu było 
promowanie wartości ekologicznych, 
troski o czystość Ziemi wśród społecz-
ności lokalnej. 

3 maja w Amfiteatrze Opatowskiego Ośrodka Kultury odbyły się XIX Prezentacje 
Zespołów Weselnych. Wystąpiło sześć zespołów. 

pokazały się także istniejące od niedawna 
młodzieżowe zespoły, „Orion” z Makoszy-
na oraz „Quattro” z Ożarowa. Publiczność 
bawiła się przy przebojach zespołów, które 
grają od wielu lat, jak „HDS” z Bałtowa i 
„Master Team” znany wcześniej jako „Trio 
Masters” z Ostrowca Świętokrzyskiego. 
Bogaty repertuar swoich możliwości po-
kazał „Efekt” z Radoszyc, który zapewnia 

kompleksową obsługę wesel. 
Uczestnicy prezentacji otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy i statu-
etki. 

Nie lada atrakcję stanowiły 
zabytkowe samochody, syren-
ka oraz mercedes, które można 
wynająć na ślub. Podczas festy-
nu odbyły się liczne konkursy, 
w których można było wygrać 
atrakcyjne nagrody. Dzieci ba-
wiły się w wesołym miasteczku. 
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PÓŁ ROKU W 
SCHRONIE 

Po ukończe-
niu 7-klasowej 
szkoły podstawo-
wej w 1935 r. pra-
cowałem u ojca w 
warsztacie kowal-
sko-mechanic z-
nym. W styczniu 
1940 r. wstąpi-
łem do tajnej or-
ganizacji ZWZ. 
P r a c o w a ł e m 
konspirac y jnie , 
początkowo jako 
łącznik i goniec. 
Zadaniem moim 
było zdobywanie 
broni, amunicji, 
granatów oraz 
mundurów woj-
skowych, a na-
wet zachęcanie i 
wciąganie ludzi 
do pracy konspi-
racyjnej. Jesienią 
1940 r., jak tylko 
ruszyła kampania cukrowni we Włostowie, 
wyruszyliśmy tam do ogrodu gospodarza. 
Poszliśmy w dziesięciu ludzi, uzbrojeni w 
broń krótką i granaty. Na 22.30. W ozna-
czonym miejscu kopaliśmy i natrafiliśmy 
na  trzy skrzynie, w których znajdowały 
się karabiny maszynowe, ręczne oraz ka-
rabiny typu kbks, amunicje, granaty oraz 
krótką broń po żołnierzach polskich. Dwa 
karabiny ręczne zabraliśmy ze sobą, resztę 
przesłaliśmy furmanką. Szliśmy pieszo sie-
dem kilometrów, do tego mieliśmy fatalną, 
jesienną pogodę, co trochę padał deszcz. 
Szliśmy szosą, od czasu do czasu z musu  
przechodziliśmy przez rowy na zamoknięte 
pola. Nie chcieliśmy, żeby nas zauważyli 
Niemcy, którzy przejeżdżali samochoda-
mi. Wracając z powrotem - ta sama przy-
jemność. 

Przed samym Opatowem wyszła z 

domu z latar-
ką pani Maria 
Gradzikiewic z . 
Niosłem karabin 
ręczny maszyno-
wy na ramieniu, 
zaraz odebrał go 
ode mnie z ramie-
nia Leon Szym-
czyk ps. „Listek”. 
Usiadł z nim w 
rowie, a pani Ma-
rii kazał odejść i 
zgasić światło. Z 
naszą czujką roz-
mawiał wówczas 
jej brat Gradzi-
kiewicz, chodził o 
lasce spadając na 
jedną nogę. Po-
wiedział: - Mary-
siu, idź do domu! 

Okazało, że 
bandyci okradli 
ich dom i zaraz 
przybędą Niem-

cy. Było około drugiej po północy. Nasza 
czujka, to jest Jan Kwapiński, oznajmił 
nam, że musimy przedostać się przez rzekę, 
by uniknąć Niemców. Inaczej będzie wpad-
ka. Rzeka była obok, ale woda po deszczu 
przybrała. Pytał, kto ma dobre buty, aby 
mógł wszystkich przenieść przez rzekę na 
drugą stronę. Zgłosił się Tadeusz Piotrow-
ski, który był ogrodnikiem w opatowskim 
szpitalu, najpierw przeniósł karabiny ma-
szynowe, następnie ludzi, dziewięciu. Tak 
doszliśmy umówionego miejsca zdać kara-
biny maszynowe.  

