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prace konserwatorskie, prace remontowe

Kościół w Strzyżowicach 
jak nowy  

Przy kościele zostały wymienione tyn-
ki zewnętrzne oraz odnowione elewacje. 
Wykonano odprowadzenie wód deszczo-
wych i wód gruntowych. 

Dach wymieniono w latach 2011-
2013, pozostałe prace zostały wykonane 
w ostatnich miesiącach. Koszty przedsię-
wzięć wyniosły około 400 tys. zł.

Środki unijne to wielki wkład
Pieniądze zostały pozyskane z Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich po-
przez Lokalną Grupę Działania Powiatu 
Opatowskiego.  – Udało się je pozyskać 

dzięki życzliwości sta-
rosty Bogusława Wło-
darczyka, wicestarosty 
Gustawa Saramańskiego, 
członka Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzy-
skiego Kazimierza Ko-
towskiego, burmistrza 
Andrzeja Chanieckiego, 
dyrektora LGD Włady-
sława Dudy  – podkreśla 
proboszcz parafii w Strzy-
żowicach, ksiądz kanonik 
Stanisław Kuraś. - Dużą 
aktywnością w pozyska-
niu środków wykazywał 
się też członek Zarządu 
Województwa Święto-
krzyskiego Piotr Żołądek. 

Środki unijne to wiel-
ki wkład. Duża też była 

pomoc parafian, wiernych, bo chcąc re-
alizować projekt, trzeba było dysponować 
własnym wkładem w wysokości 25 proc. 

Taka skala prac dawno nie była tu wy-
konywana, a właściwie to przeprowadzona 
została po raz pierwszy, nie licząc prac wy-
konanych tuż po wojnie, gdy kościół był 
zniszczony. Gdyby nie było pieniędzy z 
zewnątrz, parafia nie podołałaby takiemu 
wysiłkowi finansowemu. Nie stać byłoby 
jej, bo jest biedna. Ludzie z rolnictwa nie 
mają wiele pieniędzy.    

Prace okazały się niezbędne, by zacho-
wać budynek świątyni, gdyż zniszczenia 

postępowałyby dalej. Wilgotność kościoła 
stałaby się jeszcze większa. Nie było odpro-
wadzenia wód, co bardzo źle wpływało na 
fundamenty i mury. 

Jeszcze wiele zadań 
do wykonania

Najpilniejsze potrzeby to monitoring, 
ogrzewanie, które jest wyzwaniem dla 
wielu parafii. – Jest jeszcze do wykonania 
wiele prac wewnątrz kościoła, do których 
też trzeba się powoli przymierzać, jeśli uda 
się pozyskać pieniądze – wyjaśnia ksiądz 
proboszcz Stanisław Kuraś. - Do wymiany 
jest kamienna posadzka kościoła, potrzeb-
ne jest jeszcze odnowienie ścian, elewacji. 
Przydałoby się odnowienie polichromii, 
która jednak nie jest zabytkiem, więc trud-
no znaleźć pieniądze na te prace. 

Ołtarze były już odnowione, ale chór, 
ambona, ławki - jeszcze nie. Niektóre pra-
ce były wykonywane tak, jak na to pozwa-
lały środki. 

Historyczna parafia
Kościół ma swój wiek, to zabytek, 

powstał w 1783 r. Był bardzo zniszczo-
ny podczas II wojny światowej. Został 
wprawdzie odnowiony, ale jedynie na tyle, 
na ile w tamtych czasach  mogli zrobić to 
parafianie. 

Parafia obejmuje 6 wiosek: Strzyżowi-
ce, Kobylany, Jagnin, Kochów, Ublinek, 
Kobylanki, liczy ponad 1,5 tys. wiernych. 
Mieszkańcy chętnie uczestniczą w nabo-
żeństwach w porównaniu z innymi para-
fiami, ale niestety z każdym rokiem coraz 
mniej licznie. Proboszcz zauważa to na 
przestrzeni wielu lat pobytu w parafii. 

(a)

W ostatnim czasie przy kościele w Strzyżowicach udało się wykonać wiele prac 
remontowych, konserwatorskich. Przede wszystkim wymieniono dach na świątyni i 
dzwonnicy oraz odnowiono ściany.
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Z albumu rodziny włościańskiej

Zapraszamy Państwa do lektury nowego numeru naszego 
kwartalnika, w którym publikujemy relację z rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego i otwarcia placu zabaw przy Samorządowym Ze-
spole Szkół nr 1. 

Przedstawiamy także nowych dyrektorów szkół, ich plany, 
zamierzenia, przybliżamy mieszkańcom ich drogę zawodową, 
dotychczasowe sukcesy i osiągnięcia. Obiecujemy, że tak jak do-
tychczas systematycznie będziemy informować na łamach kwar-
talnika o wszystkich osiągnięciach gminnych placówek, nowator-
skich programach, laureatach i finalistach konkursów ogłaszanych 
na szczeblu regionu i kraju.

W numerze przedstawiamy także bogatą relację i galerię zdjęć 
z otwarcia nowej świetlicy i remizy w Rosochach, co było dużym 
wydarzeniem w gminie. Przybliżamy sylwetki pięciu nowych soł-
tysów i prezentujemy ich zdjęcia. 

Ciekawy jest dział poświęcony przeszłości, wielkim wydarze-
niom i postaciom, których losy łączą się z Opatowem. Przed setną 
rocznicą odzyskania przez nasz kraj niepodległości  rozpoczynamy 
cykl poświęcony I wojnie światowej w Opatowie i okolicach, wyda-

rzeniom, które często nie są znane mieszkańcom. Teksty specjalnie 
dla naszego kwartalnika będzie przygotowywał wybitny miejsco-
wy regionalista, historyk, pracownik miejscowej Biblioteki Peda-
gogicznej, Marek Lis. 

Polecamy także Państwu pierwszą część niezwykle ciekawego 
artykułu Zbigniewa Zybały „Smok na straży Odrowąża”. Publiku-
ją także nasi stali autorzy, Andrzej Żychowski i Marek Baradziej, 
którzy zawsze znajdą coś ciekawego ze swych archiwów domowych, 
zdobytych materiałów i nowych badań.    

Jak zwykle bogaty jest serwis informacji kulturalnych. Poleca-
my krótką rozmowę z Edytą Gwoździk, która za spektakl „Histo-
ria pewnej znajomości, czyli szalone lata 60-te” wystawiony przez 
prowadzony przez nią Teatr Muzyczny otrzymała statuetkę Scyzo-
ryka Świętokrzyskiego. 

Zachęcamy Państwa do uważnej lektury i do dzielenia się z 
nami swoimi spostrzeżeniami. Obiecujemy brać pod uwagę wszel-
kie uwagi i sugestie.

Redakcja 
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BURMISTRZ Z JEDNOGŁOŚNYM 
ABSOLUTORIUM

z życia samorządu

NIEZBĘDNE INWESTYCJE 

Rada Miejska jednogłośnie podjęła 
uchwałę o udzieleniu absolutorium burmi-
strzowi Andrzejowi Chanieckiemu za wyko-
nanie budżetu w 2014 r. 

Przed udzieleniem absolutorium skarbnik 
gminy Martyna Rusak przedstawiła podsta-
wowe wskaźniki budżetu. Radni zapoznali się 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, spra-
wozdaniem finansowym. Wysłuchali opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, zapoznali 
się z informacją o stanie mienia komunalne-
go i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej. - Dziękuję za 
współpracę w realizacji 
budżetu – powiedział 
burmistrz Andrzej 
Chaniecki. – Wszyscy 
wspólnie wykonaliśmy 
zadanie.   

Burmistrz Andrzej 
Chaniecki podkreślił, 
że to był największy 
budżet w historii gmi-
ny. Po stronie wydat-
ków wyniósł prawie 
45 mln zł. Burmistrz 
nie spodziewał się, że 
będzie tak duży, gdy w 

2010 r. przygotowywał się do kampanii wy-
borczej i porównywał Opatów z gminą Oża-
rów.  - Rozkręciliśmy wspólnie to, czego nie 
dawało się dotychczas rozkręcić – powiedział. 
- To, co dzisiaj widzimy na terenie miasta i wsi, 
było koniecznością. Dostrzegamy to wszyscy. 
Zmieniliśmy miasto i gminę w sposób zasad-
niczy. Powstał kompleks targowy, tereny pod 
inwestycje. Pozyskaliśmy 8 mln zł w ubiegłym 
roku. To duże pieniądze. Wykonaliśmy inwe-
stycje na ponad 30 mln zł. Harowaliśmy cięż-
ko, nasz zespół  stanął na wysokości zadania. 
Sami przygotowywaliśmy i nadzorowaliśmy 

większość projektów.  Działamy dla ludzi, a 
nie pod wybory. Dziękuję radzie za zrozumie-
nie.

Andrzej Chaniecki stwierdził, że samo-
rząd pozyskiwał pieniądze i nie popełnił  
błędów. Gospodarował tak środkami, by z 
wydatków bieżących zostawały środki na in-
westycje. 1,5 mln zł z wydatków bieżących 
przeznaczono na inwestycje. To żelazna za-
sada, którą należy stosować. Obecnie gmina 
ma 17,7 mln zł kredytu, co stanowi 46 proc,. 
zadłużenia w stosunku do dochodów. - Przed 
nami perspektywa kolejnych lat, w których 
musimy dalej inwestować – nie ukrywał bur-
mistrz. - Dzisiaj mieszkańcy mają większe 
potrzeby niż kilka lat temu, dlatego moim 
celem jest uzyskanie jak najwięcej środków 
zewnętrznych. 

Burmistrz przypomniał, że samorząd nie 
podwyższał stawek podatkowych, nawet je 
obniżył, co skutkowało 2 mln zł w budżecie. 
Takie decyzje powodują, że brakuje potem 
środków na wiele innych inwestycji. To się 
przekłada na wspólny interes. Dlatego po-
trzebna jest jesienią dyskusja, jakie stawki usta-
lać na przyszły rok. 

Andrzej Chaniecki stwierdził, ze gmi-
na nie żyje tylko inwestycjami. Spore kwoty 
przeznacza na pomoc osobom potrzebują-
cym. Burmistrz podawał przykłady, jak nieko-
rzystna dla gminy jest subwencja oświatowa. 
Przy tej samej liczbie uczniów gmina Ożarów 
uzyskuje kilka milionów złotych więcej, bo 
ma szkoły w środowisku wiejskim. 

- Proszę powiedzieć o inicjatywie bu-
dowy mieszkań. O tym, dlaczego tak długo 
trwa proces wydania pozwolenia na budo-
wę?

- W grudniu 2013 r. kupiliśmy nieru-
chomość od gminy Opatów. Zbieraliśmy 
chętnych na inwestycję, przygotowywaliśmy 
projekty. Od maja 2014 r. staramy się uzy-
skać pozwolenie na budowę. Zarząd Dróg 
Powiatowych wydał negatywną decyzję na 
wybudowanie zjazdu na ulicę Partyzantów, 
co umożliwiałoby budowę parkingów wzdłuż 
ulicy oraz parkingu podziemnego. Zaskar-
żyliśmy tę decyzję, organ wyższej instancji ją 
uchylił i przekazał do ponownego rozpozna-
nia. Potem jeszcze dwie negatywne decyzje 
wydały jednostki podlegle starostwu. Także 
zostały przez nas zaskarżone i również zosta-
ły uchylone. Wsparcie burmistrza Andrzeja 
Chanieckiego, moje interwencje i wiceprezesa 
Krzysztofa Wróblewskiego doprowadziły do 
tego, że uzyskaliśmy zgody, o które nie mogli-
śmy się doprosić. Obecnie dokumentacja nie 
budzi juz zastrzeżeń. 

- Przypomnijmy, ile mieszkań będzie 
wybudowanych, jakiej wielkości i jaka bę-
dzie ich średnia cena?

 -  Projekt obejmuje 90 mieszkań od 30 do 
nawet 130 metrów kwadratowych, jeśli będą 
chętni na apartamenty. Mamy w planach takie 
3 lokale, będzie także 20 lokali użytkowych na 
parterze. Cena metra kwadratowego zarówno 
lokalu mieszkalnego, jak i użytkowego wynosi 
3 tys. zł.

- Olbrzymim wyzwaniem spółki, którą 
pan kieruje są wodociągi, dostarczanie czy-
stej wody do mieszkańców.  Jakie bariery w 
tym zakresie spółka musi przezwyciężać? 
Jaki jest obecnie stan ujęć? 

- Ujęcie wody w Leszczkowie funkcjonu-
je, ale mamy tam problem z kamieniem. To 
zresztą cecha wszystkich naszych ujęć.  Po-
trzebujemy automatyki w Leszczkowie, czyli 
możliwości sterowania urządzeniami pobiera-
nia wody. Taka kompletna inwestycja  koszto-
wałaby około 90 tys. zł. 

- Spółka posiada zakłady, które potrze-
bują restrukturyzacji, jak mówił podczas 

sesji burmistrz Andrzej Chaniecki. Zakoń-
czył się już proces likwidacji jednego z nich, 
Zakładu Remontowo-Budowlanego. Jak 
długo trwał, ilu pracowników odeszło? 

- Proces likwidacji trwał od jesieni 
ubiegłego roku, zredukowaliśmy pracow-
ników sezonowych. Siedmiu pracowni-
ków, którzy pracowali najdłużej, zakoń-
czyli u nas pracę w maju tego roku. Dwóch 
znalazło zatrudnienie w Zakładzie Usług 
Komunalnych.  

Funkcjonują u nas jeszcze: Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji, który stanowi 
główny trzon przedsiębiorstwa, Zakład 
Energetyki Cieplnej, Zakład Usług Komu-
nalnych, Zakład Budynków Mieszkalnych. 
To olbrzymi zakres działalności, w innych 
gminach te usługi podzielone są między kil-
ka spółek, które oddzielnie zajmują się wo-
dociągami, ciepłownictwem, budynkami. 
PGKiM zatrudnia łącznie 77 pracowników.  

Rozmowa z prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
Grzegorzem Gajewskim
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Z NOWOCZESNYM PLACEM ZABAW 

nowy rok szkolny 

W Samorządowym Zespole Szkół nr 1 
od pierwszego września nowym dyrekto-
rem jest Anna Przygoda, w SZS nr 2 – Jo-
anna Bińczak, która wcześniej była zastęp-
cą dyrektora.  

Podczas uroczystości przy Samorzą-
dowym Zespole Szkół nr 1 w Opatowie 
otwarto nowoczesny plac zabaw. Symbo-
liczną wstęgę przecięły dzieci wspólnie z 
rodzicami, nową dyrektor Anną Przygodą 
i burmistrzem Andrzejem Chanieckim.

Dzieci najważniejszą częścią 
wspólnoty

- Uczyć się trzeba, bo we współczesnym 
maratonie cywilizacyjnym coraz mniej rąk 
potrzeba do pracy, a coraz więcej głów – 
zwrócił się do uczniów burmistrz Andrzej 
Chaniecki. - Pamiętajcie moi drodzy milu-
sińscy, że im więcej teraz się nauczycie, im 
bardziej edukację potraktujecie poważnie, 
tym większe sukcesy możecie osiągnąć w 
życiu. Korzystajcie oczywiście także z roz-
rywki, ze sportu, bo ważny jest dla czło-
wieka cały rozwój psychofizyczny. A zatem 

wszystkiego najlepszego na nowej drodze 
zarządzania szkołą. Wszystko to ma służyć 
naszym dzieciom. Mamy stworzyć przyja-
zną wspólnotę gminną, do tego wszyscy 
dążymy, a najważniejszą jej częścią są dzie-
ci.

Ancymon przy „Jedynce”
Nowoczesny plac zabaw, który otwarto 

przy SZS nr 1, zajmuje 250 metrów kwa-
dratowych powierzchni, ma bezpieczną 
nawierzchnię, składa się z urządzeń wielo-
funkcyjnych o nazwie Ancymon 3. 

Obiekt spełnia wszelkie wymagane 
normy. Znajduje się na ogrodzonym tere-
nie szkoły, posiada dodatkowe ogrodze-
nie, by dzieci czuły się bezpiecznie i miały 
świadomość, że to ich strefa. Dodatkowo 
plac zabaw mieści się w parkowej części, 
zacienionej, więc dzieciom nie będzie 
przeszkadzać słońce. 

Do dyspozycji dzieci oddano między 
innymi: trzy wieże z dachem czterospado-
wym, dwie zjeżdżalnie, dużą i małą, ścian-
ki wspinaczkowe, drabinki, pomost wiszą-
cy z drewna. 

