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prace konserwatorskie

Cudowne źródełko 

Niewielka, malownicza wieś Karwów 
leży kilka kilometrów od Włostowa, w doli-
nie Opatówki. W okolicy podziwiać można 
charakterystyczne dla ziemi sandomierskiej 
pagórki i lessowe wąwozy. To tu, w nie-
wielkim zagajniku, znajduje się źródełko 
i kapliczka błogosławionego Wincentego 
Kadłubka. Miejsce, z którego bije źródełko, 
chroni murek i betonowa płyta. Woda wy-
pływa rurą i tworzy strumień wpływający 
potem do Opatówki. Można się jej napić 
niczym z kranu. Według ludowych wierzeń 
ma cudowne i lecznicze właściwości. 

Jeśli ktoś chce spróbować wody ze 
źródełka musi z głównej drogi Opatów 
– Sandomierz skręcić w Okalinie lub we 
Włostowie w lewo. Stąd jest tylko około 3 
kilometry do Karwowa. Do źródełka nie 
jest łatwo trafić. Najlepiej spytać po drodze 
mieszkańców.

Źródełko znajduje się w miejscu, gdzie 
według przekazów, stał dom, w którym w II 
połowie XII wieku urodził się błogosławio-
ny Wincenty Kadłubek, pierwszy polski 
kronikarz.

Dom oczywiście nie przetrwał do na-
szych czasów. W pobliżu źródełka stoi ka-

pliczka, która została wybudowana w 1995 
r. dla uczczenia 800 rocznicy objęcia przez 
Kadłubka zwierzchnictwa nad Kolegiatą 
Sandomierską. 

Przy głównej drodze przez wieś znajdu-
je się biała figura błogosławionego Wincen-
tego z księgą w ręku z 1919 r. Bardziej oka-
załą podziwiać można przy trasie Opatów 
- Sandomierz przed wjazdem do Włostowa, 
gdzie przyszły kronikarz miał być ochrzczo-
ny. Pomnik ufundował w 1909 r. Michał 
Karski, dziedzic Włostowa.

O miejsca związane z Wincentym Ka-
dłubkiem szczególnie dbał proboszcz wło-
stowskiej parafii, ksiądz Jerzy Siara, który w 
czerwcu odszedł na emeryturę. Odnawiał 
je, remontował, na dużą skalę starał się pro-
pagować kult błogosławionego.  

Wincenty Kadłubek zasłynął przede 
wszystkim jako autor "Kroniki polskiej", 
pierwszy historyk dziejów ojczystych. Cie-
szył się sławą człowieka wykształconego, 
pracował u księcia Kazimierza Sprawiedli-
wego, był biskupem krakowskim. Słynny 
kronikarz na ziemi świętokrzyskiej spędził 
również ostatnie lata swojego życia. Po re-
zygnacji z urzędu biskupa krakowskiego 
wstąpił do jędrzejowskiego klasztoru cy-
stersów. Tam zmarł i tam spoczywają jego 
szczątki, co nie budzi wątpliwości. 

Wątpliwości jednak dotyczą miejsca 
jego urodzin. Według niektórych doku-
mentów  było to około 1150 roku w Kar-
gowie, wsi leżącej między Szydłowem i 

W Karwowie bije źródełko, z którego woda, według mieszkańców okolicznych miej-
scowości, ma właściwości lecznicze. To miejscowość, w której prawdopodobnie uro-
dził się błogosławiony Wincenty Kadłubek, patron Ziemi Sandomierskiej. Znajduje się 
tu poświęcona mu kaplica. 

Stopnicą. Taką informację można znaleźć 
między innymi w "Świętokrzyskim Słowni-
ku Biograficznym" . Dokumenty kościelne 
podają jednak jako miejsce narodzin przy-
szłego kronikarza i biskupa Karwów pod 
Opatowem. Tutaj też mistrz Wincenty jest 
najbardziej czczony. 

Wincenty Kadłubek został beatyfiko-
wany w 1764 roku przez papieża Klemen-
sa XIII.  Zanim do tego doszło, w latach 
1583-1640 na podstawie ksiąg klasztor-
nych, przytoczono ponad 150 przypadków 
cudownych, jakie miały zdarzyć się przy 
jego grobie. 
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Miasto zmienia wygląd 

z życia samorządu

Miliony na targowicę, zalew, 
stadion

Powołano już komisję do odbioru in-
westycji pod nazwą targowica miejska, któ-
ra kosztowała 1,7 mln zł, z czego 60 proc. 
pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Trwają tam prace porządkowe. 
Zakończono w tym rejonie budowę kładki 
pieszo-jezdnej, która kosztowała ponad 400 
tys. zł. W trakcie przygotowania do przetar-
gu jest budowa drugiego etapu targowicy. 
Wartość inwestycji – 406 tys. zł. 

Powołano też komisję do odbioru 
prac wokół zalewu w Zochcinku. Całość 
kosztowała 425 tys. zł. W trakcie realizacji 
przygotowywane są tereny pod inwestycje. 
Wartość – 2,4 mln zł, 60 proc z RPO Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. 

W połowie października oddany zo-
stanie do użytku stadion po generalnej 
modernizacji. Prace kosztowały prawie 
1,5 mln zł, z czego 60 proc. pozyskano z 
Regionalnego Programu Operacyjnego. 
- Dzięki zaangażowaniu posła Zbigniewa 
Pacelta udało się też pozyskać 400 tys. zł 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki – pod-
kreśla burmistrz Andrzej Chaniecki. - Jest 
szansa na zdobycie jeszcze 100 tys. zł, dzię-
ki czemu inwestycja byłaby dla gminy bez 
kosztów własnych. 

Dworzec autobusowy 
Trwają intensywne prace przy budowie 

dworca autobusowego. Nie będą zakończo-
ne wcześniej niż w połowie listopada. Cią-
głe opady atmosferyczne wiosną spowodo-
wały niewielkie opóźnienia.  

Gmina podpisała porozumienie z fir-
mą Publima, która jest inwestorem tego 
przedsięwzięcia. Wspólnie wybrano naj-
lepsze rozwiązania komunikacyjne przy 
ulicy Sienkiewicza. Powstał już projekt z le-
woskrętami, w którym zapewnione będzie 
bezpieczeństwo mieszkańców. 

Zjazd na dworzec autobusowy bę-
dzie kosztował gminę ponad 200 tys. zł. - 
Wszystko po to, by bezpiecznie można tam 
przyjeżdżać i wyjeżdżać - mówi burmistrz 
Andrzej Chaniecki. Inwestycja ma świet-
ną lokalizację, łączy kompleks handlowy, 
wszystko jest w zasięgu ręki, bez zagrożenia 
dla pieszych. 

Ulice Sempołowska, Mickiewicza 
Niebawem zmodernizowana będzie 

droga powiatowa, ulica Stefanii Sempołow-
skiej aż do granicy z Wąworkowem. W tej 
inwestycji gmina partycypuje w 20 proc. 
kosztów, ponadto 20 proc. daje starostwo, 
60 proc. - to środki zewnętrzne. 

Gmina wykonuje tam infrastrukturę ze 
środków własnych, bez wsparcia starostwa. 
Wymieniła już w jezdni spory odcinek wo-
dociągu, który był zniszczony i powodował 
częste awarie. Powstanie kanalizacja od po-
sesji pana Malinowskiego, przed nowym 
targowiskiem aż do końca ulicy Sempo-
łowskiej, czyli dotąd, dokąd będzie nowa 
nawierzchnia. 

To nie były nigdzie zakontraktowane 
inwestycje. Prace muszą być wykonane naj-
później do 20 października, bo do połowy 
listopada wykonawca musi zakończyć całą 
inwestycję. Będą kosztować 448 tys. zł.

Podczas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Andrzej Żychowski stwierdził, że 
radni analizowali informację Regional-
nej Izby Obrachunkowej. - Trzeba się 
cieszyć z przedstawionej informacji - 
powiedział. – Tym bardziej, że są gminy, 
których zadłużenie sięga 80-90 proc. 

Nasze, około 40- procentowe, nie 
wskazuje na jakiekolwiek niedobre ten-
dencje. Przeciwnie, pokazuje, że jesteśmy 

Zadłużenie w rozsądnych granicach
gminą, która działa prawidłowo.

Andrzej Żychowski podkreślił, że w 
ciągu ostatnich ponad dwudziestu lat nie 
było takiego roku w gminie, by tak dużo 
realizować i wykonać jednocześnie inwe-
stycji. Na przykład, sprawa dworca ciągnę-
ła się od kilkudziesięciu lat, podobnie pla-
cu targowego. Wszyscy są świadkami, jak 
w zupełnie nowe miejsce przenosi się cen-
trum przemysłowe miasta. Wykonywany 
jest stadion, a trzeba wiedzieć, że pierwsze 
boisko powstało w Opatowie w 1933 r.

Przebudowywana jest też kolejna dro-
ga powiatowa, ulica Mickiewicza. Do tych 
prac połowę środków dokłada gmina. Po-
wstanie tam też nowy chodnik oraz przy-
stanek dla autobusów szkolnych przy Sa-
morządowym Zespole Szkół nr 1. 

Przetargów bez liku 
Gmina rozstrzygnęła przetarg, który 

obejmował budowę chodników na ulicach: 
Kąpielowej, Starowałowej, Szerokiej, Wą-
skiej oraz w miejscowości Lipowa. Wartość 
prac po przetargu wyniosła 85,3 tys. zł. 

Ostatnio gmina oddała do użytkowa-
nia piękną drogę poza miastem: Nikisiałka 
Mała – Wąworków. Jej wykonanie stało się 
konieczne, bo ulewne deszcze spowodowa-
ły olbrzymie zniszczenia. Wartość inwesty-
cji – 515,4 tys. zł, z czego 80 proc, dofinan-
sowanie z tzw. powodziówek. 

Nie wyłoniono jeszcze wykonawców 
na świetlice wiejskie: w Jałowęsach, war-
tość kosztorysowa – 237 tys. zł, w Nikisiał-
ce Dużej - wartość 143 tys. zł Nikt się nie 
zgłosił do przetargu. Gmina złożyła wnio-
sek do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju 
Regionalnego, do Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich o przesunięcie terminu 
obowiązującego do 30 września. Świetlice 
powstaną później, w pierwszych miesiącach 
przyszłego roku.

Gmina jest mocno zaawansowana w realizację wielu inwestycji. - Prace przebie-
gają prawidłowo, mieliśmy szczęście, że wyłoniliśmy wykonawców za stosunkowo 
niskie ceny – podkreśla burmistrz Andrzej Chaniecki. - W końcu tego roku, biorąc 
też pod uwagę inwestycje prywatne, powstanie nowego hotelu, centrum handlowego, 
Opatów będzie zdecydowanie innym miastem.
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OBWODNICA
obwodnica

Zablokowane ulice 
Mieszkańcy zablokowali ruch w cen-

trum miasta, przechodzili przez pasy dla 
pieszych w rejonie Urzędu Skarbowego. Co 
kilkanaście minut zaprzestawali blokowa-
nia ulicy i wtedy samochody mogły przejeż-
dżać w obydwu kierunkach. 

Determinacja aż do skutku
– Protest jest wyrazem naszej determi-

nacji, jednoczenia się w walce o budowę 
obwodnicy – mówił podczas demonstracji 
przewodniczący Rady Miejskiej, Tomasz 
Staniek. - Potrzebujemy około godziny, by 
przedostać się z jednego krańca miasta na 
drugi. Każdy z nas odczuwa uciążliwości 
poprzez ciągłe stanie w korkach. Przez CB-
-radio kierowcy też używają słów bardzo 
nieparlamentarnych na określenie sytuacji 
w Opatowie. 

Przewodniczący Tomasz Staniek przy-
pomniał, że wśród zakorkowanych skrzyżo-
wań i miast w kraju, Opatów znajduje się na 
czołowym miejscu. Twierdzi, że mieszkań-
cy będą protestować aż do skutku i uważa, 
że winę za to ponosi Donald Tusk. Plakat o 
premierze jako krytyka obecnego rządu bę-
dzie wisiał przy ulicy Kilińskiego do czasu, 
gdy problem budowy obwodnicy nie zosta-
nie rozwiązany.

Protest w końcu lipca został odwołany, 
bo nowy wiceminister transportu, budow-
nictwa i gospodarki morskiej Zbigniew Ry-
nasiewicz obiecał, że procedury w sprawie 
obwodnicy zostaną wznowione w ciągu 
miesiąca. Nic takiego się nie stało! – Nie 
chcemy utrudniać życia kierowcom, którzy 
już kilka godzin stoją w korkach – powie-
dział Tomasz Staniek. - Giną u nas ludzie, 
nie ma roku, by pod kołami ciężarowego 
ktoś nie stracił życia. To jest tragedia dla ro-
dzin, których bezpieczeństwo jest zagrożo-
ne. Pękają nam domy, zwłaszcza przy ulicy 
Kilińskiego, zagrożona jest zabytkowa kole-
giata, podziemia opatowskie. Nie możemy 
czekać na kolejne straty. Dlatego nasza de-
terminacja będzie aż do skutku. 

Potrzebny społeczny nacisk
Burmistrz Andrzej Chaniecki przy-

pomniał, że wyniki badań są zatrważające. 
Ponad 8,5 tysiąca samochodów na dobę 
przejeżdża przez Opatów. To tu występuje 

największy problem przy węzłach komu-
nikacyjnych w województwie. - Ta bloka-
da ciągle trwa – żartował burmistrz. - Nie 
trzeba w ogóle wychodzić na drogę, by nie 
można było przejechać. Społeczny nacisk 
jest potrzebny, bo pokazuje determinację 
społeczności lokalnej. My przesyłamy do-
kumentacje, jeździmy do różnych instytucji 
i przedstawiamy swoje argumenty. Decy-
denci to rozumieją. W tej chwili ten pro-
ces decyzyjny trwa. Głęboko wierzę, że do 
2020 inwestycja będzie wykonana. 

Jeden z mieszkańców Opatowa, Edward 
Tokarski, nie ukrywał, że kolejki sięgają 
ośmiu kilometrów, zaczynają się przed Jur-
kowicami, kończą - za Adamowem, w Brze-
ziu. Uciążliwość jest bardzo duża, miesz-
kańcy ulicy Kilińskiego nie mogą wydostać 

W piątek, 30 czerwca, Społeczny Komitet Poparcia Budowy Obwodnicy zorgani-
zował kolejną blokadę Opatowa. To protest przeciw ciągle odwlekanym inwestycjom, 
które usprawniłyby komunikację w mieście. 

1 pażdziernika 2013 r. rząd przyjął li-
stę obwodnic do budowy w latach 2014-
2020. W programie znalazły się Bełcha-
towa, Brodnicy, Inowrocławia, Wielunia, 
Ostrowa Wielkopolskiego, Jarocina, Góry 
Kalwarii, Olsztyna, Kłodzka, Nysy, Ko-
ścierzyny i Sanoka. Najdroższa ma być 
obwodnica Olsztyna - budowa drogi o 
długości 24,7 km ma kosztować ponad 1 
mld 416 mln zł. 

Obwodnica naszego miasta nie zna-
lazła się niestety na wymienionej liście. 

się z własnych posesji. Gdyby wypadło je-
chać z chorym dzieckiem, to trzeba godzinę 
czekać w bramie, az któryś z kierowców zli-
tuje się i pozwoli włączyć się do ruchu. Jest 
tragicznie, strach na przejściu dla pieszych. 
Dzieci zaczynają szkołę. - Sami widzicie, co 
się dzieje! – pokazuje mieszkaniec. - Taka 
jest nasza codzienność! 

Adam Roszczypała, przewodniczący 
Społecznego Komitetu Poparcia Budowy 
Obwodnicy, dziwi się, że inwestycja ciągle 
jest odkładana w nieskończoność. A już 
miała się rozpocząć w 2011 r., o czym mó-
wią przygotowywane wcześniej dokumenty.

Klaksony na znak solidarności 
Kierowcy klaksonami pozdrawiali 

protestujących. Też mają już dość korków, 
czekania i tracenia czasu. Słychać było z ich 
strony głosy: Tak trzymać! 

