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prace konserwatorskie, prace budowlane

Krzyż Powstańczy 
Krzyż znajduje się między szpitalem 

i obecną Promenadą. Został odnowiony, 
teren wokół niego ogrodzony, wykonano 
betonową nadbudowę, zamontowano 
tabliczkę. 

Opiekunem mogiły jest młodzież Li-
ceum Ogólnokształcącego imienia Barto-
sza Głowackiego i Szkoły Podstawowej nr 
1 imienia generała Gano. 

Chcemy to miejsce upamiętnić 
- Niezbędna jest budowa schodów 

na skarpie, by miłośnicy historii nie byli 
zależni od godzin otwarcia pobliskich 
obiektów Promenady – mówi prezes To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej, 
Wojciech Gdowski. - Schody powinny 
być poprowadzone od strony szpitala. We 
Wszystkich Świętych mieszkańcy nie mo-
gli tu dotrzeć, bo miejsce było zamknięte. 
Schody powinien wykonać Urząd Miasta 
i Starostwo Powiatowe. Jako towarzystwo 
też wesprzemy tę inicjatywę. Niewielkie 
pieniądze zawsze znajdą się na tę inwesty-
cję. Zrobimy to wspólnymi siłami. 

Konieczne jest też odnowienie tablicy 
z nazwiskami powieszonych w tym miej-
scu powstańców, by była bardziej czytel-
na. Litery już się zacierają. 

Jesteśmy przy Krzyżu Powstańczym 
1863-1920. To symboliczne daty: po-
wstania styczniowego i bitwy warszaw-
skiej. Prezes Wojciech Gdowski podkreśla 
znaczenie miejsca dla nas współczesnych, 
bo tu zostali powieszeni i pochowani 
powstańcy styczniowi. - Chcemy je upa-
miętnić, chociaż nigdy nie było zatarte 
– dodaje. - Ślady nigdy nie zniknęły z po-
wierzchni naszego Opatowa. 

Sześciu powieszonych 
Członek towarzystwa, regionalista, 

historyk Zbigniew Zybała opowiada hi-
storię sześciu powieszonych powstańców 
– To miejsce niezwykłe, bo tu stracono 
powstańców, sześciu młodych ludzi w 
wieku od 18 do 26 lat, żandarmów Rządu 
Narodowego, który w okresie powstania 
sprawował funkcję zarządzającą. Wśród 
powstańców formowano szwadrony żan-
darmerii polowej, których zadaniem było 
utrzymywanie porządku, karności od-
działów, przeciwdziałanie represjom ze 
strony Rosjan. To była sytuacja wyjątko-
wa. Do tragicznych zdarzeń doszło już po 
bitwie opatowskiej, dokładnie 30 kwiet-
nia 1864 r. Egzekucja odbyła się rankiem, 

o godzinie 6 powieszono schwytanych 
żandarmów. 

Żandarmi zatrzymali się w karczmie 
w Nieskurzowie, było ich siedmiu. W 
schyłkowym okres powstania styczniowe-
go dochodziło do wyłapywania naszych 
powstańców przez Rosjan. Zostali poj-
mani na skutek zdrady. 

Najpierw schwytano jednego z żan-
darmów o nazwisku Butrymowicz, który 
zdradził miejsce pobytu swoich towa-
rzyszy. Tak pisał o tym Stefan Kotarski: 
Osadzeni w Opatowie pięć dni czekali na 
przeprowadzenie przewodu sądowego. 
Dalej wszyscy przyznali się, że byli żan-
darmami z sandomierskiego Szwadronu 

Wilhelma Grossmana. Jeden z nich, Lu-
cjan Wyszomirski, lat 26, pochodzący z 
Zawichostu, był nawet jego adiutantem. 
Początkowo były łagodniejsze wyroki, 
dwóch tylko skazano na śmierć, ale później 
porucznik Nikiforow i generał Bellegard 
Drugi zdecydowali, by wykonać wyrok 
śmierci na wszystkich, oprócz Butrymowi-
cza, który wskazał swoich kolegów. 

30 kwietnia o godzinie 6 rano na 
wzgórzu koło szpitala św. Leona odbyła 
się egzekucja poprzez powieszenie. Zawi-
sło na szubienicy sześciu stróżów polskie-
go porządku wojskowego: Alfons Bielski, 
lat 25 ze wsi Konopiska, Jacek Grdeń, lat 
20 ze wsi Brzustowa, Stefan Jagiełło, lat 
20 ze wsi Olszownica, Józef Wąsikiewicz, 
lat 18 ze wsi Olszownica, Adam Ważycki 
lat 20 ze wsi Bardo i Lucjan Wyszomirski 
lat 26 z miasta Zawichost. 

Został żelazny krzyż
Pierwszy raz to zdarzenie upamięt-

nione zostało w 1916 r., w czasie pierw-
szej wojny światowej. Austriacy pozwolili 
na to w 123. rocznicę Konstytucji 3 Maja. 
Opatowianie postawili drewniany krzyż. 
Czcili dalej to miejsce po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości. 25 stycznia 
1920 r. z inicjatywy dowództwa 24 pułku 
piechoty, który sformowany był w okoli-
cach Radomia, został ufundowany ażu-
rowy krzyż żelazny. Zachował się on do 
dzisiejszych czasów. 

Starosta opatowski Tomasz Staniek 
i burmistrz Grzegorz Gajewski zadekla-
rowali publicznie podczas inscenizacji 
bitwy z 25 listopada 1863 r., że zadbają 
o otoczenie mogiły powieszonych po-
wstańców. Powstaną tu schody, niewielki 
plac, by miejsce to nabrało szczególnego 
znaczenia. 

(n) 
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szczególnych Świąt Bożego Narodzenia  
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Życzymy Państwu dużo zdrowia, ciepła 

i miłości wśród bliskich, 

pomyślności w życiu prywatnym oraz zawodowym 

a zbliżający się nowy 2019  Rok 

niech spełni najskrytsze marzenia

 i obfituje w łaski oraz błogosławieństwo Boże.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Opatowie

Marcin Słapek

Burmistrz

Miasta i Gminy Opatów

Grzegorz Gajewski

Kolegiata Opatowska.
Fot. Jarosław Czub
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z życia samorządu

PIERWSZA SESJA RADY 
MIEJSKIEJ W KADENCJI 

2018-2023 

Podczas pierwszej sesji radni wy-
brali przewodniczącego, którym został 
Marcin Słapek. Nowy burmistrz Grze-
gorz Gajewski podziękował mieszkań-
com za wybór. 

Współpraca z każdym środowiskiem
Wcześniej radni i burmistrz otrzymali 

zaświadczenia o wyborze od przewodni-
czącego Miejskiej Komisji Wyborczej. 
Po złożeniu ślubowania przez radnych 
stwierdzono prawomocność obrad i przy-
jęto ich porządek. Na przewodniczącego 
Rady Miejskiej radni zaproponowali dwie 
osoby. W głosowaniu Marcin Słapek uzy-
skał 8 głosów, Magdalena Masternak – 7.   

- Dziękuję państwu za wybór, będę 
robił wszystko, co w mojej mocy, aby se-
sje przebiegały prawidłowo i aby każda 
wypowiedź była poszanowana – powie-
dział Marcin Słapek. - Zrobię wszystko, 
by praca między radnymi i burmistrzem 
układała się dobrze i satysfakcjonowała 
wszystkie strony. Chciałbym, by w nowej 
kadencji nasze społeczeństwo korzystało 
z realnych i rzetelnych zmian na pozio-
mie porozumienia samorządu gminnego 
i powiatowego.  

Marcin Słapek nie ukrywał, że funk-
cja przewodniczącego to dla niego za-
szczyt. Przypomniał, że pracował w po-
przednim samorządzie, pełnił funkcję 
przewodniczącego Komisji Oświaty, był 
członkiem Komisji Budżetowej, działał w 
Społecznej Komisji Mieszkaniowej i Ko-
misji Inwentaryzacji Mienia. Obserwo-
wał pracę burmistrza i przewodniczącego 
Rady Miejskiej, współpracował z każdym 

środowiskiem. Na każdą sesję i komisję 
przychodził bardzo dobrze przygotowany 
i zawsze wypowiadał swoją opinię. 

Dwaj wiceprzewodniczący, 
ślubowanie burmistrza  

W głosowaniu na dwóch wiceprze-

wodniczących, w pierwszej turze zwy-
ciężyła Beata Wrzołek, która otrzyma-
ła 12 głosów. Do wyłonienia drugiego 
wiceprzewodniczącego konieczna była 
druga tura, gdyż obydwaj kandydaci do-
stali po 7 głosów. Ostatecznie Andrzeja 
Żychowskiego pokonał Dawid Kargule-
wicz, który otrzymał 9 głosów. 

Następnie odbyło się ślubowanie 
nowego burmistrza Grzegorza Gajew-
skiego, który podziękował swojemu po-
przednikowi, Andrzejowi Chanieckie-
mu za owocną pracę w samorządzie, za 
osiem ostatnich lat i wcześniejszą pracę 
w samorządzie jako radnego. Życzył mu 
spełniania planów. Podziękował wszyst-
kim za pracę w ostatnich latach. 