Dodatkowo na placu zamontowane 
zostały: huśtawka wagowa, dwa spręży-
nowce - Tygrysek i Motor, karuzele - Zyzio 
i Nizio oraz piaskownica integracyjna. 

(n)

Nowy rok szkolny w dwóch zespołach podległych gminie rozpoczęło ponad tysiąc 
uczniów. W obydwu uroczystościach uczestniczył burmistrz Andrzej Chaniecki. 

Prace przy powstaniu placu zaczęły się w lipcu. Koszt inwestycji wyniósł ponad 
100 tysięcy złotych. Pieniądze udało się pozyskać ze środków Unii Europejskiej, 
przekazanych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Cały 
koszt projektu wynosił ponad 174 tysiące złotych. Z tej kwoty została także wy-
mieniona nawierzchnia istniejącego już placu zabaw przy „Dwójce”. W tej szkole 
przeprowadzono również remont, między innymi dostosowano łazienki do potrzeb 
najmłodszych uczniów, zakupiono pomoce naukowe. 

znajdźmy czas przede wszystkim na naukę, 
a później także na to, byście mogli rozwijać 
się zdrowo.

Burmistrz Andrzej Chaniecki mówił 
o nauce jako o wyzwaniu. Wspomniał, 
że podczas swojej dotychczasowej pracy 
strzegł bezpieczeństwa, co sprawiało mu 
ogromną przyjemność. Podkreślił, że ko-
cha wszystkie dzieci, nie tylko swoje. Teraz 
od kilku lat jego obo-
wiązkiem jest troska 
o poziom wykształ-
cenia w gminie. Pro-
sił rodziców, wycho-
wawców, pedagogów, 
by wszyscy się do 
tego przyłożyli. Ży-
czył, by  ten rok był 
efektywny, bezpiecz-
ny, bez nieszczęśli-
wych wypadków nie 
tylko w drodze do 
szkoły, ale także na 
zajęciach, w domu.

- Cieszę się, że 
mogę z wami rozpo-
czynać kolejny rok 
szkolny, zwłaszcza 
pod nowym kierow-
nictwem – podkreślił 
burmistrz. - Życzę 
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pasjonaci, społecznicy

Schronisko dla Kobiet i Mężczyzn w 
Pobroszynie-Wąworkowie prowadzi Stowa-
rzyszenie Samotnych Rencistów, Emerytów 
i Inwalidów, które istnieje od 1996 r. Człon-
kami zarządu są obecnie: Łucja Smułkowa, 
Stanisław Szemraj, Piotr Dziadowicz, Zbi-
gniew Świąder.

człowieka, jeżeli jest samodzielny, bezdomny, 
w trudnej sytuacji rodzinnej i nie ma swego 
miejsca na ziemi – mówi kierownik schroni-
ska Andrzej Janik. - Trafiają do nas ludzie ze 
szpitali, po leczeniu odwykowym, tacy, którzy 
nie mają się gdzie podziać. Interwencyjnie 
przywożą do nas ludzi. Niedawno trafiła do 

Prezes Stowarzyszenia Samotnych Rencistów, Emerytów i Inwalidów, Maria 
Janik: Założyłam stowarzyszenie, bo od najmłodszych lat starałam się pomagać 
ludziom. Wyniosłam to z dzieciństwa, gdy musiałam sama sobie radzić, bo zginęli 
najbliżsi. Byłam w szkole nauczycielką. Mój dziadek pracował jako młynarz, po-
wódź przerwała tamy i dziadek naprawiał je z innymi ludźmi. Zaziębił się i umarł. 
Zostało ośmioro małych dzieci. Ludzie je wyżywili. I od tego czasu ojciec zawsze, jak 
była niedziela czy święto, przypominał, że trzeba coś zanieść tym, którzy pomagali. 
Pomaganie innym daje mi dużo zadowolenia i satysfakcji. 

SCHRONISKO W WĄWORKOWIE 

Nie mają się gdzie podziać 
Obecnie w domu w Wąworkowie jest 13 

osób w wieku od 47 do 79 lat. A jakie są kryte-
ria przyjęć? - Kontaktujemy się z opieką spo-
łeczną z terenu, skąd pochodzi nasz mieszka-
niec – wyjaśnia prezes stowarzyszenia, Maria 
Janik. - To są ludzie z całej Polski, z Brodnicy 
na Warmii i Mazurach, z Siemianowic Ślą-
skich, Żar, z bliższego terenu – ze Staracho-
wic. Współpracujemy z kilkunastoma ośrod-
kami pomocy społecznej w okolicy. 

Ośrodki pomocy społecznej dzwonią do 
schroniska, pytają, czy jest miejsce, czy jest 
możliwość przyjęcia osoby. – Przyjmujemy 

nas jedna pani, która gdzieś koło Starachowic 
mieszkała w lesie pod plandeką. 

Spokojna przystań
Losy każdego mieszkańca są dramatycz-

ne, biografie skomplikowane. Niektórzy 
znaleźli się w trudnej sytuacji na własne ży-
czenie, bo czasami nałogi wzięły ich w swo-
je władanie. To spowodowało, że zniszczyli 
sobie życie i nie mają żadnego kontaktu ani 
z rodziną, ani z żadnymi bliskimi.

Koszt pobytu jest skalkulowany na 25 
zł dziennie.  Opłaty ponosi dana osoba ze 
swojego świadczenia, pomaga opieka spo-
łeczna właściwa ze względu na miejsce za-
mieszkania danej osoby lub ostatnie zamel-
dowanie. 

- Nasza współpraca z OPS-ami układa 
się pozytywnie – podkreśla Andrzej Janik. 
– Chociaż są takie, które bardzo się opie-
rają, by płacić. Każdy miał jakieś miejsce 
zameldowania, gdzieś się urodził, gdzieś 
mieszkał. Ważne jest ostatnie miejsce stałe-
go zameldowania bez względu na to, gdzie 
potem dana osoba przebywała. 

Jesteśmy samowystarczalni
Mieszkańcy przebywają w budynku i na 

terenie, który należy do gminy Opatów. To 
dom rodzinny państwa Wojciechowskich, 
potem po wojnie został upaństwowiony, znaj-
dowała się tu szkoła, następnie zakład szycia 
obuwia. Potem budynek popadł w ruinę i w 
takim stanie stowarzyszenie otrzymało go w 
użyczenie w latach 90 wraz z parkiem, otocze-
niem o powierzchni 56 arów. 

Schronisko jest samowystarczalne. Jeden 
z mieszkańców odpowiedzialny jest za pale-
nie w piecu, drugi – za gotowanie, trzeci – za 
sprzątanie, kolejny - za ogród.  Nie jest zatrud-
niany nikt z zewnątrz. 

Ogród ozdobą schroniska
Regulamin schroniska wyklucza przeby-

wanie tu osób w stanie nietrzeźwości. Za pierw-
szym razem kierownik schroniska ostrzega. 
Gdy któremuś z mieszkańców zdarzy się wypić 
za drugim razem, jest wyrzucany, w okresie zi-
mowym przenoszony do innego schroniska. 
Wszyscy, którzy do tutaj przychodzą, wiedzą 
o tym. 

W budynku znajduje się kaplica, w której 
odbywają się msze święte w każdą niedzie-
lę. Uczestniczą w nich nie tylko mieszkańcy 
schroniska, ale też  ludność z okolicznych miej-
scowości. 

W schronisku jest 15 miejsc. Jeśli jest ciężka 
zima, jeszcze dwie osoby mogą być przyjęte na 
korytarz. Pokoje są 1-, 2- i 3-osobowe, domowe 
rodzinne warunki, nie koszarowe. Mieszkańcy 
mają swoje warzywa, owoce, ziemniaki. Sporo 
produktów schronisko otrzymuje ze Święto-
krzyskiego Banku Żywności. 

Schronisko szczyci się pięknym ogrodem 
o powierzchni około10 arów, gdzie rośnie 
dużo kwiatów, warzyw. – To moja pasja po 
ojcu, z zawodu jestem meliorantem – opowia-
da Andrzej Rosiński, który zajmuje się ogro-
dem.

(n) 
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35 lat temu  

LUDZIE SOLIDARNOŚCI
17 lipca rozpoczął się strajk w Hu-

cie Stalowa Wola, która stała się kolebką 
Solidarności w całym regionie. Następne 
protesty załóg robotniczych rozprzestrze-
niły się na terenach wszystkich większych 
zakładów pracy w ówczesnym wojewódz-
twie tarnobrzeskim. Powstały Komite-
ty Założycielskie nowego związku oraz 
pierwsze Komisje Zakładowe. 

Pierwszy Komitet założycielski So-
lidarności powstał w ZZPO Wólczanka 
w Opatowie 3 listopada 1980 r. Komi-
tet tworzyli: Longin Sitarz – przewod-
niczący, Marek Karbowniczek i Teresa 
Zwolska – zastępcy, Zofia Lasota, Stani-
sława Sitarz, Stanisław Chodorek, Maria 
Ignatowska, Stanisław Białek, Danuta 
Głowacka, Janusz Orzechowski, Zyg-
munt Kasprzycki. Komisja Zakładowa 
pracowała w składzie: L. Si-
tarz- przewodniczący, M. 
Karbowniczek – zastępca,  J. 
Orzechowski, S. Chodorek, 
A. Głowacka, T. Zwolska, T. 
Dudek, G. Polak, M. Igna-
towska, D. Wiśniewska, K. 
Krawczyk, J. Baka, H. Bro-
dawka, Z. Cedrowicz – członkowie.  Na-
stępnie powstał Komitet Założycielski w 
Spółdzielni Modilana, którego przewod-
niczącą została Maria Sienniak.

NSZZ w regionie Ziemia Sandomier-
ska błyskawicznie rozprzestrzeniała się. 
Zrzeszała 274 komisje zakładowe i liczy-
ła 106 574 osoby, w samym Opatowie - 
4555.

19 stycznia 1981 r. powstała w MKZ 
Stalowa Wola pierwsza gazeta regionalna 
wolnego Związku Zawodowego ,,Biule-
tyn informacyjny”, którego redaktorem 
naczelnym był Wacław Szczoczarz . Wła-
dze państwowe PRL, po początkowym 
zaskoczeniu sytuacją, robiły wszystko, 
aby rozbić  jedność w szeregach załóg 
robotniczych. Wzmogły się inwigilacje 
działaczy Solidarności przez SB i nasła-
nych przez nią wszelkiej maści kapusiów 
i prowokatorów, doszło między innymi 
do konfliktu podczas zjazdu regionalne-
go, w wyniku którego część delegatów z 
Połańca, Staszowa i Tarnobrzega opuściła 
salę obrad, których Komisje Zakładowe 
utworzyły Federację Tarnobrzeską. Po-
mimo rozłamu, razem podjęto decyzję o 
strajku regionalnym w październiku 1981 

r. 25 kwietnia 1981 r. w ZDK w Stalowej 
Woli odbył się I Walny Zjazd Delegatów 
NSZZ, na którym z Opatowa delegatami 
byli:  Zygmunt Kasprzycki  - Wólczanka, 
Janusz Orzechowski -  Wólczanka,  Hali-
na Brodawka – Wólczanka, Maria Sierp-
niak – DSP  Modilana, Henryk Kęsy 
– ZUS, Halina Religa – GS Opatów, Sta-
nisław Glibowski – MPGKiM. 

Ponieważ Opatów leżał na krańcach 
ówczesnego Województwa Tarnobrze-
skiego, działacze ZSZZ z tego miasta w 
porozumieniu z władzami Zarządu Re-
gionalnego Stalowej Woli 1 maja 1981 
r. utworzyli Delegaturę  Za-
rządu Regionu w 
Opatowie w celu 
koordynacji dzia-

łań Związku na 

na-
szym terenie. Po demokra-

tycznych wyborach w skład Zarządu 
i Delegatury weszli: Marek Baradziej 
– przewodniczący (PEC Stalowa Wola 
Obwód Grzewczy w Opatowie), Hen-
ryk Kęsy – wiceprzewodniczący (ZUS) , 
Adam Kowalczuk – wiceprzewodniczący 
(Rejon Dróg Publicznych) , członkowie: 
Teresa Jachimkowska (nauczyciel), Elż-
bieta Dorociak (ZOZ), Longin Sitarz, 
Marek Karbowniczek, Danuta Głowac-
ka, Janusz Orzechowski, Zygmunt Ka-
sprzycki (Wólczanka), Tadeusz Śpiewak 
(Poczta), Krzysztof Bańcer (ZUS) , Tere-
sa Kęsy (DPS Zochcin), Leokadia Moroń 
(GS Opatów). Naszym zadaniem była 
przede wszystkim działalność antyspe-
kulacyjna w handlu (brakowało wówczas 
wszystkich towarów i zdobywanie ich 
graniczyło a cudem), kontrola zasobów 
mieszkaniowych z puli Urzędu Miasta i 
Gminy Opatów oraz ścisła współpraca z 
Zarządem Regionu. 

Tak dotrwaliśmy do ciemnej, długiej 
i mroźnej nocy 13 grudnia 1981 r., kie-
dy to WRON wprowadziła stan wojenny 
internując wielu czołowych działaczy So-
lidarności. 

Z regionu Ziemia Sandomierska było 

ich ponad 150 osób, w tym dwoje z Opa-
towa: Maria Sienniak z  Modilany i Lon-
gin Sitarz z Wólczanki. W styczniu 1982 
r. pięciu uczniów Technikum Mechanicz-
nego w Staszowie zostało aresztowanych 
z art. 48 Dekretu o Stanie Wojennym, za 
posiadanie nielegalnej prasy. Wśród nich 
był Paweł Kosiarski z Opatowa , który do-
stał wyrok trzy i pół roku więzienia. 

Niektórzy działacze zostali interno-
wani, inni wzięci do służby w ZOMO 
lub ORMO lub na tak zwane przeszko-
lenie wojskowe do rezerwy LWP . Wielu 
się załamało. Wielu wyjechało za granicę. 
Inni zamknęli się w sobie i jak ognia bali 
się wzajemnych spotkań, tym bardziej, że 
co rusz byli przesłuchiwani przez SB lub 
MO oraz zmuszani do podpisywania lo-
jalek . Mnie w tym czasie bardzo wspo-
magał ksiądz Stanisław Sikorski, który 
zajmował się drukowaniem i kolporta-
żem prasy podziemnej oraz utrzymy-

wał kontakty z działaczami 
podziemnej Solidarności 

(dostarczałem mu papier 
drukarski z różnych źró-
deł). Ksiądz Sikorski był 
wówczas wikariuszem w 
Kolegiacie Opatowskiej. 

Wielkiej pomocy duchow-
nej doznawałem też od pana re-

daktora Ryszarda Czerwiaka z Kielc i od 
kolegi Bronisława Kawalca z Opatowa . 
Najbardziej w tym czasie obawiałem się 
o przyszłość żony i syna w Opatowie, 
a także o moich rodziców w Kielcach, 
których kilkakrotnie nawiedzali „smutni 
panowie” z SB i MO. Ojciec dostarczał 
mi papier do drukowania podziemnej 
prasy. Próba z kolejnym zniewoleniem 
nie udała się komunie i po ośmiu latach 
Solidarność odżyła, doprowadzając do 
pierwszych, prawie wolnych wyborów w 
naszym kraju. 

Solidarność działa dalej i jej mottem 
niech będą słowa Andrzeja Kaczmarka, 
przewodniczącego Zarządu Regionu 
Ziemia Sandomierska, wypowiedziane 
w 2003 r., na Zjeździe Związku w Stalo-
wej Woli: „Przecież w Polsce i dziś jest 
wielu ludzi wykształconych, uczciwych, 
prawych i szlachetnych, którzy mogli-
by objąć ciężar władzy. Władzy, która 
zawsze powinna być służbą dla narodu, 
dla godnego życia polskich rodzin, a nie 
działaniem na szkodę narodu. W Polsce 
zbyt wiele jest krzywd i niesprawiedliwo-
ści, aby ster władzy dzierżyły nadal tylko 
ugrupowania i układy niszczące nasz Oj-
czysty dom”.

Marek Baradziej

W 1980 r. Opatów znajdował się w granicach administracyjnych województwa tar-
nobrzeskiego. Strajki w Stalowej Woli, Tarnobrzegu i Sandomierzu poprzedziły histo-
ryczny przełom Sierpnia 1980.
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MIASTO TRZECH BITEW

wielka wojna 1914-1918  

Autentyczne zdjęcie wykonane w 1915 r. 
pod Opatowem. Często pokazywane ostat-
nio na różnych wystawach związanych z I 

wojną, w tym w Rosji.