Oddźwięk blokady był pozytywny, ale 
czy zrozumieją to decydenci. Niech przy-
jeżdżają do Opatowa. Przejadą pół Polski 
bez zatrzymywania się, a tu godzinę postoją 
w korkach. Wtedy może podejmą decyzję 
pozytywną dla mieszkańców.

Społeczny Komitet Budowy Obwodnicy 
dziękuje wszystkim mieszkańcom, którzy 
włączyli się w dotychczasowe akcje prote-
stacyjne. O sprawie obwodnicy Opatowa 
usłyszała cała Polska. Zwróciliśmy uwa-
gę na nasz problem oraz zaangażowali-
śmy świętokrzyskich parlamentarzystów. 
Obecnie komitet planuje w listopadzie 
akcję protestacyjną w Warszawie pod Mi-
nisterstwem Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej a termin i forma zo-
staną podane wkrótce.
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Półwiecze 
„Dwójki”

wielkie rocznice  
Mija 50 lat od oddania do użytku budynku Samorządowego Zespołu Szkół nr 2. W 

tym czasie placówka kilkakrotnie zmieniała nazwę. Jej mury opuściło tysiące absol-
wentów, wielu z nich było laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych na szcze-
blu wojewódzkim, krajowym. Imponujące są osiągnięcia nauczycieli, którzy realizują 
różne projekty.   

W dwa lata – budynek oddany
9 czerwca 1961 roku położono kamień 

węgielny pod przyszły budynek. Jego makie-
tę wraz z transparentami nieśli uczniowie. 
Wokół fundamentów zebrały się wszystkie 
szkoły opatowskie i około 500 mieszkań-
ców miasta oraz 200 delegatów nauczycieli 
na zjazd Związku Nauczycielstwa Polskie-
go, który odbywał się tego dnia. W uroczy-
stości wzięli udział przedstawiciele władz 
wojewódzkich i powiatowych. Po części 
oficjalnej młodzież szkoły wystawiła część 
artystyczną przygotowaną pod kierunkiem 
nauczycieli, Julii Szydłowskiej i Józefa Wró-
blewskiego. 

Przybyłym gościom podobał się akt 
erekcyjny i księga pamiątkowa. Wszyscy 
bardzo chętnie wpisywali się do niej. To 
ważne wydarzenie upamiętnione zostało 
na amatorskich zdjęciach. Oddanie szkoły 
do użytku przewidziano dość szybko, już 
w 1963 r. Możliwe to było dzięki krajo-
wemu komitetowi budowy „Tysiąclatek” 
i Ministerstwu Oświaty, które uważały, że 
projekty takich szkół powinny być typowe, 
powtarzalne. 

1 września 1963 r. główne skrzydło bu-
dynku było już gotowe. Uczniowie zebrali 
się jeszcze w Parku Tysiąclecia, naprzeciw 
nowej, powstającej szkoły. Po powitaniu, 
zastępca kierownika, Adam Bugaj, poprosił 
młodzież klas starszych, by pomagała usta-
wiać przywiezione meble. 

Szybko uporano się z setkami krzeseł, 
stolików, ławek oraz innych mebli. Aby nie 
pobrudzić lśniących czystością podłóg, na 
błotniste miejsca podwórza zostały położo-
ne kładki z rusztowań. Pod klatką schodową 
została urządzona prowizoryczna szatnia.

Nauka rozpoczęła się 5 września. Do 
szkoły przybył już nowy kierownik, Stani-
sław Czub. Grono nauczycielskie, oprócz 
kierownika i jego zastępcy Adama Bugaja, 
tworzyli: Wanda Adamska, Irena Bernyś, 
Janina Bielec, Józefa Bugaj, Zbigniew Batu-
gowski, Helena Dziadowicz, Zofia Grześ-
kiewicz, Anna Dąbrowska, Leontyna Głę-
becka, Janina Jankowska, Irena Matusiak, 
Janina Kotkowska, Maria Schab, Barbara 
Sałata, Julia Szydłowska, Maciej Starba, 
Adela Tuźnik, Danuta Reszczyk, Emilia 
Rogala, Maria Zając. Do klas od I do VII 
uczęszczało 667 dzieci, które uczyły się w 
16 salach lekcyjnych. 

W ciągu roku szkolnego została prze-
kazano do użytku pozostała część budynku 
szkolnego, między innymi świetlica szkolna, 
pracownia fizyczna. Sala gimnastyczna zo-
stała oddana już na Nowy Rok. Dopingował 
do tego pomysł Komitetu Rodzicielskiego, 
by urządzić zabawę noworoczną i zdobyć 
środki na brakujące pomoce naukowe. W 
następnych latach wyposażano sale przed-
miotowe, gromadzono księgozbiór szkolnej 
biblioteki. Starano się także zagospodarować 
teren wokół szkoły. Wybudowano boiska. 

Patron, sztandar,  
wybitni uczniowie

17 maja 1964 r. Rada Pedagogiczna 
podjęła uchwałę o nadaniu szkole imie-
nia Partyzantów Ziemi Opatowskiej, by 
uczcić walkę oddziałów AK, BCh, GL na 
tych terenach. W szkole rozpoczęły dzia-
łalność liczne organizacje młodzieżowe: 
SKO, ZHP, PCK, SKS, LOP i Spółdziel-
nia Uczniowska. Na zajęciach kółek przed-
miotowych młodzież doskonaliła zdobytą 
wiedzę i umiejętności, by wykazać się w 
konkursach przedmiotowych i zawodach 
sportowych. 

Dzieci uczestniczyły w licznych szkol-
nych wycieczkach, zwiedzały Tatry, Pomo-
rze, Wielkopolskę. Uczestniczyły również 
w wielu zbiórkach pieniędzy: na odbudo-
wę stolicy, Zamku Królewskiego, budowę 
Centrum Zdrowia Dziecka. Od 1966 r. 
rozpoczął działalność półinternat. W roku 
szkolnym 1966/67 obowiązki kierownika 
szkoły przejął Bogdan Klimont, zastępcą 
została Janina Kotkowska. Po raz pierwszy 
w roku szkolnym przyjęto 8-klasowy tryb 
nauczania w szkole podstawowej w miejsce 
dotychczasowego 7-klasowego.

15 marca 1969 r. powołany został Ko-
mitet Fundacji Sztandaru w składzie: Sta-
nisław Lachowicz, Kazimierz Świderski, 
Antoni Suchojad, Bogdan Klimont, Irena 
Bernaś, Zygmunt Stępień. Z zebranych pie-
niędzy zakupiono proporce, werble i fanfa-
ry. 27 kwietnia 1969 r. odbyło się uroczyste 
przekazanie sztandaru szkole. 

W roku szkolnym 1971/72 otwarto 
i wyposażono gabinet lekarski. Od roku 
szkolnego 1973/74 szkoła zaczęła funk-
cjonować Szkoła Zbiorcza, do której przy-
bywały dzieci z Jałowęs, Pobroszyna, Kar-
wowa i Strzyżowic. Dyrektorem placówki 
został Mieczysław Murek, jego zastępcą 
- Bogdan Klimont. 1 listopada 1976 r. na-
stąpiło połączenie SP nr 2 i nr 3 w jedną 
placówkę, SP nr 2. Rok szkolny 1983/84 
zaznaczył się w historii szkoły obchodami 
XX–lecia jej działalności. Przygotowano 
wtedy izbę pamięci poświęconą patronowi 
szkoły, odsłonięto tablicę pamiątkową.

W latach 80. energicznie pracowała IX 
Drużyna Harcerska imienia Jerzego Czer-
wińskiego i X Drużyna Harcerska imienia 
Emilii Plater. Opiekunem harcerzy był w 
tym czasie Ryszard Romańczyk. Aktywna 
stała się praca Samorządu Szkolnego oraz 
innych organizacji i kół zainteresowań. 
Uczniowie szkoły odnosili liczne sukcesy 
w konkursach przedmiotowych, zdobywali 
czołowe miejsca na szczeblu wojewódzkim.

Przełom lat 80. i 90. zaznaczył się w 
historii szkoły sporymi zmianami. Powró-

Uczniowie klas siódmych i nauczyciele podczas zakończenia roku szkolnego 1966/1967, 
siedzą od lewej: Irena Batugowska, Irena Matusiak, Janina Kotowska, Adela Tuźnik, Maria 
Sztomberska, Wanda Adamska, inspektor oświaty Chodurski, Emilia Rogala, Zbigniew Kaw-
ka, Zofia Gąsiorowska, Bogdan Klimont, J. Chodurska, Danuta Reszczyk, Zofia Grześkiewicz, 
Helena Dziadowicz, Leokadia Głębecka, Janina Bielec, Maria Miśniakiewicz, 



7OPATÓW nr 3 (7), lipiec - wrzesień 2013

ciła nauka religii. W 1991 r., po przejściu 
na emeryturę dotychczasowego dyrektora 
Mieczysława Murka na jego miejsce przy-
szła Halina Wyszkowska wraz z dwojgiem 
zastępców, Elżbietą Stawiarską i Andrzejem 
Żychowskim. Wprowadzona została nauka 
języka angielskiego. Szkoła otrzymała do 
dyspozycji budynek dotychczasowego Pań-
stwowego Przedszkola nr 3, gdzie zostały 
umieszczone klasy nauczania początkowe-
go.

Początek dekady lat 90. to liczne prace 
remontowe na terenie szkoły. Dzięki pomo-
cy rodziców odnowiono kilka klasopracow-
ni. W roku szkolnym 1993/94 dla uświet-
nienia 30-lecia szkoły nauczyciele wykonali 
wiele prac malarskich, odnowili korytarze 
szkolne. W roku jubileuszu placówka liczy-
ła 913 uczniów klas I – VIII i 83 uczniów 
klas zerowych. Pracowało w niej 46 nauczy-
cieli. 

Historię szkoły tworzą przede wszyst-
kim uczniowie, szczególnie ci, którzy się-
gnęli po najwyższe nagrody. W tym gronie 
znaleźli się laureaci konkursu z języka pol-
skiego w roku 1993/94 - Iwona Gębusia, 
Katarzyna Stajek, historii – Tomasz Kacała 
i Iwona Gębusia, fizyki - Monika Szczuch-
niak, Michał Zwolski, techniki - Tomasz 
Sewera. Rok szkolny 19994/95 przyniósł 
uczniom trzy tytuły laureatów, z histo-
rii Katarzynie Romańskiej, matematyki 
i chemii - Monice Szczuchniak. Justyna 
Kotkowska w kolejnym roku szkolnym 
osiągnęła tytuł laureata z języka polskiego. 
Szczególny w osiągnięcia na szczeblu woje-
wódzkim był rok 1996/97, gdy laureatami 
zostali: Katarzyna Dzioba i Jakub Frejlich z 
historii, Małgorzata Kasprowicz z geogra-
fii, Ewelina Firmanty i Aneta Grzesińska 
z języka rosyjskiego, a Mateusz Kędziora z 
języka angielskiego i wiedzy technicznej. 
W kolejnym roku tytuł laureata otrzymał 
Jacek Zięba z języka polskiego, Piotr Stajek 
z geografii oraz Jakub Frejlich z techniki. W 
roku szkolnym 1998/99 po laury olimpij-
skie sięgnęły uczennice: Ewa Kotkowska z 
języka polskiego i Agnieszka Wilk z chemii. 
Izabela Hryniuk i Milena Wesołowska, pio-
senkarski duet reprezentował szkołę pod-
czas Centralnego Festiwalu Harcerskiego w 
Kielcach i zajął I miejsce w Konkursie Pie-
śni Kościelnej w Nisku. Nagrodzony został 
Nagrodą Specjalną Burmistrza Opatowa. 

Szkoła podstawowa i gimnazjum 
W 1999 r. powstało w szkole gimna-

zjum i szkoła podstawowa ograniczyła się 
do sześciu roczników. Dyrektorem szkoły 
podstawowej został Andrzej Żychowski, 

wicedyrektorami – Cecylia Góra oraz 
Ryszard Wosik. Od roku 2003 r. Samo-
rządowym Zespołem Szkół nr 2 zarządza 
Krzysztof Skowron, funkcję wicedyrektora 
pełnili kolejno: Krystyna Sikora, Izabela 
Praga, Wojciech Kielisz, Teresa Kolasa i 
obecnie – Joanna Bińczak.

Długa jest lista laureatów i finalistów 
wojewódzkich konkursów przedmioto-
wych. Wśród nich znaleźli się między inny-
mi: w roku szkolnym 2002/2003 Magdale-
na Dzioba, Barbara Kargul, Maria Mazur, 
Beata Wilczyńska – finalistki konkursu z 
biologii, Jacek Dyjak - finalista z fizyki, w 
2003/2004 Agata Gajewska - finalistka 
konkursu z języka niemieckiego, Katarzyna 
Kabza – konkursu biologicznego, Tomasz 
Zybała – historycznego, Rafał Kaczor – 
biologicznego, Agata Cybula – fizycznego 
i chemicznego, w 2004/2005 Agata Ga-
jewska została laureatką konkursu języka 
niemieckiego, Agata Majcherska – biolo-
gicznego i geograficznego, Izabela Przygo-
da – biologicznego, w 2005/2006 Krzysz-
tof Żychowski został finalistą konkursu 
geograficznego, Krzysztof Sarna – języka 
angielskiego, w 2006/2007 Krzysztof Ży-
chowski znalazł się w finale konkursu ma-
tematyczno-przyrodniczego, w 2007/2008 
Hubert Majcherski w finale konkursu bio-
logicznego, Konrad Czub został laureatem 
konkursu historycznego, w 2008/2009 
Anna Podsiadło – konkursu języka pol-
skiego, Anna Sobolewska – historyczne-
go, Jakub Kabza – geograficznego, Hubert 
Majcherski – finalistą konkursu języka an-
gielskiego, w 2009/2010 Anna Lulin zo-
stała finalistką konkursu fizycznego, Sylwia 
Redlich – geograficznego, Hubert Majcher-
ski – laureatem konkursu biologicznego i 

Nauczyciele przed Radą Pedagogiczną we wrześniu 2013: Małgorzata Aksamit, Joan-
na Bińczak, Iwona Budzeń, Marzena Chrabąszcz, Lidia Czajkowska, Marzena Czub, Teresa 
Denkowska, Teresa Dziadowicz, Jolanta Gablewska, Małgorzata Grześkiewicz,  Dorota Ję-
drzejewska, Maria Kasprowicz, Dorota Kitowska, Ewa Kocznur, Joanna Kordyga, Anna Kot-
kowska, Monika Kozłowska, Włodzimierz Łagosz, Monika Łasak, Anna Maluszczak, Wojciech 
Maluszczak, Justyna Mazurek, Piotr Oleksiak, Zdzisław Pacholczak, Aneta Partyka, Tomasz 
Partyka, Joanna Polit, Dorota Rogalińska, Beata Rusak, Henryka Schab, Krzysztof Skowron, 
Marta Skowron, Grzegorz Skrzypczak, Monika Skwirowska, Mariola Smętek-Żychowska, 
Joanna Sobczyk, Maria Strzyż, Iwona Swatek, Ewa Szemraj, Agnieszka Waszczyk, Tomasz 
Wicha, Lucyna Wiszowata, Marta Zdyb, Andrzej Żychowski, księgowość – Mirosława Majew-
ska, Grażyna Ścibisz, sekretariat – Iwona Bańcer.      

języka angielskiego, w 2010/2011 Beata 
Kwapisz – laureatką fizycznego, Jakub Ma-
dej – finalistą konkursu języka angielskiego, 
w 2011/2012 Izabela Swatek została lau-
reatką konkursu języka polskiego, Marika 
Partyka – finalistką biologicznego, Izabela 
Wrzołek – biologicznego i geograficznego, 
w 2012/2013 Aleksander Czosnek został 
finalistą konkursu historycznego, Weronika 
Kolasa – geograficznego, Olga Mianowska 
– biologicznego, Paweł Nowak – biologicz-
nego i języka angielskiego, Jakub Oparow-
ski – fizycznego.

W roku jubileuszu 
Rozpoczęcie roku szkolnego 

2013/2014 miało szczególnie uroczysty 
charakter. Uczestniczył w nim burmistrz 
Andrzej Chaniecki. Dyrektor szkoły 
Krzysztof Skowron z ciepłymi słowami 
zwrócił się do uczniów rozpoczynających 
naukę. - Witam serdecznie tych, którzy 
dopiero zaczynają swoją przygodę szkol-
ną – powiedział. - Jestem przekonany, że w 
każdej sytuacji spotkacie się z życzliwością i 
wszechstronną pomocą nauczycieli, wycho-
wawców. 