Burmistrz Grzegorz Gajewski po-
dziękował za wybór i zaufanie. Obiecał, 
że zrobi wszystko, by przestawić Opatów 
na tory nowego rozwoju cywilizacyjnego 
i społecznego. 

Prosił radnych i sołtysów, by nie 
uprawiali podczas dyskusji polityki i dą-
żyli do tego,  by Opatów od nie odsta-
wał od innych miast. Obiecał, że będzie 
otwarty na rozmowy z mieszkańcami. 
Deklarował, że uczyni wszystko, by każ-
dy pozytywnie załatwił swoją sprawę w 
urzędzie 

Nowa Rada Miejska  
Okręg 1 - Marcin Słapek (PiS) Okręg 2 - Rafał Schab (PiS) Okręg 3 - Krzysztof 

Kawalec (Region Świętokrzyski) Okręg 4 - Małgorzata Szczepańska (PiS) Okręg 
5 - Andrzej Adamski (Kukiz 15) Okręg 6 - Jacek Cheba (PSL) Okręg 7 - Stanisław 
Wysopal (PiS) Okręg 8 - Andrzej Żychowski (W Służbie Ludziom Ziemi Opatowskiej) 
Okręg 9 - Marek Rysiak (PiS) Okręg 10 - Magdalena Masternak (PSL) Okręg 11 - 
Dawid Kargulewicz (PSL) Okręg 12 - Klaudiusz Kędziora (PSL) Okręg 13 - Wiesław 
Suska (PSL) Okręg 14 - Beata Wrzołek (Region Świętokrzyski) Okręg 15 - Waldemar 
Bocheński (Region Świętokrzyski)
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NOWI RADNI W RADZIE MIEJSKIEJ
Andrzej Adamski, 
lat 42, wykształ-

cenie wyższe praw-
nicze, własna dzia-
łalność gospodarcza, 
udziałowiec dwóch 
spółek. – Jako radny 
będę zabiegał o to, 
by samorząd gminny 
wykonywał usługi komunalne dla ogółu 
mieszkańców, a nie dla wąskiej grupy. Tak 
jest z atrakcyjnym pomysłem basenów, 
który nie jest najważniejszym prioryte-
tem dla gminy. Poza tym uważam, że rad-
ni nie mogą być grupą martwych dusz i 
czekać na inicjatywy magistratu. Powinni 
proponować swoje pomysły, projekty.    

Magdalena Masternak,
lat 36, wykształ-

cenie wyższe, pracuje 
w Państwowej Stacji 
Sanitarno-Epidemio-
logicznej. – Ważne jest 
dla mnie usprawnienie 
przepływu informacji 
między Urzędem Gmi-
ny i mieszkańcami, 
między innymi poprzez wprowadzenie apli-
kacji sms. Stawiam na pozyskiwanie środków 
zewnętrznych, by rozwijać miasto i gminę. 
Liczę na  współpracę, porozumienie w gmi-
nie, by jak najlepiej służyć mieszkańcom. 

Marek Rysiak, 
lat 59, wykształ-

cenie średnie tech-
niczne, drogowiec, 
obecnie pracuje w 
ochronie. – Moim 
planem jest pomoc 
ludziom najbardziej 
potrzebującym. Bu-
dowa dróg jest moim 
priorytetem. Będę się o to starał, gdy tyl-
ko znajdą się na to środki.   

Rafał Schab, 
lat 34, wykształ-

cenie wyższe, pracu-
je w gospodarstwie 
rolnym. – Chcę 
przyczynić się do po-
prawy jakości życia 
mieszkańców. Pla-
nuję doprowadzić 
do tego, by bardziej 

rozwijała się turystyka w mieście i gminie, 
powstawały ścieżki rowerowe. Z najbliż-
szych planów - doprowadzić do remontu 
chodnika przy ulicy Żeromskiego. 

Małgorzata Szczepańska,
lat 52, wykształcenie wyższe, Liceum 

Ogólnokształcące imienia Bartosza Gło-
wackiego w Opatowie. – Posiadam duże 
doświadczenie pedagogiczne, 30 lat pra-

Drodzy Państwo,
mamy ogromną przyjemność przekazać w Państwa ręce kolejny 

egzemplarz Kwartalnika „Opatów”. Jest to jednocześnie pierwszy eg-
zemplarz, który trafia do rąk Mieszkańców w nowej kadencji samo-
rządu, która rozpoczęła się przed niespełna miesiącem.

Jeszcze raz pragnę podziękować Państwu z całego serca za to, że 
obdarzyliście mnie swoim zaufaniem i powierzyliście mi zaszczytny 
urząd Burmistrza naszej Małej Ojczyzny. Zapewniam, że aż do 
ostatnich dni mojej pracy na tym stanowisku będę robił wszystko, aby 
przywrócić Miastu i Gminie Opatów dawny blask, a życie Mieszkań-
ców uczynić lepszym, bardziej dostatnim i lżejszym.

Przed nami co najmniej pięć lat wytężonej pracy, dlatego już od 
pierwszych godzin urzędowania przystąpiłem do analizowania moż-
liwości realizacji najważniejszych dla Opatowa i jego Mieszkańców 
zadań. Zleciłem już opracowanie audytu energetycznego, który bę-
dzie podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne na modernizację 
oświetlenia ulicznego w mieście i w sołectwach, aby latarnie uliczne 
mogły się świecić przez całą noc. Niestety, rosnące ceny energii elek-
trycznej, za którą od roku 2019 będziemy płacić około 70 proc. więcej 
niż dotychczas, zniweczą oczekiwanie oszczędności związane z wy-
mianą lamp na energooszczędne.

Podjąłem już pierwsze kroki zmierzające do wybudowania na 
Kani letnich basenów z całą infrastrukturą, która pozwoli rodzinom z 
dziećmi spędzać wolny czas na odpoczynku połączonym z aktywnością 
fizyczną. Zrezygnowałem z budowy Zakładu Opiekuńczo – Lecz-

cuje w zawodzie 
nauczyciela. Chcę 
wesprzeć placówki 
oświatowe na tere-
nie miasta i gminy. 
Od dwudziestu lat 
jako wolontariusz 
pracuję z osobami 
niepełnosprawnymi, 

współpracuję z moimi uczniami, z opie-
ką. Pragnę więc wesprzeć osoby samotne i 
niepełnosprawne. To są dwa moje priory-
tety. Trzecim, równie ważnym ze względu 
na to, że jestem nauczycielem wychowa-
nia fizycznego, jest aktywność fizyczna 
i sport. Chcę, by kwitł w tym mieście, a 
dzieci i młodzież mogła się rozwijać w 
tym względzie. 

Stanisław Wysopal, 
lat 55, wykształ-

cenie zawodowe, 
rencista. – Musimy 
zrobić wszystko, by 
pozyskać inwesto-
rów i by młodzież 
nie wyjeżdżała od 
nas. Musimy się 
rozwijać jak inne są-
siednie gminy, a nie 

stać w miejscu lub wręcz się cofać. Pragnę 
realizować rządowy projekt termomoder-
nizacji budynków, wymieniać stare piece, 
by powietrze było u nas czyste. Stawiam 
na ekologię. 

niczego w budynku po dawnej szkole w Brzeziu, ponieważ uznałem 
że obecne nasycenie naszej gminy placówkami typu DPS i ZOL jest 
wystarczające, a planowane koszty inwestycji które musiałaby ponieść 
gmina (pomiędzy 5 a 8 milionów złotych), przekraczają nasze możli-
wości finansowe i jest ona zbędna z punktu widzenia strategii rozwoju 
Opatowa. Rozpocząłem za to poszukiwania inwestora, który byłby 
zainteresowany zakupem tego budynku i stworzeniem w nim nowych 
miejsc pracy. Obecnie wraz z moimi współpracownikami z Urzędu 
Miasta i Gminy analizujemy pozostałe plany inwestycyjne, w których 
miała uczestniczyć nasza gmina, a w najbliższej przyszłości podejmę 
decyzję o ich kontynuacji lub zaniechaniu, aby móc przystąpić do in-
nych, ważniejszych dla Mieszkańców inwestycji.

Miło mi poinformować Państwa, że już w pierwszej połowie przy-
szłego roku planujemy wprowadzenie systemu przekazywania waż-
nych dla Mieszkańców informacji drogą wiadomości sms, o którym 
mówiłem w czasie kampanii wyborczej i który na pewno usprawni 
przepływ informacji pomiędzy urzędem a Mieszkańcami.

Przed nami jednak teraz szczególny czas, czas rodzinnych spo-
tkań, czas zgody i pokoju. Na te dni, na świętowanie przyjścia na świat 
Zbawiciela, przyjmijcie Państwo najserdeczniejsze życzenia błogosła-
wionych, spokojnych i rodzinnych Świąt. Życzę również wszelkiej po-
myślności, zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń w nadchodzącym 
2019 roku. Niech Nowonarodzony Pan błogosławi Wam na każdy 
dzień.