Tamte wydarzenia wojenne nie omi-
nęły także Opatowa. Jednak pomimo 
upływu całego stulecia, a może właśnie 
dlatego, to, co rozegrało się w mieście 
i jego najbliższych okolicach jest nadal 
mało znane.  Za kilka lat obchodzić bę-
dziemy 100-lecie zakończenia tamtej woj-
ny oraz szczególnie dla nas Polaków waż-
ną, 100. rocznicę odzyskania przez nasz 
kraj niepodległości.  Warto już dzisiaj 
podjąć próby przypomnienia wielu cieka-
wych i przy tym w większości nieznanych 
epizodów wojennych i spraw życia cywil-
nego z lat 1914 – 1918 w Opatowie lub z 
nim bezpośrednio związanych.

Wydarzenia zasługujące na miano 
szeroko pojętych działań militarnych 
rozgrywały się w Opatowie praktycznie 
od momentu wybuchu I wojny światowej 
z początkiem sierpnia 1914 r. aż do dru-
giej połowy czerwca 1915 r. 

W latach 1914 – 1915 trzy razy Opa-
tów znalazł się na pierwszej linii walk 
prowadzonych przez armie: rosyjską, 
austro-węgierską i niemiecką. W pełni 
zasługuje więc na przywołane w tytule 
miano „miasta trzech bitew”.  

4 października 1914 r.
Do pierwszej dużej bitwy o Opatów 

doszło 4 października 1914 r. Rankiem, 
na przygotowane z dużym rozmachem, 
przy znaczącej pomocy licznych miesz-
kańców Opatowa,  rosyjskie umocnienia 
otaczające od zachodu  miasto półkolem, 
uderzył niemiecki XI Korpus Armijny 
gen. Otto von Plueskowa, wsparty na 
skrzydłach przez III Korpus Landwe-
ry (Obrony Krajowej) gen. Remusa von 
Woyrsha i Rezerwowy Korpus Gwardii 
gen. Maxa von Gallwitza. Łącznie siły 
niemieckie liczyły około 60 tys. żołnierzy, 
których wspierała licząca ponad 200 dział 
artyleria.

Dowództwo rosyjskie, które wiązało z 
obroną Opatowa pewne szersze nadzieje 
natury strategicznej (chciało wykorzy-
stując rozlokowaną w tym rejonie osłonę 
zatrzymać rozpoczętą właśnie ofensywę 
państw centralnych a następnie  prze-
rzucić na lewy brzeg Wisły większe siły 
w celu rozpoczęcia własnej ofensywy w 
głąb Niemiec), powierzyło obronę miasta 
znacznie słabszej niż wojska niemieckie, 
bo liczącej tylko około 16 tys. żołnierzy 

i 48 dział, wydzielonej grupie bojowej 
pod ogólnym dowództwem  gen. Piotra 
Delsala.  Jednostki rosyjskie  składały się  
z elitarnej Brygady Strzelców Gwardii, 
która  przed wybuchem wojny stacjono-
wała w Carskim Siole, stanowiąc ochronę 
cara Mikołaja II oraz  także wyborowej  
2. Brygady Strzelców z Radomia. Zajęły 
one pozycje rozciągające się od Kornacic, 
poprzez Zochcin, Marcinkowice, Czerni-
ków, Jagnin, Gojców i dalej w kierunku 
Włostowa.

Na skutek miażdżącej przewagi, po 
kilku godzinach twardego oporu na przy-
gotowanych z finezją, co podkreślali sami 
Niemcy po zakończeniu walk, umocnie-
niach polowych, pułki strzeleckie, aby 
uniknąć okrążenia, rozpoczęły odwrót.  
Prowadzony był on doliną Opatówki pod 
morderczym ogniem artylerii niemiec-
kiej. Do starć dochodziło także na ulicach 
miasta. Jak podają źródła, straty rosyjskie 
miały wynieść około 7 tys. żołnierzy i 
oficerów. Spoczywają oni w większości, 
obok poległych w tej bitwie Niemców,  
na cmentarzu w Opatowie.  Na szczęście 
samo miasto nie ucierpiało zbyt mocno w 
trakcie tych walk, znacznemu zniszczeniu 
uległy jednak pobliskie miejscowości, w 
tym szczególnie Wąworków. W wyniku 
niepowodzenia pod Opatowem Rosjanie 
musieli zmienić swoje plany i chwilowo 
odłożyć kontratak skierowany przeciwko 
Niemcom i Austriakom.

Przełom października  
i listopada 1914 r. 

Po raz drugi pod Opatowem walczo-
no w końcu października i na początku 
listopada 1914 r. Miasto znalazło się w 
centrum wielkiej bitwy, znanej jako Bi-
twa nad Opatówką, która rozgrywała się 
na przestrzeni od linii Wisły po Kielce. 
Zaangażowane w nią było około 125 tys. 
żołnierzy rosyjskich i 70 tys. austro-wę-
gierskich. Stroną atakującą byli Rosjanie. 
Austriacy starali się tu powstrzymać wiel-
ką ofensywę skierowaną na  Kraków. Bez-
pośrednio na Opatów nacierała 45.Dy-
wizja Piechoty gen. Pawła Nikołajewa 
zaś miasta broniła  austriacka 2.Dywizja 
Piechoty gen. Antona Lipościaka. Nad 
ranem 31 października 1914 r. Rosjanie 
wdarli się do Opatowa, biorąc do niewoli 
wielu wycofujących się w panice Austria-

ków. 
Był to jednak tylko początek walk. 

Przeciwnik wycofał się co prawda z Opa-
towa, ale tuż za jego rogatkami zajął 
dobrze umocnione pozycje z zamiarem 
stawiania twardego oporu. W Świę-
to Zmarłych żołnierską krwią spłynęły 
wzgórza pod Czernikowem. W Dzień 
Zaduszny walki toczono na linii Łężyce 
–Jałowęsy – Czerników, ponownie szcze-
gólnie zacięte o ostatnią z wymienionych 
miejscowości. 3 listopada Austriacy od-
stąpili, wycofując się aż pod Kraków. Kil-
ka dni zaciętego oporu pozwoliło jednak 
na uporządkowany odwrót, który w efek-
cie dał w późniejszym okresie możliwość 
odrzucenia Rosjan spod dawnej stolicy 
Polski. 

Od maja do czerwca 1915 r.
Po raz trzeci Opatów znalazł się w 

ogniu walk od połowy maja aż do 23 
czerwca 1915 r. Na skutek przełama-
nia frontu dokonanego przez Niemców 
i Austriaków na początku maja 1915 r. 
pod Gorlicami w Galicji, Rosjanie zmu-
szeni byli do odwrotu także na innych 
odcinkach, w tym na terenach Królestwa 
Polskiego. Plan zakładał stawianie silne-
go oporu na przygotowywanej już dużo 
wcześniej linii obronnej rozciągającej się 
interesującym nas obszarze od Staracho-
wic, poprzez Opatów, Koprzywnicę po 

W tym i ubiegłym roku niemal w całej Polsce obchodzono 100. rocznicę wybuchu 
I wojny światowej i działań militarnych prowadzonych na ziemiach polskich w latach 
1914 – 1915. 
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NOWI DYREKTORZY 
zmiany w oświacie 

Wymaga od siebie i od innych
Anna Przygoda od lat pracuje w „Jedyn-

ce”, zna doskonale szkołę. Nowa funkcja, 
którą obejmuje, 
pozwoli jej łączyć 
kontynuację z do-
brymi zmianami, 
co ma służyć kom-
fortowej pracy 
uczniów, nauczy-
cieli i rodziców.  

- Dziecko jest 
bowiem w szkole 
podmiotem, a nie 

przedmiotem edukacji – podkreśla. - Szkoła 
zawsze istnieje dla uczniów i ich rodziców, a 
nie tylko nauczycieli. Zrobię wszystko, by 
uczniowie mieli dostęp do najlepszej edu-
kacji i by postawa nauczycieli, ich zaangażo-
wanie nie zawiodły zaufania rodziców, któ-
rzy powierzyli nam swój największy skarb, 
swoją i naszą przyszłość, czyli dzieci. To one 
obecnie i w przyszłości, już  jako absolwen-
ci, będą  najlepszym wizerunkiem szkoły. 
Ich osiągnięcia  i zachowania w dorosłym 
życiu będą świadczyć  o poziomie kształce-
nia i wychowania w naszej placówce. 

Nowa dyrektor chce zrobić wszystko, by 
realizować powiedzenie: „Nie mów mi, jaki 
jest świat, pozwól mi go poznać. Nie mów 
mi, jaki jest człowiek, pozwól mi go zrozu-
mieć”.  Te słowa będą mottem jej kadencji. 
Jest wymagającym nauczycielem i będzie 
wymagającym dyrektorem. Jednak zawsze, 
najpierw jako uczennica, studentka, potem 
nauczycielka, obecnie dyrektor wymagania 
stawia przede wszystkim sobie. Jej życiową 
dewizą są słowa Jana Pawła II „Wymagajcie 

od siebie, choćby inni od was nie wymagali”. 
Taka będzie i jej misja. Uważa, że w ,,Jedyn-
ce” jest dużo podobnie myślących nauczy-
cieli i to właśnie oni pomogą jej realizować 
wyznaczone zadanie. 

Otwarta na nowe doświadczenia
Joanna Bińczak chce, by szkoła zapew-

niała wszechstronny rozwój intelektualny, 
osobowościowy i spo-
łeczny dzieci i mło-
dzieży. Osiągnięcie 
tego będzie możliwe 
dzięki zastosowaniu 
różnorodnych form 
kształcenia, miedzy 
innymi poprzez tech-
nologię multimedial-

ną, nowoczesny sprzęt, dodatkowe zajęcia 
edukacyjne, koła zainteresowań, zajęcia 
wyrównawcze. Wspomnianemu wyżej ce-

linię Wisły. Boje te nazywane są w histo-
riografii I wojny Bitwą pod Opatowem. 
Zaangażowanych w nie było po ponad 50 
tyś. żołnierzy każdej ze stron.

Do najciekawszych starć w rejonie 
miasta doszło w dniach 16 i 17 maja 1915 
r. Wtedy to na zbliżające się do Opato-
wa oddziały austro–węgierskiej elitarnej 
wiedeńskiej 25. Dywizji Piechoty pod 
dowództwem arcyksięcia Piotra Ferdy-
nanda,  niespodziewany kontratak wyko-
nała wyborowa  moskiewska 3. Dywizja 
Grenadierów gen. Mikołaja Kisilewskie-
go. W ciągu dwóch dni walk Austriacy 
zostali prawie zupełnie rozbici i odrzuce-

ni kilkanaście kilometrów do tyłu. Front 
został przerwany. Do szczególnie cięż-
kich walk, okupionych wielkimi stratami 
doszło pod Zochcinem, Kornacicami i 
Jałowęsami. 

Klęska w pierwszych dniach walk 
pod Opatowem zachwiała cały frontem 
i spowodowała niemałe zamieszanie w 
austriackim dowództwie. Rosjanie, nie 
dysponując rezerwami nie mogli wyko-
rzystać sukcesu i po pewnym czasie sami 
opuścili zajęty obszar. 

W kolejnych dniach i tygodniach 
ciężar Bitwy pod Opatowem przesunął 
się na inne odcinki. Boje trwały aż do 

23 czerwca 1915r. Tego dnia wojska ro-
syjskie opuściły miasto wycofując się w 
kierunku Wisły, by nigdy już tu nie po-
wrócić. Zaczęły się trwające aż do pamięt-
nego listopada 1918r. rządy austro–wę-
gierskich okupantów. 

Szkoda, że Opatów, w którym roze-
grało się tak wiele pierwszo wojennych 
wydarzeń, nie dołączył do grona miejsc w 
których je upamiętniano i jak dotychczas 
nie wykorzystał szansy na związaną z tym 
doskonałą promocję swojej historii.

Marek Lis
Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie

Od nowego roku szkolnego 2015/2016 pracują nowi dyrektorzy. Samorządowym 
Zespołem Szkół nr 1 kieruje Anna Przygoda, Samorządowym Zespołem Szkół nr 2 – 
Joanna Bińczak. 

Anna Przygoda, absolwentka biologii 
na Uniwersytecie Jagiellońskim (1995) i 
anglistyki na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim (2013). Od 1995 r. nieprze-
rwanie pracuje w SZS nr 1. W tym cza-
sie jej uczniowie osiągali bardzo wysokie 
wyniki w konkursach przedmiotowych, 
na początku z biologii, następnie z języ-
ka angielskiego. Mają też bardzo wysokie 
wyniki na egzaminie gimnazjalnym z 
języka angielskiego. W ostatnich dwóch 
latach współpracowała ze szkołami z 
Cypru, Finlandii, Włoch, Hiszpanii i 
Rumunii realizując w ramach programu 
Comenius projekt „Tradycja, różnorod-
ność i  akceptacja”.

Joanna Bińczak ukończyła pedago-
gikę w Wyższej  Szkole Pedagogicznej w 
Rzeszowie oraz na studiach podyplomo-
wych organizację i zarządzania oświatą. 
Kontynuuje kształcenie na studiach po-
dyplomowych, by dalej podnosić kwalifi-
kacje. W ciągu 15 lat pracy, w tym 3 lat 
na stanowisku wicedyrektora, osiągnęła 
wiele sukcesów, między innymi uzyskała 
stopień awansu zawodowego nauczycie-
la dyplomowanego, otrzymała 6 nagród 
dyrektora, oceny wyróżniające, liczne 
podziękowania za współpracę z różnymi 
instytucjami.

lowi służy też utworzona integracyjna klasa 
pierwsza oraz zatrudnienie specjalistów po-
siadających odpowiednie uprawnienia do 
pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach 
edukacyjnych.

- Będę rozwijała współpracę z rodzica-
mi, by lepiej rozpoznać potrzeby uczniów 
– zapewnia nowa dyrektor. – Chcę popra-
wić relacje koleżeńskie poprzez programy 
wychowawcze, profilaktyczne i kształce-
nie właściwych postaw patriotycznych i 
obywatelskich, podkreślenie roli historii 
i tradycji narodowych. Ważne będzie dla 
mnie kształtowanie postaw zdrowotnych i 
proekologicznych w edukacji, troska o bez-
pieczeństwo uczniów i przyjazną atmosferę 
sprzyjającą nauce.

Nowa dyrektor podkreśla, że jest osobą 
sumienną w tym, co wykonuje, podchodzi 
do powierzonych jej obowiązków z zaan-
gażowaniem. Pozytywnie odnosi się do 
nowych doświadczeń. Praca w zawodzie 
nauczyciela sprawia jej przyjemność i daje 
satysfakcję. Jako nauczyciel przekazuje 
uczniom wiedzę, ale jeszcze więcej uczy 
się od nich. Stara się kształtować młode-
go człowieka i pomóc mu tworzyć własną 
przyszłość. Na co dzień pokazuje uczniom, 
że warto mieć pasje i im się poświęcać.
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nasza gmina

ONI POKIERUJĄ 
SOŁECTWAMI
Krystian Kargul, 

sołtys Tomaszowa:
W naszym 

sołectwie wyma-
gają poprawie 
drogi gruntowe 
prowadzące do 
pól uprawianych 
przez naszych 
m i e s z k a ń c ó w. 
W najgorszym 
stanie jest dro-
ga prowadząca 
do tak zwanej 
Grabówki. W 
p o r o z um i e n i u 

z sołtysem Jałowęs Marcinem Machałą 
staramy się o doposażenie tamtejszej 
świetlicy w sprzęt. 

Mam 22 lata, obecnie na III roku 
studiuję rolnictwo na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Lublinie i pracuję w 
gospodarstwie. Moim największym za-
interesowaniem i pasją jest rolnictwo, w 
szczególności nowoczesne technologie 
dotyczące uprawy roślin. Wolny czas 
najchętniej spędzam ze znajomymi i ro-
dziną. 

Ewa Koziarska, 
sołtys Rosoch:

K o n i e c z -
nością są u nas 
dodatkowe źró-
dła dochodu dla 
m i e s z k a ń c ó w, 
stworzenie ofer-
ty spędzania 
wolnego czasu 
dla dzieci i mło-
dzieży. W tym 
celu odbyłam 
szkolenia doty-
czące pozyski-
wania funduszy 

unijnych dla mieszkańców obszarów 
wiejskich oraz pozyskiwania funduszy 
dla organizacji pozarządowych, Koła 
Gospodyń Wiejskich, OSP. Chcę ze 
świetlicy uczynić małe centrum kul-
tury, miejsce spotkań, wypoczynku i 
rekreacji. W planach jest powstanie tu 
tak zwanej małej siłowni. To dla wie-

lu mieszkańców, zwłaszcza młodego 
pokolenia, może być alternatywą dla 
telewizji i komputerów. Chcę rozpro-
pagować ideę „krążącej książki”, niekon-
wencjonalną formę popularyzowania 
czytelnictwa. Planuję zadbać o estetykę 
krajobrazu Rosoch, zwłaszcza stawu i 
okolicy. 