W szkole podstawowej z oddziałami ze-
rowymi rozpoczęło naukę 380 uczniów, w 
tym 61 – w „zerówce”, 60 – w klasie pierw-
szej, w gimnazjum – 185, w klasie pierwszej 
– 62. 

Główne uroczystości 50-lecia szkoły 
odbędą się 12 października. Program uro-
czystości przewiduje mszę świętą w Ko-
legiacie św. Marcina, przejście do szkoły, 
zwiedzanie pomieszczeń, akademię w Opa-
towskim Ośrodku Kultury. 

(na podstawie kronik szkolnych) 



8 OPATÓW nr 3 (7), lipiec - wrzesień 2013

nasze tradycje 

Czy przeglądając przewodniki oraz opisy historyczne Opatowa nie odnosicie Państwo wrażenia, że okres międzywojenny jest 
najsłabiej opracowany. Nigdzie nie znajdziemy informacji o najważniejszych dostojnikach państwowych odwiedzających Opatów, 
urzędujących starostach, burmistrzach, nawet nauczycielach i lekarzach pracujących na naszym terenie.

W tym momencie przypomina mi się 
opowieść poczciwego kościelnego, chyba 
pierwszego przewodnika wycieczek po Kole-
giacie, pana Marcina. Przechodząc środkiem 
kościoła wskazywał zamaszystym ruchem na 
stojący obok tabernakulum fotel i powoli 
mówił do zwiedzających: „A na tym fotelu, 
król kiedyś siedział”. My ministranci począt-
ku lat siedemdziesiątych uśmiechaliśmy się 
do siebie i kiwaliśmy głowami z niedowierza-
niem. Po latach słowa prostego kościelnego 
miały okazać się rzeczywistością.

W roku 1787 Stanisław August Ponia-
towski wracając spod Kaniowa zatrzymał się 
w Opatowie. Po chwilowym wypoczynku w 
oberży odwiedził Kolegiatę, wysłuchał prze-
mowy proboszcza, był na Te Deum, obszedł 
miasto, a stąd udał się do Iwanisk i Ujazdu. 
Pamiątką jego pobytu jest wiszący do dziś 
nad wejściem do zakrystii Klasztoru Ojców 
Bernardynów piękny Ryngraf Stanisławowy 
oraz drewniany fotel na którym siedział w 
Kolegiacie. Po upadku Rzeczpospolitej prze-
chowywano go w skarbcu jako symbol pol-
skości wierząc w odzyskanie niepodległości.

5 VI 1928 roku prezydent Ignacy Mo-
ścicki przejeżdżał z Sobótki przez Opatów 
do Kielc. Przed bramą Kolegiaty Opatow-
skiej na powitanie prezydenta wyszedł ksiądz 
kanonik Szymon Pióro w towarzystwie księ-
dza rektora kościoła pobernardyńskiego, 
Karola Targowskiego, gdzie też zebrali się 
i ustawili: franciszkanki Rodziny Maryi z 
miejscowej ochronki z dziećmi, siostry sza-
rytki ze szpitala, pani starościna Kaucka, dr 
Helena Glińska, dr Duchateau z żoną, pań-
stwo Stanisława i Edmund Świestowscy z 
córką i wielu innych mieszkańców Opatowa. 
Gdy nadjechało auto prezydenta ksiądz ka-
nonik Szymon Pióro zbliżył się doń i prze-
mówił:

„Panie Prezydencie! Szczęśliwi jesteśmy, 
że u bram naszej Kolegiaty mamy zaszczyt 
witać w Twojej osobie najwyższego przedsta-
wiciela władzy naszej Najjaśniejszej Rzecz-
pospolitej Polskiej. Kolegiata nasza stara, 
od XII wieku istniejąca, widywała nieraz w 
swych murach, jak upamiętniają to obrazy na 
jej ścianach, sławnych naszych królów, jak Ja-
giełłę, Jana Sobieskiego i innych, którzy wstę-
powali do naszej świątyni na modlitwę, racz 
więc i Ty, ukochany nasz Panie Prezydencie 
wstąpić do niej, byśmy mogli pomodlić 
się wspólnie na Twoją intencję, by Twoim 
rządom i pracom, dla ukochanej Ojczyzny 
naszej podejmowanym, raczył Bóg błogosła-
wić, byśmy i my i potomni ze czcią i miłością 
uwielbić je mogli”. 

A NA TYM FOTELU  
KRÓL KIEDYŚ SIEDZIAŁ

Prezydent po słowach, że „królowie wstę-
powali do naszej Kolegiaty na modlitwę”, 
podniósł się i wyszedł z samochodu, mówiąc 
„To i ja wstąpiłbym może” i wysłuchawszy 
do końca słów księdza kanonika, przepro-
wadzony przez księży i zebraną publiczność, 
przeszedł do kościoła. Tu, gdy przyszedł 
przed wielki ołtarz, gdzie ustawiony był dla 
niego fotel, ksiądz Pióro cicho szepnął: „A 
na tym fotelu siedział niegdyś król Stanisław 
August Poniatowski” i w kościele zapadła 
głęboka cisza. Następnie przywdział kapę i 
odśpiewał przypisane modlitwy, po których 
prezydent, pochyliwszy się ku niemu, rzekł 
półgłosem: „Dziękuję bardzo serdecznie za 
powitanie i modlitwę. W województwie kie-
leckim pierwszy raz mnie to spotyka. Dotąd, 
z przykrością to mówię, witali mnie rabini i 
świeccy, a duchowieństwo katolickie dopiero 
tu sprawiło mi radość swym miłym powita-
niem i modlitwą. Dziękuję księdzu dzieka-
nowi serdecznie”. Przed odjazdem prezydent 
przekazał miejscowej ochronce Chrześcijań-
skiego Towarzystwa Dobroczynności 200 
złotych, po czym wsiadł do samochodu i od-
jechał, żegnany gromkimi okrzykami: Niech 
żyje!!!

W wydanym przez Stefana Kotarskiego 
w 1932 roku przewodniku „Opatów, jego 
dzieje i zabytki” możemy przeczytać: „W 
skarbcu Kolegiaty schowano parę dokumen-
tów historycznych oraz fotel na którym sie-
dział król Stanisław August Poniatowski w 
1787 roku, podczas pobytu w opatowskiej 
Kolegiacie”. 

Historia milczy na temat dalszych losów 
słynnego fotela, ale pamięć o nim posłużyła 
mądremu kościelnemu do snucia pięknych 
opowieści zwiedzającym Kolegiatę. Warto w 
tym miejscu nadmienić, że 28 IX 1929 roku 
jadąc na uroczystości do Konar, około godzi-
ny 10-tej prezydent Ignacy Mościcki ponow-
nie przekroczył granicę powiatu opatowskie-
go, witany licznymi bramami tryumfalnymi. 
Wspaniałą była manifestacja w Opatowie, 
gdzie burmistrz Ignacy Borkowski, ducho-
wieństwo, kahał i cała ludność zjednoczyły 
się, by powitać ukochanego gościa. O go-
dzinie 11 w towarzystwie świty i wicewoje-
wody kieleckiego dra Dziadosza prezydent 
stanął przed Włostowem na granicy powiatu 
sandomierskiego, gdzie oczekiwał nań pan 
minister spraw wewnętrznych dr Sławoj – 
Składkowski. Tu zameldował mu się starosta 
sandomierski Gliszczyński oraz przewodni-
czący Komitetu Budowy Pomnika Legio-
nistów szambelan Szymon Karski. Warto w 
tym miejscu dodać, że członkami Komite-
tu honorowego byli z Ziemi Opatowskiej: 
Kaucki Stanisław Starosta Opatowski, Mo-
rawski Stanisław, przedstawiciel wydziału 
Sejmiku Opatowskiego, Borkowski Ignacy 
- burmistrz miasta Opatowa, ksiądz kanonik 
Pióro Szymon, Polak Józef rolnik z Oficjało-
wa, Wasik Władysław prezes Związku Na-
uczycieli Szkół Powszechnych z Opatowa, 
Kapusta Jan delegat gminy Jurkowice, Ligas 
Zdzisław inspektor szkolny powiatu opa-
towskiego. 

Andrzej Żychowski

Przejazd samochodu z prezydentem Mościckim, widoczny fragment rynku                              i 
szpaler młodzieży
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pasjonaci, społecznicy

Kilkanaście kilogramów miodu  
z jednej rodziny 

Prezes Henryk Kasiński posiada pa-
siekę, która składa się z 60 uli. Zbiera z 
nich miody wielokwiatowe, pierwszy – 
rzepakowy, drugi – z przewagą facelii, a 
także łączone – z akacji, lipy, facelii. W 
takich właśnie miodach się specjalizuje. 
Są lata bardziej i mniej miododajne. W 
ubiegłym roku otrzymał około 17 kilo-
gramów z rodziny pszczelej, to był średni 
wynik. 

Jan Religa prowadzi pasiekę, w której 
mam 30 rodzin. - Pszczołami zaintereso-
wałem się już w latach 60., a w 1975 roku 
sam już nabyłem pszczoły – opowiada. 
- Teść zajmował się pszczelarstwem i po 
nim przejąłem te zainteresowania. Mam 
ule typu warszawski poszerzany. 

Pan Jan specjalizuje się w miodach tu-
tejszych, regionalnych. Są to miody wie-
lokwiatowe, rzepakowe, lipowe. Trudno 
je uzyskać, bo lipy zostały wycięte, tak 
samo akacje. Średnia wydajność miodu z 
ula to około 10 kilogramów. 

Przed dziesięciu laty Andrzej Tużnik 
odziedziczył pasiekę po ojcu Janie. Ma 
około 50 rodzin, 30 uli typu dadant i 20 
typu warszawski poszerzany. Zbiera mio-
dy: rzepakowy, akacjowy, lipowy i wielo-
kwiatowy. Z jednego ula otrzymuje około 
12-14 kilogramów miodu. 

PSZCZELARZE

Najbardziej znani pszczelarze z rejonu Opatowa, Henryk Kasiński,  Jan Religa, Andrzej Tużnik  

Prezes Henryk Kasiński w swojej pasiece. 

Groźne pestycydy 
Największą bolączką pszczelarzy opa-

towskich są pestycydy, opryski chemiczne 
wykonywane przez rolników w ciągu dnia. 

Większość pszczelarzy z rejonu Opatowa jest już w podeszłym już wieku, a młodzi 
nie garną się do tej profesji. - To jest zajęcie nieopłacalne, uciążliwe, zniechęca mło-
dych do tej pracy – przyznaje prezes Rejonowego Związku Pszczelarzy w Opatowie, 
Henryk Kasiński.  

Do Rejonowego Związku Pszczelarzy w Opatowie należy 24 członków. Najstarsi,  po-
nad 70-letni, to: Stefan Masternak, Józef Kania, najmłodszy – Michał Skiba. 

Obecnie prezesem związku jest Henryk Kasiński, który pełni tę funkcje szósty rok, do 
związku należy już od 40 lat. Wcześniej prezesem przez dwie kadencje był Władysław Ba-
nasiński. Największą pasieką, który liczy 100 uli, może się pochwalić Jan Kozłowski, który 
gospodarką pszczelarską zajmuje się razem z synem. 

Związek w Opatowie podlega pod Okręgowy Związek Pszczelarski w Sandomierzu. 
- Korzystamy z dotacji unijnych, które wykorzystujemy w 100 procentach – mówi prezes 
Henryk Kasiński. - Nasz związek tego pilnuje, wspomaga nas w ich zdobywaniu. 

- Giną nasze rodziny pszczele – ubolewa 
prezes Henryk Kasiński. – Opryski nie 
są stosowane zgodnie z przepisami. Moje 
pszczoły i Ryszarda Frejlicha w tym roku 
zostały podtrute. Zdążyły tylko dolecieć 
do ula i padały nieżywe. A ile nie zdążyło 
dotrzeć do pasieki? Pierwszy miód u mnie 
nie udał się. Musiałem odbudowywać pa-
siekę, dokupywać pszczoły. 

Bardzo trudno ukarać rolników, któ-
rzy stosują pestycydy o niewłaściwej porze. 
Przepisy wprawdzie istnieją, ale procedury 
są dość kosztowne dla pszczelarza. Trudno 
je wyegzekwować. Pszczelarz na własną 
rękę musi odszukać rolnika-szkodnika, 
powołać komisję, która pójdzie na pole. 
Należy zebrać pszczoły, które padły przy 
roślinie, osobno roślinę wziąć z pola, owa-
dy spod ula i wszystko wysłać do badania. 
- To trzeba robić wszytko na własny koszt 
– wyjaśnia prezes. - Badania są drogie, 
koszt jednej próbki wynosi 530 zł, a trzeba 
przesłać trzy. Jak się to udowodni, można 
kierować sprawę do sądu. Cykl dochodze-
nia jest kosztowny, długi, kłopotliwy. 

Najgorsze, o czym mówią pszczelarze, 
jest to, że niektóre środki nie od razu za-
bijają pszczoły. Owady giną po pewnym 
czasie, po kilku dniach, po tygodniu. Dla-
tego pszczelarze apelują do rolników, aby 
przeprowadzali opryski po godzinie 21, w 
odpowiednim czasie, by stosowali się do 
podanych instrukcji i uwag. 
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Nikisiałka Duża
Miejscowość liczy 186 mieszkańców. 

Najstarszym mieszkańcem jest Marianna 
Tymowska, która ukończyła 96 lat.

Nikisiałka Duża przylega do granic 
dwóch gmin, z jednej strony do Ada-
mowa w gminie Lipnik, z drugiej – do 
Gierczyc w gminie Wojciechowice. Jest 
ładnie, malowniczo położona. 

Mieszkańcy utrzymują się głównie z 
pracy na roli, w większości są to duże go-
spodarstwa rolne, które specjalizują się w 
uprawach buraków, zbóż, fasoli oraz ku-
kurydzy. Czterech rolników posiada po 
około 50 ha. Rodzina Zofii i Andrzeja 
Faliszewskich specjalizuje się w hodowli 
krów mlecznych. Jolanta i Marek Kali-
towie prowadzą ubojnię zwierząt rzeź-
nych i masarnię, która zatrudnia wielu 
mieszkańców. Wyroby zakładu są bardzo 
smaczne. 

W 2012 r. została położona nowa na-
wierzchnia asfaltowa na drodze powiato-
wej od Brzezia do Nikisiałki Dużej, rok 
wcześniej wykonano drogę w kierunku 
Gierczyc. Urząd Miasta i Gminy co roku 
remontuje drogi o nawierzchni tłucznio-
wej i utwardza kamieniami, drogi grun-
towe – profiluje. Na terenie sołectwa 
znajduje się 13 przydomowych oczysz-
czalni ścieków, co jest rzadkością w tym 
rejonie

- Marzeniem moim i mieszkańców 
jest wykonanie drogi o nawierzchni as-
faltowej w kierunku Wąworkowa – mówi 
Ewa Kwietniowska, która sołtysem jest 

już trzecią kadencję. – Po obfitych opa-
dach deszczu zgłosiłam już ją do wy-
remontowania z tak zwanych środków 
powodziowych. Chcielibyśmy też mieć 
drogę asfaltową w kierunku Adamowa. 
W tym roku ma być wyremontowana i 
oddana do użytku świetlica wiejska. 

Okalina Kolonia
Miejscowość położona jest wzdłuż 

drogi krajowej 9. Powoli się rozwija i 
rozbudowuje. Liczy 44 numery. Obecnie 
mieszka tu ponad 125 mieszkańców. Naj-
starszą osobą jest Genowefa Śmigielska, 
która ma 88 lat.

Większość mieszkańców utrzymuje 
się z rolnictwa. Gleby II i III klasy po-
zwalają na uprawę zbóż, kukurydzy oraz 
buraków. Część mieszkańców zajmuje się 
sadownictwem.

Największe gospodarstwa mają ponad 
50 hektarów. Jedno z większych gospo-
darstw posiada Andrzej Jarosiński, który 
zajmuje się hodowlą trzody. Spore gospo-
darstwo, ponad 20-hektarowe należy do 
Janusza Tokarskiego, który specjalizuje 
się w hodowli krów mlecznych. 