(...) Przed końcem wojny, przez pół 
roku ukrywałem się w schronie, specjalnie 
zrobionym u sąsiada Dydy. W chlewie były 
krowy, jedną ścianę rozebraliśmy, kopali-
śmy, ziemię usunęliśmy. Zrobiliśmy duży 
schron. Te samą ścianę założyliśmy, z tym, 
ze dwie deski były zdejmowane, aby można 

Tadeusz Lipidalski, ps. „Piotr”, który urodził się 19 października 1917 r. i zmarł 9 
października1993 r. w Opatowie, opisał w swoich wspomnieniach czasy wojenne. Oto 
dwa fragmenty, początkowy i końcowy

było wejść, od wewnątrz  ryglowane. Nie 
było mowy, aby Niemcy nas odnaleźli. Ja 
i brat Henryk tam się ukrywaliśmy wraz z 
sąsiadami. 

Ukrywaliśmy się dlatego, że żołnierze 
niemieccy i Ukraińcy zajęli mój warsztat 
kowalski i  tam pracowali. A przez mamu-
się kazano mi przyjść i z nimi pracować. 
Wolałem jednak się ukrywać niż im po-
magać w warsztacie. Łapanki były okrop-
ne. Dużo ludzi potrzebnych im do pracy 
umieszczono częściowo w szkołach. Kopali 
okopy, a resztę wywozili, bo to był pas przy-
frontowy. Trwało to przez pół roku. 

Razem z bratem w jedną niedzie-
lę przyszliśmy do domu ogolić się i zjeść. 
Przeszliśmy przez płot, przez podwórka, 
oknem, a nasza mama w tym czasie pil-
nowała przed domem, by Niemcy nas nie 
złapali. Kończymy śniadanie, mamu-
sia pilnuje, a tu od podwórka, przy oknie 
Niemiec się do nas odzywa. Brat trochę po 
niemiecku umiał, więc jak mogliśmy, tak 
odpowiadaliśmy. Odszedł, a my uciekliśmy 
do schronu. Zaraz przyszło kilku Niem-
ców, mamusi przystawili broń do głowy i 
pytają, gdzie są synowie. – To nie byli sy-
nowie – odpowiada mama. – Moich synów 
Niemcy zabrali. 

- To byli synowie. Gdzie są? - po polsku 
jeden mówił, bo umiał. 

- Tu przyszli dwaj chłopcy, wołali, że-
bym im dala jeść. Zjedli i poszli, a ja nie 
wiem, gdzie poszli.  

Brat Heniek otrzymał przepustkę jako 
strażak. Chodził w mundurze strażac-
kim, gdzie chciał. Ja natomiast musiałem 
po całych dniach siedzieć w schronie ukry-
wając się przed Niemcami, bo miałem 
karę śmierci. Pracując w moim warsztacie 
Niemcy odnaleźli skrytkę, w której były 
przechowywane: powielacz, na którym 
drukowaliśmy tajną prasę „Odwet”, broń 
krótka, różna amunicję, taśmy i maga-
zynki na amunicję. Ci Niemcy po pewnym 
czasie odjechali z Opatowa. Zarządzono 
opuścić miasto przez ludzi. Wyszedłem ze 
schronu podczas wysiedlenia. Poszliśmy z 
rodziną do Monopolu, stamtąd pieszo ma-
szerowaliśmy do Ostrowca. Myśmy się ulot-
nili około Miłkowa i poszliśmy już dalej na 
własną rękę. Było to 6 stycznia 1945 r. 

W krótkim czasie wojna się zakończyła 
i wróciliśmy do domu. Pamiątkę po pół-
rocznym ukrywaniu się w schronie przed 
śmiercią jest to, że stałem się kaleką, inwa-
lidą wojennym, ale jakoś żyję…
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sport turystyka

Wicemistrzynie w województwie 

TARGI

Schab po chłopsku

W Zajeździe Okalina chętnie zamawiany jest przez klientów schab po chłopsku, który 
w karcie dań znajduje się od sześciu lat. Wiąże się z tradycją i okolicą regionu, bo to 
tereny wiejskie, chłopskie.

- Dużo jest przyjezdnych kierowców, 
którzy chcą spróbować dania lokalnego – 
mówi szefowa kuchni w Zajeździe Okalina, 
Barbara Krzysztofik. – Schab po chłopsku 
często jest zamawiany. Smażymy go na bie-
żąco.