W sołectwie mamy problem ze szko-
dliwą działalnością bobrów, co powodu-
je zalewanie posesji. Jesteśmy też prze-
ciwni budowie elektrowni wiatrowych, 
które mogą znajdować się zbyt blisko 
gospodarstw. Kilka domostw w sołec-
twie nie posiada dróg dojazdowych. 

Jestem absolwentką Technikum 
Ekonomicznego, pracowałam jako 
sprzedawca w sklepach. Obecnie z mę-
żem pomagam mamie w prowadzeniu 
gospodarstwa. Mam troje dzieci. Chęt-
nie jeżdżę z nimi na rowerach, lubię go-
tować i piec domowe ciasta.

Wioletta Lis, 
sołtys Lipowej:

W naszym 
sołectwie do 
wykonania jest 
parking oraz 
próg zwalniają-
cy, by niektórzy 
kierowcy nie 
rozpędzali nad-
miernie samo-
chodów. Należy 
też dokończy 
plac zabaw, bu-
dowę boiska dla 
młodszych dzie-

ci. Niezbędna jest również przepom-
pownia i kanalizacja. 

Problemem mieszkańców jest woda, 
która po nadmiernych opadach prze-
dostaje się do piwnicy w bloku. Opady 
w okresie wiosennym doprowadziły do 
powstania wyrw wzdłuż ulicy i przy 
moście. Namawiam ludzi do robie-
nia porządków wokół swoich posesji, 
zwłaszcza do wykaszania traw. 

Mam 41 lat, dwoje dzieci. Pracowa-
łam w szpitalu w Opatowie. Moją pasja 
są kwiaty, ich uprawa i pielęgnacja. 

Marcin Machała, 
sołtys Jałowęs:

Najważniej-
sza dla naszego 
sołectwa jest 
infra str u ktura 
drogowa. W 
sporej części zo-
stała juz wyko-
nana w poprzed-
niej kadencji, 
w obecnej po-
został nam do 
zrobienia około 
4-kilometrowy 

odcinek drogi gminnej. Może uda nam 
się zrobić chociaż połowę. Jest też do 
wykonania oświetlenie jednej części so-
łectwa, całej linii Serki. Chcemy dopo-
sażyć nową świetlicę. 

W poprzedniej kadencji byłem rad-
nym Rady Miejskiej. Udało nam się 
odremontować świetlicę. Uporządko-
waliśmy teren wokół budynku. Wyko-
nane zostało boisko, niewielki plac za-
baw. Chcielibyśmy, by wszystko zostało 
ogrodzone. Jako radny przyczyniłem się 
do powstania 1,5-kilometrowej drogi 
Jałowęsy-Zochcinek. Teraz jeszcze ma 
być wszystko dokończone, by połączyć 
dwa odcinki. Wspólnie z powiatem uda-
ło się zmodernizować drogę powiatową 
o długości 4 km. Jałowęsy wyładniały. 

Mam lat 40, obecnie pracuję w Ze-
spole Szkół nr 1 jako nauczyciel prak-
tycznej nauki zawodu. Posiadam trójkę 
dzieci. Żona pracuje w Laboratorium 
Medycznym Anamed. 

Grzegorz Skwarliński, 
sołtys Czernikowa Opatowskiego:

Na j p i l n i e j -
szą potrzebą jest 
u nas świetlica, 
gdzie można 
byłoby organi-
zować zebrania. 
Przydałaby się 
też dwie drogi 
asfaltowe, po 
500 metrów 
każda. 

Mam 49 lat, 
troje dzieci w 
wieku szkolnym. 

Wspólnie z żoną pracuję na 40-hektaro-
wym gospodarstwie. Uprawiam buraki, 
pszenicę, rzepak, groch, proso. Prowa-
dzę hodowlę byków. Cały czas zajmuje 
mi gospodarstwo. 
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nasze talenty 

Sara Al-Kantar mieszka w Olszowni-
cy, gmina Baćkowice, obecnie uczy się 
w Kielcach, gdzie uczęszcza do trzeciej 
klasy Liceum Ogólnokształcącego imie-
nia Cypriana Kamila Norwida,  jest też 
uczennicą klasy drugiej wokalnej Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia, w 
klasie Romy Owsińskiej. Szkołę Podsta-
wową i Gimnazjum ukończyła w Opato-
wie.

Na scenie zaczęła występować już jako 
dwunastolatka.  – Śpiewałam w podsta-
wówce, moja wychowawczyni Ewa Stępień 
zauważyła u mnie duży potencjał i talent 
– mówi. - Za namową znajomych zapisa-
łam się na lekcje śpiewu do Opatowskiego 
Ośrodka Kultury. Wzięłam udział w kon-
kursie „Tobie Panie śpiewać chcę” i zdoby-
łam tam pierwsze miejsce, chociaż miałam 
tylko dwie próby. Potem był Ogólnopolski 
Konkurs w Opatowie. Występowało 300 
osób i zajęłam trzecie miejsce. Zdobyłam 
pierwsze miejsce w Chorągwianych Spo-
tkaniach Artystycznych w Kielcach pod-

czas Harcerskiego Festiwalu Piosenki.
Zaczęła śpiewać coraz więcej utwo-

rów, między innymi z repertuaru Anny 
German, Maryli Rodowicz, Anny Jantar, 
Alicji Majewskiej, Violetty Villas, Krysty-
ny Prońko, Whitney Houston, Adele.  W 
liceum znajomi namawiali ją, by poszła do 
szkoły muzycznej. 

Największy sukces osiągnęła podczas 
Ogólnopolskiego Konkursu w Opatowie, 
gdzie zajęła trzecie miejsce wykonując pio-
senkę „Babę zesłał Bóg” z repertuaru Rena-
ty Przemyk. Wcześniej śpiewała piosenki z 
pogranicza rocka, popu, później jazzowe, 

Sukcesy
I miejsce – Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej „Tobie Panie śpiewać chcę’ 

(2010), Opatowski Ośrodek Kultury, III miejsce – j.w., (2011), wyróżnienie – Ogólnopolski 
Festiwal Kolęd i Pastorałek (2011), OOK, wyróżnienie – Festiwal Piosenki Jacka Cygana 
w Połańcu (2011), wyróżnienie – Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj sukces”, elimi-
nacje regionalne w Ożarowie (2011), wyróżnienie – Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ob-
cojęzycznej w OOK, III miejsce – Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Talenty” w OOK (2010), 
I miejsce – Chorągwiane Spotkania Artystyczne (2012), WDK w Kielcach, I miejsce – 
Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie (2011), II 
miejsce – j.w., (2010)  

obecnie sięga też po klasykę, pieśni opero-
we, operetkowe. Ma w repertuarze między 
innymi „Arię królowej nocy”  Amadeusza 
Mozarta.

Kielecki muzyk Jacek Jaroński poprosił 
Sarę, by zaśpiewała chorały podczas mszy 
w Ekumenicznej Świątyni Pokoju w Kiel-
cach. Otrzymała też zaproszenie jako gość 
specjalny do Wojewódzkiego Domu Kul-
tury w Kielcach, gdzie wystąpiła z własnym 
recitalem na wieczorze artystycznym. Pod-
czas dwutygodniowego Festiwalu Piosenki 
Harcerskiej w Kielcach została zaproszona 
na występ do Galerii Echo. 

Jej opiekunka w Opatowie, instruk-
tor Magdalena Szemraj, podkreśla, że 
Sara występuje na wielu uroczystościach, 
imprezach kulturalnych, muzycznych, 
patriotycznych, religijnych, wernisażach, 
imprezach plenerowych. – Moim marze-
niem są studia aktorskie w Łodzi – mówi 
Sara. - Chciałabym występować w filmach, 
ale nie wiem, czy to mi się uda. W każdym 
razie - będę próbować.  

Gwiazda 
    piosenki



12 OPATÓW nr 3 (15), lipiec - wrzesień 2015

nasze inwestycje

W sobotę, 11 lipca, w Rosochach 
odbyła się uroczystość otwarcia nowej 
świetlicy i remizy połączona ze świę-
tem strażaków. Mszę świętą odprawił 
i obiekty poświęcił proboszcz parafii 
Ptkanów, ksiądz Leszek Zajezierski.

Medale dla najlepszych 
Symboliczną wstęgę przecięli: członek 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
Kazimierz Kotowski, starosta opatowski 
Bogusław Włodarczyk, burmistrz Andrzej 
Chaniecki, ksiądz Leszek Zajezierski oraz 
przedstawiciele mieszkańców. 

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego 
OSP RP, Adam Mazurek podziękował  za 
wspólne spotkanie. Powiedział, że nowa 
świetlica i remiza mogły powstać dzięki 
współpracy władz gminy Opatów, powiatu 
opatowskiego i województwa świętokrzy-
skiego. 

Z okazji uroczystości w Rosochach 
władze krajowe, wojewódzkie i powiatowe 
OSP przyznały grupie strażaków Medale 
Za Zasługi dla Pożarnictwa. Otrzymali 
je: złote - Dariusz Nartowski, Zbigniew 
Brzeziński, Sławomir Gwóźdź, Ryszard 
Marchewka, Jarosław Sujkowski, srebrne 
- Sylwester Walas, Małgorzata Szymańska, 
Marcin Śpiewak, Michał Kuraciński, brą-
zowe - Grzegorz Zięba, Łukasz Master-
nak. Z kolei decyzją Prezydium Oddziału 
Powiatowego OSP RP odznakę Strażak 
Honorowy otrzymali druhowie: Andrzej 
Mucha, Grzegorz Mierzejewski, Sylwester 
Walas, Tomasz Wilczak, Jakub Łowicki, 
Marcin Śpiewak, Kamil Cebula. 

Prezes OSP Rosochy Sławomir Flasiń-
ski przedstawił rys historyczny jednost-

NOWA ŚWIETLICA  
I REMIZA W ROSOCHACH 
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ki, która  powstała 10 lutego 1962 r. Jej 
założycielami byli: Jan Bukała, Czesław 
Krzysztofik, Mieczysław Szczygieł, Lucjan 
Jasiński, Tadeusz Mazur, Józef Bajerczak, 
Tadeusz Gromek, Zdzisław Kocjan, Jan 
Piotrowski, Andrzej Starzomski, Michał 
Małowski, Tadeusz Wnuk, Edward Gębu-
sia, Stanisław Wójcik. Prezes podziękował 
burmistrzowi oraz Radzie Rady Miasta za 
prace w 2015 r., całkowity remont remizy, 
elewację zewnętrzną, nowy dach, okna, 
drzwi, łazienki, kuchnie, świetlicę w du-
żym pomieszczeniu, kominek. Wyraził 
zadowolenie, ze obok powstał plac zabaw 
dla dzieci, boisko sportowe do piłki nożnej 
i siatkowej. 

Podziękowania i gratulacje
W spotkaniu z miejscową społeczno-

ścią uczestniczył członek Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Kazimierz 
Kotowski. - Bywam na bardzo wielu uro-
czystościach, ale ta jest szczególna, odbywa 

się na ziemi rodzinnej, gdzie się urodzili-
śmy i gdzie pracujemy – powiedział Kazi-
mierz Kotowski. 

Kazimierz Kotowski podziękował za 
dotychczasową współpracę i współdzia-
łanie. Wyraził uznanie samorządowi, że 
tworząc warunki dla dorosłych pomyślał 
także o dzieciach i młodzieży. Podzięko-
wał strażakom za utrzymywanie żywotno-
ści jednostki. Przypomniał czasy, gdy był 
przewodniczącym Rady Miasta i Gminy 
w Opatowie i z radnymi przekazywał jed-
nostce samochód. Teraz czas szybko mija, 
trzeba podejmować nowe zadania, wyzwa-
nia. Zadeklarował współpracę w pozyska-
niu pieniędzy na nowy samochód. 

Starosta Bogusław Włodarczyk w 
imieniu własnym i Rady Powiatu, wice-
przewodniczącego, mieszkańca Rosoch 
Roberta Kasińskiego podziękował stra-
żakom za pracę. Zastępca komendanta 
powiatowego, starszy brygadier Dariusz 
Socha odczytał okolicznościowe listy z 

okazji gminnych obchodów Dnia Straża-
ka i zmodernizowania budynku strażnicy 
i świetlicy. Honorowym gościem uroczy-
stości był dziekan Wydziału Farmacji Uni-
wersytetu Medycznego w Lublinie, prof. 
Ryszard Kocjan, rodak z  Rosoch.

Budujemy relacje międzyludzkie
Burmistrz Andrzej Chaniecki poinfor-

mował, że był pomysłodawcą połączenia 
dwóch uroczystości. Podziękował Radzie 
Miejskiej na czele z przewodniczącym Jac-
kiem Chebą, pogratulował odznaczonym 
i wyróżnionym. Przypomniał, ze świetlica 
jest mieniem komunalnym, który będzie 
w zarządzie Rady Sołeckiej. W drugiej jej 
części będą przebywać strażacy i ochotni-
cy, którzy do tej pory administrowali bu-
dynkiem. 

Podziękował wszystkim, którzy doło-
żyli ręki do tego dzieła. To wyraz aktyw-
ności i mobilności ludzi. Żyjemy w nowej 
sytuacji, staramy się wykorzystać pienią-
dze. – Gdyby Zarząd Województwa nie 
uzyskał zgody i nie przeniósł pieniędzy 
z innych obszarów działania do PROW, 
to tę świetlicę otwieralibyśmy dopiero w 
przyszłym roku – powiedział. Podzięko-
wał Kazimierzowi Kotowskiemu i powie-
dział, że z tych środków skorzysta jeszcze 
parafia Ptkanów i Strzyżowice. 

- Nie ma nic piękniejszego niż radość 
dzieci – podkreślił burmistrz. - Tu jest 
ogromne zaangażowanie Rady Sołeckiej. 
Jestem uradowany tą sytuacją. Nie tylko 
budujemy takie obiekty, ale i budujemy re-
lacje międzyludzkie, co dla mnie jest szcze-
gólnie ważne. Musimy stworzyć wspólnotę 
gminną, powiatową, regionalną wzajemnie 
sobie życzliwą. Czasy są trudne, natomiast 
moje postępowanie, transparentność finan-
sów i życia publicznego, daje mi asumpt do 
tego, byśmy wzajemnie sobie pomagali w tej 
wspólnocie. To obiekt bardzo potrzebny i 
niech się przekuwa na nasze relacje. Na mia-
rę naszych możliwości finansowych staramy 
się zmieniać naszą gminę. 

Z przewodniczącym Jackiem Chebą na 
ręce pani sołtys Ewy Koziarskiej przekazał 
do zawieszenia w świetlicy obrazy Kolegia-
ty Opatowskiej, podziemi opatowskich, 
kościoła w Ptkanowie oraz dla młodzieży 
dwie piłki do siatkówki. Na uroczystości 
przybył także poseł na Sejm, prezes Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP, 
Mirosław Pawlak. Uroczystościom towa-
rzyszyły pokazy ratownictwa medycznego. 
Mnóstwo mieszkańców uczestniczyło w 
zorganizowanym pikniku, młodzież bawi-
ła się podczas dyskoteki.

(n)

Inwestycja w Rosochach powstała w ramach PROW na 2007-2013 działanie „Odnowa 
i Rozwój Wsi”. Koszt całkowity - 350,3 tys. zł koszty kwalifikowane – 213,4 tys. zł, dofinan-
sowanie z PROW  215, 8 tys. zł. Prace wykonywał Zakład Remontowo Budowlany ADMA 
Marian Macias w Rytwianach. 
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dożynki parafialne gminne

W niedzielę, 30 sierpnia,  w Kolegiacie 
Opatowskiej odbyły się doroczne dożynki 
parafialne. Starostami dożynek byli: Ma-
rzena Kujszczyk z Czernikowa Karskiego 
i Grzegorz Skwarliński z Czernikowa Opa-
towskiego. 

Uroczystość dożynkowa tradycyjnie roz-
poczęła się od przemarszu korowodu dożynko-
wego wraz z zaproszonymi gośćmi spod Urzę-
du Miasta przed Kolegiatę św. Marcina z Tours. 
Na czele pochodu szła Kapela Ludowa, która 
działa przy Opatowskim Ośrodku Kultury. 