- Na terenie miejscowości leży dwo-
rek z 1880 r., którego właścicielem jest 
Marlena Dębek – zachwala sołtys Anna 
Waga. - Jest także Zajazd Okalina nale-
żący do Piotra Stępnia. Można tu wypo-
cząć, dobrze zjeść. Dla dzieci udostęp-
niona jest zjeżdżalna i huśtawki. 

Okalina Wieś
Miejscowość liczy 24 numery. Do 

najstarszych osób w Okalinie należy Gu-
staw Cymerys, ma 90 lat. Mieszkańcy 
zajmują się przeważnie rolnictwem, pro-
wadzą sprzedaż środków ochrony roślin, 
skup owoców i warzyw. 

Do największych należy około 20 
hektarowe gospodarstwo Andrzeja Gor-
goli, który zajmuje się rolnictwem oraz 
prowadzi skup owoców i warzyw. - Moje 
gospodarstwo ma 35 hektarów łącznie z 
dzierżawami – mówi sołtys Janusz Lis. – 
Zajmuję się produkcją roślin i hodowlą 
bydła. 

Wieś położona jest na zachód od tra-
sy nr 9 Opatów-Sandomierz. Posiada w 
miarę równy teren. Jedną z atrakcji stano-
wi ścieżka rowerowa ciągnąca się od Opa-
towa. Na terenie wsi znajduje się dworek. 
Sołectwo graniczy: z Okaliną Kolonią, 
Czernikowem Opatowskim, częściowo z 
Czernikowem Karskim. Podchodzi pod 
Opatów, pod ulicę Cegielnianą. Dzieci 
uczęszczają do Samorządowego Zespołu 
Szkół nr 2 w Opatowie

Janusz Lis jestem sołtysem pierwszą 
kadencję. – Naszym celem jest poprawa 
nawierzchni dróg, zwłaszcza głównej, 
boczne były trochę wyremontowane wio-
sną tego roku – mówi o planach. - Chce-
my pociągnąć naszą główną drogę, razem 
z Czernikowem. 

Tudorów 
Tudorów to wioska, w której jest 

około 30 gospodarstw domowych. Liczy 
niespełna 100 mieszkańców. Dzieci do 

nasza gmina

SoŁECtwA
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oświata zaraz po wojnie

Czas zaciera wiele spraw,  
ale wspomnienia je ożywiają

szkoły dojeżdżają 5 km autobusem do 
Opatowa. 

 Większość mieszkańców utrzymuje 
się z pracy na roli. Największe gospo-
darstwa, około 15-hektarowe, posiadają: 
Józef Kasprzycki, Lech Pawełczak i Woj-
ciech Kucharczak, który specjalizuje się 
w ogrodnictwie. Po likwidacji cukrowni 
pozostało w wiosce jedynie 4 plantato-
rów buraka cukrowego. Główne uprawy: 
pszenica, rzepak. 

- Teren miejscowości jest zróżnico-
wany z przewagą pagórków – podkreśla 
sołtys Alina Pawełczak. - W wiosce znaj-
duje się sieć wodociągowa i telefonicz-
na, jednak mieszkańcy mają problemy 
z dostępem do Internetu. Brakuje świe-
tlicy, potrzebne są remonty dróg, bo po 
większych opadach spływa po nich woda. 
Niedrożne są bowiem rowy i przepusty. 

Nazwa miejscowości pochodzi naj-
prawdopodobniej od właściciela Tudo-
rowa: Jana Tudorowskiego, który w 1517 
r. sprzedał posiadłość Krzysztofowi Szy-
dłowieckiemu, nabywcy Opatowa. 

Miejscowość znana jest przede 
wszystkim z ruin średniowiecznego zam-
ku rycerskiego, z których zachowała się 
tylko wieża. Była ona własnością skarbu 
państwa. W latach 80. została sprzeda-
na w ręce prywatne. Obecnie niszczeje, 
gdyż wojewódzki konserwator zabytków 
z siedzibą w Sandomierzu wstrzymał 
wszelkie prace ze względu na samowole 
budowlane. 

Najstarsi mieszkańcy Tudorowa: 89 
lat – Stefan Mucha, po 85 lat –Genowefa 
Maziarska i Janina Pawełczak. 

Do dyspozycji mamy cztery puste sale 
lekcyjne, a właściwe pokoje dworskie różnej 
wielkości. Tablice to wydobyte z ruin burty 
samochodowe, ławki to w większości deski na 
podpórkach. Stoły „krzyżaki”,  a przy nich kil-
kudziesięcioro dzieci. W największej „balowej 
sali”, siedzą uczniowie klasy pierwszej w wieku 
od 7 do 14 lat. Każdy trzyma w ręku kałamarz 
z atramentem, bo na stole strach go postawić, 
jakieś zeszyty i książki. Właśnie książki. Każdy 
wyjmuje to, co ma, widać nawet książeczki do 
nabożeństwa. 

Globus w stajni 
Następna sala bez jakiegokolwiek sprzętu. 

Dzieci siedzą na podłodze, nauczyciele z no-
gami wpuszczonymi w otwór znajdujący się w 
podłodze pod oknem. Następnego dnia dziu-
rę załatano. Stołem i krzesłem nauczycielskim 
jest parapet okienny.

Na apel kierownika szkoły nauczyciele 
i rodzice zbierają resztki sprzętu szkolnego, 
które znajdują się u gospodarzy. Nie lada 
osiągnięciem było znalezienie przez kierow-
nika Władysława Szczepańskiego globusa we 
wsi Łopatno. Gospodarz używał jego poło-
wy do nasypywania obroku koniom. Dzięki 
uporczywym poszukiwaniom znaleziono też 
drugą część. Nie zapomnę uśmiechu i radości, 
gdy w klasie znalazł się „nowy” globus. To była 
jedyna oryginalna pomoc szkolna. 

Program nauczania wyszukany został 
gdzieś przez kierownika, przedwojennego kie-
rownika szkoły na kresach, częściowo znisz-
czony, sprzed II wojny światowej. Dzienniki 
lekcyjne zrobione przez nauczycieli ze zwykłe-
go szarego papieru, które są przechowywane i 
można je obejrzeć. Szatnia szkolna to hol dwor-
ku. Dokoła zrobione przez starszych uczniów 
z desek i drutu wieszaki. Była to jednocześnie 
sala gimnastyczna w trudne jesienne i zimowe 
dni. Mieszkania nauczycieli  to  izby wynajęte u 
gospodarzy na wsi i letnie dwa dworskie pokoje 
na piętrze z żelaznym łóżkiem i ze stojącą po-
środku „kozą”  czyli żelaznym piecykiem, który 
dawał ciepło, gdy się w nim paliło.

Historia nie z podręczników
Czy narzekaliśmy? Nie było na to czasu. 

300 uczniów, pomoce wykonywane przez 
nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne i inne prace 
społeczne. To była powojenna wieś. W takich 
warunkach trzeba było uczyć do 1954 roku. 
Dopiero wtedy, po wielu zabiegach kierow-

nictwa szkoły, przy wielkim zaangażowaniu 
społeczeństwa i władz miejscowych, oddano 
do użytku nowy, piętrowy, murowany budy-
nek z salą gimnastyczną i 3 mieszkaniami dla 
nauczycieli. Radość była ogromna, chociaż 
lampy naftowe zniknęły dopiero w 1969 roku. 
Piece kaflowe budowane często przez rodzi-
ców amatorów i dające bardzo niewiele ciepła 
zniknęły w 1975 roku. Centralne ogrzewanie 
i kanalizacja sprawiły, że radość była duża. 
Zwłaszcza, że wszyscy rodzice, nauczyciele a 
nawet starsi uczniowie położyli tu swoją przy-
słowiową cegiełkę. I tak powoli nasza szkoła 
stawała się coraz piękniejsza i bogatsza. Po-
dobne warunki miało wiele szkół w kraju. 

Początkowo tylko nauczyciele, potem i 
inni pracownicy szkoły byli członkami ZNP. 
Najpierw  ZOZ, potem MOZ, Ogniska i 
Rady Zakładowe pomagały w codziennej pra-
cy w szkole. Czy wszystkie poczynania władz 
oświatowych nam się podobały? Otóż nie. 
Staraliśmy się nauczyć i wychować uczciwych 
ludzi wbrew wielu niewłaściwym poleceniom. 
I tak po wielu latach, spotkany uczeń, który 
ukończył historię, tak powiedział: - Znam hi-
storię, bo pani mnie jej nauczyła. 

W dzień zakończenia roku szkolnego do 
naszej parafii, odległej od szkoły o siedem ki-
lometrów przyjechał z wizytą ksiądz biskup. 
Po rozdaniu świadectw wszyscy nauczyciele w 
różny sposób podążali na jego spotkanie. Nie 
było wtedy takiej komunikacji jak dzisiaj. Fakt 
zanotowany został w kronice szkolonej. 

Niech miłość i dobroć powrócą 
Spyta ktoś, dlaczego o tym wspominam! 

A to dlatego, że patrzę na dzisiejszą szkołę i jej 
warunki pracy związane z osiągnięciami XXI 
wieku.  Są sukcesy, ale zniknęła miłość i do-
broć dla drugiego człowieka. A przecież nasz 
wielki rodak Jan Paweł II powiedział: „Pamię-
tajcie, że szczęście to dobro dla drugiego czło-
wieka”. Wyrzućmy ze swego życia nienawiść 
zgodnie z maksymą „Nie rań słowami, bo to 
zawsze boli. Człowiek od nienawiści zawsze 
miłość woli. Śmiej się zawsze radośnie, bę-
dziesz zawsze młody”. 

Pamiętajmy, że życie jest wspólną, chociaż 
bardzo różną drogą, więc pomagajmy sobie wza-
jemnie i cieszmy się z osiągnięć. Jeśli chcemy żyć 
i odejść godnie, to zróbmy coś dla regionu i kraju 
z radością, miłością jako zwyczajni mieszkańcy.

Irena Szczepańska

Wracam pamięcią do 1 maja 1945 roku. Widzę podworski budynek w Gorzkowie, 
gmina Przyborowie, powiat Opatów, gdzie rozpoczęliśmy organizowanie zajęć w szkole 
podstawowej. Dlaczego tam? Budynek szkolny w Wygiełzowie został zniszczony w czasie 
działań na przyczółku frontowym.  
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SEKCjE 
NA SCEnIE

Lato w mieście

Przy pełnej widowni wystąpiła gru-
pa przedszkolna współpracująca z sekcją 
taneczną, która przygotowała bajkę "Jak 
świętokrzyska czarownica Jaga po Polsce 
wędrowała". Grupa 6-latków z Samorzą-
dowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie 
wykonała brawurowo układ taneczny, 
walc angielski, cha-chę i sambę.

Swoje umiejętności zaprezentowało 
studio piosenki. Wystąpili: Aleksandra 
Wicha, Natalia Pyszczek, Natalia Dzia-
ma, Magdalena Jakutowicz, Szymon Ba-
naś, Sara Kot, Krystian Łata, Mateusz 
Woźniak, Wiktoria Seweryńska, Klaudia 
Bełczowska, Julia Iskra, Paulina Andzel, 
Sara Al Kantar i zespół wokalny Flame. 
Entuzjastycznie przez publiczność przy-
jęty został Klub Tańca Towarzyskiego 
"Promenada". W ich wykonaniu widzowie 
mogli podziwiać między innymi rumbę, 
sambę i walca wiedeńskiego. Na scenie 
zaprezentowała się także dziecięca grupa 
teatralno-recyttatorska z przedstawie-
niem „Wakacyjna przygoda”. Młodzie-
żowa grupa teatralna do łez rozbawiła 
widownię skeczem „Tancerze”. Na zakoń-
czenie programu artystycznego wystąpił 
zespół tańca nowoczesnego z układem 
"Thriller". Ukoronowaniem uroczystości 
było wręczenie dyplomów dla wszystkich 
uczestników sekcji działających w OOK.

Gośćmi uroczystości, która odbyła 
się w OOK byli: przewodniczący Rady 
Miejskiej w Opatowie, Tomasz Staniek, 
zastępca przewodniczącego, Andrzej Ży-
chowski, radne: Beata Wrzołek i Grażyna 
Arczewska. 

kultura, sport

Półkolonie rozpoczęły się 1 lipca w 
Opatowskim Ośrodku Kultury. Pierw-
szego dnia uczestnicy zapoznali się z 
zasadami i programem zajęć rekreacyj-
no-artystycznych. Wspólnie namalowali 
duży, wakacyjny transparent. Następnie 
instruktorzy zaprosili dzieci do udziału w 
zabawach integracyjnych. 

Przez pierwsze cztery dni półkolonii 
dzieci uczestniczyły w grach integracyj-
nych i zabawach ruchowych na świeżym 
powietrzu. Powstała tablica do zapisy-
wania wszystkich rekordów dzieci w róż-
nych dyscyplinach. Uczestnicy półkolo-
nii chętnie sprawdzali swoje umiejętności 
podczas gry w ping-ponga oraz siatkówkę. 

Kilkadziesiąt dzieci wzięło udział w dwóch turach półkolonii „Lato w mieście 
2013”. Uczestniczyły w wielu atrakcyjnych zajęciach i ciekawych zabawach.

Ponadto mogli wczuć się w rolę artystów 
malując kredą przed budynkiem OOK 
różne wakacyjne, pełne kolorów obrazki. 
Dzieci śpiewały przy akompaniamencie 
akordeonu. Nauczyły się kilku podsta-
wowych pojęć muzycznych oraz poznały 
słowa polskiego hymnu. 

Organizatorem drugiego turnusu pół-
kolonii był OOK oraz Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych. 14 sierpnia odbyło się uroczyste 
zakończenie i podsumowanie dwóch 
tygodni spędzonych wspólnie z instruk-
torami. Wszystkie dzieci otrzymały pa-
miątkowe dyplomy z rąk dyrektora OOK 
Andrzeja Klimonta. 

SPoRtowE ZMAgAnIA
W grupie męskiej zwyciężyła para z 

Opatowa Patryk Dulny i Krystian Gondek. 
Drugie miejsce zajęła również opatowska 
ekipa w składzie Damian Kadela i Tomasz 
Skwirowski, trzecie - duet z gminy Lipnik, 
Wojciech Głodek i Tomasz Dziama. W 
grupie żeńskiej najlepsza okazała się para 
z Opatowa, Emilia Polak i Iza Wrzołek. 
Drugie miejsce przypadło opatowskiej eki-
pie, Sylwii Ścibisz i Justynie Czeczot, trze-
cie wywalczyła Agata Pustuła z Wiktorią 
Łukawską. Turniej stał na bardzo dobrym 
poziomie i cieszył się dużym zaintereso-
waniem. – Będziemy chcieli zorganizować 

W sobotę, 27 sierpnia, przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 rozegrany został 
II Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Opatów, w którym 
udział wzięło czternaście par.

go w przyszłym roku - zapowiedział Paweł 
Fraszczyk, współorganizator zawodów.

Podczas tegorocznego II Pikniku Spor-
towego rozegrane zostały także zawody w 
łucznictwie tradycyjnym, w których zwy-
ciężyła Katarzyna Surma. W rozgrywkach 
szachowych zwyciężył Jacek Szal.

Organizatorami zawodów sportowych 
był Opatowski Klub Sportowy - Sekcja Pił-
ki Siatkowej, Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Ziemi Opatowskiej, Hufiec Rycerstwa 
Opatowskiego oraz Opatowski Ośrodek 
Kultury, który zapewnił obsługę nagłośnie-
niową imprezy. 

W końcu czerwca odbyło się podsumo-
wanie roku kulturalnego. Swoje osiągnię-
cia zaprezentowały wszystkie sekcji, które 
działają w Opatowskim Ośrodku Kultury. 
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dożynki parafialne, gminne

Święto Plonów 
w kolegiacie 

Korowód dożynkowy wraz z mieszkań-
cami i zaproszonymi gośćmi przeszedł w po-
łudnie spod Urzędu Miasta przed Kolegiatę.  
Towarzyszyła mu Kapela Ludowa, która dzia-
ła przy Opatowskim Ośrodku Kultury.  