Grzegorz Gajewski
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Dotacja z MEN
SP nr 1 w jako jedyna ze szkół, dla 

których organem prowadzącym jest gmi-
na, pozyskała na obchody dotację celową 
z Ministerstwa Edukacji Narodowej. – 
Pieniądze zostały przyznane w ramach 
Programu Wieloletniego Niepodległa na 
lata 2017-2021 i projektu edukacyjnego 
„Godność, Wolność, Niepodległość” – 
podkreśla dyrektor szkoły Anna Przygo-
da. - Łącznie na projekt otrzymaliśmy 9,9 
tys. zł, w tym  7,9 tys. z dotacji MEN przy 
1,9 tys. wkładu własnego. Umowę w imie-
niu szkoły podpisała gmina.  

Koordynator projektu, wicedyrektor 
Robert Wójcik wyjaśnia, że realizacja roz-
poczęła się od stworzenia podstrony na 
www  Jedynki a następnie strony interne-
towej  „Jedynka dla Niepodległej”, gdzie 
prezentowane były wszystkie zaplanowa-
ne wydarzenia.

Sto biało-czerwonych kwiatów
Obchody rozpoczęło nadanie szko-

le imienia gen. bryg. Stanisława Gano. 
Do połowy listopada zorganizowano już 
rajd pieszy połączony z grą dydaktyczną: 
Opatów - Nikisiałka Mała. Śladami Jó-
zefa Piłsudskiego na ziemi opatowskiej. 
Stworzono także w szkole grę dydaktycz-
ną: „Miejsca – Ludzie – Wydarzenia. Jak 
w Opatowie odzyskiwano niepodległość 

1918-2018” , organizowano zajęcia tere-
nowe.

Powstały już cztery wystawy tema-
tyczne: „Drogi do Niepodległości 1768 – 
1921”, „Ojcowie Niepodległości – wielcy 
Polacy i ich wspólne dzieło”, „Ojczyzno 
ma...” oraz „Nasi przodkowie budują Nie-
podległą Polskę”, czyli prezentacja pamią-
tek rodzinnych i fotografii związanych z 
powstaniem i budową przez Polskę nie-
podległości. Przeprowadzono także kon-
kurs plastyczny „Orzeł Biały – Polskie 

herby na przestrzeni wieków”.  
Uczniowie „Jedynki” wspólnie z na-

uczycielami wykonali także sto biało-
-czerwonych kwiatów na 100-lecie nie-
podległości. Pozwoliło to udekorować 
szkołę podczas uroczystości  Narodowe-
go Święta Niepodległości. Przygotowano 
także kokardy narodowe dla wszystkich 
uczniów i ich rodziców. Odbyły się dwie 
uroczyste akademie poświęcone odzy-
skaniu niepodległości. Jedna, „Drogi do 
Niepodległości” dla klas 4-8 i gimnazjum, 
powstała w formie montażu słowno- mu-
zycznego wspartego prezentacją multi-
medialną. Jej dopełnieniem był koncert 
pieśni patriotycznych w wykonaniu Chó-
ru z Krajna i pokaz musztry zaprezento-
wany przez uczniów Zakładu Doskonale-
nia Zawodowego. Druga akademia, „100 
lat Niepodległości”, przeznaczona była 
dla uczniów I etapu edukacyjnego i zo-
stała żywiołowo wykonana przez dzieci z 
klas „zerowych”. 

Szkoła wzięła również udział w akcji 
MEN „Rekord dla Niepodległej”, któ-
ra polegała na wspólnym odśpiewaniu 
hymnu 9 listopada o godzinie 11.11. 
Lokalne elementy związane z niepodle-
głością uczniowie klas ósmych poznali 
na zorganizowanym w szkole spotkaniu 
autorskim i prelekcji historyka, regionali-
sty Marka Lisa autora książki „Z dziejów 
Opatowa w latach niewoli i na progu nie-
podległości”. 

Sztafeta pokoleń
Zwieńczeniem części projektu było 

posadzenie w parku przy szkole 14 li-
stopada przez przedstawicieli  uczniów 
„Jedynki” dwóch pamiątkowych drzew: 
Dębu 100-lecia Odzyskania Niepodle-

„JEDYNKA” 
DLA NIEPODLEGŁEJ 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w 100-lecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę od września do listopada realizowała ciekawy program 
„Jedynka dla Niepodległej”. Spotkania  łączyły się z obchodami 200-lecia powstania 
pierwszej szkoły w Opatowie, której kontynuacją jest „Jedynka”.

program edukacyjny z ministerstwa 
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W rocznicę pontyfikatu 
i niepodległości 

uczniowie ze spektaklem

promocja albumu

OPATOWSKIE 
TWARZE NIEPODLEGŁOŚCI

głości oraz kasztanowca dla uczczenia 
100-lecia Odzyskania Niepodległości 
oraz 200-lecia istnienia szkoły. 

- W parku rosną już dwa ponad stu-
letnie dęby posadzone prawie wiek temu 
dla uczczenia Odzyskania Niepodległości 
– powiedziała dyrektor Anna Przygoda. – 
Bierzemy udział w uroczystości, która jest 
swoistą sztafetą pokoleń. Posadzony dąb 
otrzymaliśmy od Nadleśnictwa Łagów i 
jest on jednym z 250 klonów 650-letnie-
go dębu Bartek. Kasztanowiec natomiast 
jest odrostem obumarłego w 2015 r. je-
dynego w Opatowie ponad 200-letniego 
pomnika przyrody w miejscu, gdzie posa-
dzono klon Bartka.

Przyznana przez ministerstwo dota-
cja pozwoliła właściwie realizować zada-
nia. Bardzo cieszy zakup dwóch nowych 
aktywnych kolumn szerokopasmowych 
wraz z funkcjonalnym okablowaniem 
oraz mobilnego zestawu nagłośnienia. – 
Sprzęt jest niezbędny  do właściwego na-
głośnienia uroczystości. – dodaje koordy-
nator projektu Robert  Wójcicki  - Stare 
kolumny są już w złym stanie technicz-
nym i ulegają częstym awariom. Z dotacji 
zakupiono także inne materiały niezbęd-
ne do realizacji projektu.  

Pozostało jeszcze zorganizowanie I 
Szkolnego Festiwalu  Pieśni Patriotycznej 
i Narodowej oraz  objazdu naukowego 
„Śladami Józefa Piłsudskiego i polskości: 
Opatów – Kraków – Kielce – Opatów. 
Śladami czynu zbrojnego Marszałka”. W 
wyjeździe weźmie udział 36 uczniów z 3 
etapów edukacyjnych najbardziej zaanga-
żowanych w obchody niepodległości.  

O realizacji projektu uczniowie in-
formują społeczność lokalną w audycjach 
emitowanych na falach Radia Opatów. 
Wszystkie działania oddzielnie będą 
przedstawione w specjalnie wydanej bro-
szurze. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
1 im. gen. bryg. Stanisława Gano za-
prezentowali w Opatowskim Ośrodku 
Kultury spektakl słowno-muzyczny ,,Jan 
Paweł II - papież wolności". Motywem 
przewodnim przedstawienia była 40. 
rocznica pontyfikatu papieża Polaka oraz 
100. rocznica odzyskania niepodległości 
przez Polskę. 

Uczniowie klas: II ,VII, VIII szkoły 
podstawowej i III gimnazjum z wielką 
pasją przeprowadzili licznie zgromadzoną 
publiczność przez lata życia i pontyfikatu 
Karola Wojtyły na tle burzliwych losów 
naszej ojczyzny. Młodzi artyści zaprezen-

towali układ taneczny, scenę z elementa-
mi pantomimy, wiersze, teksty narracyjne 
oraz okolicznościowe pieśni. Inscenizacji 
towarzyszyła prezentacja multimedialna. 

Uczniowie pracowali pod kierunkiem 
nauczycieli: o. M. Fereta, A. Gibały, E. 
Jasińskiej, H. Kadeli, B. Sus, M. Szemraj. 
Uroczystość odbyła się dzięki współpra-
cy pani dyrektor SP nr 1 Anny Przygody 
z dyrektor OOK, Dorotą Jopek. Patronat 
sprawowali: burmistrz Miasta i Gminy 
Opatów oraz proboszcza opatowskiej Ko-
legiaty pod wezwaniem św. Marcina. Pa-
tronat medialny objęło Radio Opatów. 

Aneta Gibała (SP Nr 1)

 - Oprócz mówienia o wielkich posta-
ciach, Józefie Piłsudskim, Romanie Dmow-
skim, Ignacym Paderewskim, społeczności 
lokalnej należy przybliżyć informacje o po-
staciach lokalnych – powiedział regionalista, 
miłośnik małej ojczyzny, wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej, na co dzień nauczy-
ciel Szkoły Podstawowej nr 2, Andrzej Ży-
chowski, który ze swych bogatych zbiorów 
wybrał fotografie mieszkańców tworzących 
niepodległość. – Pokazaliśmy szefa wywiadu 
i kontrwywiadu polskiego w czasie wojny, 
Stanisława Gano, Ludwika Darowskiego, 
nominowanego na premiera rządu polskie-
go przez Gabriela Narutowicza. Niezna-
nym elementem naszej lokalnej historii jest 
funkcjonowanie samorządu terytorialnego, 
gminnego i powiatowego, w którym działali 
wybitni mieszkańcy miasta i regionu. 