Niezbędne składniki do sporządzenia 
dania: schab, który dostarcza lokalny produ-
cent, waga jednej porcji waha się od 12 do 13 
dag, sól, pieprz.

- Schab przygotowujemy tradycyjnie, 
klient zamawia i wtedy smażymy, by danie 
było świeże – wyjaśnia Barbara Krzyszto-
fik. - Staramy się jak najszybciej i jak najle-
piej wydać, zazwyczaj w ciągu 5 minut od 
zamówienia. Panierujemy mięso, smażymy 
na gorącym tłuszczu, smalcu lub oleju. Na 
schabowego kładziemy jeszcze plasterek 
boczku grillowanego. Do tego ziemniaczki 
opiekane, posypane ziołami, tymiankiem i 

kapusta zasmażana z koprem, szczypiorkiem, 
boczkiem.   

Oprócz schabowego klienci chwalą sobie 
bardzo żurek domowy na naturalnym zakwa-
sie z jajkiem, kiełbasą wiejską, majerankiem. 
Często zamawiają pierogi, które przygoto-
wywane są w rozmaity sposób. To pierogi 
z kapusty i mięsa, pierogi ruskie, pierogi ze 
szpinakiem, kurczakiem. Dawniej przygoto-
wywane były też pierogi z serem. Zajazd stara 
się klientom urozmaicać menu. 

W karcie dań znajduje się też barszczyk 
czerwony z uszkami, karkówka z grilla z ka-
pustą pekińską i frytkami, stek wieprzowy w 
sosie pieczarkowym. Często zupa serowa jest 
daniem dnia.

Barbara Krzysztofik ma doświadczenie 
w prowadzeniu kuchni, to jej hobby, pasja. 
Uwielbia gotować i ciągle dokształca się w 
zawodzie. Od wielu lat pracuje w tej branży, 

jej ciocia też była zatrudniona w gastronomii. 
Zajazd Okalina organizuje przyjęcia ko-

munijne, imieninowe, urodzinowe, a nawet 
weselne. W lokalu mieści się jednorazowo 
około 50 osób. Ciekawy jest wokół teren re-
kreacyjny, zwraca uwagę wystawa dawnych 
maszyn i urządzeń rolniczych, są sieczkarnie, 
młynki, wialnie, pługi. Z daleka rzuca się w 
oczy altanka, w której można zjeść posiłek w 
okresie letnim. Są obok grille. Zajazd znajdu-
je się na trasie do Sandomierza, około 4 km 
od Opatowa, przy drodze krajowej Warsza-
wa-Rzeszów. Zajmuje się nim dzierżawca 
Dominik Maciąg. Właścicielem lokalu jest 
były senator Piotr Stępień.

Siatkarki OKS Volley Opatów zostały 
wicemistrzyniami województwa święto-
krzyskiego. 

W ostatnim turnieju ligowym o mistrzo-
stwo województwa świętokrzyskiego w ka-
tegorii młodziczka siatkarki z Opatowa po-
konały zespół MUKS Piłka Sandomierz 2:1.  
Uległy jednie w dwóch setach  SMS KSZO 
Ostrowiec.

Drużyna wystartowała w 1/4 mistrzostw 
Polski.Turniej odbył się na obiekcie Miej-
skiego Centrum Sportu w Łańcucie. Udział 

wzięły następujące drużyny: UKS Czwórka 
Aleksandrów Łódzki, UKS Sparta Volleyball 
Kraków, Vega Mosir Stalowa Wola, MKS 
Łańcut, OKS Volley Opatów, TPS Lublin. 
Do 1/2 finałów awansowali: UKS Czwórka 
Aleksandrów Łódzki, MKS Łańcut.

Skład OKS Volley Opatów: Katarzyna 
Partyka, Małgorzata Wrzołek, Julia Szcze-
pańska, Iwona Strzyż, Paulina Lis, Sara 
Kot, Alicja Szczepańska, Natalia Malińska. 
Trener: Paweł Fraszczyk, II trener Grzegorz 
Skuza

Podczas warszawskich targów 
„Lato” które odbywały się od 22 do 24 
kwietnia, Opatów   prezentował swoje 
walory turystyczne, sztandarowe obiek-
ty, kolegiatę opatowską, podziemną tra-
sę turystyczną, klasztor i kościół ojców 
bernardynów, „Krówkarenkę” ale także 
zamek Krzyżtopór w Ujeździe, produkty 
- Krówkę Opatowską i „pączka od Sza-
rego”

- Nasze miasto, turyści mogą traktować 
jako wypadowe, by zwiedzić atrakcyjne 
miejsca w okolicy Opatowa: Góry Święto-
krzyskie, Sandomierz, Ujazd, Kurozwęki 
i inne turystyczne miejscowości  – mówi 
Jarosław Czub z Urzędu Miasta i Gminy.