Uszanować każdą kromkę
W bramie powitał rolników proboszcz, 

ksiądz prałat dr  Michał Spociński. Pobło-
gosławił wszystkich pracujących na roli 
i życzył, by nikomu nie zabrakło chleba. 
Powitał władze samorządowe na czele z 
burmistrzem Andrzejem Chanieckim. Po-
dziękował Bogu za dar chleba powszednie-
go, a ludziom za wieńce uplecione z czcią i 
miłością. Zaprosił wszystkich do świątyni.  

Mszę świętą dziękczynną prowadził i 
kazanie wygłosił ksiądz Tomasz Lenart. 
Podkreślił w nim, jak ważne jest uszanowa-
nie każdej kromki chleba, która powstaje w 
trudzie dzięki opatrzności Bożej.   

Po zakończeniu mszy starostwie doży-
nek, Anna Waga, sołtys Okaliny Kolonii 
i Janusz Lis, sołtys Okaliny Wsi, wręczyli 
burmistrzowi Andrzejowi Chanieckiemu 
bochen chleba.  

Dzielimy się chlebem 
Burmistrz Andrzej Chaniecki podzię-

kował rolnikom za pracę i organizację do-
żynek. - Czcigodni księża, drodzy rolnicy, 
szanowni państwo – zwrócił się do miesz-
kańców. - Czas żniw na wsi to 100-procen-
towa mobilizacja, wytężona praca, nadzieja 
na odpowiednio wysokie ceny. Cieszymy 
się, że tegoroczne plony są dość wysokie. 
Zależały od was, bo przecież dniami i noca-

W niedzielę 25 sierpnia w Kolegiacie pod wezwaniem św. Marcina z Tours odbyły 
się dożynki parafialne. Starostowie, Anna Waga i Janusz Lis, przekazali burmistrzowi 
Andrzejowi Chanieckiemu dorodny bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów. 

mi, jak najstaranniej, uprawiacie tę ziemię.  
Andrzej Chaniecki pogratulował twór-

com wieńców, starostom, Annie Wadze i Ja-
nuszowi Lisowi - za organizację i przekazany 
bochen chleba, proboszczowi księdzu prała-
towi dr Michałowi  Spocińskiemu - za słowa 
podczas powitania i mszy świętej. Złożył rów-
nież serdeczne życzenia rolnikom, zdrowia i 
determinacji w realizacji planów gospodar-
czych i osobistych. 

Proboszcz wypowiedział słowa: - Dzieli-
my się Chlebem, dzielimy się Niebem. Niech 
się odmieni oblicze Ziemi. Tej opatowskiej 
Ziemi. 

Po nich zaprosił 
wszystkich do dzie-
lenia się chlebem 
upieczonym z tego-
rocznych zbiorów. 

Wspólny wieniec w 
kształcie dzwonu

W tym roku 
wieńce upletli 
mieszkańcy: Jało-
węs, Oficjałowa, 
Czernikowa Kar-
skiego, Czerniko-
wa Opatowskiego, 
Okaliny Kolonii, 

Okaliny Wsi, Jurkowic, Marcinkowic, Toma-
szowa i Opatowa. 

- Wspólny wieniec w kształcie dzwonu 
symbolizował nasze radości i smutki, nasze 
zwycięstwa i klęski – mówi starościna doży-
nek Anna Waga. – To dzwon zawsze infor-
mował o niebezpieczeństwie. To symbol na-
rodzin i śmierci. 

 - Bije dla każdego z nas – dodaje  Krzysz-
tofa Stajniak, który wraz z małżonką Ewą 
przygotowali wieniec przy wsparciu Alicji Ja-
rosińskiej, Janusza Lisa. 

Zgodnie z tradycją na plebanii odbył się 
uroczysty obiad, w którym uczestniczyli za-
proszeni goście oraz przedstawiciele każdej 
wsi. 

Starościna dożynek Anna Waga dziękuje mieszkańcom Okaliny Kolonii, którzy brali udział 
w uroczystościach. Wśród nich byli: Małgorzata Schab, Kinga Schab, Anna Tokarska, Ewa Staj-
niak, Aleksandra Wołowska, Alicja Jarosińska, Urszula Jarosińska, Joanna Lis, Martyna Lis, 
Mariusz Lis, Urszula Gorgola, Anita Gorgola, Arkadiusz Gorgola, Małgorzata Kasińska,  Jo-
lanta Kasińska, Karol Kasiński, Marek Kasiński, Julia Iskra, Artur Iskra, Gabriel Wasilewski. 
Szczególne podziękowania należą się Stanisławowi i Marii Malinowskim,  którzy niestety nie 
mogli uczestniczyć w dożynkach, a także Janinie Jasińskiej.
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weekendowe spotkania

Prezentowały się różne zespoły i soliści 
Imprezy przygotowywali i prowadzili pra-
cownicy Opatowskiego Ośrodka Kultury.  
Do organizacji włączali się też inni: Ko-
menda Powiatowa Policji, Urząd Skarbowy, 
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, 
Stowarzyszenie Region Świętokrzyski. 

Z brawurą na Fletni Para
Cykl imprez rozpoczął się już w pierw-

szy wakacyjny weekend, 7 lipca. Najmłodsi 
mieli frajdę z wielkiego dmuchanego placu 
zabaw i trampoliny. Mogli zakupić baloniki 
z helem i ufarbować włosy. Mieszkańców 
bawił zespół Metrum z Kunowa. Prezen-
towały się solistki Studia Piosenki OOK: 
Paulina Andzel, Sara Al Kantar oraz Wik-
toria Seweryńska. W ich repertuarze zna-
lazły się takie hity, jak „Napraw” grupy Le-
mon,  „Margarita” Majki Jeżowskiej i kilka 
utworów Adele. Wyśmienita zabawa trwała 
do późnych godzin wieczornych.

Na Fletni Pana 14 lipca prezentowa-
li się: Piotr Buchalski i Jerzy Koborski, 
którzy wykonywali utwory biesiadne: 
"Szła dzieweczka",  W zielonym gaju". 
Zyskały one całkiem nowy wymiar dzię-
ki oryginalnym instrumentom. Cieka-

wAKACYjnE fEStYnY 
W rYNkU

Przez dwa wakacyjne miesiące, pra-
wie w każdy weekend, odbywały się w 
rynku festyny, pikniki, spotkania muzycz-
ne. Towarzyszyły im gry i zabawy dla 
dzieci, konkursy. 

wie zabrzmiały też: "Love me tender" i 
"Yesterday".  Krótki występ dał siostrze-
niec Piotra Buchalskiego, Karol, który 
wykonał "Odę do radości". Studio Pio-
senki OOK reprezentowali: Krystian 
Łata, Mateusz Woźniak, Natalia Dziama, 
Sara Al Kantar, Agata Soja, Paulina An-
dzel oraz Patrycja Rozmus. Karol Durda 
gościł z utworami muzyki disco - polo. 
Publiczność odwiedzili: starsza poste-
runkowa Katarzyna Czesna oraz starszy 
sierżant Andrzej Baran z miejscowej Ko-
mendy Powiatowej Policji. Przeprowadzi-
li oni konkursy dla najmłodszych, które 
dotyczyły bezpieczeństwa podczas ruchu 
drogowego. Wszystkim uczestnikom wrę-
czyli pamiątkowe upominki. Sponsorem 
nagród był też OOK. 

21 lipca odbył się piknik w rytmie prze-
bojów muzyki biesiadnej i disco-polo. Na 
scenie prezentowali się: Paweł Żerdecki, 
Sara Al Kantar i Mateusz Woźniak ze Stu-
dia Piosenki OOK oraz zespół "Millenium" 
z Opatowa. Solistka wykonała między inny-
mi cover "Love song" z repertuaru zespołu 
The Cure oraz "Can't make you love me" 
Bonnie Rait. Paweł Żerdecki zagrał jedno 
z najsłynniejszych tang argentyńskich, "El 
choclo", meksykańskie "Besame" oraz "My 
cyganie" w aranżacji na akordeon. Zespół 
"Millenium wykonał popularne utwory 
muzyki rozrywkowej: "Ona tańczy dla 
mnie", "Sway". Przedstawiciele policji wrę-

czyli dzieciom upominki. Nagrody w kon-
kursach ufundowali: Bank Spółdzielczy 
Kielce Oddział Opatów, Skok "Jaworzno" 
Opatów oraz OOK.

Z kolei 28 lipca mieszkańców bawił ze-
spół "Dance" z Kielc. Wystąpił także Paweł 
Żerdecki ze Studiem Piosenki. Prezento-
wała się Sara Al Kantar. Atrakcją były też 
konkursy dla najmłodszych zarówno spraw-
nościowe, jak i wiedzy. Ich współorganiza-
torem i sponsorem był miejscowy Urząd 
Skarbowy, który promował akcję "Weź pa-
ragon". Na straganach nie brakowało waty 
cukrowej, zakręconych ziemniaków i balo-
nów z helem. 
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Konkursy, gry, zabawy
Największą atrakcją 4 sierpnia był kon-

cert grupy "Szarotka" z Bodzechowa. Studio 
Piosenki OOK reprezentowały: Wiktoria 
Seweryńska i Paulinka Andzel. 1 sierpnia  
wystąpiły miedzy innymi: Zespół "Metrum" 
z Kunowa, Kapela Braci Witkowskich. 15 
sierpnia gwiazdą pikniku był zespół "Mar-
kens" z Klimontowa. Podczas festynu za-
prezentowała się także solistka Aleksandra 
Wicha ze Studia Piosenki OOK. Wielka 
dmuchana zjeżdżalnia, trampolina oraz 
zgadywanki i zabawy sprawnościowe z na-
grodami przyciągały mnóstwo  dzieci. 

18 sierpnia dzieci korzystały z darmo-
wego wesołego miasteczka i malowania 
twarzy. Fundatorem atrakcji był współ-
organizator imprezy, miejscowy Cech 
Rzemieślników i Przedsiębiorców. Starsza 
Cechu Teresa Gajewska wspólnie z Teresą 
Mrozek ogłosiły konkurs plastyczny, któ-
ry polegał na rysowaniu logo cechu oraz  
malowaniu wymarzonych wakacji.  Panie 
mogły wykonać makijaż oraz skorzystać z 
fachowych porad Moniki Przygody, wła-
ścicielki salonu Świat Kobiety. Nagrodami 

w konkursach były słodycze i kosmetyki.  
Podczas pikniku zaprezentowały się dzie-
ci uczestniczące w półkoloniach „Lato w 
mieście”. Studio Piosenki reprezentowała 
Paulina Andzel. Do późnych godzin wie-
czornych występował zespół „Dance” z  
Kielc. 

Tydzień później odbył się piknik z ze-
społem „Vivat”  z Sandomierza. . Wszyscy 
chętni mogli wziąć udział w krótkim kur-
sie tańca przygotowanym przez młodzież. 
Odbyły się konkursy plastyczne, które 
polegały na rysowaniu kredą na chodniku 
oraz odwzorowaniu herbu miasta. Prace 
dzieci oceniał burmistrz Andrzej Cha-
niecki, wszystkie zresztą bardzo mu się 
podobały. Wręczono masę nagród, słody-
czy i zabawek. Studio Piosenki reprezen-
towały: Agata Soja i Patrycja Rozmus. Po 
raz kolejny podczas wakacji wystąpił Piotr 
Buchalski, który grał na Fletni Pana przy 
akompaniamencie na akordeonie Jerzego 
Koborskiego. Gościnnie, również na fletni, 
towarzyszył muzykom Mateusz Baranek. 
Do organizacji festynu włączyło się Stowa-
rzyszenie Region Świętokrzyski.
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torzy zaprosili wszystkich za rok, gdyż 
impreza ta może wpisać się na stałe w ka-
lendarz miejscowych uroczystości.

Impreza zrealizowana została dzięki 
unijnemu projektowi „Poznajemy Opatów 
z krówką opatowską”. Projekt ten współ-
finansowany jest przez Szwajcarię, która 
realizuje program współpracy z nowymi 
krajami Unii Europejskiej. Organizatora-
mi byli: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Ziemi Opatowskiej, Opatowski Ośrodek 
Kultury i Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska. Dzięki temu projektowi, oprócz 
festynu, odbywają się również spotkania z 
przewodnikiem. Zainteresowani wyruszą 
szlakiem opatowskich ciekawostek.

W święcie „krówki” uczestniczyli: 
burmistrz Andrzej Chaniecki, prezes 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zie-
mi Opatowskiej, Piotr Kaptur, dyrektor 

W niedzielne popołudnie, 1 wrze-
śnia, na mieszkańców i turystów cze-
kało wiele atrakcji, począwszy od wy-
stępów artystycznych po degustację 
„krówek” i ciast z masą krówkową. 

Z pomysłem promocji miejscowych 
cukierków wystąpiło Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Ziemi Opatowskiej 
wspólnie z Okręgową Spółdzielnią Mle-
czarską. 

Duże zainteresowanie wzbudził po-
kaz krojenia i pakowania słynnych cukier-
ków, krówek opatowskich. Nie zabrakło 
także konkursów, między innymi rysun-
kowego na portret krówki opatowskiej. 
Prace zostaną wykorzystane jako mate-
riały promocyjne Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej. Kolejne konkursy również 
dotyczyły popularnych cukierków, a były 
to: rozciąganie krówki, rozpoznanie sma-
ków i pakowanie cukierków na czas. Pod-
czas festynu odbyły się pierwsze mistrzo-
stwa Polski w jedzeniu „krówek” na czas, 
a mistrzem został Rafał, mieszkaniec 
okolic Opatowa, który zjadł najwięcej, bo 
14 krówek w ciągu trzech minut. Zabawa 
trwała do późnych godzin wieczornych, 
a mieszkańców bawił zespół opatowsko-
-kunowski Metrum. Obejrzeć też można 
było wystawę fotografii „Opatów dawniej 
i dziś”. Dużą atrakcją dla mieszkańców 
była też degustacja „krówek” i ciasta z 
masą krówkową. 

Święto „krówki” opatowskiej zakoń-
czył pokaz sztucznych ogni. Organiza-

najsłodsza impreza w Polsce

Z „KRÓwKą” 
w roli głównej

Opatowskiego Ośrodka Kultury, Andrzej 
Klimont,  prezes Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej, producent „krówek” Ro-
man Marchewka oraz Danuta Mruk, ko-
ordynator projektu.
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MoDELARZ Z ZAMIŁowAnIA

Jego pasją stało się modelarstwo figur-
kowe. Dorastał w czasach, gdy nie było 
komputerów i tylu programów telewizyj-
nych, które wypełniały tak jak dziś wolny 
czas młodych ludzi. Zainteresowała mnie 
historia, a przy tym także modelarstwo – 
opowiada. – Gdy miałem osiem lat, sięgną-
łem pierwszy raz po „Małego Modelarza”. I 
tak zaczęła się moja pasja, zupełnie inna od 
zajęć i zainteresowań moich rówieśników w 
tamtym czasie.

Galeon z bitwy pod Oliwą
Dobrze pamięta pierwszy model, który 

udało mu się samodzielnie złożyć. Był wtedy 
uczniem drugiej klasy szkoły podstawowej. 
Wykonał wyrzutnię pocisków balistycznych. 
I tak to się zaczęło, najpierw było modelar-
stwo tekturowe, potem plastikowe. I jak 
każdy chłopak w tym czasie interesował się 
historią wojskowości. - Wszyscy powyrastali 
z tych pasji, a mnie została - przyznaje. 

Zainteresowanie modelarstwem figur-
kowym zaszczepił w nim opatowianin, 
który mieszka obecnie w Warszawie, Jarek 
Kocznur. Od tego czasu wykonał setki mo-
deli, małych, historycznych figurek w opar-
ciu o książki i inne historyczne publikacje. 

Najbardziej jest zadowolony z kilku 
modeli, kartonowego galeonu polskiego 
znanego z bitwy pod Oliwą. Pracował nad 
nim pół roku. – Udało się dzięki dużej chęci 
i samozaparciu – mówi modelarz. 