Dożynki parafialne odbyły się również w kościele w Strzyżowicach, mszę świętą  odprawił 
ksiądz Stanisław Kuraś gospodarzami dożynek byli mieszkańcy wsi Wymysłów –  Małgorzata 
Jabczyk i Roman Lebieda. Wieńce dożynkowe wykonali mieszkańcy wsi Strzyżowice, Jagnin, 
Kochów, Kobylany, Kobylanki.

W kościele we Włostowie uczestniczyli w dożynkach parafialnych mieszkańcy wsi Goj-
ców, Tudorów, Karwów z terenu gminy Opatów. Mszę świętą odprawił ksiądz Paweł Goliński. 
Gojców reprezentowany był przez Annę Muchę, Urszulę Suska, Marka Gawrona, Wiesława 
Kupca, Tudorów - Sebastiana Pawełczaka, Józefa Kasprzyckiego, Jacka Snocha, Krzysztofa 
Kwietnia, Karwów - Barbarę Wątor, Adama Piotrowskiego, Radosława Pawełczaka i Jarosława 
Sidora. Po zakończeniu nabożeństwa po raz pierwszy w historii parafii gospodynie pokroiły 
przyniesione bochny chleba i poczęstowały uczestników. Można też było spróbować miodu 
przyniesionego przez mieszkańców wsi Karwów z tegorocznych zbiorów.

Również w Ptkanowie odbyły się dożynki parafialne, w których gospodarzami byli miesz-
kańcy wsi Rosochy i Brzezie. Wieniec został przygotowany przez mieszkańców wsi Rosochy 
na czele z sołtys Ewą Koziarską .

Błogosławione  
wasze ręce spracowane

Ksiądz prałat, proboszcz parafii, dr 
Michał Spociński wyszedł do ze świątyni i 
zbliżył się do starostów dożynek. - Gospo-
darze, którzy z wielką miłością pochylacie 
się nad ziemią, błogosławione wasze stopy, 
utrudzone i zmęczone, błogosławione wa-
sze ręce, spracowane, popękane – zwrócił 
się do rolników. - Chodźmy z miłością do 
prastarej naszej świątyni kolegiackiej, aby 
Panu Bogu dziękować za chleb powszedni 
i tegoroczne zbiory. 

Po nabożeństwie odbyła się procesja 
wokół świątyni, która miała wymiar sym-
boliczny, podniosły. - Przynosimy dary na-
szych serc, bochen chleba, w którym zawar-
ta jest cała nasza miłość do Boga i ojczyzny, 
do ziemi opatowskiej, tak nam bliskiej i dro-
giej, nade wszystko kochanej – powiedział o 
przemarszu ksiądz prałat Michał Spociński. 

Ksiądz proboszcz zwrócił się do staro-
stów dożynek, by przekazali tegoroczne 
chleby marszałkowi i burmistrzowi, by je 
podzielili jako gospodarze i województwa, 

i naszego miasta, gminy.

Bochen będę dzielił jak najlepiej
Burmistrz Andrzej Chaniecki podzię-

kował proboszczowi za odprawienie mszy 
dożynkowej, za homilię, za organizację 
dożynek, wszystkim mieszkańcom za przy-
bycie na uroczystości. – Gdy patrzę na ten 
symboliczny dzwon, nie sposób powie-
dzieć, że symbolizuje nasz czas – zwierzył 
się z refleksji. - My ten czas wykorzystuje-
my we właściwym czasie zbierając to, co 
zasiejemy, pielęgnujemy, by nasze gmina, 
nasze państwo mogło żyć, rozwijać się i 
funkcjonować. W imieniu samorządu gmi-
ny, powiatu, województwa dziękuję za to 
szczerze. Dziękuję za dzieła sztuki, jakimi są 
wieńce. Będę się starał, by symboliczny bo-
chen chleba przez cały rok był jak najlepiej 
dzielony.   

Członek Zarządu Województwa Świę-
tokrzyskiego Kazimierz Kotowski zwrócił 
się do mieszkańców słowami: - Dziękuję 
wam za trud jako ten, który urodził się w 
Opatowie, tu przeżył właściwie całe swoje 
życie, gdzie mieszkali i pracowali moi ro-
dzice. Dziękuję za trud, z którym mam na 
co dzień do czynienia i wiem, ile kosztuje 
wysiłku, wyrzeczeń, zabiegów organizacyj-
nych. Dzisiaj w imieniu samorządu woje-
wództwa, marszałka i przewodniczącego 
Sejmiku, w imieniu swoim dziękuję za każ-
dy dzień pracy, za tworzenie obrazu naszej 
małej opatowskiej ojczyzny. Życzę wszelkiej 
pomyślności, łask bożych, zdrowia, pomyśl-
ności. . 

Gospodarze dożynek, starostowie, An-
drzej Chaniecki, Kazimierz Kotowski po-
dzielili się chlebem dożynkowym ze wszyst-
kimi uczestnikami nabożeństwa.

MIESZKAŃCY 
PODZIELILI SIĘ CHLEBEM
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pamięć o powstańcach warszawskich  

sukcesy ludzi kultury

Sen o Polsce

Scyzoryk dla Teatru Muzycznego 

Opatowski Teatr Muzyczny, który dzia-
ła przy OOK, już po raz kolejny uczcił pa-
mięć Powstania Warszawskiego. Wysta-
wił wspaniały spektakl ,,Sen o Polsce”.

Młodzi artyści przywołali poezję 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza  
Gajcego, a także wiersze wielu powstańców, 
którzy tworzyli je na konkurs ogłoszony 
przez dowództwo AK. W znakomitym 
wykonaniu solistów opatowskiego teatru 
widzowie usłyszeli piosenki pochodzące z 
II wojny światowej i Powstania Warszaw-
skiego oraz wiele utworów współczesnych, 
które podkreślają dramatyzm losów i boha-
terstwo młodych ludzi walczących o swoje 
miasto i ojczyznę.

Przy zapalonych świecach aktorzy 
OTM zakończyli swój koncert niezwykle 
refleksyjnymi słowami pieśni ,,Gloria Vic-
tis”  - „Chwała Zwyciężonym bohaterom 
tamtych dni...''.  Widzowie nie kryli swego 
podziwu i wzruszenia. Byli zachwyceni bo-
gatym i ambitnym repertuarem, który za-
prezentowali młodzi aktorzy.  

Miejsce i data koncertu zostały staran-
nie przemyślane. 31 lipca 2015 r. o godz. 19  
minęło 71 lat od podjęcia decyzji o wybu-
chu walk i wyznaczenia godziny W na sie-
demnastą następnego dnia, 1 sierpnia 1944 
. Kolegiata św. Marcina, na której tle odbył 
się koncert, była w przeszłości świadkiem 

- Co jurorzy docenili w spektaklu? Na 
jakie wartości zwrócili uwagę?

- Spektakl w tym roku na Festiwalu 
Świętokrzyskim Scyzoryk otrzymał pierwsze 
miejsce w kategorii Teatr. To ogromne wy-
różnienie, bardzo prestiżowa nagroda, bo w 
konkursie biorą udział najlepsi artyści z ca-
łego województwa. Jury zwróciło uwagę na 
bardzo wysoki poziom artystyczny spektaklu, 
na ciekawą tematykę, łączenie między sobą 
pokoleń,  dzieci, młodzieży w wieku gimna-
zjalnym, szkół średnich. 

- Spektakl cieszy się olbrzymią popu-
larnością w Opatowie. Wiele razy był po-
kazywany przy pełnej widowni. Sporą jego 
wartością jest połączenie muzyki, ciekawej 
scenografii. Dużą rolę odgrywają też rekwi-
zyty z tamtych lat.  

- Przygotowując każdy spektakl zwra-
camy uwagę na detale. Bardzo ważny jest 

trzon, scenariusz, fabuła, akcja. Musi coś się 
dziać, mieć jakiś swój sens, by nie był to zwy-
kły koncert. Wokaliści śpiewają na żywo, to 
nie są wcześniejsze studyjne, przygotowane 
nagrania. Dbamy o odpowiednie kostiumy, 
które nawiązują do epoki. Zwracamy uwagę 
na scenografię, na najdrobniejsze rekwizyty. 
W spektaklu pojawiła się kamera z tamtych 
lat, skuter osa, autentyczne napisy z bar-
dzo charakterystycznych miejsc, które w 
latach 60.  funkcjonowały w Opatowie 
w obrębie rynku. Stąd pierwszą reakcją 
starszych widzów po rozsunięciu kurty-
ny to było westchnięcie. Niejednej osobie 
łezka się w oku zakręciła.  

- To osobiście duży sukces pani. Po-
trafiła pani stworzyć Teatr Muzyczny, 
który coraz bardziej jest widoczny w 
mieście, gminie, powiecie, regionie. 

- Rzeczywiście, jesteśmy rozpozna-

walni, mamy już swoją markę, z każdym 
kolejnym spektaklem obserwujemy, że oglą-
da nas coraz więcej mieszkańców. Mamy już 
stałą publiczność, obserwujemy, że bardzo 
często na widowni zasiadają te same osoby. 
Są ludzie, którzy z ogromną  przyjemnością 
przychodzą kilka razy na ten sam spektakl. 
To pokazuje, że jest zapotrzebowanie na takie 
przedstawienia. To ruch amatorski, ale na 
bardzo wysokim poziomie. Niektórzy uwa-
żają, że to już jest profesjonalizm. Nie po-
wstydziłyby się tych spektakli stołeczne teatry 
muzyczne. 

Reżyser i autorka scenariusza Edyta Gwoździk: Nie nam oceniać, czy powstanie miało 
sens. Natomiast powinniśmy ocalić od zapomnienia pamięć o młodych żołnierzach, którzy 
wykazali  ogromny heroizm i odwagę. Żołnierze, harcerze, kobiety i dzieci oddali dla Oj-
czyzny to, co najcenniejsze, jedyne i niepowtarzalne  - własne życie. Warto przypominać 
tamte  wydarzenia, by umieć docenić wolność. W imieniu współautorów koncertu dziękuję 
widzom za liczne przybycie, ciepłe przyjęcie i owacje dla młodych artystów. 

wielu wydarzeń historycznych. To właśnie 
w cieniu jej murów spotykali się żołnierze 
AK i partyzanci, opatowianie, których ser-
com szczególnie bliska była Ojczyzna. Oni 
również, tak jak wielu Polaków, zareagowali 
na wezwanie dowództwa AK, by pomóc 
walczącej Warszawie. Im także poświęcono 
w tym spektaklu miejsce odczytując  frag-
menty książki Antoniego Sułowskiego ,,U 
podnóża Gór Świętokrzyskich”. 

Koncert uświetnili swoją obecnością: 
senator RP Jarosław Rusiecki, członek Za-
rządu Województwa Świętokrzyskiego 
Kazimierz Kotowski, burmistrz 
Andrzej Chaniecki i proboszcz pa-
rafii pod wezwaniem św. Marcina, 
ksiądz doktor Michał Spociński, 
który w swej wypowiedzi podkreślił 
ogromne wzruszenie, jakie wywołał 
koncert. Nie krył także podziwu 
dla ogromnych talentów młodych 
artystów. Zwrócił uwagę, jak ważne 
jest kształtowanie postaw młodych 
ludzi i wychowywanie ich w pa-
triotyzmie i pamięci o bohaterach 
tamtych dni, dla których wolność 
ojczyzny i ukochanego miasta były 

sprawą najważniejszą.
Burmistrz Andrzej Chaniecki podzię-

kował młodym artystom za przywołanie 
wydarzeń z przeszłości i oddanie hołdu 
powstańcom. Słowa uznania skierował tak-
że do twórców koncertu i licznie przybyłej 
publiczności, miedzy innymi kombatantów 
i ich rodzin.

Spektakl powstał według scenariusza i w 
reżyserii Edyty Gwoździk, opracowaniem i 
przygotowaniem wokalnym zajęła się Mag-
dalena Szemraj, aranżacją muzyczną  - Pa-
weł Żerdecki, scenografią - Beata Piątek.

Rozmowa z Edytą Gwoździk, reżyserem i autorką scenariusza spektaklu „Historia 
pewnej znajomości, czyli szalone lata 60-te”
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ciekawi ludzie

PRZYGODA Z RADIEM 

Fot.1 Na pierwszym planie, u dołu, od lewej : Bożena Domagała (obecnie Domagała –Rej), Wojciech Płódowski, Wioletta Rolka, u góry od 

lewej: Adam Kościołek, Małgorzata Woźniak (obecnie Baniak), Jerzy Kryłowski. Fot. 2. Domagała - Rej  w trakcie realizacji audycji „na żywo”. 

Fot. 3. Piosenki na życzenie. Przy konsoli - Wojciech Płódowski, rozmawia ze słuchaczami przez telefon -Bożena Domagała_-Rej, mężczyzna w 

okularach - Jerzy Krełowski, dziewczyna  w białej bluzce - Małgorzata Woźniak (obecnie Baniak). Fot. 4. Pamiątkowe zdjęcie wykonane  pod-

czas wywiadu z grupą Czerwone Gitary, od lewej Bożena Domagała-Rej, od prawej Agnieszka Przygoda (pracowała pewien czas w radiu).

Przy jednym mikrofonie  
i z dwoma kasetami

 Jakie było jej zdziwienie, gdy zobaczyła 
radiowe studio i sprzęt, który miał służyć 
do realizowania i emitowania audycji. W 
małym, zagraconym pomieszczeniu znajdu-
jącym się w Domu Kultury stał jeden, stary 
magnetofon, jakiś mikrofon, a do dyspozy-
cji były dwie kasety magnetofonowe z pio-
senkami zespołu Fanatic i Top One.

Co piątek, po powrocie z Kielc, pędziła 
do radia , by przez kilka godzin przygoto-
wywać materiał na audycję, którą począt-
kowo emitowano tylko w soboty. Jak sama 
przyznaje, były to amatorskie programy. 
Ale radio zaczęło żyć. - Zyskaliśmy wielu 
słuchaczy i staliśmy się popularni w środo-
wisku lokalnym oraz w regionie – przyzna-
je Bożena Domagalą-Rej. - Pozyskiwaliśmy 
sponsorów nagród w proponowanych kon-
kursach na telefon. Ogromnym zaintereso-
waniem cieszył się Opatowski Koncert Ży-
czeń, Piosenka na życzenie, Przy muzyce o 
polityce . Wzbogaciliśmy płytotekę, pojawił 
się nowy sprzęt.

Na przesłuchaniu w Rzeszowie
Popularność radia była coraz większa. 

Audycje nadawano w piątki, a potem na-
wet w niedziele. Do pracy w radiu dołączali 
kolejni pasjonaci pracując społecznie. W 
zespole znaleźli się: Małgosia Wożniak, Ju-
rek Krełowski, Adam Kościołek, Agnieszka 
Przygoda, Wiola Rolka oraz dr Zbigniew 

Zięba. Audycję dotyczącą historii Opatowa 
przygotowywały panie Irenka Szczepańska 
i Aleksandra Gromek-Gadkowska. Byliśmy 
jak filmowa ,,kobieta pracująca”, nie tylko 
dziennikarzami, ale również realizatorami, 
montażystami. Sprzątaliśmy pomieszcze-
nia, remontowaliśmy studio. Nie było mię-
dzy nami podziałów.

 Nie istniał jeszcze Internet, więc dostęp 
do informacji nie był tak prosty jak dziś. - 
Przygotowując serwis informacyjny współ-
pracowaliśmy z opatowską policją, strażą 
pożarną, lokalnymi instytucjami i zakłada-
mi – wyjaśnia Bożena Domagała-Rej. - Pro-
wadziliśmy wywiady, sądy uliczne. Przed-
stawialiśmy relacje z różnych uroczystości. 

 Profil radia był bardzo lokalny i to 
prawdopodobnie zaważyło o tym, że jako 
nieliczni, otrzymali koncesję. Do dziś Boże-
na Domagała-Rej pamięta wyjazd do Rze-
szowa na tak zwane przesłuchanie Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji, której prze-
wodniczył Marek Markiewicz. - Włożyli-
śmy wiele pracy, by przygotować wymaga-
ną dokumentację – opowiada. - Szef radia, 
Wojciech Płódowski, ówczesny burmistrz 
Jan Borek, Irena Szczepańska i Aleksandra 
Gromek-Gadkowska i ja, jako główny re-
daktor, odpowiadaliśmy na lawinę drobia-
zgowych pytań. Szczególnie dociekliwy był 
Marek Siwiec. Związany był z Tarnobrze-
giem, a o koncesję starało się stamtąd rów-
nież Radio Leliwa. 