Swoje materiały oraz produkty prze-
kazali do promocji: Hotel & Restauracja 
„Miodowy Młyn”, Lokalna Grupa Działa-
nia Powiatu Opatowskiego, dwie opatow-
skie parafie, opatowska mleczarnia - zakład 
produkujący „Krówkę Opatowską”, cukier-
nia „U Szarego”, których wyroby  wpisane 
są na listę produktów tradycyjnych.

Jarosław Czub przebywał na targach 
wspólnie z Iwoną Bąk, przedstawicielem  
oddanego niedawno do użytku obiektu re-
stauracyjno-hotelowego „Miodowy Młyn” 
oraz  Andrzejem Kosełą.
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Jedno z najstarszych zdjęć (fot 1) pochodzi z połowy lat 30. 
ubiegłego wieku i przedstawia tatę pana Krzysztofa, Jana Wójci-
kowskiego w pelerynie harcerskiej, po prawej stronie stoi kolega 
z tamtych czasów. Jego tata miał wtedy około 17 lat, był rodowi-
tym mieszkańcem Opatowa, urodził się w 1918 r., zmarł w 1990 
r., mieszkał przy ulicy Kościelnej. 

Fot. 2 – Drużyna harcerska podczas uroczystości w Rynku 
z widokiem na Kolegiatę. Jest wśród maszerujących Jan Wójci-
kowski, ale trudno go rozpoznać, bo zdjęcie uległo częściowemu 
zniszczeniu.  Fot. 3 – lipiec 1942 r., mama Krzysztofa, Halina 
Nowak, która przybyła do Opatowa z Poznania jesienią 1939 r., 
jest druga od lewej, obok koleżanki, na ulicy Opatowa. 

W listopadzie 1939 r. przyjechała dość spora grupa pozna-
niaków, najpierw znalazła się w Ostrowcu, potem pieszo przy-
była do Opatowa. Rodzina Haliny Nowak trafiła do państwa 
Machniaków w Czernikowie. Tam przebywała całą okupację. Po 
wojnie, po wyzwoleniu,  dziadkowie Krzysztofa Wójcikowskie-
go, Aniela i Feliks Nowakowie z trójką dzieci, dwoma synami, 
Bogdanem i Edwardem oraz córką Ireną wrócili do Poznania, 
a jego mama pozostała w Opatowie. W 1945 r. jeszcze w czasie 
okupacji, gdy działa grzmiały na przechodzącym tędy froncie, 
wzięła ślub z Janem Wójcikowskim.  

Mama Krzysztofa Wójcikowskiego urodziła się w 1922 r., 
zmarła w 1984 r. Przed wojną ukończyła szkołę kupiecką w 
Poznaniu. Pracowała w Domu Książki w Opatowie.  Księgar-

nia mieściła się w Rynku, idąc od ratusza po lewej stronie przed 
budynkiem obecnego sądu, jest tam teraz sklep komputerowy. 

Fot. 4 – wrzesień 1942 r., od lewej stoi brat Haliny, Bogdan, 
następne dwie osoby niezidentyfikowane, dalej siostra Haliny, 
ciocia Irena. Halina jest pośrodku. 

Fot. 5 – Z tego samego okresu, drugi od lewej ojciec Krzysz-
tofa, Jan Wójcikowski w jasnym płaszczu na tle budynku byłego 
sądu przy obecnej ulicy Sienkiewicza. 

Fot. 6 – 23 grudnia 1943 r., na tle wspomnianego budyn-
ku sądu od lewej strony tata Krzysztofa Wójcikowskiego, druga 
osoba niezidentyfikowana.  

Fot. 7 -   Tata Krzysztofa Wójcikowskiego w środku ze swo-
imi dwoma kolegami. Tata podarował to zdjęcie swojej narze-
czonej Halinie, przyszłej żonie. 