Adam Kmiecicki modelarstwem zajmował się od dzieciństwa. Aby zrekonstruować bitwę 
pod Grunwaldem, wykonał i pomalował 100 rycerzy polskich i krzyżackich, po 50 modeli w 
skali 1 do 72.

zafascynowany historią

Jego dumą – rycerze  
spod Grunwaldu

Ostatnio jego dumą stał się Grunwald, 
który tworzył półtora roku od podstaw. Do 
rekonstrukcji bitwy wykonał po 50 egzem-
plarzy, na jedną stronę, polską i krzyżacką. Są 
to głównie konne figurki. Przy ich wykonaniu 
korzystał z przekazów historycznych dotyczą-
cych rycerstwa późnego średniowiecza. Zna-
jomi modelarze z Warszawy odlewali główki.

Modelarz może się pochwalić także pełną 
rekonstrukcją bitwy pod Gettysburgiem w 
wojnie secesyjnej w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki Połnocnej. – Jeśli coś robię, to od-
twarzam to na tyle pieczołowicie, by było 
zgodne z przekazami historycznymi – wyja-
śnia Adam Kmiecicki. - Nie wykonuję postaci 
przypadkowych, tylko na podstawie źródeł, 
literatury, książek. W bitwie pod Gettysbur-
giem jest ponad 300 figurek.

Interesuje go także epoka napoleońska. 
Fascynuje go ten okres, ostatnio zainspirował 
go wiek XVII, kiedy polski oręż miał najwięk-
szą sławę w świecie. Przymierza się do mode-
lowania Turków i Rosjan. - Obecnie siedzę 
właśnie w XVII wieku – wyjaśnia modelarz. 
- Na razie pracuję nad figurkami Polaków i 
Kozaków w bitwie pod Beresteczkiem. 

Opatów ze wszystkimi bramami 
Adam Kmiecicki myśli o wykonaniu ma-

kiety dawnego Opatowa. W Anglii przy wielu 
zamkach stoją makiety i stanowią atrakcję tu-
rystyczną. - To byłby duży projekt, który słu-
żyłby miejscowemu środowisku – nie ukrywa. 
- Potrzebna byłaby spora grupa osób, które 
wykonywały poszczególne elementy. Nad ca-
łością pracowałby zespół. To byłaby praca na 
rzecz przyszłych pokoleń. Zawsze fascynowa-
ły mnie miniatury i wydaje mi się, że poprzez 
nie można wiele oddać, bo pozwala ona ująć 
cały zabytek. Pokazać Opatów ze wszystkimi 
bramami to byłoby bardzo ciekawe. Można 
byłoby też wykonać mniejszy projekt mode-
larski, dioramę przedstawiającą ostatnią bitwę 
powstania styczniowego toczoną w Opato-
wie. Chcę to robić!

W domu posiadam figurki historyczne, 
natomiast modele wcześniej wykonane w 
większości trafiły do przyjaciół, znajomych i 
rodziny.

Zawodowo Adam Kmiecicki pracuje w 
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Miesz-
ka w Opatowie wraz z żoną i dwójką dzieci.



18 OPATÓW nr 3 (7), lipiec - wrzesień 2013

Chcę przybliżyć historię Cmentarza 
Wojennego oraz Cmentarza Żołnierzy 
Radzieckich. Informacje o nich czer-
pałem z dokumentów, które zachowały 

się w Archiwum Państwowym w Kiel-
cach i Sandomierzu. Konsultowałem się 
również ze znawcą tego tematu, który 
zajmuje się szczególnie działaniami pod-

czas I wojny światowej na naszym terenie, 
Markiem Lisem, kierownikiem Biblioteki 
Pedagogicznej w Opatowie.

Obecny cmentarz wojskowy powstał 
w latach 30. XX w. Grzebano tam po 
ekshumacji żołnierzy z czasów I wojny 
światowej poległych w okolicach naszego 
miasta. Pochowano tu ciała około 1000 
żołnierzy rosyjskich, austro–węgierskich, 
niemieckich i polskich. Spoczywali oni 
wcześniej na prowizorycznych cmen-
tarzach wojskowych w okolicy szpita-
la opatowskiego, okolicy Kolegiaty św. 
Marcina, Wąworkowa, Oficjałowa, Kar-
wowa, Kochowa i  Kochówka. Prace nad 
pochówkami przeniesionych tutaj szcząt-
ków trwały do wiosny 1939 r. Na cmenta-
rzu tym istnieje 29 kwater pojedynczych 
i zbiorowych pochówków żołnierzy i in-
nych obywateli polskich, którzy zginęli 
w Opatowie i jego okolicach w dniu 6 i 
7 września 1939 r., w wyniku bombardo-
wań niemieckich naszego miasta. Wykaz 
tych osób podaję do wiadomości czytel-
ników na załączonej ilustracji.

Chciałem osobiście ustosunkować się 
do nazwiska z poz. nr 2, Jana Tadeusza 
Miki, syna Stefana z Radomska – 17–let-
niego ucznia Szkoły Dokształcającej Za-
wodowej w Radomsku. Otóż tą postacią 
zainteresowałem się na początku lat 80. 
ubiegłego wieku za sprawą pewnego zda-
rzenia. Mój ojciec jechał do mnie w od-
wiedziny z Kielc i na dworcu przysiadła 
się do niego starsza pani. Powiedziała, że 
również jedzie do Opatowa, ale pierwszy 
i ostatni raz. Chce pożegnać się przed 
swoją śmiercią z bratem, który na ochot-
nika zgłosił się do taborów wycofującej 
się armii polskiej z okolic Łodzi i poległ 

z kart historii

nASZE nEKRoPoLIE 

W Opatowie  istnieją cztery nekropolie. Najbardziej znany jest cmentarz należący 
do parafii rzymsko–katolickiej pod wezwaniem św. Marcina Biskupa. Oprócz tego są 
jeszcze: Cmentarz Wojenny, Cmentarz Żołnierzy Radzieckich oraz w szczątkowo za-
chowanej formie – Cmentarz Żydowski zwany Kirkutem. Wcześniej istniał też cmen-
tarz „na Grekach”. 
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podczas bombardowań samolotów nie-
mieckich naszego miasta.

Centralnym obiektem na cmentarzu 
wojennym jest mogiła legionisty kpt. 
Franciszka Pększyca–Grudzińskiego. Nie 
wiadomo, czy jest to mogiła symboliczna, 
czy spoczywają tam szczątki kapitana. 
Może któryś z czytelników naszego kwar-
talnika posiada jakieś dokumenty, wia-
domości z przekazów ustnych dotyczące 
tego,  kto i kiedy ufundował  nagrobek 
wybitnego oficera I Brygady Legionów 
Polskich Józefa Piłsudskiego, poległego w 
bitwie pod Żernikami.

Do krótkiego opisu tego cmentarza 
załączam jego szkic wykonany przez oku-
pacyjne władze Opatowa z czasów II woj-
ny światowej.

Odrębnym tematem jest istniejący 
od kwietnia 1945 r., Cmentarz Żołnie-
rzy Radzieckich. Powstał w południowej 
kwaterze cmentarza katolickiego z pole-
cenia wydanego przez ówczesnego woje-
wodę kieleckiego płk Eugeniusza Wiśli-
cza–Iwańczyka.

Ówczesny Starosta Opatowski  (pod-
pis nieczytelny), pismem z dnia 16 kwiet-
nia 1945 r., zarządził, że na cmentarzu 
tym będą pochowani nie tylko żołnierze 
Armii Czerwonej z całego powiatu opa-
towskiego, ale również partyzanci, zwykli 
obywatele polscy, a także Niemcy grze-
bani bez żadnej dokumentacji, często w 
bardzo przypadkowych miejscach. W 
zbiorowej mogile mieli być pochowani 
żołnierze radzieccy do stopnia sierżanta, 
w pojedynczych - oficerowie i kobiety. 

W związku z ponownym pochów-
kiem ekshumowanych ciał, 29 kwietnia 
1945 r. o godzinie 13. została na cmen-
tarzu odprawiona msza święta za dusze 
poległych. Zdecydował o tym  Powiatowy 
Komitet dla Zorganizowania Wspólnych 
Mogił dla Poległych Żołnierzy Armii Ra-
dzieckiej oraz Partyzantów w Opatowie.

Na obu tych cmentarzach powinny 
znajdować się tablice informujące rzetel-
nie o pochowanych tam osobach. Apelo-
wał o to Marek Lis w swoim artykule w 
22 numerze „Ziemi Opatowskiej”. Pisał 
między innymi: „Rzetelna informacja o 
spoczywających tu poległych, byłaby nie 
tylko zgodna z prawdą, ale także wpisy-
wałaby się w naszą obecność w Unii Euro-
pejskiej. Umieszczenie takiej informacji o 
wielonarodowym cmentarzu wojennym 
w Opatowie, na przykład w materiałach 
reklamowych miasta, stanowiłoby także 
element jego promocji”.

Opracował Marek Baradziej

oświata, kultura
27 sierpnia w Opatowskim Ośrodku Kultury odbyła się narada dyrektorów szkół i 

placówek oświatowych inaugurująca rok szkolny 2013/2014.  

narada z kuratorem oświaty 
Podczas spotkania  zostały przedsta-

wione wnioski ze sprawowanego nadzo-
ru pedagogicznego w poprzednim roku 
szkolnym, kierunki polityki oświatowej 
państwa oraz plan nadzoru pedagogicz-

nego na nowy rok szkolny.
W spotkaniu uczestniczył burmistrz 

miasta i gminy Andrzej Chaniecki oraz 
świętokrzyski kurator oświaty Małgorza-
ta Muzoł. 

Stanisław Witowski i Kapela Kieleckie-
go Taboru Domu Tańca uczestniczyła w 47. 
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewa-
ków Ludowych, który odbywał się w końcu 
czerwca w Kazimierzu Dolnym. Organiza-
torem festiwalu był Wojewódzki Ośrodek 
Kultury w Lublinie. 

mentacja autentycznego repertuaru, stylu 
muzykowania i śpiewu ludowego, a także 
popularyzacja i ożywienie tych tradycji 
w społeczeństwie. W bieżącym roku w 
imprezie uczestniczyło 16 kapel, 15 in-
strumentalistów, 22 śpiewaków, 27 zespo-
łów śpiewaczych oraz 13 solistów i grup 
w kategorii folkloru rekonstruowanego. 
Stanisław Witowski i Kapela Kieleckiego 
Taboru Domu Tańca reprezentujący na-
sze strony wystąpili  28 czerwca w Klubie 
"Tyndyryndy" przy Małym Rynku w Kazi-
mierzu Dolnym. Stanisław Witkowski na 
co dzień występuje w Opatowskiej Orkie-
strze Dętej imienia Józefa Grudnia przy 
Opatowskim Ośrodku Kultury oraz Ka-
peli Ludowej Ziemi Opatowskiej, również 
związanej z działalnością OOK.

na ludową 
nutę

Festiwal jest najważniejszym wydarze-
niem, w którym uczestniczą śpiewacy i 
kapele ludowe z całego kraju. Obfituje w 
wiele atrakcji, warsztaty muzyczno-ręko-
dzielnicze "Ence Pence" dla dzieci, warsz-
taty taneczne oraz 
śpiewu białym gło-
sem. Podczas festi-
walu nabyć można 
było nietypowe in-
strumenty ludowe, 
jak lira korbowa, 
cytra, fujarki, sur-
dynka, heligonka 
, nyckelharpa czy 
bandoneon. 

Celem festi-
walu jest przede 
wszystkim doku-
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Młodzież w Memoriale  
Sławomira Petelickiego

„Mundurówka” 
na targach 

zbrojeniowych

ośrodek 
Pomocy 

Społecznej

Memoriał gen. S. Petelickiego otwo-
rzył były szef szkolenia i dowódca gru-
py operacyjnej Jednostki Specjalnej 
GROM, mjr Jacek Kowalik, córka ge-
nerała, Dominika Bandurska oraz bur-
mistrz Ursynowa, Piotr Guzioł.

Uczestnicy memoriału, w trakcie 
kilkugodzinnego treningu pod czujnym 
okiem instruktorów, poznawali i dosko-
nalili techniki systemu GROM COM-
BAT pozwalające wyjść cało z opresji w 
sytuacjach kryzysowych. Jednym z waż-

W rocznicę urodzin twórcy i wieloletniego dowódcy GROM-u gen. Sławomira 
Petelickiego odbył się memoriał jego imienia. 13 września do Areny Ursynów w 
Warszawie przybyło ponad 200 osób, wśród nich 17 uczniów z klas mundurowych ZS 
Nr 1 w Opatowie. Młodzież uczestniczyła w imprezie pod opieką swych nauczycieli 
Edyty Gwoździk i Marka Frejlicha.

niejszych elementów była walka z prze-
ciwnikiem z użyciem noża. O godzinie 
22 wszyscy udali się na Powązki Wojsko-
we, aby oddać hołd generałowi. Nad jego 
mogiłę przybyli także przedstawiciele 
Stowarzyszenia „Siła i Honor”, wdowa 
po generale oraz przyjaciele z GROM-u.

- Cieszę się, że tak licznie tutaj dzisiaj 
przybyliśmy, by uczcić pamięć generała, 
człowieka wielkiej odwagi i honoru- po-
wiedział na zakończenie uroczystości 
mjr Jacek Kowalik.

Ogromne zainteresowanie uczniów 
wzbudzał projekt polskiego czołgu przyszłości 
PL 01 CONCEPT o futurystycznych kształ-
tach i szarej barwie pancerza. Uwagę przykuł 
także projekt bezzałogowego śmigłowca – ro-
bota do zadań specjalnych  ILX – 27.

Uczniowie byli zachwyceni śmigłowcem 
osławionym przez kino – Blach Hawkiem, 
wozem bojowym - Rosomakiem czy innym 

Uczniowie „mundurówki” Zespołu Szkół Nr 1 pod opieką Edyty Gwoździk zapoznali 
się z najnowocześniejszym sprzętem i uzbrojeniem wojskowym podczas Międzynaro-
dowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, który odbył się na początku wrze-
śnia pod patronatem Prezydenta RP,  Bronisława Komorowskiego.

ciężkim sprzętem bojowym, takim, jak haubi-
ce samobieżne czy transportery opancerzone. 
Chłopcy dużo czasu spędzili oglądając i testu-
jąc lekki arsenał, czyli broń ręczną na czele z 
Glockiem, symulatory lotów śmigłowcem, sa-
molotem bojowym i wozem opancerzonym.

Zachwyceni targami zbrojeniowymi, peł-
ni emocji i dumy uczniowie nie kryli swej ra-
dości z pobyty na targach. 

Targi zbrojeniowe to trzecia co do wiel-
kości impreza tego typu w Europie. Przybyło 
na nią 400 wystawców z 23 krajów, w tym z 
USA, Francji, Niemiec, Włoch, Izraela. Tego-
rocznym państwem przewodnim była Turcja. 
Niezwykle bogatą ofertę przygotował Polski 
Holding Zbrojeniowy. 

Wakacyjne echa
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej 

typowali dzieci do wyjazdów wakacyjnych. 
Rekrutacja została dokonana na podstawie 
rozeznania sytuacji oraz w uzgodnieniu z ro-
dzicami, dyrektorami szkół podstawowych i 
gimnazjalnych. Dzieci z terenu gminy pod-
czas tegorocznego lata wypoczywały w gó-
rach i nad morzem. 42 z nich wyjechało do 
Dąbek. Organizatorem 10-dniowego turnusu 
była miejscowa Komenda Hufca ZHP. Wy-
poczynek został sfinansowany przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Opatowie (35 dzieci) oraz Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Opa-
towskiej. Natomiast  9 dzieci wzięło udział w 
wypoczynku zorganizowanym i sfinansowa-
nym przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. 
Miejscem wakacyjnego wyjazdu była Niedzi-
ca, gdzie dzieci spędziły 2 tygodnie sierpnia. 
Gmina zorganizowała dowóz dzieci do Kielc, 
gdzie było miejsce zbiórki i powrót do Opato-
wa. Dzieci podróżowały pod opieką pracow-
nika socjalnego OPS.    

Bezpłatne posiłki w szkołach
Od września została wznowiona pomoc 

dla uczniów, finansowanie kosztów doży-
wiania w stołówkach szkolnych. Dzieci z 
rodzin spełniających kryteria dochodowe 
korzystają z gorącego posiłku, w zależności 
od szkoły -  jednodaniowego lub dwudanio-
wego.  Dożywanie jest nadal sprawą otwar-
tą. Kryterium dochodowe uprawniające do 
tej formy pomocy wynosi 150 proc. kry-
terium podstawowego, to jest 684 zł mie-
sięcznie na osobę w rodzinie. 