Autorzy albumu przedstawili cykl zdjęć, 
które są zaproszeniem na uroczystości po-
grzebowe Józefa Piłsudskiego. Pokazali 
zdjęcia, które przedstawiają stojących przed 
pomnikiem Ludwika Zwierzdowskiego „To-
pora” strażaków, harcerzy, zdjęcia z kościo-
ła. Pozostałe fotografie pochodzą ze szkół, 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 

urzędu poczto-
wego. Ciekawe są 
zdjęcia szkolne. 
Andrzej Żychow-
ski wspominał też 
o innym ważnym 
dokumencie. To 
„Hejnał opatow-
skiej straży pożar-
nej” napisany w 
1916 r. przez Ada-
ma Czerbaka, malarza, poetę, kompozytora, 
który wędrował z Podkarpacia, przebywał w 
Sandomierzu, trafił do Opatowa. Być może 
teraz w 100-lecie odzyskania niepodległości 
należałoby wykonać ten utwór. 

Spotkanie prowadził Jerzy Nogal z Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Głos zabierał 
Adam Kościołek, który mówił o urzędzie 
starosty. Ciekawe były wypowiedzi Haliny 
Hajmowicz, która przybyła z Warszawy z 
Andrzejem Badowskiim i Jolanta Rzepecka-
-Badowską, by opowiedzieć o swoich przod-
kach, rodzinach Musielskich i Badowskich, 
których nazwiska na trwałe zapisały się w 
historii Opatowa. 

(n)

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej wspólnie z Opatowskim Ośrodkiem Kul-
tury zorganizowało spotkanie, które promowało album „Opatowskie twarze niepodle-
głości” Andrzeja Żychowskiego i Krzysztofa Skowrona. 
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WŁADYSŁAW GNATOWSKI 
I JEGO PAMIĘTNIK 

wielka wojna 1914-1918
Niewiele mamy źródeł pisanych do dziejów I wojny światowej, których autorami 

są mieszkańcy ziemi opatowskiej. Wśród nich, szczególne znaczenie ma pamiętnik 
Władysława Gnatowskiego. 

Władysław Gnatowski

Władysław Gnatowski i aktorzy opatowskiego teatru

Jedyny taki dokument
Jego praca stanowi wartość unikalną. 

To jedyny w tej chwili znany, systema-
tycznie prowadzony pamiętnik, które-
go autorem jest mieszkaniec Opatowa 
i który obejmuje lata pierwszej wojny 
światowej. Z nieznanych nam do końca 
powodów autor swoje zapiski prowadził 
systematycznie tylko od wybuchu wojny 
w sierpniu 1914 do końca sierpnia 1915. 
Ostatni, pojedynczy zapis zamykający 
tekst, pojawił się dopiero w chwili prze-
jęcia władzy w Opatowie z rąk austriac-
kich okupantów 3 listopada 1918 r.

Pamiętnik, aż do roku jubileuszu 
100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości nigdy nie był publikowany 
w całości. Dopiero teraz, ukazał się ze 
stosownymi komentarzami i wyjaśnie-
niami, w wydanej niedawno pracy „Na-
sze drogi do Niepodległej. Z dziejów 
Opatowa w latach niewoli i na progu 
niepodległości”.

Autor był organistą
Władysław Gnatowski na początku XX 

w. był w Opatowie postacią powszechnie 
znaną. Urodził się w 1872 r., choć natrafiłem 
także na datę 1876 r. Był żonaty z Marią, z 
domu Olsztyńską. Państwo Gnatowscy mieli 
czterech synów: Antoniego, urodzonego w 
1906 r. i niedługo potem zmarłego oraz Jana, 
Stefana i Kazimierza, zmarłego w Opatowie w 
1976 r.

Od około 1900 r. Gnatowski pełnił funk-
cję organisty Kolegiaty św. Marcina w Opato-
wie i wraz z rodziną zamieszkiwał w stojącym 
tuż obok Kolegiaty budynku, tak zwanej sta-
rej plebanii. Jak można wnioskować, dobrze 
wykonywał swój zawód. Świadczy o tym cho-
ciażby informacja zawarta w piśmie „Kronika 
Diecezji Sandomierskiej” z 1924 r. Ogłoszono 
wtedy wyniki egzaminów przeprowadzonych 
dla organistów przez władze diecezji sando-
mierskiej. W. Gnatowski (na około 150 oce-
nianych) zakwalifikowany został w nich do 
klasy II b, zajmując wysokie miejsce w pierw-
szej dwudziestce. 

W związku ze swoją 
pracą brał on udział m. in. 
w różnych formach dosko-
nalenia zawodowego i re-
kolekcjach, jak np. w 1935 
r. w Wąchocku, co opisał 
w czasopiśmie religijnym 
„Siewca Prawdy”

Społecznik i pasjonat 
teatru

Był postacią niezwykle 
barwną i znaną w Opa-
towie. Aktywnie działał 
w wielu sferach życia pu-

blicznego miasta. Był aktywnym członkiem 
Ochotniczej Straży Pożarnej, dowódcą I 
Oddziału i wielokrotnie narażał swoje życie, 
uczestnicząc w akcjach ratunkowych.

Jego wielką pasją była działalność arty-
styczna. Działał w założonym na początku 
XX w. w Opatowie Stowarzyszeniu Miło-
śników Sceny. Grał mi.in. rolę Macieja Gro-
chola w sztuce „Ojcowizna” (1911 r.), majora 
huzarów w sztuce „Damy i huzary” (1914 r.), 
Bartosza Głowackiego w „Kościuszko pod 
Racławicami” (1916 r.) i obywatela ziemskie-
go Antoniego Szczygielskiego w sztuce „W 
gołębniku” (1917 r.). Zajmował się także reży-
serowaniem sztuk, powstały pod jego kierun-
kiem spektakl „Nawrócenie” (1934 r.), grano 
cztery razy. 

Wykorzystując swoje zdolności, wielo-
krotnie wzbogacał muzyką i śpiewem wie-
czornice patriotyczne. Prowadził liczący po-
nad 20 osób chór kolegiacki i występował w 
sztukach granych w kościele, „Szopka Polska” 
(1916 r.) i „Pro Christo” (1934 r.). Po odzy-
skaniu niepodległości w latach 1918 – 1919 
uczył śpiewu w Gimnazjum w Opatowie

Władysław Gnatowski zmarł 7 paździer-
nika 1938 r. i pochowany został na cmentarzu 
parafialnym w Opatowie, w grobowcu ro-
dzinnym. Spoczywają w nim także inni człon-
kowie jego rodziny, jego żona Maria zmarła 30 
listopada 1946 r. oraz synowie.

Zapis czasów wojny
Pamiętnik powstawał w formie rękopisu. 

Jego zawartość doskonale podsumował w na-
pisany później wstępie regionalista Stefan Ko-
tarski: „Wobec ustawicznego upływu czasu, 
dzielącego nas od wojny powszechnej -wiele 
ciekawych szczegółów tych chwil historycz-
nych ucieka z naszej pamięci. A chociaż tu i 
ówdzie ukazują się publikacje, opisujące te 
krwawe zmagania – są to jednak przeważnie 
wspomnienia ludzi wielkich, czynnych dyplo-
matów, wodzów naczelnych, jednym słowem 
tych, którzy raczej na wypadki w ten czy inny 
sposób wpływali, patrzyli na nie z punktu 
widzenia polityki państwowej. Bardzo mało 
zaś posiadamy dotychczas zapisków ludzi, 
stojących na uboczu, przeciętnych obywateli, 
szarych obserwatorów. Takiemi właśnie cieka-
wemi notatkami nie zaangażowanego nigdzie 
przedstawiciela polskiego społeczeństwa 
prowincjonalnego jest niniejszy „Pamiętnik 
wojny europejskiej” p. Władysława Gnatow-
skiego”.

Zapisy w pamiętniku były czynione na 
przestrzeni 3 lat. W 1914 r. od 30 lipca do 7 
grudnia (90 zapisów), w 1915 r. od 12 maja 
do 29 sierpnia (29 zapisów). W 1918 r. autor 
opisał tylko pamiętny dzień 3 listopada. Nie 
wiemy, dlaczego Gnatowski nie zachował cią-
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BIBLIOTEKA 
W NOWEJ SIEDZIBIE

księgozbiór na jednej powierzchni

Stara plebania. Miejsce zamieszkania Wła-
dysława Gnatowskiego i jego rodziny

głości pisania. Szkoda, że brak jest zapisów z 
okresu okupacji austriackiej, z lat 1916 - 1917, 
byłyby one bowiem nieocenionym źródłem 
do historii miasta, postaw społecznych czy ży-
cia kulturalnego w tym okresie.

W swoich zapisach autor opisywał przede 
wszystkim wydarzenia, ale poruszał też roz-
maite aspekty życia. Opisywał głównie to, w 
czym sam uczestniczył, co widział, ale również 
to, o czym tylko słyszał. Był bardzo dobrym 
obserwatorem. Nie brał oczywiście udziału 
w walkach, ale opisywał ich przebieg na pod-
stawie własnej wyobraźni, odgłosów walk, ru-
chów wojsk w mieście czy wieści przekazywa-
nych przez napotkanych żołnierzy i cywilów.