Fot. 8 – 1943 r., Jan Wójcikowski, który też to zdjęcie poda-
rował swojej przyszłej małżonce. 

Fot. 9 – Halina Nowak, mama Krzysztofa, która z kolei to 
zdjęcie podarowała 16 kwietnia 1944 r. swojemu narzeczonemu 
Jankowi. 

Fot. 10 -  Prawdopodobnie 1947 r., chrzest brata Krzysztofa, 
Marka, który urodził się w 1946 r. Od lewej na górze rodzice 
Krzysztofa, na dole rodzice chrzestni – szwagier ojca, Józef Pół-
torak, siostra mamy, ciocia Irena Nowak. 

Fot. 11 – 1947 r., Mama Krzysztofa pośrodku z dwiema ko-
leżankami na tle Opatowa. Widać dawną szkołę i boisko przy 
ówczesnej ulicy Szkolnej oraz  kolegiatę. 

Fot. 12 – maj 1950 r., Rynek, rodzice Krzysztofa, mama stoi 
przy wózku, obok niej  tata, trzyma za rękę brata Marka, jest 
siostra Elżbieta urodzona w 1948 r. 

Fot. 13 – Brat Krzysztofa, Marek, w tle pomnik Ludwika 
Zwierzdowskiego „Topora”, który stoi obecnie w rynku.  

Fot. 14 – Brat Marek, połowa lat 50.,  ma 10 lat, na placu 
szkolnym, w tle kolegiata. 

Krzysztof Wójcikowski zajmuje lokal po swoich teściach. 
Dawniej mieszkał w domu rodzinnym, naprzeciw kościoła, przy 
dawnej ulicy Kościelnej, obecnie – Grota-Roweckiego. Ożenił 
się w 1980 r. z Mirosławą Kozłowską, ma dwoje dzieci – córkę 
Karolinę (ur. 1981 r)., która pracuje i mieszka w Opatowie  oraz 
syna Michała (ur. 1983 r.)., nauczyciela wychowania fizycznego 
w Zespole Szkół we Włostowie.  

Rodzina Wójcikowskich ma piękne tradycje spółdzielcze, 
wiele lat pracowała w Powszechnej Spółdzielni Spożywców 
„Społem”. Tata Jan, który wykonywał po wojnie zawód stolarza, 
prowadził prywatny zakład, jednak ze względu na domiary i 
wysokie podatki na początku lat 50. zlikwidował warsztat i za-
czął pracować w PSS jako sprzedawca w sklepie chemicznym, 
kierownik sklepu. Mama Halina po zwolnieniu z Domu Książ-
ki też przyjęła się do PSS „Społem”. Najpierw pracowała jako 
ekspedientka w kilku sklepach w Opatowie, między innymi w 
obuwniczym, metrażowym, dziecięcym, potem jako kierownik 
obrotu towarowego, znalazła się w ścisłym 3-osobowym kierow-
nictwie spółdzielni. Te tradycje kontynuował Krzysztof Wój-
cikowski, który pracował w PSS na stanowisku produkcyjnym 
jako piekarz, później jako ciastkarz, kierownik zakładu przy Pla-
cu Obrońców Pokoju. W PSS był zatrudniony w latach 1981-
1992, aż do upadku firmy. Później prowadził własną działalność 
gospodarczą, pracował 6,5 roku w Anglii jako kucharz, potem 5 
lat w Ostrowcu jako kierownik zmiany w dużej piekarni Złoty 
Kłos. 

Wójcikowscy szczycą się też dużymi tradycjami patriotycz-
nymi, niepodległościowymi. Ojciec Krzysztofa, ps. „Jeleń” i 
mama, ps. „Szarotka”, działali w Armii Krajowej i to dlatego po 
wojnie byli szykanowani. 

13

14



23OPATÓW nr 2 (18), kwiecień - czerwiec 2016

stara fotografia

6

7

98

10

11

12



24 OPATÓW nr 2 (18), kwiecień - czerwiec 2016

stara fotografia

cd na str. 22 i 23

Z albumu 
rodziny spółdzielców

Jesteśmy w mieszkaniu Krzysztofa Wójcikowskiego, rocznik 
1958, w Opatowie przy ulicy Kopernika. Spośród wielu zdjęć z 
albumów rodzinnych wybraliśmy 14 fotografii, które przedsta-
wiają jego rodzinę na tle ulic, budynków, różnych charaktery-
stycznych miejsc w mieście.  
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