Wyprawki szkolne dla dzieci 
romskich

W ramach realizowanych przez gminę 
zadań  wynikających z programu na rzecz spo-
łeczności romskiej w Polsce zostały sfinanso-
wane ubezpieczenia, podręczniki szkolne oraz 
wyprawki szkolne dla uczniów pochodzenia 
romskiego z  terenu Opatowa. Wykonawcą  
zadania był  Samorządowy Zespół Szkół Nr 
1. Zostały uwzględnione potrzeby uczniów 
na wszystkich szczeblach edukacji.  Zadania 
finansowanie są ze środków Ministerstwa  
Administracji i Cyfryzacji. 



21OPATÓW nr 3 (7), lipiec - wrzesień 2013

pomoc społeczna

Szybciej, skuteczniej
Trwają prace nad wdrożeniem Sa-

morządowej Elektronicznej Platformy 
Informacyjnej (SEPI), która umożliwi 
elektroniczną wymianę informacji między 
Powiatowym Urzędem Pracy a Ośrodkami 
Pomocy Społecznej. Zasady współpracy 
między jednostkami określa porozumienie. 
W obu instytucjach wyznaczone są osoby 
upoważnione do korzystania z informacji.  
Usprawnienie to pozwoli szybciej i skutecz-
nej docierać z pomocą  do potrzebujących.    

Jaka pomoc dla rodzin z dziećmi
Od 1 listopada rozpoczyna się nowy 

okres zasiłkowy na świadczenia rodzin-
ne. Rodzice już we wrześniu wnioskują 
o świadczenia na swoje dzieci. Kryteria 
dochodowe uprawniające do świadczeń 
rodzinnych od roku ubiegłego nie uległy 
zmianie i wynoszą: 539 zł na osobę  oraz 
623 zł, jeśli w rodzinie wychowywane jest 
dziecko niepełnosprawne. Podstawą okre-
ślenia uprawnień są dochody za rok 2012 
r. Rodzic, oprócz zasiłku rodzinnego na 
dziecko, może otrzymać dodatki z tytułu: 
rozpoczęcia roku szkolnego (jednorazowo 
we wrześniu), samotnego wychowywania 
dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej, podjęcia przez dziecko nauki 
poza miejscem zamieszkania, urodzenia 
dziecka (dodatek jednorazowy), kształce-
nia dziecka niepełnosprawnego. Dodatko-
wo rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą 
skorzystać z dwu form wsparcia niezależ-
nych od dochodu rodziny, tj. zasiłku pielę-
gnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego. 
Natomiast opiekunowie dorosłych osób 
niepełnosprawnych, którzy musieli zrezy-
gnować z pracy w związku  z koniecznością 
sprawowania opieki mogą otrzymać nowe 
świadczenie z tego tytułu - specjalny zasiłek  
opiekuńczy. Otrzymanie zasiłku uwarun-
kowane jest m.in. spełnieniem kryterium 
dochodowego w wys. 623 zł na osobę w ro-
dzinie i poprzedzone jest wywiadem środo-
wiskowym, który określa potrzebę i zakres 
sprawowania osobistej opieki. 

Wnioski o przyznanie świadczeń skła-

dają także rodzice, którzy mają przyznane 
alimenty na dzieci,  a ich egzekucja jest bez-
skuteczna. Świadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego przyznawane są na okres zasiłko-
wy od 1 października do 30 września roku 
następnego. Wypłacane są w wysokości za-
sądzonych alimentów, jednak nie większej 
niż 500 zł. miesięcznie na dziecko. Obo-
wiązujące kryterium dochodowe uprawnia-
jące do  świadczeń wynosi 725 zł na osobę 
w rodzinie.

Projekt systemowy  
"Małe kroki do sukcesu"

Gmina i OPS w 2013 r. realizowały 
projekt systemowy współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Poddziałania 
7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej 
"Małe kroki do sukcesu", w którym brały 
udział osoby pełnoletnie, długotrwale bez-
robotne, korzystające ze świadczeń pomocy 
społecznej, w wieku aktywności zawodo-
wej.

Dla uczestników projektu zaplanowa-
no następujące formy wsparcia: 1. wsparcie 
psychologiczne indywidualne, 2. wsparcie 
psychologiczne grupowe, 3. doradztwo za-
wodowe w grupie, 4. doradztwo zawodowe 
indywidualne, 5. kurs zawodowy na kierun-
ku technolog robot wykończeniowych w 
budownictwie  (133 godziny) oraz  przed-
stawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B. 
(130 godziny ), 6. szkolenie -prawo pracy. 

Dodatkowym wsparciem były: zaopa-
trzenie w materiały szkoleniowe, posiłek na 

czas trwania szkoleń, profilaktyczne bada-
nia lekarskie, wycieczki dla dzieci uczestni-
ków projektu. 

W ramach projektu odbyły się dwie 
wycieczki integracyjno-edukacyjne do Bał-
towa i Sandomierza, w której udział brały 
dzieci osób zakwalifikowanych do projektu 
oraz wycieczka do Krakowa dla uczestni-
ków projektu i ich dzieci. Celem głównym 
działań było uzyskanie nowych kwalifikacji 
zawodowych przez14 osób bezrobotnych, 
będących klientami pomocy społecznej, 
wykluczonych lub zagrożonych wyklucze-
niem społecznym. Pracownicy OPS co-
dziennie monitorowali przebieg szkoleń i 
frekwencję uczestników na szkoleniach.   

Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Opatowie

VI Spartakiada w Sandomierzu 
30 sierpnia po raz piąty uczestnicy za-

jęć Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Opatowie wzięli udział w Spartakiadzie 
Środowiskowych Domów Samopomocy 
województwa świętokrzyskiego w Sando-
mierzu. Zawody odbywały się w następu-
jących konkurencjach z podziałem na ko-
biety i mężczyzn: biegi, rzut piłką lekarską 
dowolną techniką, skok w dal z miejsca i 
warcaby. Dzięki intensywnym przygotowa-
niom nasi reprezentanci zaprezentowali mi-
strzowski poziom zdobywając złoty medal 
w konkurencji warcaby i dwa medale brązo-
we w rzutach piłką lekarską. 

(Oprac: E. Chodorek, R. Wiśniewska)
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oStAtnI RYMARZ 
ciekawi ludzie

Nawet dwudziestu klientów dziennie 
Staż odbywał  w warsztacie Juliana 

Matuszewskiego. W czasie okupacji był 
zatrudniany w niemieckich majątkach, 
Zochcin, Gołoszyce, Bogusławice, Lipowa, 
Pobroszyn, w folwarku Rożki-Jaroszówka, 
Niemienice. Gdy pracował w ostatnim ma-
jątku Kaliszany, już było słychać wystrzały 
na Bugu. - Jeździliśmy po tych majątkach 
do roboty – wspomina. – Przy okazji odna-
wialiśmy, obijaliśmy meble w pokojach. 

Warsztat wykonywał tapicerkę i ry-
marstwo. Ktoś przychodził z tapczanem, 
kozetką, to też się ją naprawiało. Feliks 
Krawczyk zaczął pracę podczas okupacji, 
w 1941 roku. 

Po wojnie dalej zajmował się rymar-
stwem. Nie zmienił zawodu, chociaż pro-
ponowano mu, by został w wojsku, był 
strażnikiem, milicjantem, ale nie chciał. 

Miał duży zbyt na wyroby rymarskie, 
bo Opatów słynął z targów, jarmarków. 
Jednego dnia przychodziło nawet dwu-
dziestu klientów.  Feliks Krawczyk po-
prawiał chomąta, leżały ich całe stosy, nie 
było się nawet gdzie wykręcić. - Pomaga-
li mi chłopcy, miałem dwóch stażystów, 
uczniów - pamięta. - I tak zeszło mi do 86 
lat. Jeszcze czasami ktoś przyjdzie, zawróci 
głowę, by coś mu zrobić, ale mi się zbytnio 
nie chce, bo to już starość. Kiedyś robiło 
się godzinę, teraz dwie, człowiek nie ma tej 
cierpliwości.

Teraz wykonuję siodełka harleyowskie, 
do motocykli. Pan Feliks pojechał do gar-
barni, przywiózł wczoraj skórę. - Siodełka 
były, ale już ze starości zużyły się, popękały, 
rozleciały – objaśnia rymarz. - Przeważnie 
gumowe, ceratowe, a teraz robię z orygi-
nalnej skóry. 

Zamówień na chomąta bez liku
Najwięcej było zamówień na chomąta, 

trzeba było wymienić płótno, wyścielić, 
przepikować. Bardzo dużo chomąt Feliks 
Krawczyk robił zaraz po wojnie, wszystko 
było zniszczone, spalone, tereny przyfron-
towe, Baćkowice, Olszownica całkowicie 
zbite. Nawet chałupki nie było. Jakiegoś 
konika chłop przyprowadził i tym obrabiał 
pole.  

- Tak się wszystko ciągnęło do przewro-
tu, do upadku komuny – opowiada rymarz. 
- Potem się wszystko rozleciało, weszły trak-
tory, koni ubywało, bo ich utrzymanie dużo 
kosztuje.

W okolicy zostało tylko kilku koniarzy. 
W Jałowęsach pan Bełczowski, w Niemie-
nicach też, ale to tylko dla parady trzymają 
konie. - W Piórkowie Szymon Mroczkow-
ski ma cztery  – wylicza rymarz. - Siodełka 
czasami tam poprawię, przymierzę. Puł-
kownik z Warszawy ma w Piórkowie też 
konika. Dzwonił do mnie, by mu wymyśleć 
jakieś chomątko. 

Przyjeżdżają też z Ożarowa. Cieszkow-
ski jeździ po weselach, ma dwa koniki. Kul-
tyko tak samo, po weselach jeździ, wolanci-
kiem, bryczką. To tacy miłośnicy koni. Już 
mało jest starych koniarzy, takich, co to by 
przyszedł do stajni, pogłaskał, porozmawiał 
z koniem.

Rymarzy było kilku, ale już powymiera-
li. Zawodu nikt nie chce się uczyć. A warsz-

tat, jak przyznaje pan Feliks, to duże uwią-
zanie, jest się jego niewolnikiem. Trzeba 
być w nim od rana do wieczora, bo jak ktoś 
przyjdzie i zobaczy, że drzwi zamknięte, to 
już nie zrobi zamówienia. 

Warsztat mam na miejscu, obecnie w 
kotłowni. Mieści się tu wszystko, co nie-
zbędne do pracy, maszyna do szycia, różnej 
wielkości szydła, pniak do formowania. - By 
nadać formę dla chomąta, należało nabić 
je mokre na pniaku, żeby stało przez noc i 
zaschło – objaśnia rymarz - Było masywne 
i mocne.

W warsztacie znajdują się różnej wielo-
ści koziki, noże, olśniki czyli strugi, którymi 
trzeba było obrabiać surowe drewno. Jest 
też dużo dłut, nożyków, jak to w warszta-
cie, muszą  być i cieńsze, i grubsze. Rymarz 
pokazuje siodełko do harleya, wykonuje ta-
kich kilka z naturalnej skóry, pod spodem 
kładzie filc. Na ścianie wiszą kantary, goto-
we, jeśli ktoś chce może kupić za około 100 
zł, bo skóra jest droga. 

Ginący zawód
Feliks Krawczyk jest najstarszym człon-

kiem cechu rzemieślników. - W obecnych 
czasach młodzi już nie garną się do rymar-
stwa, bo to ciężka robota – mówi. - To już 
ginący zawód, przeżytek. Gdy mnie zabrak-
nie, już nikt nie będzie wykonywał takich 
prac. Jeszcze w Łagowie jest jeden, który od 
czasu do czasu coś zrobi. W Ożarowie nie 
ma, bo do mnie stamtąd przyjeżdżają. 

Zawód rymarza dał panu Feliksowi 
wiele satysfakcji. Był zadowolony, że wy-
konuje to, co lubi. - To mój zawód, ale też 
moja pasja – twierdzi. - Miałem zawsze do 
czynienia z końmi, lubię je. Gdy mieliśmy 
gospodarstwo, jeździłem konno.

Feliks Krawczyk jest znanym w rejonie Opatowa rymarzem. Poświęcił się temu 
rzemiosłu, specjalizował w uprzęży dla koni, robił piękne chomąta, lejce, pasy, wszyst-
ko ze skóry. Jeszcze teraz dostaje zamówienia, ostatnio na siodełka harleyowskie.
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życie duchowe

opatów dawniej i dziś

Śladami św. Marcina i św. franciszka
Pierwsza msza pielgrzymkowa odpra-

wiona została w Bazylice św. Marka w Wene-
cji, gdzie uwagę zwróciły wspaniałe mozaiki 
ze złotych i szklanych tesser. Po zwiedzeniu 
katedry w San Marino pielgrzymi z Opato-
wa udali się do Asyżu. Klasycystyczna Bazy-
lika Matki Bożej Anielskiej, kolebka zakonu 
franciszkańskiego z odbudowaną przez św. 
Franciszka kaplicą oraz średniowieczna Ba-
zylika św. Franciszka z freskami Giotta, gdzie 
znajduje się krypta z ciałem świętego, to waż-
ne miejsca dla pielgrzymów.

Niedaleko Pavii pielgrzymi zwiedzili ko-
ścioła Certosa di Pavia. Po gotycko-renesan-
sowej świątyni wystawionej na chwałę bożą 
przez potężne rody Sforzów i Viscontich 
oprowadzał zakonnik cystersów. Pielgrzymi 
mogli podziwiać bogato zdobione arkady 
ze statuami świętych i aniołów wykonane z 
białego i różowego marmuru, ozdoby z tera-
koty, arcydzieła malarstwa i wspaniałe freski. 
Na prośbę swojego przewodnika o pieśń o 
Matce Bożej, zaśpiewali „Czarną Madonnę”. 
Następnym punktem pielgrzymki było zwie-
dzanie miasteczka San Martino Siccomario, 
w którym zgodnie z legendą mieszkał jako 
dziecko św. Marcin z Tours.

W Rzymie pielgrzymi zwiedzili między 
innymi Bazylikę św. Jana na Luteranie – ka-

Już po raz czwarty odbyła się pielgrzymka do miejsc związanych z kultem św. Marcina, patrona Opatowa, przygotowana przez 
dyrekcję Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 i opiekunów działającej przy szkole świetlicy środowiskowej „Nasz Mały Dom”. Na 
szlaku tegorocznego wyjazdu znalazły się również miejsca związane z kultem św. Franciszka. 

tedrę biskupa Rzymu, nazywanego Matką i 
Głową Wszystkich Kościołów Miasta i Świa-
ta. Do dawnej kaplicy papieskiej San Loren-
zo weszli na kolanach po Świętych Scho-
dach, które pochodzą z Jerozolimy. Zgodnie 
z legendą Chrystus wchodził po nich do pa-
łacu Poncjusza Piłata. Podczas pielgrzymki 
nie mogło zabraknąć odwiedzenia  kaplicy 
św. Sebastiana, gdzie znajduje się grób błogo-
sławionego Jana Pawła II. 

W ostatnim dniu we Włoszech pielgrzy-

Po mszy świętej w San Martino Siccomario – miejscowości, w której lata młodości spędził 
św. Marcin.

mi zwiedzili Mediolan, miasto kościołów, 
muzeów i uniwersytetów. Podziwiali tam 
katedrę Narodzin św. Marii, jeden z najwięk-
szych kościołów na świecie. Jej fasada przy-
pomina koronkę i pasuje do niej poetyckie 
określenie Zbigniewa Herberta „wyszywana 
w marmurze”. W drodze powrotnej do kraju, 
pielgrzymi zatrzymali się w Wiedniu, gdzie 
uczestniczyli we mszy w wiedeńskiej kate-
drze  Świętego Szczepana Męczennika.

(Na podstawie relacji Tomasza Wichy)

StARA 
fotogRAfIA

nA wYStAwIE 
W podcieniach ratusza znajduje się 

niewielka wystawa starej fotografii Opa-
towa, którą zorganizowało Stowarzysze-
nie na rzecz Rozwoju Ziemi Opatowskiej. 