Zapisy obejmują np. obrazy przemarszów 
wojsk walczących stron, transportu rannych, 
zaopatrzenia i jeńców, którzy przetrzymywa-
ni byli w Monopolu. Mamy także kilka cie-
kawych wzmianek o nalotach lotniczych na 
Opatów, o udziale ludności cywilnej w forty-
fikacji miasta na początku października 1914 
r. czy też pochówkach żołnierskich na terenie 
Opatowa.

Ciekawe są także informacje o stosunku 
ludności do rosyjskiego wojska, o pierwszych 
kontyngentach żywnościowych nałożonych 
na ludność Opatowa i okolic przez Niemców 
w październiku 1914. Mamy wzmianki o 
zniszczeniach wojennych dokonanych w sa-
mym Opatowie i wiele innych szczegółowych 
informacji.

Jest również nieco rozważań na tematy 
osobiste, związane z rodziną. Przez cały okres 
walk 1914 r. Gnatowscy przebywali razem w 
Opatowie. 22 maja 1915 r., po ponownym 
rozpoczęciu walk pod Opatowem, zapewne, 
aby ochronić żonę i dzieci, Władysław Gna-
towski wysyłał żonę i dzieci z miasta do odda-
lonych od frontu Puław. Pod koniec sierpnia 
1915 r. rodzina powróciła do Opatowa i jest 
to jednocześnie data szczególna w pamiętni-
ku, bo informacja o tym stanowi w nim ostat-
ni systematycznie prowadzony zapis.

Pragnę podziękować Andrzejowi Ży-
chowskiemu za informacje i fotografie z jego 
zbiorów udostępnione na potrzeby tego tek-
stu.

Marek Lis. 
Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna już znajduje się w nowej 
siedzibie Opatowskiego Ośrodka Kultury. 
Wcześniej mieściła się w budynku przy 
ulicy Leszka Czarnego

- Nowy lokal został wyposażony w 
funkcjonalne regały na księgozbiór, ladę do 
wypożyczeń oraz niezbędny sprzęt – mówi 
dyrektor biblioteki Danuta Szypulska. - To 
miejsce stwarza dogodne warunki dla użyt-
kowników biblioteki, bezpieczne dojście, do-
stęp dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie 
działy znajdują się na jednej powierzchni.

Podczas otwarcia mieszkańcy zwie-
dzili nową bibliotekę. Pracownicy przed-

Księgozbiór liczy obecnie 40 tys. woluminów i znajduje się na jednej powierzch-
ni. Są oddzielne część przeznaczone dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Czytelnicy 
mają łatwy dostęp do książek, w tym osoby niepełnosprawne. Jest kącik kompute-
rowy, kącik malucha, gdzie znajdują się kolorowe krzesła, stoliczki. Dla najmłod-
szych są przygotowane książki, zabawki. 

stawili historię placówki oraz sylwetkę 
patrona, Stanisława Czernika, znanego 
pisarza, jednego z czołowych przedstawi-
cieli autentyzmu, ważnego nurtu polskiej 
literatury XX wieku. Stanisław Czernik 
urodził się w 1899 r. w Zochcinie koło 
Opatowa, zmarł w 1969 r. W nowej sie-
dzibie jest wyeksponowana jego postać. 
Otwarcie nowych pomieszczeń zbiegło 
się z 30-leciem nazwania biblioteki imie-
niem Stanisława Czernika.     

W części artystycznej wystąpili pod-
opieczni z OOK oraz z Liceum Ogólno-
kształcącego imienia Bartosza Głowac-
kiego. 
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pasjonaci, społecznicy

MEKKA 
POLSKIEJ GEODEZJI

Stowarzyszenie Inicjatyw Geodezyj-
nych i Kartograficznych „Geocentrum” 
zostało zarejestrowane w sierpniu 2007 
r. Członkami zarządu byli: Mirosław Rosz-
czypała, Paweł Sidor, Małgorzata Grzą-
dziel i Dominika Krzakowska-Pawlonka, 
która ostatnio złożyła rezygnację, chociaż 
nadal jest członkiem.

Inicjatywy, pomysły 
Stowarzyszenie założyła grupa osób, mi-

łośników miasta i regionu. Głównym celem 
była promocja zawodu geodety i kartografa, 
przypominanie dawnych sposobów pomia-
rów, pokazywanie urządzeń i nawiązanie do 
współczesnych technik geodezyjnych. 

- W statucie napisaliśmy także, że pro-
mujemy ziemię opatowską, historię miasta 
Opatowa, organizujemy związane z tym 
spotkania – podkreśla prezes stowarzysze-
nia, Mirosław Roszczypała.  - Nawiązaliśmy 
kontakty z wieloma uczelniami, z Politech-
niką Warszawską, Wojskową Akademią 
Techniczną w Warszawie, Akademią Gór-
niczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersyte-
tem Warszawskim, Akademią Rolnicą w 
Krakowie. 

Najważniejszą inicjatywą Stowarzysze-
nia było powołanie Muzeum Geodezji i 
Kartografii, które jest jego jednostką.  

 
W gronie wybitnych naukowców

To był moment, gdy w zawodzie geode-
ty dokonywał się przełom technologiczny. 
Często upadały dotychczasowe firmy i nie 
wiedziały, co zrobić ze starym sprzętem 
geodezyjnym. W ich miejsce pojawiały się 
nowe, które dysponowały nowoczesnymi 
technologiami i urządzeniami. Stare urzą-
dzenia wychodziły z użycia. Powstał wtedy 
pomysł, by stary sprzęt przejmować i budo-
wać podstawy przyszłego muzeum. 

Grupa zapaleńców na czele z Mirosła-
wem Roszczypałą podejmowała wiele prac, 
kontaktowała się z uczelniami, urzędami 
służby geodezyjnej. Z różnych źródeł,  firm 
geodezyjnych z całej Polski przejmowała 
stare mapy, książki. Dzięki temu udało się 
zgromadzić zbiór eksponatów i zorganizo-
wać wystawę. 

Muzeum świetnie promowało powiat 
opatowski. To nie tylko były zbiory, ekspo-
naty, ale także organizowane uroczystości, 
konferencje i spotkania związane z histo-
rią naszego regionu. Ta działalność skupiła 
grono wybitnych naukowców z dziedziny 
geodezji i kartografii. Geodeci w Polsce 
mówili, że Opatów stał się mekką polskiej 
geodezji. 

Co roku, na przełomie grudnia i stycz-
nia stowarzyszenie i muzeum organizowały 

spotkania opłatkowo-noworoczne, na któ-
re przybywało od 150 do 200 osób z całej 
Polski. - Bywało, że w naszym spotkaniu 
uczestniczyło trzech rektorów wyższych 
uczelni technicznych, Politechniki Święto-
krzyskiej, Wojskowej Akademii Technicz-
nej w Warszawie, Uniwersytetu Jana Pawła 
II w Lublinie – mówi Mirosław Rozczypa-
ła. - Oprócz tego przyjeżdżał prof. Bogdan 
Horodyski, emerytowany pracownik na-
ukowy, który reprezentował Uniwersytet 
Warszawski. Okazało się, że jego ojciec był 
mieszkańcem Opatowa. To postać bardzo 
ciekawa, autor wielu publikacji, wierszy o 
Opatowie. Dzięki kontaktowi z profesorem 
Horodyskim bardzo wzbogaciliśmy nasze 
zasoby muzealne.  

W każdym spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele kościoła. Wśród nich byli 
biskupi, Andrzej Dzięga, Edward Frankow-
ski, proboszcz pa-
rafii św. Marcina 
w Opatowie, dr 
Michał Spociński, 
dyrektor Muzeum 
Jana Długosza 
w Sandomierzu, 
ksiądz Andrzej 
Rusak, ksiądz  Jan 
Majewski, były 
poseł Ziemi Opa-
towskiej.

W nowej siedzibie 
Siedzibą sto-

warzyszenia i 
muzeum były po-
mieszczenia w bu-
dynku Starostwa 

Powiatowego. Zostały one jednak przezna-
czone na inne cele administracyjne. Wszystkie 
eksponaty muzeum trafiły do magazynów. 
Pomysł na jego reanimowanie pojawił się w 
związku z remontem i odbudową budynku 
przy szpitalu.

Powiat przejął ciężar remontu i przygoto-
wywania tego budynku, tworząc Powiatowe 
Centrum Kultury, Tradycji i Rekreacji. Jego 
część przeznaczył na lokalizację muzeum.

Termin odbioru technicznego budynku 
planowany jest na przełomie grudnia i stycz-
nia. Nastąpi wówczas proces odtworzenia 
zbioru urządzeń i dokumentów, który bę-
dzie trwał około 2-3 miesięcy. Władze sto-
warzyszenia uważają, że na początek ruchu 
turystycznego, na przełomie kwietnia i maja, 
będzie można już odwiedzać budynek po re-
moncie. 

(n)
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W DOMU ZGODNIE Z TRADYCJĄ
w świecie sztuki Stanisława Kwiatkowskiego 

„Szczęśliwy kto oglądał świat w chwilach przemiany i przełomu, Bogowie go do swego domu wezwali, by do uczty z nimi siadł”.