Okazali się jednak niepokonani, bo jak 

przyznaje Bożena Domagała-Rej, kierowa-
ła nimi autentyczna pasja, zaangażowanie i 
determinacja w realizacji celów. Wiedzieli, 
że mają już wielu fanów, których nie mogą 
zawieść.

„Płatny” wywiad
Redaktor z sentymentem wspomina 

tamten czas i ludzi, z którymi miała przy-
jemność się spotkać, pracować. Był to zgra-
ny zespół, a słuchacze - cudowni. Okazy-
wali życzliwość dzwoniąc, biorąc udział 
w zabawach telefonicznych, przychodząc 
osobiście do studia, dziękując za obecność 
na antenie. Społeczna praca miała sens.

Radia słuchano w Opatowie i poza mia-
stem i to było budujące. Wszyscy starali się, 
by audycje nabierały profesjonalizmu. Bo-
żena Domagała-Rej ukończyła kurs dzien-
nikarski dla pracowników lokalnych stacji 
radiowych, zorganizowany przez Program 
Media Fundacji imienia Stefana Batorego. 
Prowadzony był przez dziennikarzy i wy-
dawców Informacyjnej Agencji Radiowej 
Polskiego Radia S.A. 

Dzięki pracy w radiu zdobywała nowe 
umiejętności. Miała przyjemność spotkać 
się i prowadzić wywiady z wieloma ludźmi 
ze świata kultury i polityki, między inny-
mi z członkami zespołu Czerwone Gitary, 
Maanam, Róże Europy, Mafia, Bogdanem 
Smoleniem, Jerzym Jaskiernią i wieloma 
jeszcze innymi osobami. Rozmówcami byli 
również lokalni włodarze, politycy, kierow-
nicy różnych instytucji. - Oczywiście zespół 
nasz zaliczył kilka wpadek dziennikarskich, 
przejęzyczeń, zwłaszcza w sytuacjach, gdy 
pan Wojtek, rozśmieszał nas, a my byliśmy 
na antenie Nasi słuchacze byli jednak bar-
dzo wyrozumiali wobec redakcji radia – 
wspomina z uśmiechem.

Pamięta również zabawną sytuację, gdy 
chciała przeprowadzić wywiad z Bogda-

Przygodę z Radiem Opatów Bożena Domagała-Rej rozpoczęła całkiem nieoczekiwanie. 
Była wtedy studentką pierwszego roku polonistyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kiel-
cach. Pewnego dnia dowiedziała się od taty, że jego znajomy, Wojciech Płódowski, założył 
radio i poszukuje chętnych  do pracy. - Pomyślałam, że może to być ciekawe doświadcze-
nie, dlatego pojawiłam się ,,na rozmowie” u pana Wojtka i tak się zaczęło – opowiada o 
tym, jak trafiła do radia. 
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nem Smoleniem, który miał występować 
w Domu Kultury. Poprosiła go o zgodę na 
wywiad, ale zażądał za to sporej sumy pie-
niędzy. To było nierealne, by zapłacić taką 
kwotę, więc zaskoczona i trochę oburzona 
wróciła do studia. 

Zadzwoniła do pani Ireny Szczepańskiej 
i zaczęła się żalić, jak to artysta ją potrakto-
wał, jaki jest interesowny i tak dalej. - Gdy 
skończyłam rozmowę, zamarłam- opowia-
da. - W drzwiach stał Smoleń i słuchał tego, 
co mówię. Uśmiechnął się i … udzielił dłu-
giego wywiadu. I to za darmo.

Praca i mąż dzięki radiu
- Czy radio miało wpływ na moją przy-

szłość? – zastanawia się Bożena Domagała-
-Rej. - Myślę, że tak.

Gdy była studentką trzeciego roku, 
zaprosiła na wywiad do radia dyrektora 
liceum, Romana Szczuchniaka. Po wywia-
dzie pan dyrektor pogratulował jej bez-
interesownego zaangażowania, talentu i 
powiedział, że jak skończy studia, chętnie 
widziałby ją w gronie nauczycielskim opa-
towskiego liceum. Słowa dotrzymał. Od 
1993 r. Bożena Domagała-Rej pracuje w 
opatowskim „Bartoszu”.

- I chyba najważniejszy wpływ pracy 
w radiu, to….właśnie dzięki niej poznałam 
swojego męża - mówi. - Do dziś mąż żartu-
je, że wywiad, który wówczas z nim prze-
prowadziłam stał się ponadczasowy.

Po ukończeniu studiów rozpoczęła pra-
cę w liceum. Powstał szkolny radiowęzeł a 
młodzież pod jej opieką włączyła się w reali-
zację audycji w radiu. Coraz trudniej było 
jej jednak pogodzić pracę w rozgłośni z pra-
cą dydaktyczną. Słuchacze oczekiwali co-
dziennych audycji. - A moim powołaniem 
okazała się praca z młodzieżą – przyznaje. 
- Podjęłam decyzję o odejściu z radia. 

Była dziennikarka z uznaniem mówi 
o wszystkich pracownikach, ale również o 
władzach miasta, byłych i obecnych, dzięki 
którym Radio Opatów nadaje audycje w 
eterze już 25 lat. - Możemy być dumni, że 
mamy lokalną rozgłośnię radiową. 

Kiedyś miała nawet propozycję pracy w 

większej rozgłośni radiowej, a nawet stacji 
telewizyjnej. Wybrała pracę w szkole, bo na-
uczycielką chciała być już od dzieciństwa.

Wychowuje młode pokolenie 
Kocha swoją pracę, bo dla niej to nie 

tylko wykonywany zawód nauczyciela, to 
pasja i radość z możliwości obserwowania 
rozwoju młodego człowieka. To także życie 
jego problemami, radość z jego sukcesów i 
smutek z powodu porażek. - Mamy cudow-
ną młodzież - przekonuje. - Ambitną, chęt-
nie angażującą się w różne przedsięwzięcia, 
utalentowaną. Nie żałuję podjętej decyzji. 

Jest wychowawczynią kolejnego roczni-
ka uczniów klasy o profilu prawniczo-me-
dialnym pod patronatem Wyższej Szkoły 
Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w 
Kielcach. I ma nadzieję, że uda jej się za-
szczepić w uczniach zainteresowanie dzien-
nikarstwem radiowym.

Bożena Domagała-Rej mieszka w Opatowie. Jest nauczycielem dyplomowanym języka 
polskiego w Zespole Szkół numer 2 - Liceum Ogólnokształcącym imienia Bartosza Głowac-
kiego w Opatowie, gdzie pracuje od 1993 roku. Uzyskała dwukrotnie tytuł belfra roku w ple-
biscycie Echa Dnia. Ukończyła studia podyplomowe i wiele kursów, w tym dziennikarski dla 
pracowników lokalnych stacji radiowych. W latach 1990-1995 pracowała w Radiu Opatów.

W Opatowskim Ośrodku Kultury odbył 
się Dzień Działacza Kultury, który w tym 
roku był połączony z jubileuszem 25-le-
cia Radia Opatów. Burmistrz Andrzej 
Chaniecki wręczył osobom zasłużonym 
dyplomy, nagrody, listy gratulacyjne. 

- Dziękuję za to, co wszyscy robicie, 
dziękuję dyrektorowi OOK za zaangażo-
wanie inwestycyjne, za pomysły i inicjaty-
wy – zwrócił się do działaczy kultury bur-
mistrz Andrzej Chaniecki. -  Ważna jest 
nie tylko budowa obiektów, liczą się także 
relacje między ludźmi. Lubię, jak wszyscy 
szanują się wzajemnie. Nie ma większego 
szczęścia, gdy najmłodsi są szczęśliwi. Cie-
szę się, gdy widzę ogromną salę wypełnio-
ną zadowolonymi dziećmi.

W programie artystycznym wystąpi-
ły solistki Studia Piosenki OOK: Agata 
Soja, Patrycja Rozmus i Karolina Klu-
sek. Ciekawą prezentację multimedialną 
przedstawiła Edyta Gwoździk, która pod-
sumowała pracę kierowanego przez sie-
bie Teatru Muzycznego OOK. Redaktor 
Radia Opatów Barbara Kasińska przybli-
żyła historię rozgłośni, która powstała w 
1990 r. i początkowo działała jako pirac-

ka. Przez cztery lata radio nadawało z po-
mieszczeń prywatnych, nielegalnie, po tym 
czasie otrzymało koncesję. Przeniosło się do 
OOK, gdzie mieści się do dzisiaj. Pierwszy 
zespół redakcyjny pracował społecznie, dziś 
zatrudnione są trzy osoby. Przez 25 lat przez 
rozgłośnię przewinęło się sporo współpra-
cowników istażystów.  Od 2013 r. radio 
nadaje w internecie oraz online z obrazem. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki i dyrek-
tor OOK Andrzej Klimont wręczyli grupie 
osób statuetki z mikrofonem. Otrzymali 
je ludzie, którzy tworzyli radio: Wojciech 
Płódowski, Irena Szczepańska, 
Aleksandra Gromek-Gadkow-
ska, Adam Kościołek, Jerzy 
Krełowski , Bożena Domaga-
ła-Rej, Małgorzata Woźniak, 
Wioleta  Pietruszka, Zbigniew 
Zięba. Dyplomy i nagro-
dy otrzymali obecni etatowi 
pracownicy radia – Barbara 
Kasińska, Anna Jachowicz-
-Szlufik, Sandra Krakowiak, 
współpracownik Norbert Zię-
ba. Następnie dyplomy i pa-
miątkowe albumy „Przyroda 

Jubileusz Radia Opatów

Gór Świętokrzyskich” odebrali działacze 
kultury. Dyplomy otrzymali też radni, 
działacze kultury: przewodniczący Rady 
Miasta Jacek Cheba, przewodniczący Ko-
misji Oświaty RM, radny Marcin Słapek, 
sekretarz gminy Barbara Kłosińska. 

podziękowania dla ludzi kultury
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SMOK NA STRAŻY 

ODROWĄŻA

nieznane karty naszej historii

Krzysztof Szydłowiecki  
kawalerem Orderu Smoka

W październiku 1514 r. w niemieckim 
Fürstenwalde, ówczesnej stolicy biskup-
stwa lubuskiego doszło do bardzo ważnej w 
dziejach Opatowa transakcji. Pełnomocni-
kiem Krzysztofa Szydłowieckiego, wówczas 
jeszcze podkanclerzego koronnego był ko-
misarz królewski Łukasz II Górka. Nabył 
on w imieniu przyszłego kanclerza miasto 
Opatów i kilkanaście okolicznych wsi, czy-
li dobra opatowskie. Ich cena opiewała na 
10 000 szerokich groszy praskich. Niektóre 
źródła podają inne waluty, będące wówczas 
w europejskim obiegu. Płacono różnymi 
monetami, a w groszach często wyrażano 
wartość. W każdym razie nie była to cena 
wygórowana, gdyż miasto i okolice dozna-
ły ogromnych zniszczeń w wyniku najazdu 
Tatarów Krymskich w 1502 r. Sprzedają-
cym dobra opatowskie był biskup lubu-
ski Dietrich (czyli Teodor lub Teodoryk) 
von Bülow. Tym sposobem zakończył się 
długi, bo trwający od 1232 r. rozdział w 
dziejach miasta. Przestało ono wchodzić 
w skład uposażenia biskupów lubuskich i 

przeszło na własność rodu Szydłowieckich. 
W „Kronice Polskiej” Marcina Bielskiego 
ostatni zapisek pod 1532 r. oznajmia śmierć 
Krzysztofa Szydłowieckiego, wylicza jego 
niezwykłe zasługi i osiągnięcia, a także to, 
że „w Wielkim Opatowie który on pobu-
dował i wały koło niego pochowan jest”. W 
istocie, możnowładca podźwignął miasto z 
całkowitego niemal zniszczenia. Otoczył je 
murami obronnymi, zainwestował nawet w 
wodociągi, a także odbudował spaloną ko-
legiatę, wybierając ją na miejsce wiecznego 
spoczynku i – jak się okazało – na mauzo-
leum swojego rodu.  

Do miasta, leżącego na skrzyżowaniu 
handlowych szlaków szybko powróciło ży-
cie. Ku uciesze inwestora, który posiadał też 
w pobliżu coś w rodzaju wakacyjnej rezy-
dencji, czyli zamek w Ćmielowie. Uciekał 
tu „pan krakowski” w zacisze prowincji, by 
znaleźć odpoczynek od wielkiej polityki i 
budowania osobistej kariery. A budował ją 
bardzo intensywnie. Już kilka miesięcy po 
nabyciu Opatowa, Szydłowiecki odgrywa 
pierwsze skrzypce w świcie bliskiego przy-
jaciela i zarazem swego króla, Zygmunta I 
na słynnym zjeździe monarchów w Wied-
niu w 1515 r. Pomijając szczegóły trzeba 
stwierdzić, że było to oparte na gwaran-
cjach dynastycznych małżeństw monar-
szych potomków przymierze Jagiellonów 
(Zygmunta I i jego starszego brata Włady-
sława II, króla Czech i Węgier) z cesarzem 
Maksymilianem I Habsburgiem.

Autor jedynego w swoim rodzaju pane-
giryku ku czci Szydłowieckich czyli „Liber 
geneseos illustris familiae Schidlovicie” roz-
pływał się w zachwytach nad wybitnymi ta-
lentami dyplomatycznymi Krzysztofa, wła-
śnie jemu przypisując doprowadzenie do 
tego wiekopomnego układu i tym samym 
zjednoczenie właściwie połowy Europy. Jak 
pokazała historia wielkie plany Jagiellonów 
zakończyły się fiaskiem. Lecz nas interesuje 
w tym momencie inna sprawa. Oddajmy 
głos XIX-wiecznemu badaczowi zabytków 
Franciszkowi Maksymilianowi Sobiesz-

czańskiemu, który będąc w Opatowie i 
oglądając „smoczego” Odrowąża na Bramie 
Warszawskiej przytoczył następującą opo-
wieść: „…Krzysztof Szydłowiecki z chwałą 
i pożytkiem do zagranicznych monarchów 
posłując, szczególne w roku 1515 na zjeź-
dzie wiedeńskim cesarzowi Maxymilianowi 
czynił przysługi, ten polubiwszy go chciał 
między książęty rakuzkie policzyć; a gdy 
Szydłowiecki obawiając się wpaść w po-
dejrzenie u szlachty godności tej odmówił, 
cesarz wtedy zniewolił go, aby na pamiątkę 
przyjął ten dodatek do herbu, tak, że zwy-
czajny Odrowąż umieścił w smoku ze złotą 
koroną na głowie, wkoło okręconym i w py-
sku ogon trzymającym”.

Ulubieniec cesarza
Jerzy Kieszkowski, prawnik i historyk 

sztuki w swoim dziele sprzed ponad 100 
lat, opisującym postać i dokonania Krzysz-
tofa Szydłowieckiego udokumentował 
istnienie, a nawet przedstawił wygląd i za-
wartość pewnego dokumentu cesarskiego. 
Jest to dyplom, wydany 2 sierpnia 1515 r. 
w Wiener Neustadt i nadający naszemu 
bohaterowi Order Smoka wraz z tytułem 
barona Cesarstwa i przywilejem pieczęto-
wania się czerwonym woskiem. Pomijając 
typową w takich sytuacjach wyliczankę 
niebotycznych zasług i cnót wszelakich ob-
darowanego czytamy tam, że cesarz Maksy-
milian postanawia Szydłowieckiego „szcze-
gólniejszą jakąś ozdobą jakby łańcuchem 
jakimś odznaczyć” i przydaje mu „złotego, 
zieloną barwą prześwietlającego Smoka”. 
Upoważnia zarazem „Krzysztofa i potom-
ków jego obojga płci do ozdobienia nim 
herbu rodowego”. W centrum dyplomu po 
raz pierwszy namalowano herb Odrowąż z 
otaczającym go, ziejącym ogniem smokiem. 
Odtąd ten groźny, mityczny stwór stał się 
etatowym trzymaczem heraldycznym pol-
skiego dostojnika.