Fotografie zostały przedstawione na 
pięciu specjalnych tablicach zewnętrznych. 
– Z jednej strony mamy stare zdjęcia, któ-
re prezentowaliśmy w kolejnych numerach 
naszego kwartalnika „Opatów” – mówi Ja-
rosław Czub z działu promocji miejskiego 
samorządu. – Z drugiej strony są ujęcia róż-
nych miejsc na starych fotografiach, kartach 
pocztowych, widokówkach i do tego współ-
czesne zdjęcia tych samych miejsc. Możemy 
przekonać się na własne oczy, jak zmieniło 
się otoczenie wokół nas.  Jarosław Czub prezentuje tablice, które można oglądać w podcieniach ratusza. 
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StREfIEń nA LItwIE 

PŁYtA KAPELI 
BrACI 

wItKowSKICh

kultura

Podczas trzydniowego pobytu „Stre-
fień” zwiedził wiele zabytków wileńskich, 
w tym Kościół św. Piotra i Pawła, Kościół 
św. Anny, Monaster św. Ducha w Wilnie, 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ze słyn-
nym obrazem "Jezu Ufam Tobie", Muzeum 
Mickiewicza, Ratusz wileński, Dom św. 

W połowie września Zespół Teatralno - Obrzędowy "Strefień" ze swoim przedsta-
wieniem "Wesele Świętokrzyskie" wziął udział w dożynkach, które odbywały się w 
Solecznikach w pobliżu Wilna. Wyjazd był nagrodą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego za całokształt działalności. 

Faustyny, Nekropolię na Rossie z grobem 
matki Piłsudskiego i jego serca, Ostrą Bra-
mę oraz Zamek na półwyspie w Trokach.

Trzeciego dnia zespół uczestniczył w 
dożynkach w Solecznikach. To cykliczna 
impreza, która co roku gromadzi wielu rol-
ników, mieszkańców miejscowości i oko-

lic, a także gości z Polski. Zapocząt-
kowała ją msza św. dziękczynna, którą 
odprawił z łogosławieństwem dla rol-
ników ksiądz Witold Zuzo. Bardzo 
malowniczo zaimprowizowane zagro-
dy przyciągnęły wielbicieli smacznych 
litewskich potraw. Degustacja trwała 
niemal całą imprezę. Na stoiskach Pol-
skę reprezentowały toruńskie pierniki. 

Na święto przybyło wielu dostoj-
nych gości, w tym Tomasz Borecki, 
doradca prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego, poseł na Sejm RP 
Artur Górski, prezes łomżyńskiego 
oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota 
Polska" Hanka Gałązka oraz delega-
cje z zaprzyjaźnionych miejscowości 
z Polski, Białorusi i Niemiec, którzy 
współpracują z rejonem solecznickim. 
Kolejnym polskim akcentem był kon-
cert Krzysztofa Krawczyka. Święto 
zwieńczył występ Andriusa Pojavisa, 
reprezentanta Litwy na konkursie Eu-
rowizji.

Zespół „Strefień” działa pod pa-
tronatem Opatowskiego Ośrodka 
Kultury. 

ogłoszenie

Stanisław Witkowski założył kapelę 
składającej się z członków jego rodziny w 
1956 roku. Przez ostatnich około 20 lat 
oficjalnie zespół nie istniał. Kapela Bra-
ci Witkowskich została reaktywowana 
dzięki inspiracji i staraniom dyrektora 
Opatowskiego Ośrodka Kultury Andrze-
ja Klimonta. Muzycy dzisiaj to już męż-
czyźni w zaawansowanym wieku, ale jak 
jeszcze grają i śpiewają przekonajcie się 
Państwo sami słuchając płyty. 

Na płycie znalazły się utwory:

Strażak
Polka – Żydówka
Walczyk – Agata
Polka – Iskra
Polka – Furmani
Na trawce
Walczyk – Album 
Jadą opatowianie
Nie wszystkie, nie wszystkie
Nie wszystkie kwiatki ładne
Nie wierz Panno chłopcu
Śpiwka Stacha Witkowskiego
Śpiwka Jana Witkowskiego
Światówka pospolita
Północ wybiła
Marsz
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NIEZApOMNIANE DNI WE LWOWIE
Dla 25-osobowej grupy była to nie-

zwykła przygoda pełna niezapomnianych 
przeżyć. Księża Pallotyni przyjęli młodzież 
w pięknym domu rekolekcyjnym, który ist-
nieje od roku i jest jednocześnie parafią pod 
wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
dla małej grupki tutejszych katolików. Po-
sługę duszpasterską sprawuje w niej ksiądz 
rektor Piotr Worwa i ksiądz Eugeniusz 
Cymbaluk. Młodzież rozpoczynała każdy 
dzień mszą świętą w kaplicy domowej.

Uczniów zwiedzili piękną Starówkę, 
zabytkowe kościoły i cerkwie. Obejrze-
li skarby Katedry Łacińskiej, które dla 
katolików i mieszkających tu Polaków 
mają znaczenie symbolu. To tutaj, gdy 
Rzeczpospolita była zagrożona, król Jan 
Kazimierz  składał swe śluby przed wi-
zerunkiem Matki Boskiej Łaskawej obie-
rając Maryję Królową Korony Polskiej. 
Uczniowie zwiedzili dawne kościoły: 
Dominikanów, Jezuitów, Bernardynów, 
gdzie obecnie znajdują się cerkwie pra-
wosławne. Odwiedzili cerkiew wołoską, 
Przemienienia Pańskiego obrządku pra-
wosławnego, cerkiew unicką św. Jura oraz 
niezwykle piękną katedrę ormiańską. 

Przed Katedrą Wniebowzięcia NMP 
uczniowie dali krótki koncert na stojącym 
tutaj pianinie i byli oklaskiwani przez prze-
chodniów i zatrzymujących się turystów. 
Niezwykłe wrażenie na uczestnikach wy-
cieczki wywarł przepiękny Cmentarz Ły-
czakowski z grobami wybitnych Polaków, 
m.in. Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapol-
skiej, Władysława Bełzy czy Artura Grot-
tgera. Na Cmentarzu Orląt Lwowskich 
uczniowie zapalili znicze i wysłuchali opo-
wieści o polskich bohaterach, ich rówieśni-
kach, młodych obrońcach Lwowa z 1918 r. 
Dowiedzieli się także, że to kresowe polskie 
miasto przed II wojną światową miało 40 
kościołów katolickich, z czego dziś pozo-
stało zaledwie kilka. Wykonali pamiątkowe 
zdjęcia  przed pomnikiem wieszcza Adama 
Mickiewicza, odbyli także wędrówkę na 
Kopiec Unii Lubelskiej usypany przez Lwo-
wian w 300. rocznicę zawarcia Unii Lubel-
skiej w 1869 r. 

Uczniowie w odświętnych strojach spę-
dzili jeden z wieczorów we Lwowskiej Ope-
rze Narodowej, gdzie  obejrzeli spektakl 
Giacomo Pucinniego „Madame Butterfly”.
Większość uczniów była  w operze po raz 
pierwszy.

U księży Pallotynów uczniowie spędzili 
wiele miłych chwil. Przy ciepłym kominku, 
który rozpalał ksiądz Eugeniusz w domowej 
bibliotece gromadzili się w deszczowe wie-
czory, rozmawiali i żartowali.

Smaczne posiłki przygotowywała pani 
Maria, Polka ze Lwowa. Piękno miasta i 

Od 16 września, przez pięć dni, młodzież z opatowskiej „Jedynki” przebywała na wycieczce u Księży Pallotynów we Lwowie na 
Ukrainie. Była to nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w ogólnopolskim projekcie Mikołajkowej Pomocy Afryce prowadzonym 
przez Misyjną Fundację Pallotyńską Salvatti. Szkoła jako jedyna w Polsce otrzymała taką nagrodę w roku szkolnym 2012/13.

gościnność  gospodarzy sprawiła, że spę-
dzony tam czas upłynął bardzo szybko. W 
wycieczcie uczestniczyło  21 uczniów Gim-
nazjum nr 1 wraz z czterema  nauczyciel-
kami, Izabelą Bajak, Gustawą Skrzypczak, 
Katarzyną Hejnicką-Bystroń i Ewą Jasińską. 

Z relacji Izabeli Bajak

ogłoszenie

życie duchowe
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Maria Rychlewska pokazuje cenne fotografie, które są 
historią Opatowa, przedstawiają ludzi, którzy tworzyli dwu-
dziestolecie międzywojenne. Z tych, którzy są na zdjęciach 
przedwojennych, nikt już nie żyje. Ostatnio odeszła Basia Ci-
chy-Wnuk, Maria Czerwińska. 

Spośród wielu zdjęć ze swych albumów rodzinnych pani 
Maria jako najcenniejsze wybrała zdjęcie z 1930 r. Przedstawia 
ono dziadka Franciszka Gradzikiewicza. - Wtedy mój dzia-
dek był radnym Rady Miejskiej w Opatowie – opowiada pani 
Maria. - Miał 74 lata, gdy zmarł w 1932 r. Cieszył się dużym 
zaufaniem wśród mieszkańców. Wtedy fotel burmistrza zaj-
mował Ignacy Borkowski, który siedzi pośrodku na zdjęciu. 
Dziadek pani Marii jest czwarty od lewej strony. 

Franciszek Gradzikiewicz miał 6 dzieci, dwoje umarło, 
Józek, Anna, Zofia, Józia, Felek, Marian. Pani Maria rocznik 
1919 jest córką Mariana Gradzikiewicza (1878 -1968), który 
w 1910 roku ożenił się z Marią Haraźną (1894 – 1927), z tego 
związku było czworo dzieci– Stefan, Halina, Jadwiga, Maria i 
Jan, który zmarł. 

Zdjęcie kolejne z 1916 r. - Na tej fotografii moja ciotka 
Anna Gradzikiewicz, piąta od lewej strony, w górnym rzędzie 
– pokazuje pani Maria. - Na tym zdjęciu są siostry zakonne, 
które prowadziły szkółkę szwalniczą, haftu. 

Podobne zdjęcie z 1916 r. Pani Maria rozpoznaje na zdję-
ciu księdza Szymona Pióro, który był proboszczem, siedzi pią-
ty od lewej strony. 

Na zdjęciu z 1927 r. jest ksiądz Szymon Pióro, pani Maria 
trzecia od lewej, w drugim rzędzie. - To sypanie kwiatów w 
Boże Ciało, dziewczynki z koszyczkami – opisuje pani Maria.- 
My jesteśmy starsze – Jadzia Wróblewska, Basia Wnukówna, 
Marysia Gradzikiewicz, Alina Kurkiewiczówna, Wacka Pola-
kówna-Curyło, Irka Czerwińska, przyrodnia siostra Krzysz-
kowskiego, Zosia Czerwińska, ta mała Gubernatówna.

Zdjęcie z 1932 r. przedstawia Jarosława Bukajło, nauczy-
ciela muzyki w czerwonej szkole (nazwa pochodzi od koloru 
cegły), z pochodzenia Rosjanin. To była szkoła powszechna 
7-klasowa. Pani Maria jest w drugim rzędzie piąta od lewej. 
- Tu rozpoznaję Basie Wnukówną-Cichą. Dyrektorem szko-
ły „czerwonej” w tym czasie był Adolf Ułanowicz. Na zdjęciu 
uczniowie w pierwszym rzędzie i częściowo w górnych są z 
instrumentami, mandolinami. Jenta Lebenstein, pierwsza od 
lewej w dolnym rzędzie, tu jest Singer, Toporkówna-Galińska, 
Basia Wnukówna, Regina Majczenko, Bartnik.

Kolejne zdjęcie na tle wejścia do szkoły, przy ścianie fron-
towej. Rok 1928 – siódma klasa siostry pani Marii, Haliny 
Gradzikiewicz (1914-2004), trzecia w dolnym rzędzie, z czu-
pryną, niższa. Dwie przyjaciółki, Bogusia Stępniewska i Biał-
kowska-Sawicka.

Kolejne zdjęcie ze szkoły, na tle bramy wejściowej do „czer-
wonej” szkoły. Pan z brodą to nauczyciel religii żydowskiej, na-
uczyciele - Ułanowicz, jego żona, Cichocka, Mąkówna, Jerzy 
Czerwiński.

Następne zdjęcie pochodzi z lipca 1931 r., na tle kościo-
ła. - Jest tu ksiądz Józef Witkowski, późniejszy dyrektor gim-
nazjum Antoni Prügier, od lewej strony siostra Jadwiga, obok 
Prugera. Ja jestem w białej sukieneczce, dalej między innymi 
– Rogala, Jachniewicz, Mazur, Lipidalski, Cebula, Stryjewska, 
Górecka, 

Zdjęcie z 1927 r. – Peszyńscy, nauczyciele rysunków i ro-
bót technicznych. 

Na zdjęciu z 1931 r. widać zastęp harcerek, drużynowa, 
z domu Mazurkiewicz, siedzi pośrodku. Pani Maria jest nad 
drużynową, następnie Toporkówna, Galińska, Jadwiga Matu-
szewska, dwie siostry, Marysia Gębalska, Ostrowska, Sabato-
wa.

Zdjęcie z 1933 r. Pani Maria pierwsza od prawej strony, 
klęczy, wyżej jest ksiądz Józef Witkowski, Genowefa Sieńko, 
po mężu Górecka po prawej stronie, dalej – Maria Ostrowska, 
Sabatowa z męża, Bartnikówna, Janicka, Czerwińska, Sałagan, 
Polak, Toporkówna, Wanielówna, Surowcówna, Sieczkówna, 
Dajczenko, Wróblewska, dziewczynka z Malic, pani Maria nie 
pamięta już nazwiska. Obok księdza siedzi Kazimiera Mąków-
na, która uczyła religii, obok Adolf Ułanowicz. To zdjęcie z 
lekcji religii.

Zdjęcie z 1933 r. – Ksiądz Jan Oracz prowadził organizację 
katolicką, Związek Młodzieży Katolickiej, to są jej członko-
wie. Tu jest moja siostra Jadwiga, pół twarzy widać w górnym 
rzędzie, jest opiekunka koła Zalewska. Same dziewczęta. 

Na zdjęciu z 1927 r. jest siostra pani Marii, Halina. W pięk-
nej fryzurze stoi druga od lewej. Siódmy oddział dziewczynek. 
To jej koleżanki – Bogusława Stępień, Marysia Czerwińska, 
Janka Szymczykówna, Starzyk, Halina Gradzikiewicz- Pod-
górska, Celina Puszczycka, Antonina Hendler, Białkowska z 
domu.

Dwa kolejne zdjęcia przedstawiają Opatów. Rynek, Plac 
Wilsona – rzut na kolegiatę na róg rynku, na część, gdzie dzi-
siaj jest poczta. Po prawej stronie budynek należał do Społem, 
na dole był sklep, na górze – Resursa Urzędnicza, odbywały się 
tam spotkania kulturalne, odczyty, prelekcje. - Żyd Zajfman, 
ojciec mojej koleżanki Salci, z którą chodziliśmy do gimna-
zjum – pokazuje pani Maria - Miał sklep z aparatami foto-
graficznymi, a tu Błażejewski – fryzjer. A w tych budynkach, 
prostopadle do poprzedniej części - sklep Stelmasińskiego, 
księgarnia, obok dom żydowski, na górze mieszkania. 

Następne zdjęcie – Opatów, ulica Kilińskiego, dom przy 
wjeździe od strony PKS. 

Miejsce, gdzie są obecnie światła na zakręcie w kierunku 
Ostrowca. Tego już nie ma. Zdjęcie wykonał ksiądz Jan Oracz, 
który przebywał w Opatowie około 1930 r. Dużo zdjęć wyko-
nał w Opatowie swoim aparatem fotograficznym. To był uni-
kat. Charakterystycznie się podpisywał.
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Maria Rychlewska z domu Gradzikiewicz jest najstarszą 
żyjącą absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Opatowie. 
Jej dziadek Franciszek Gradzikiewicz, rzemieślnik, rolnik i 
społecznik, był radnym Rady Miejskiej w Opatowie od po-
czątku samorządu do prawie swojej śmierci. 