Urodziłem się w listopadzie 1955 r. w opatowskim szpitalu św. Leona. Dzieciństwo i wczesną młodość spędziłem wśród pól, łąk, 
sadów i strumieni naszej małej ojczyzny, w symbiozie z końmi i psami. Wspomnienia tego czasu zaważą w przyszłości na moich 
życiowych wyborach. 

Cezurę czaso-
wą stanowi wyjazd 
na nauki do szkoły 
średniej w 1970 r. 
Dobry los rzucił 
mnie do Krakowa, 
gdzie w 1975 r. 
uzyskałem maturę 
i obroniłem pracę 
dyplomową w Li-

ceum Sztuk Plastycznych. Konsekwencją 
tego było dalsze kształcenie w Krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, gdzie pobie-
rałem naukę: rysunku, malarstwa, rzeźby, 
grafiki (w prac. Miedziorytu i Plakatu). 
Zaliczyłem także Propedeutykę Architek-
tury, Integrację Malarstwa i Architektury w 
katedrze prof. dr. inż. arch. Tadeusza Gaw-
łowskiego. Dyplom Akademii obroniłem w 
1983 r. na wydziale malarstwa w pracowni 
„ostatniego polskiego kolorysty” prof. Jana 
Szancenbacha. Dziękuję Bogu za te nieco-
dzienne doświadczenia, za możliwość życia 
i bycia wśród tych niezwykłych ludzi Sztu-
ki, Kultury, wśród strażników Mądrości i 
Tradycji. Owocem tego są nasze liczne do-

zgonne przyjaźnie. To im w wielkiej mierze 
zawdzięczam to, kim dzisiaj jestem. 

W domu wychowano mnie zgodnie z 
tradycją w duchu niepodległości, tolerancji 
i otwartości. Nauczono jak ziarno oddzielać 
od plew. Upadek „Imperium Zła”, nadzieja 
na Polskę Niepodległą oddaliły wyrok wyjaz-
du z Polski, wpłynęły na moje życiowe decy-
zje i skłoniły do wyboru Opatowa na miejsce 
wewnętrznej emigracji. 
W domu moich rodzi-
ców założyliśmy rodzinę 
i od tej pory to ona de-
terminowała całokształt 
poczynań. Szczęśliwe 
dzieciństwo sześciorga 
naszych pociech jest na-
szym spełnionym celem. 
Moja trzynastoletnia 
„przygoda” z Kolegiatą 
to szczególny, bezcenny 
rodzaj doświadczenia, 
które było podróżą w 
czasie przez stulecia na-
szej historii. Obcowanie 
z historią poprzez sztu-
kę daje szersze spektrum 
postrzegania, zmniej-
szając dystans odległych 
dziejów i epok. Chwile, 
które urywam „walce 
o byt”, oddaję moim 
pasjom. Rejestruję 
ulotność chwili, klimat 

zjawiska i jego niepowtarzalność. Rysuję ar-
chitekturę, świadka naszej tożsamości, dzieło 
rąk naszych przodków, które to ślady daw-
nej świetności odnajduję w naszej bliższej 
i dalszej okolicy. Uprawiam sztuki piękne i 
stosowane: malarstwo, rysunek, rzeźbę, pro-
jektowanie przestrzenne oraz konserwację 
zabytków ruchomych.

Stanisław Kwiatkowski 
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wielkie karty naszej historii

Uroczystości 100-lecia odzyskania 
nieodległości rozpoczęły się od przemar-
szu mieszkańców od Ratusza do Kolegia-
ty św. Marcina z Tours, gdzie odprawiona 
została msza święta. W świątyni powitał 
wszystkich ksiądz prałat Michał Spociń-
ski.

- Przeżywamy radosne świętowanie 100. 
rocznicy odrodzenia Polski – powiedział 
ksiądz prałat. - To także świadectwo wiary 
polskiego narodu, to wiara w Jezusa Chry-
stusa, w jego zmartwychwstanie i zmar-
twychwstanie Polski. Tu w naszej prastarej 
kolegiacie odczuwamy patriotyczną radość.

Kazanie wygłosił ksiądz Jan Butryn z 
Szewny. – Po 123 latach niewoli dziękujemy 
Bogu i tym wszystkim, którzy przyczynili 
się do odzyskania wolności naszej ojczyzny 
– podkreślał w kazaniu. - Wolność została 
wymodlona i wywalczona, jak przypomniał 
niedawno Episkopat Polski. Polacy przecho-
wywali w swych domach rodzinnych wiarę, 
język ojczysty, kulturę, tradycję, religię, Tak 
umiłowali Polskę, że życie za nią oddawali.

 Po nabożeństwie delegacje szkół, za-
kładów pracy i instytucji przeszły przed 
pomnik majora Ludwika Zwierzdowskie-
go „Topora”. Burmistrz Andrzej Chaniec-
ki: przypomniał, jak sławna pieśń legio-
nów polskich stała się hymnem Polski. 
Podziękował za tak liczną obecność. Powi-
tał wszystkich gości. Powiedział, że odzy-
skanie niepodległości po 123 latach było 
najważniejszym wydarzeniem w historii 
Polski. Wojenne losy 1914-1918 dotknęły 
mieszkańców Opatowa i okolic, które trzy 
razy znalazły się na linii walk. Cytował 
fragmenty wydanej niedawno przez gminę 
książki Marka Lisa. Nawiązywał do myśli 
Jana Pawła II.

– Ojczyznę kocha się nie dlatego, że jest 
wielka, ale dlatego, że jest własna – pod-

ŻYJ TYSIĄC LAT 
NIEPODLEGŁA!
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kreślił burmistrz. – Co roku w rocznicę 
niepodległości wspominamy najważniejsze 
dla naszego państwa i narodu wydarzenia 
i ludzi, dzięki którym Polska wróciła na 
mapę polityczną Europy. Ważne rocznice 
uświadamiają nam, czym jest ojczyzna, wła-
sny kraj. Jubileusz zobowiązuje do takich 
codziennych zachowań i relacji ludzkich, 
które będą sprzyjać rozwojowi Rzeczpospo-
litej Polskiej, naszej opatowskiej wspólnocie 
mieszkańców.

Burmistrz Andrzej Chaniecki złożył 
wszystkim życzenia. - W tym jubileuszo-
wym, uroczystym  dniu Narodowego Święta 
Niepodległości, z głębi serca życzmy sobie, 
aby nasza ukochana ojczyzna Rzeczpospoli-
ta Polska już na zawsze była wolna. Aby była 
ojczyzną ludzi, których rozumiemy i którzy 
nas rozumieją. Abyśmy mogli w niej miesz-
kać bez poświęcenia życia i godności.

Poseł Kazimierz Kotowski przekonywał, 
że teraz jest dobry czas i moment, by podjąć 
zobowiązanie, jak chcemy postępować, jak 
kształcić i przygotowywać dzieci i wnuki, 
aby być jeden z drugim a nie jeden przeciw 
drugiemu. By rozmawiać po ludzku ze sobą. 
Takie postępowanie jest w naszej wierze 
chrześcijańskiej.

Doradca wojewody świętokrzyskiej 
Agaty Wojtyszek, Tomasz Staniek przekazał 
powiatowi opatowskiemu medal specjalnie 
wybity z okazji jubileuszu. Unikatowy medal 
będzie prezentowany w Podziemiach Opa-
towskich. Tomasz Staniek odczytał także list 
od wojewody. - Polski naród przetrwał wiele 
powstań narodowych. Dzięki przelewanej 
krwi zachowane zostały wartości narodowe, 
pamięć, umiłowanie wolności. Tegorocz-
ny jubileusz jeszcze bardziej wzmaga w nas 
dumę. Niech w sercach zostanie zapisany 
manifest Bóg, Honor, Ojczyzna. To także 
zachęta do budowania przyszłości.

Burmistrz elekt Grzegorz Gajewski 
przypomniał, że nasza ojczyzna istnieje po-
nad tysiąc lat, mamy jeden z najstarszych 
parlamentów na świecie, już ponad 600 lat 
temu tworzyliśmy unię między państwami. 
To my mamy najstarszą Konstytucję, drugą 
w świecie, wyznaczaliśmy standardy dla in-
nych państw i tworzyliśmy wzór dla innych 
narodów. - Gdy przestawaliśmy wierzyć w 
siebie, gdy pozwalaliśmy obcym ingerować 
w sprawy naszego kraju, zawsze dochodziło 
do katastrofy – powiedział. - Zniewolono 
nas przez dwa wieki, naród polski prze-
trwał, nigdy się nie poddał, zawsze był i bę-
dzie narodem ludzi wolnych. Mamy prawo 
być dumni z naszej historii, z białego orła, 
biało-czerwonej flagi. Żyj tysiąc lat Nie-
podległa, ojczyzno wielkiego i dumnego 
narodu!

LOT Z BIAŁO-CZERWONĄ FLAGĄ

Paralotniarze specjalnie na tę okazję 
uszyli długą, 20-metrowa flagę, którą ob-
ciążyli na końcu ciężarkiem. Tradycyjnie 
wystartowali z Brzezia. Jacek Chlebowski 
zaczepił flagę o nogę, Wojciech Kasprzycki 
go asekurował. 