Głośnym echem odbiło się to wydarze-
nie wśród szlacheckiej braci. Czarę goryczy 
zawistników przelał fakt, że na cesarskiego 
pupila po powrocie do ojczyzny posypa-
ły się dalsze dostojeństwa, wraz z tytułem 
kanclerza wielkiego koronnego i to z po-
minięciem zasad prawa, zakazującego łą-
czyć tak wysokie stanowiska. Powszechnie 
wytykano mu nadmierną pychę i przesadny 
kosmopolityzm. Jego smok miał zachłan-
nie pożerać wszystko. Powstawały nawet na 
ten temat kąśliwe pamflety, jak np. utwór 
Andrzeja Krzyckiego, humanisty, poety, 
wieńczącego swój barwny żywot tytułem 
prymasa Polski. Kanclerz Szydłowiecki ra-
czej wziął sobie do serca tę krytykę, gdyż 
nigdy nie afiszował się z tytułem niemiec-

Znak ten wrósł tak mocno w naszą lokalną tradycję, że stał się jednym z symbo-
li Opatowa. Współcześnie stanowi wystylizowaną ozdobę herbu miasta, co możemy 
zauważyć choćby na okładce naszego Kwartalnika. Jego pierwowzór, będący elemen-
tem rodowego emblematu Krzysztofa Szydłowieckiego wielokrotnie odnajdujemy na 
opatowskich zabytkach. Charakterystyczne, smocze obramowanie herbu Odrowąż nie 
jest jedynie ozdobnym otokiem, fantazyjnym dodatkiem, lecz ma swoją unikalną, nie-
zwykłą historię. To długa opowieść, która zaprowadzi nas w zupełnie nieoczekiwane 
rejony. 
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WAKACYJNY 
WYPOCZYNEK 

PALUCHY  
Z MIĘSEM

opieka społeczna

kiego barona. W odróżnieniu od smoczego 
strażnika w herbie, którego chętnie używali 
także spadkobiercy jego fortuny, Tarnowscy 
i Radziwiłłowie.

Lecz nie tylko o zaspokojenie osobi-
stych ambicji chodziło. Zaszczyty, ordery, 
ceremonie, elitarne stowarzyszenia to na-
rzędzia polityki. Maksymilian I u schyłku 
swego życia zyskiwał cennego sojusznika, 
kierującego polityką zagraniczną Króle-
stwa Polskiego i nie szczędził nagród, jak-
by przeczuwając, że efekty wiedeńskiego 
zjazdu będą dla Habsburgów niezwykle 
korzystne. Historia wskazuje, że Krzysztof 
Szydłowiecki był wiernym i dozgonnym 
stronnikiem „domu rakuskiego”. Mówiąc 
współczesnym językiem, był lobbystą habs-
burskich interesów na dworze Zygmunta, 
w opozycji do królowej Bony, która trady-
cyjnie i ustawicznie nienawidziła tego rodu. 
Ktoś taki, jak ten wpływowy kolekcjoner 
tytułów i stanowisk, jeden z najbliższych 
współpracowników polskiego króla był nie-
zwykle przydatny, stanowiąc przeciwwagę 
dla mającej wielki wpływ na swego męża, 
charakternej Włoszki. Trzeba też zauważyć, 
że w tamtych czasach możni jawnie i bez 
skrupułów, a nawet z dumą przyjmowali ko-
rzyści majątkowe od jeszcze bardziej moż-
nych, także tych zagranicznych, traktując je 
jak całkiem naturalne dowody przyjaźni. O 
tempora, o mores…

Ciąg dalszy w następnym numerze. 
Niniejszy artykuł stanowi fragmenty 

książki będącej w przygotowaniu. Źródła: 
Kieszkowski Jerzy, Kanclerz Krzysztof Szy-
dłowiecki. Z dziejów kultury i sztuki Zyg-
muntowskich czasów. Tom II, Poznań 1912.

Mirnik Ivan, The Order of the Dragon as 
reflected in hungarian and croatian heraldry 
(publikacja Chorwackiej Biblioteki Nauko-
wej z 2008 r.).

Sobieszczański Franciszek Maksymilian, 
Wycieczka archeologiczna w niektóre stro-
ny Gubernii radomskiej odbyta w miesiącu 
wrześniu 1851 roku. Warszawa 1852.

Opracował Zbigniew Zybała

Kilkadziesiąt dzieci z terenu gminy 
Opatów mogło skorzystać z wakacyjnego 
wypoczynku dzięki wsparciu Ośrodka Po-
mocy Społecznej. To były dla nich aktyw-
ne i bezpieczne wyjazdy. 

Organizatorami 10-dniowego turnusu dla 
30 dzieci była Komenda Hufca ZHP, dla 
5 dzieci Samorządowy Zespół Szkół nr 2. 
Wypoczynek został sfinansowany przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. 

Z kolei 7 dzieci wypoczywało przez 13 
dni w Jastrowiu na Pojezierzu Drawskim. 
Możliwe to było dzięki Kuratorium Oświa-
ty w Kielcach. Gmina zapewniła dowóz do 
miejsca zbiórki, do Kielc i powrót do Opa-
towa. Dzieci podróżowały pod opieką pra-
cownika socjalnego OPS. Wyjazdy należały 
do udanych, o czym świadczą wypowiedzi 
dzieci. 

GKRPA współfinansowała także wie-
le innych inicjatyw. Wakacje w mieście w 
pierwszej połowie lipca zorganizował Opa-
towski Ośrodek Kultury. Dofinansowany 
został także wyjazd 4 dzieci z terenu Parafii 
św. Idziego w Ptkanowie, która była organi-
zatorem wypoczynku w Górach Stołowych. 

- Grupa dzieci, które mogły nieodpłat-
nie wypoczywać, została wytypowana przez 
naszych pracowników  - mówi kierownik 
OPS, Elżbieta Chodorek. – Oczywiście 
rekrutacji dokonaliśmy na podstawie na-
szego rozeznania oraz w uzgodnieniu z ro-
dzicami, dyrektorami szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. Nasze działania poza wy-
miarem wypoczynku i edukacji miały także 
wymiar profilaktyczny. 

Dzieci wypoczywały  nad morzem i nad 
jeziorami. 35 dzieci wyjechało do Dąbek. 

kulinaria
Najczęściej goście zamawiają w re-

stauracji mielonego z bigosem, pierogi 
z mięsem i kapustą, pierogi z serem, 
ze szpinakiem. – Mamy jednak coś 
nadzwyczajnego dla osób, które nas 
odwiedzają – mówi pracownica kuchni 
w Restauracji Zamiejska, Magdalena 
Musiał. – To paluchy z mięsem, danie 
dość rzadkie, oryginalne, niespotyka-
ne, serwowane tylko u nas, powszech-
nie chwalone, znak firmowy restaura-
cji. Wielu gościom smakuje. 

Niektórzy odwiedzają lokal tylko 
dlatego, by spróbować tej potrawy. Jedno 
danie składa się z dziesięciu paluchów. 

Farsz do paluchów to mięso drobio-
wo-wołowe mocno 
przyprawione zioła-
mi, pieprzem i pie-
czarki. Z kolei ciasto 
przygotowuje się z 
mąki pszennej, ziem-
niaczanej i ziem-
niaków. Paluchy są 
pieczone, dość duże 
o długości 10-15 
centymetrów, wy-
konywane ręcznie. 
Polewa się je sosem 
pieczeniowym lub 
grzybowym w zależ-
ności od zaintereso-
wania klienta i pory 
roku. 

Z b i g n i e w 
Kocznur, syn wła-

Magdalena Musiał poleca gościom restauracji smaczne  
paluchy z mięsem

ścicielki, Zofii Kocznur, podaje, że re-
stauracja jest na rynku od 1991 r. i ciągle 
się rozwija. Restauracja znajduje się przy 
ulicy Kościuszki, na wylotówce w kierun-
ku Radom, Warszawa przy drodze nr 9, 
naprzeciw stacji paliw Orlen. Do dyspo-
zycji gości jest spory parking. Restaura-
cja organizuje różne imprezy, komunie, 
osiemnastki, imieniny, urodziny. Ma do 
dyspozycji gości 60 miejsc. Restauracja 
czynna jest od godziny 7 do 20,  w sobo-
ty od 7 do 18, w niedziele – nieczynna.  
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podczas II wojny światowej 

TUŁACZKA POLAKÓW I ŻYDÓW 
Owe przesiedlenia szły w parze z nasi-

loną, typowo wojenną migracją polityczną 
i w znaczniej mierze zmieniały strukturę 
społeczną wielu miast. Przez całą Polskę 
wędrowały rzesze uciekinierów szukających 
bezpiecznego miejsca do życia. Wielu z 
nich trafiło do kieleckich miasteczek i tutaj 
spędziło całą okupację. Również do naszego 
Opatowa, liczącego tuż przed wojną około 
10, 2 tys. mieszkańców, dotarło prawie 5 
tys. uciekinierów i wysiedleńców. 

Niemieckie poszerzanie  
życiowej przestrzeni

Przed wojną w Opatowie mieszkało 
około 5,6 tys. Żydów. Tutaj prowadzili dzia-
łalność gospodarczą, pracowali w urzędach, 
a ich dzieci uczęszczały do szkół. Od po-
czątku września do Opatowa zaczęły napły-
wać rzesze uciekinierów, wśród nich było 
około 2 tys. ludności żydowskiej. Posiada-
my stosunkowo dokładne dane na temat 
personaliów przyjeżdżających, 
z wyłączeniem osób, 
których nazwi-
ska zaczynają się 
na litery: „L”, „W” 
i „Z”. Wspomniany 
rejestr zawiera 1550 
nazwisk i imion ży-
dowskich, datę przy-
bycia, miejsce stałego 
zamieszkiwania oraz 
adres zameldowania w 
Opatowie. Przy persona-
liach 11 osób nie podano 
daty przyjazdu do miasta. 
W poszczególnych latach 
ilość przyjezdnych była na-
stępująca: w 1939 r. – 294, w 
1940 r. – 640, w 1941 r. – 599, 
w 1942 r. – 6. 

Najwięcej uchodźców żydow-
skich przybyło z dużych miast, z Łodzi, 
Warszawy, Kielc i Wielkopolski, co było 
charakterystyczne dla całego regionu świę-
tokrzyskiego. Liczbowo stan przybyłych z 
najważniejszych miejscowości przedstawia 
się następująco: z Łodzi – 525, z Warsza-
wy – 304, z Konina – 99, z Kalisza – 74, z 
Kielc – 63, z Głowna – 45, z Ostrowca – 42, 

z Łowicza – 20, z Krakowa – 20, z Puław 
– 18, ze Strykowa – 17, z Radomia – 13, z 
Rembertowa – 9, z Sandomierza – 9. 

Wysiedlenia Polaków przez Niemców 
odbywało się praktycznie od momentu roz-
poczęcia wojny do czasu pobytu armii nie-
mieckiej na terenie Polski. Przeprowadzenie 
tych wysiedleń wiązało się z koncepcją pla-
nu „poszerzenia przestrzeni życiowej” dla 
Niemców na wschodzie Drang nach Osten. 
Poznań liczył w okresie międzywojennym 
prawie 280 tys. mieszkańców, ludności ży-
dowskiej było około 3000. Miasto zostało 
zajęte bez walki przez wojska niemieckie 
12 września 1939 r. Podczas okupacji nie-
mieckiej Poznań wcielono do Rzeszy i zo-
stał siedzibą namiestnika Arthura Greisera 
w stworzonym przez Niemców tzw. 
Kraju Warty. W latach 1939 
– 1945 hitlerowcy 
wysiedlili 

przymu-
sowo 100 tysięcy 

Polaków z Poznania (w tym 
41 tysięcy z okręgu poznańskiego oraz 

2 tysiące Żydów na Lubelszczyznę) do Ge-
neralnego Gubernatorstwa. Pierwsze trans-
porty „poznaniaków” napłynęły do Opato-
wa na przełomie listopada i grudnia 1939 r., 
ogółem posiadamy dane 417 osób. Więk-
szość z nich przyjeżdżała całymi rodzinami 
i zamieszkiwała w polskich domach. 

Treblinka- ostatni przystanek
Masowe wysiedlenia dotknęły wcielone 

do Rzeszy obszary Pomorza, w tym miesz-
kańców Gdyni. Celem było usunięcie tzw. 
elementów stanowiących zagrożenie dla 
Rzeszy, w tym osób mogących prowadzić 
działalność niepodległościową. Na Śląsku 
Niemcy utworzyli sieć niespotykanych gdzie 
indziej obozów wysiedleńczych zwanych 
Polenlager. Do Opatowa trafiło 32 miesz-
kańców Gdyni i 36 ze Śląska ( Będzina 5, Za-
wiercia 13, Bystrego 3, Sosnowca 9, Katowic 
6).  Rejestr zawiera 1863 nazwisk i imion pol-
skich wraz z datą przybycia, miejscem stałego 
zamieszkiwania oraz adresem zameldowania 
w Opatowie. Najwięcej uchodźców przybyło 
z dużych miast (Poznań, Warszawa, Radom) 
i Śląska. Na uwagę zasługuje grupa 48 osób 
z terenów wschodnich (Wilna 7, Kowla 9, 
Lwowa 9, Grodna 1, Zborowa 3, Ejsmont 1, 
Kosowa Poleskiego 7, Borysławia 3, Zbaraża 
1, Tarnopola 1, Olkieńki 1, Zakliczyna 1, So-
kółki 4). Liczbowo stan przybyłych Polaków 
z najważniejszych miejscowości przedstawia 
się następująco: z Poznania – 417, Warszawy 
– 166, Radomia – 51, ze Wschodu – 48, ze 

Śląska – 36, z Łodzi – 34, Ostrowca 
– 33, ze Starachowic – 33, z Gdyni 

– 32.  
Wśród przybyłych do Opa-

towa znajdowała się między 
innymi Geczy Róża (Węgier-

ka), urodzona 7 II 1884 r. w 
Nagyigmand, przybyła 17 I 
1941 r. z Budapesztu, Tare-

ila Stanisław (Litwin) uro-
dzony 1 X 1906 roku w 

Olkienikach pow. Troki, 
przybyły 1 XII 1940 
r. z Tilsit oraz Roga 

Stanisław zwolnio-
ny ze Stalagu XXI 

a (Niemcy), stale 
mieszkający w 
Tarnopolu.  

Wobec ogro-
mu zagęszczenia ludności 

stopniowo pogarszały się warunki hi-
gieniczne. Przełomowa była końcówka 1941 
i początek 1942 r. Kroniki Ojców Bernar-
dynów podają, że w połowie stycznia 1942 
r. wybuchła w Opatowie epidemia tyfusu. 
Wskutek tego zamknięto kościół klasztorny 
i Kolegiatę św. Marcina. Władze okupacyjne 
pozwoliły jedynie w niedzielę i święta odpra-
wiać cichą mszę o godzinie 9 rano i to bez 
kazania. Zakaz trwał do 10 lutego 1942 r. 

Ostatecznie ludność żydowską wywie-
ziono 22 października 1942 r. do obozu 
zagłady w Treblince i zamordowano. 

Andrzej Żychowski 

Wysiedlenia Polaków oraz Żydów obywateli polskich z okupowanej Wielkopolski 
były częścią wielkiej akcji przesiedleńczej, tzw. Generalsiedlungsplan, prowadzonej  
przez Niemców w latach 1939 – 1941. W pierwszej kolejności wysiedlano z Kraju War-
ty do Generalnego Gubernatorstwa Żydów oraz Polaków – ziemian i przedsiębiorców, 
którym bez rekompensat odbierano majątki. Wysiedleńcy byli kierowani do Centrali 
Przesiedleńczej w Poznaniu założonej 11 listopada 1939 r., skąd przewożono ich kole-
ją do obozów przesiedleńczych w Generalnym Gubernatorstwie. 
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życie kulturalne i duchowe

FESTIWAL 
MŁODYCH 

TALENTÓW  
MAŁE KROKI 
DO SUKCESU

ĆWIERĆWIECZE 
PARAFII 

Piknik 
profilaktyczny

II Spotkanie 
Pojazdów 
Dawnych 

Msza w intencji 
poległych 

30 sierpnia na cmentarzu parafial-
nym w Opatowie odbyła się msza w inten-
cji poległych i pomordowanych żołnierzy 
w czasie I i II wojny światowej. 

mistrza, władze naszego miasta, wszyst-
kich przybyłych. Witam kapłanów na czele 
z księdzem pułkownikiem Jerzym Niedba-
łą, księdzem Jerzym Skiminą. Słowo Boże 
wygłosił ksiądz pułkownik Jerzy Niedbała. 
- Czcigodni kapłani, kombatanci, władze, 
przewodniczący instytucji miasta, siostry i 
bracia – zwrócił się do obecnych. – Ojciec 
święty Jan Paweł II na forum ONZ powie-
dział: Nigdy więcej jedni przeciw drugim, 
nigdy więcej wojny. Na tym naszym cmen-
tarzu opatowskim spoczywa od 1700 do 
1800 żołnierzy, którzy polegli w okolicach 
naszego miasta w minionym wieku, w I i II 

wojnie światowej. Tu spoczywają żołnierze 
wielu narodów. 

Ksiądz pułkownik podkreślił, że żołnie-
rze Józefa Piłsudskiego mocno są związani 
z ziemią opatowską. Wspomniał oficera I 
brygady Legionów Polskich kapitana Fran-
ciszka Pększyca, pseudonim „Grudziński”, 
który poległ nieopodal Baćkowic oraz bi-
twę pod Konarami i Żernikami.

We mszy udział wzięli: burmistrz An-
drzej Chaniecki z małżonką, sekretarz 
Urzędu Miasta i Gminy Barbara Kłosińska, 
przedstawiciele rady miejskiej oraz opatow-
skich instytucji i stowarzyszeń.

- 76 lat temu wybuchła II wojna świa-
towa - powiedział ksiądz prałat dr Michał 
Spociński. - Jesteśmy na grobach naszych 
bohaterów, aby oddać im cześć. Cieszymy 
się, że są z nami kombatanci. Witam bur-

Stowarzyszenie Ziemia Opatowska 
wspólnie z Opatowskim Ośrodkiem Kul-
tury zorganizowało 22 sierpnia Festiwal 
Młodych Talentów. 

Artyści prezentowali się na scenie am-
fiteatru OOK. I miejsce zajęła Sara Al 
Kantar, II - zespół Fair Play, III - Patryk 
Krajewski. Wyróżnienia otrzymały zespoły 
Impact i Avart . Prezentacje wykonawców 
oceniało jury: Andrzej Klimont - dyrektor 
OOK, Damian Janda - muzyk, Jarosław 
Dziura - muzyk, Dariusz Wiśniewski - aku-
styk OOK i Barbara Kasińska z Radia Opa-
tów. Nagrody, wieżę HiFi, radioodtwarzacz 
oraz odtwarzacz DVD ufundował prezes 
Stowarzyszenia Ziemia Opatowska Adam 
Kościołek, nagrody książkowe -  dyrektor 

Andrzej Klimont. Wszyscy wykonawcy 
otrzymali dyplomy za udział w festiwalu. 
Po części konkursowej odbył się pokaz mu-
zyki festiwalowej w wykonaniu Max Sound 
i Exation. 

Imprezie towarzyszyła akcja honorowe-
go krwiodawstwa, która odbyła się przed 
festiwalem. Inicjatorem akcji był Zbigniew 
Bakalarski, sekretarz klubu motocyklowego 
RABID WOLVES. Miłośnicy motoryzacji 
mogli podziwiać pokaz motocyklowy.

W amfiteatrze OOK 2 sierpnia odbył 
się Profilaktyczny Piknik Rodzinny. Była 
to okazja, by całe rodziny wspólnie spę-
dziły czas, bawiły się przy muzyce bez 
napojów alkoholowych.

Podczas pikniku zorganizowane zo-
stały gry, zabawy i konkursy profilak-
tyczne, które prowadzili instruktorzy 
OOK, członkowie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i pracownicy Komendy Powiato-
wej Policji. Zwycięzcy konkursów otrzy-
mali nagrody, które wręczył burmistrz 
Andrzej Chaniecki. Ufundowała je 
GKRPA.

Dorośli uczestnicy imprezy mogli 
utrwalić nowe zmiany w Kodeksie Drogo-
wym, młodsi zaś sprawdzić się w zabawach 
sprawnościowych, a także wykazać  wiedzą 
z profilaktyki uzależnień od alkoholu, nar-
kotyków i Internetu. Ponadto najmłodszym 
zostały przypominane zasady bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. Otrzymali oni 
kamizelki odblaskowe. Patronat nad impre-
zą objął burmistrz Andrzej Chaniecki, jej 
organizatorami byli: GKRPA, OOK i KPP.

W Klasztorze O.O. Bernardynów w 
Opatowie odbyły się uroczystości odpusto-
we połączone z 25-leciem Parafii Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny. 

Mszę świętą odprawił biskup Edward 
Frankowski w koncelebrze z proboszczem 
parafii, ojcem Kryspinem Florysem i księ-

dzem Jerzym Niedbałą. W jubileuszu wzięli 
udział: starosta opatowski Bogusław Wło-
darczyk, burmistrz Andrzej Chaniecki. 
Uroczystości 25-lecia parafii uświetniła Or-
kiestra Dęta imienia Józefa Grudnia, która 
działa przy OOK. - Chcemy podziękować 
za 25 lat istnienia tej parafii Matce Bożej 
Wniebowziętej  - zwrócił się do parafian bi-
skup Edward Frankowski. - Możecie dzisiaj 
być dumni z odnowienia tej świątyni. Jest 
wspaniała, budzi podziw i zachwyt. Zyskała 
parafia, zyskali wierni i zyskał też kościół.

28 sierpnia w Urzędzie Miasta i 
Gminy odbyło się zakończenie 8 edycji 
projektu systemowego „Małe Kroki Do 
Sukcesu”, który był współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na opatowskim rynku 15 sierpnia 
odbyło się II Spotkanie Pojazdów Daw-
nych, które zorganizowało Stowarzy-
szenie Region Świętokrzyski. 

Zaprezentowano  około 20 pojaz-
dów. Puchar otrzymał Marek Jezierski 
z Opatowa, którego syrena 105 uznana 
została za najładniej odrestaurowany sa-
mochód.

Podczas projektu uczestnicy mogli 
skorzystać między innymi z psychoterapii 
dla osób współuzależnionych, programu 
profilaktyki i przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz z porad prawnych doty-
czących kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego. 

Charakterystykę projektu oraz jego 
przebieg przedstawiła Elżbieta Chodorek, 
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Opatowie. W spotkaniu uczestniczyli: 
burmistrz Andrzej Chaniecki, przewodni-
czący Rady Miejskiej Jacek Cheba, sekre-
tarz gminy Barbara Kłosińska oraz radni. 
Zaproszeni goście obejrzeli program słow-
no-muzyczny zatytułowany „Życie jest 
miłością” w wykonaniu młodzieży z OOK 
pod kierunkiem Magdaleny Szemraj i Edy-
ty Gwoździk.
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życie kulturalne

inwestycje

Podczas otwarcia święta burmistrz 
Opatowa Andrzej Chaniecki przypomniał, 
że krówka to już markowy produkt opa-
towski.  - Doświadczam tego, kiedy jestem 
w innych miejscowościach, nawet w stolicy 
kraju – powiedział burmistrz. - Jest uśmiech 
i zadowolenie, że będziemy jeść krówkę 
opatowską. 

Starosta opatowski Bogusław Włodar-
czyk żartował, że wyrósł niedaleko stąd z 

Od 27 lipca do 3 sierpnia przedsta-
wiciele Hufca Rycerstwa Opatowskiego 
uczestniczyli w imprezie „Średniowiecze 
w Fiskum” w norweskiej gminie Øvre 
Eiker. Obszar współpracy to nawiązanie 
do historii średniowiecznej. W czasie fe-
stiwalu uczestnicy mieli możliwość po-
znania epoki średniowiecza „od kuchni”. 

Była możliwość spróbowania potraw 
i napojów z tego okresu, wykorzystania 
ziół, mielenia ziarna a także spróbowania 
swoich sił w strzelaniu z łuku i zmagań na 

W sierpniu Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Opatów Andrzej Chaniecki, Kierow-
nik Referatu Inwestycji i Drogownictwa 
Grzegorz Mizera oraz przedstawiciel 
firmy PRD DROKAM Krzysztof Sarzyński 
odebrali przebudowane drogi gminne 
Zochcinek – Gołoszyce Niżne oraz Jur-
kowice – Pipała. 

Drogi zmodernizowano w ramach 
programu usuwania skutków klęsk żywio-
łowych z dofinansowaniem z Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji. 

NOWE  
NAWIERZCHNIE 
NA DROGACH 

GMINNYCH 

HUFIEC RYCERSTWA OPATOWSKIEGO 
W NORWEGII

ŚWIĘTO KRÓWKI OPATOWSKIEJ

Już po raz trzeci odbyło się Święto Krówki Opatowskiej, tym razem w zmoderni-
zowanym, nowoczesnym amfiteatrze Domu Kultury. To najsłodsza impreza plenerowa 
organizowana w Polsce.

mleczarni. Podziękował za to, że jest pro-
mowany regionalny produkt. To są też 
miejsca pracy. Na uroczystość przybył także 
członek Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego Kazimierz Kotowski oraz prze-
wodniczący Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego Arkadiusz Bąk. - Spotykamy 
się na święcie naszego produktu, tu wypro-
dukowanego i powstałego, dzięki któremu 
Opatów jest rozpoznawalny – zwrócił się 
do uczestników święta Kazimierz Kotow-
ski. - Cieszę się, że naszymi wspólnymi siła-
mi, samorządu i województwa, odnowiony 
został ten amfiteatr wraz domem kultury i 
ulicami, które zostały przebudowane. 

Prezes Okręgowej Spółdzielni Mle-
czarskiej w Opatowie Roman Marchewka 
poinformował, że obecnie zakład zatrudnia 
39 osób. Przy produkcji krówki pracują 23 
panie, które pakują krówkę, 5 osób obsługu-

je kotły. Zakład produkuje 24-26 ton krów-
ki miesięcznie.  To zależy od koniunktury, 
mniej - latem, więcej – jesienią i zimą. To 
produkt niszowy, wpisany na listę produk-
tów regionalnych, sprzedawany głównie w 
Kielcach, Lublinie, Rzeszowie, w sklepach z 
produktami regionalnymi. Krówka produ-
kowana jest w Opatowie od ponad 30 lat. 
W 1992 r. Zakład Cukierniczy został zaku-
piony przez OSM, która wytwarza krówkę 
taką samą metodą.

miecze. Uczestniczyli w budowie średnio-
wiecznej studni. 

Z gminą norweską Opatów współpra-
cuje od 2013 roku. Obszar współpracy to 
nawiązanie do historii średniowiecznej. 
Gospodarze oprócz wydarzeń historycz-
nych zorganizowali dla opatowskiej dele-
gacji wycieczkę do stolicy- Oslo i wyciecz-
kę górską do Konsberg. Młodzież miała 
także możliwość doskonalenia języka an-
gielskiego w praktyce.
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stara fotografia

Zdjęcie nr 7 – wykonał podczas wycieczki Kazimierz Sędzi-
kowski, fotoreporter z Warszawy ulica Franciszkańska 10 w latach 
sześćdziesiątych. W służbie rolnictwa???. Muzeum Miejskie imie-
nia Jana Kasprowicza. Ojciec Kazimierza – szósty od lewej z odzna-
czeniami. Pełnił wiele funkcji w rolnictwie, przetwórstwie rolni-
czym, udzielał się społecznie, między innymi pracował w cukrowni 
we Włostowie. 

Zdjęcie nr 8 – Ojciec Kazimierza, Andrzej, siedzi drugi od 
prawej. Zdjęcie wykonane w Opatowie. Działacze Gminnej Spół-
dzielni Samopomoc Chłopska. Zdjęcie nr 9 – wykonane podczas 
wycieczki, ojciec Kazimierza stoi z boku na górnych stopniach 
schodów. Zdjęcie nr 10 – ojciec Kazimierza też jest na nim wi-
doczny. Zdjęcie 11 - Andrzej Oficjalski z małą dziewczynką. Pasje 
społecznikowskie przejął po nim syn Kazimierz, który też pracował 
dla mieszkańców, udzielał się społecznie, ostatnio jego praca to za-
stępca naczelnika Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie do 1990 r. 
Wcześniej był prezesem GS, trochę pracował w Iwaniskach. Gdy 
było źle, to jego dawali, by poprawił sytuację. Kazimierz nawiązy-

wał w swoich działaniach do dziadka i ojca, pracował dla środowi-
ska, oddany był innym ludziom. 

 Zdjęcie nr 12 – Cecylia Rynkiewicz z domu Oficjalska, Maria 
Gogół z domu Oficjalska, Stanisław i Roman Oficjalscy. Cecylia 
i Maria to siostry Andrzeja, ojca Kazimierza, Stanisław i Roman 
– bracia. Zdjęcie pochodzi sprzed I wojny światowej. Zdjęcie po-

kazuje, jak ubrane były dzieci zamożnej rodziny włościańskiej. Są 
też: Stanisław Rynkiewicz, mąż Cecylii Rynkiewicz, Stanisław Ofi-
cjalski (1896 - 1966), jego pierwsza żona Genowefa z domu Bilska 
(1900 – 1929). Cecylia Rynkiewicz z domu Oficjalska 

Zdjęcie nr 13 – w strojach letnich rodzina Oficjalskich, Cecylia 
Rynkiewicz, Maria Gogół, Emilia Zarzycka, Janina Oleksy, siostry 
Andrzeja Oficjalskiego. 

Zdjęcie nr14 – Stanisław Oficjalski , brat Andrzeja, w mundu-
rze legionisty, 

Zdjęcie nr 15 – Stanisław Oficjalski w wieku dojrzałym. Miał 
dzieci tylko z pierwszego małżeństwa. Irena, córka Haliny, która 
była córką Stanisława, pracuje obecnie w Ministerstwie Finansów. 
Stanisław pracował w Kielcach, wcześniej miał restaurację we Wro-
cławiu. Jak to po wojnie, próbował różnych prac. 
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Z albumu  
rodziny włościańskiej

stara fotografia
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Jesteśmy w Oficjałowie, w domu Kazimierza Oficjalskie-
go, który pokazuje zdjęcia ze swego albumu rodzinnego. Pan 
Kazimierz wybrał najciekawsze dla siebie zdjęcie (nr 1), które 
przedstawia jego dziadka Jana (1857 - 1929 r.), seniora rodu, 
założyciela miejscowości Oficjałów oraz Gimnazjum imienia 
Bartosza Głowackiego. Małżonka dziadka, Katarzyna, przeżyła 
męża o 10 lat. Jan Oficjalski miał 8 dzieci, cztery córki i czte-
rech synów.

Kazimierz Oficjalski urodził się w 1931 r., był synem Andrzeja 
(1894- 1974). Andrzej miał troje dzieci: Jana, Kazimierza, Irenę. 

Kazimierz założył rodzinę z Alicją z domu Szczepańską w 1962 
r. Państwo Oficjalscy mają trzy córki: Bożenę z 1963 r., która miesz-
ka teraz w Krynicach koło Zamościa, Dorotę z 1968 r., która miesz-
ka w Lublinie i pracuje w banku oraz Anetę z 1975 r., która mieszka 
w Warszawie i też pracuje w banku. 

Jan Oficjalski był założycielem Oficjałowa, o czym świadczą 
dwie tablice fundatora wmurowane w budynki gospodarcze. Wyry-
ta jest na nich data 1897 r. Jan znany jest w miejscowej historii jako 
jeden ze współorganizatorów, współtwórców miejscowego Gimna-
zjum imienia Bartosza Głowackiego. 

Zdjęcie nr 2 – żona Jana Oficjalskiego, Katarzyna z domu 
Chlebna (1871 – 1956). Zdjęcie nr 3 – przedstawia twórców, zało-
życieli Gimnazjum. Jan siedzi pośrodku, jest tu Józef Polak, czwarty 
od lewej, w górnym rzędzie, jest też Żółciak z Wąworkowa, ale pan 
Kazimierz nie może go rozpoznać. Zdjęcie nr 4 – wujek Kazimie-
rza, brat matki Kazimierza, Henryk Kwaśniak z żoną Jolantą. Hen-

ryk jest w mundurze. Zdjęcie nr 4 – zostało wykonane 22 grudnia 
1932 r. Henryk Kwaśniak (1903 – 1940), służył w 60. pułku pie-
choty Ostrów Poznański, zamordowany w Katyniu, jako kapitan 
mianowany do stopnia majora. Jolanta czekała bardzo długo na 
męża, wyszła drugi raz za mąż, z Henrykiem miała jedną córkę, któ-
ra kontaktowała się z rodziną pana Kazimierza. 

Zdjęcie nr 5 – brat Hen-
ryka, Paweł Kwaśniak(1890 
– 1918), bardzo zdolny ukoń-
czył seminarium w Sandomie-
rzu, wstąpił do armii carskiej w 
czasie rewolucji w 1917 r. Był 
w stopniu majora, piastował 
funkcję szefa magazynów woj-
skowych w Moskwie, uciekał 
stamtąd do wojsk Hallera, zo-
stał zatrzymany i powieszony na 
dworcu kolejowym. 

Zdjęcie nr 6 – Drugi od le-
wej ojciec Kazimierza, Andrzej, 
gdy był jeszcze kawalerem. 
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