- To odruch patriotyczny z naszej stro-
ny jako paralotniarzy, chcieliśmy uczcić 
ten dzień – mówi Wojciech Kasprzycki.  - 
Towarzyszyłem Jackowi i leciałem za nim. 
Utwierdzałem go w przekonaniu, że wszyst-
ko jest w porządku. On nie widział, co się 
działo z tyłu. 

Dotychczas warunki pogodowe wyklu-
czały wykonanie bezpiecznego lotu choćby 
podczas Narodowego Święta Konstytucji 
3-go Maja. W setną rocznicę listopadowego 
Święta odzyskania niepodległości pogoda 
dopisała. W południe sprzyjała pogoda i 
bez trudu paralotniarze dotarli do Opato-
wa.

Jacek Chlebowski i Wojciech Kasprzyc-
ki lot  wykonali z ogromną satysfakcją tym 
bardziej, że zsynchronizował się z uroczy-
stościami na Placu Obrońców Pokoju.  
Trasa  obejmowała również miejscowości: 
Tomaszów, Marcinkowice, Czerników, Wą-
worków,  Brzezie, Nikisiałka. 

Wbrew pozorom nie był to bezpiecz-
ny lot, wymagał pewnych zabiegów tech-
nicznych, przemyślenia, dobrego przygo-
towania paralotniarzy. Trudność polegała 
na tym, że pilot miał na plecach napęd ze 
śmigłem i należało wykluczyć możliwość 
splątania.  Próby zostały przeprowadzone 
już dwa lata temu wiosną. 

Podczas uroczystości 11 Listopada dwaj miejscowi paralotniarze wykonali loty 
nad miastem z flagą biało-czerwoną.   
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drogi do niepodległości
Na rynku w Opatowie odbyła się rekon-

strukcja bitwy, którą przed 155 laty stoczyli 
powstańcy styczniowi z wojskami rosyjski-
mi. 

Rekonstrukcja przed ratuszem
- To jedna z nielicznych potyczek wygra-

nych przez powstańców największego zrywu 
niepodległościowego – powiedział Roman 
Marchewka z Towarzystwa Przyjaciół Zie-
mi Opatowskiej, które było organizatorem 
uroczystości. - Bitwa z 25 listopada 1863 r. 
pięknie wpisuje się w obchody odzyskania 
niepodległości. Postanowiliśmy nadać temu 
wydarzeniu nazwę „Opatowskie drogi do nie-
podległości”.  

Roman Marchewka podczas rekonstruk-
cji dawnych zdarzeń pełnił rolę narratora. 
Przypomniał tło historyczne tamtych wyda-
rzeń. Około 20 listopada generał Józef Hauke 
–Bosak koncentruje 210 koni, czyli trzy szwa-
drony jazdy i na czele tych sił zamierza zdobyć 
Opatów. Wie, że siły rosyjskie zgromadzone 
w Radomiu i Opatowie wyruszyły na tłumie-
nie ruchów powstańczych w rejonie Iłży. 

Zwycięską bitwę odtworzyły na placu 
przed ratuszem dwie grupy rekonstrukcyjne: 
Małogoski Oddział Powstańczy oraz Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej 9. Kompania 
1863. Opatowa broniło około 180 żołnierzy 
rosyjskich, w tym kilku Kozaków i kampania 
żandarmerii. 

Piechota rosyjska zajmowała ratusz. Uda-
ło się przeprowadzić zwycięski atak. Kasa po-
wiatowa została zabrana. 5 żandarmów wzięto 
do niewoli, ze strony powstańców zginął pod-
porucznik Tyszkiewicz i ranny został jeden 
podoficer. Po zwycięskiej bitwie powstańcy 
udali się w kierunku Szydłowa. 

Wolny powiat opatowski
Tłumnie zgromadzili się na rynku miesz-

kańcy, którzy z uwagą śledzili rekonstruowane 

zdarzenia. Po ich zakończeniu przeszli przed 
pomnik Ludwika Zwierzdowskiego „Topo-
ra”, gdzie ustawiona została scena. Narrator 
poinformował, że uroczystości związane z po-
wstaniem styczniowym były obchodzone od 
początku odzyskania niepodległości. Często 
uczestniczył w nich Józef Piłsudski. Miesz-
kańcy powitali rekonstruktorów, marszałka i 
żołnierzy niepodległej Rzeczpospolitej. 

-  Witamy w wolnej, niepodległej Polsce 
– zwrócił się do mieszkańców marszałek Józef 
Piłsudski. - Kiedy wyruszaliśmy spod krakow-
skich Oleandrów z małą garstką ludzi, żołnie-
rzy, strzelców, późniejszych legionistów nikt 
nie przypuszczał, że Polska w 1918 r. odzyska 
upragnioną niepodległość. Witam serdecznie 
w imieniu własnym, w imieniu burmistrza, 
starosty. Niech żyje wolna Polska! 

Starosta opatowski Tomasz Staniek po-
dziękował mieszkańcom za przybycie. - To 
bardzo ważne dla nas, gdyż rozpoczynamy 
szóstą kadencję samorządu – powiedział. - Ta 
obecność dodaje nam wiary, że to, o czym mó-
wiliśmy niedawno, uda nam się zrealizować. 
Jesteśmy dumni, że mamy wolną Polskę, wol-

ATAK NA KASĘ 
ny powiat opatowski.   

Burmistrz Grzegorz Gajewski nie ukry-
wał, że frekwencja przeszła jego najśmielsze 
oczekiwania.  - Chcemy państwa zapewnić, 
że tak jak wsparliśmy doskonały pomysł To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej, tak 
będziemy wspierać każdą inicjatywę patrio-
tyczną, historyczną, religijną wskrzeszającą 
ducha patriotyzmu, integrującą społeczność 
Opatowa - powiedział. 

Grzegorz Gajewski poinformował, że 
niedawno podjął ze starostą decyzję, by odbu-
dować i zadbać o miejsce związane z mogiłą  
powstańców, którzy leżą obok szpitala. Staro-
sta Tomasz Staniek zaprosił na jarmark bożo-
narodzeniowy, na wspólną opatowską wigilię. 
Na scenie pojawiły się miejscowe zespoły, 
grupy artystyczne, Opatowski Teatr Muzycz-
ny, który przedstawił inscenizację i śpiewał 
wspólnie z mieszkańcami pieśni patriotyczne. 

Mieszkańcy mogli się zagrzać przy ogni-
sku. Przygotowano krówki opatowskie w  
specjalnym opakowaniu, które upamiętniało 
wydarzenie. Nie brakowało gorącej grochów-
ki i grzańca. 
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nasze firmy

odnawiają stare nagrobki 

DOBRY TOWAR 
W DOBREJ CENIE

Zdzisław Czopek, Piotr Żurek przed sklepem przy ulicy Partyzantów

Właścicielami firmy Grosik, która 
istnieje od 1999 r., są: Andrzej Bęben, 
Zdzisław Czopek, Piotr Żurek. Od począt-
ku istnienia siedzibą firmy jest budynek 
byłego kina przy ulicy Partyzantów 2. 

Najwięcej chleba i nabiału
Firma zajmuje lokal o powierzchni oko-

ło 200 metrów kwadratowych. - Zajmujemy 
się detaliczną sprzedażą produktów, artyku-
łów spożywczych, pieczywa, nabiału, napo-
jów, słodyczy – podaje Piotr Żurek. – Przez 
lata działalności rozwijaliśmy branże, spro-
wadzaliśmy więcej niektórych produktów. 
Powstało oddzielne stoisko wędlin, później 
stoisko mięsne, drobiowe. Powierzchnia 
sklepu zwiększyła się ze 100 do 200 me-
trów. Zostaliśmy właścicielami budynku, 
teraz sklep może się rozwijać. Ma bardzo 
duży asortyment. Staramy się, żeby był u nas 
dobry towar w dobrej cenie. Na tym bazuje-
my. Grosik to nasza nazwa zastrzeżona. W 
tej chwili jesteśmy franczyzobiorcą w sieci 
Lewiatan.  

Drób i mięso pochodzi od trzech do-
stawców  z województwa świętokrzyskiego 
i mazowieckiego. Najwięcej sprzedaje się 
chleba i nabiału. Klienta interesuje przede 
wszystkim cena. – Na pewno odczuliśmy 
powstanie jednej, drugiej dużej sieci – nie 
ukrywa właściciel. - Zamknięte zostały 
lokalne, opatowskie firmy rodzinne, miej-
scowe, bo nie wytrzymały konkurencji. My 
jakoś dajemy sobie radę do tej pory, ale nie 
jest lekko. Stali klienci nas nie opuszczają. 

Sklep w dawnym kinie
Właściciele Grosika mają także pro-

blem z nabyciem gruntu, na którym stoi 
budynek. Ten budynek ma piękną tradycję, 
historię. Przed wojną mieściła się tu siedzi-
ba straży ogniowej, po wojnie – kino. – Naj-
pierw dzierżawiliśmy lokal od firmy Apollo 
z Krakowa, która była właścicielem budyn-
ku – wyjaśnia Piotr Żurek. - Budynek ku-
piliśmy w 2005 r.  Gruntu do tej pory nie 
możemy kupić, bo włada nim Urząd Mar-
szałkowski w Krakowie, gdzie wnosimy 
opłaty. Podnoszą nam czynsz, nie mamy na 
to wpływu. Podaliśmy sprawę do sądu, ale 
przegraliśmy, bo właściciel może ustalać 
stawki opłat. Chcemy jak najszybciej nabyć 
prawa własności, ale na razie nie możemy 
dojść do porozumienia. 

Przydałby się większy parking
Obecnie Grosik zatrudnia 11 osób na 

pełnych etatach. Pracownicy co miesiąc 
otrzymują regularnie pensje. – Zmian nie 
przewidujemy, rozwoju też nie, ograni-
cza nas miejsce. Nie ma już możliwości – 

mówi właściciel. -  Naszą bolączką jest brak 
większego parkingu, którego nie możemy 
powiększyć, bo nie ma na to miejsca. Tak 
jesteśmy usytuowani. Poza tym nasz budy-
nek kończy się na Starówce, gdzie bez zgody 
konserwatora nic nie można zrobić. 

Firma posiada większe budynki w dru-
gim miejscu, przy ulicy Sienkiewicza. Po-
wstaje tam centrum handlowe, jest blisko 
targowica, CPN. - I jeśli będziemy inwe-
stować, to tam – mówi o ewentualnych pla-
nach właściciel. 

Na cmentarzu parafialnym w Opa-
towie po raz kolejny odbyła się kwesta, 
którą zorganizowało Towarzystwo Przy-
jaciół Ziemi Opatowskiej. Razem zebra-
no 8680,19 zł oraz 2 funty brytyjskie i 
20 pensów. 

- Kwesta cieszyła się, jak co roku, du-
żym zainteresowaniem mieszkańców mia-
sta i okolic, którzy chętnie wspomagali 
szczytny cel, jakim jest ratowanie, zabez-
pieczanie i renowacja zabytkowych, często 
XIX-wiecznych pomników nagrobnych 
na miejscowej nekro-
polii – mówi prezes 
TPZO, Wojciech 
Gdowski. 

Dotychczas z pie-
niędzy, zebranych 
podczas kwesty zabez-
pieczono i odrestauro-
wano między innymi 
najstarszą na cmen-
tarzu płytę nagrobną 
kantora opatowskiej 
kolegiaty Grudziń-
skiego z 1802 r., grób 
bardzo zasłużonego 

dla miasta Seweryna Horodyskiego, przy 
którym umieszczono tablicę informacyj-
ną, grób rodziny Gano, z której pochodził 
urodzony w Opatowie przyszły generał 
Stanisław Gano, figurę na grobie Józefa 
Korytyńskiego, uczestnika powstania li-
stopadowego i jego rodziny, grób Ludwi-
ka Bukowieckiego, miejscowego lekarza, 
uczestnika powstania styczniowego, dwa 
nagrobki prawosławne osób pochodzą-
cych z Rosji i mieszkających w Opatowie 
w czasie zaborów.

Z KWESTĄ NA CMENTARZU
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Trzeba być z ludźmi 
doświadczenie proboszcza z Włostowa

W środku polskiej kultury
Pochodzi z ziemi opoczyńskiej, z 

Drzewicy. Te tereny należały dawniej do 
diecezji sandomierskiej. W 1985 r., po 
maturze, dostał się do seminarium. Ukoń-
czył je w 1991 r. i jako neoprezbiter został 
skierowany do parafii Matki Bożej Odku-
piciela na osiedlu Rosochy w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Po roku ksiądz biskup 

przeniósł go do kościółka Najświętszego 
Serca Jezusowego przy ulicy Sandomier-
skiej, gdzie pracował pięć lat.

Zdecydował się wyjechać do rodaków 
na Białoruś. Pół roku przebywał w para-
fii Oszmiany, jeszcze nie miał wtedy po-
zwolenia od miejscowych władz na pracę 
duszpasterską. Gdy otrzymał pismo, bi-
skup Aleksander Kaszkiewicz z Grodna 

Ksiądz Paweł Goliński przybył do parafii we Włostowie w 2013 r. Wcześniej przez 
wiele lat prowadził pracę duszpasterską na Białorusi.

skierował go do miejscowości Bieniako-
nie, do parafii przy granicy białorusko-
-litewskiej. 

– Od razu znalazłem się w środku na-
szej kultury – opowiada ksiądz Paweł Go-
liński. – To tereny Maryli Wereszczaków-
ny, miłości Adama Mickiewicza. To tam 
przed wielką emigracją poeta przyjeżdżał 
do państwa Puttkamerów, do ich dworu. 
Miejscowi doskonale znają te epizody z 
biografii naszego wieszcza. 

Ksiądz Paweł Goliński pracował w 
Oszmianach trzy lata, potem ksiądz bi-
skup skierował go do Sanktuarium Matki 
Bożej Trokielskiej blisko Lidy. 

Chronią wiarę i polskość
W Trokielach ksiądz prowadził trochę 

inną pracę duszpasterską, bo kościół tam 
przez wiele lat był zamknięty, zniszczony. 
Jednak dzięki życzliwości i pracowitości 
wiernych udało się go odbudować.- Wier-
ni wszędzie przyjmowali mnie bardzo ser-
decznie, bo nie mieli kapłana przez wiele 
lat – mówi ksiądz Paweł Goliński. - Cie-
szyli się, że przyjechałem z Polski i Polska 
nie zapomniała o nich, chociaż zmieniły 
się granice państw.

Ksiądz ze wzruszeniem wyjaśnia, że 
Polacy, którzy tam pozostali, chronili 
swą polskość, wiarę, mimo różnych prze-
śladowań. Przetrzymali w sobie miłość 
do Boga i ojczyzny. To było dla księdza 
bardzo budujące doświadczenie. - Oni 
stracili to, co kochali – podkreśla. - My 
mamy wiarę na co dzień i nie zawsze do-
ceniamy. Odprawiałem tam mszę w języ-
ku polskim, wierni inaczej nie wyobrażali 
sobie nabożeństwa. W języku ojczystym 
zachowali w pamięci pieśni. 
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prasa niezależna sprzed 30 lat

LICZĄCY SIĘ GŁOS 

Sanktuarium było miejscem wielu 
uzdrowień, w środku znajdował się obraz 
Matki Bożej. Udało się go doprowadzić do 
koronacji papieskimi koronami. Uczynił to 
świętej pamięci ksiądz kardynał Kazimierz 
Świątek, ikona kościoła na Wschodzie. 

W Trokielach ksiądz przebywał trzyna-
ście lat

Trudno żyć bez wiary
Praca wśród Polaków na Wschodzie 

sprawiała mu dużo zadowolenia. – Tamtej-
si katolicy z większym szacunkiem, czcią, 
zaangażowaniem podchodzą do wiary – 
mówi ksiądz Paweł Goliński. - Pozostała 
im tylko modlitwa różańcowa, bo nie po-
siadali kapłana. A jeśli był, to gdzieś dale-
ko. Oni tęsknili za mszą świętą, komunią, 
spowiedzią. Wielka jest prostolinijność 
tamtejszych ludzi. Ich wiara jest bardzo 
prosta, tak to tak, nie to nie. To bardzo 
mocni ludzie. 

Często jest tak, że katolik to Polak, 
prawosławny to Białorus. Ludzie wscho-
du z większą emocją podchodzą do życia, 
z serdecznością. W parafii nie dochodziło 
do żadnych problemów. Ksiądz uzyskiwał 
pomoc nawet od ludzi niewierzących. 

Tamtejsi mieszkańcy doświadczyli, że 
bez Boga jest bardzo trudno żyć. Sfera du-
szy jest bardzo ważna. Ludzie po swojemu 
dochodzili do wiary. Na co dzień widzieli, 
że życie bez Boga prowadzi do ruiny. Czło-
wiek nie jest w pełni człowiekiem, gdy duch 
zostanie zniszczony.

Stawia na pracę duchową
Po szesnastu latach, w 2013 r., ksiądz 

Paweł Goliński wrócił do diecezji sando-
mierskiej. Ksiądz biskup skierował go do 
Włostowa, gdzie od 4,5 roku jest pro-
boszczem. – Po likwidacji cukrowni dużo 
osób wyjeżdża szukać pracy za granicą, 
bo nie ma jej na miejscu - mówi o pro-
blemach demograficznych. - Włostów się 
wyludnia. To oddziałuje na całą wspólno-
tę religijną. Młodzi kończą studia i już nie 
wracają. 

Ksiądz pracuje w parafii, z której wy-
wodzi się kilku księży, między ksiądz pra-
łat Zbigniew Wiatrek pracujący obecnie 
w Ostrowcu, Sławomir Olszewski, który 
jest w Niemczech. Parafia modli się o ko-
lejne powołania.

- Ważna jest praca duchowa z dziećmi, 
młodzieżą – podkreśla ksiądz proboszcz. 
- Trzeba być nieustannie z ludźmi i wska-
zywać im drogę do Boga. W czasach za-
biegania wiara jest ostoją spokoju, rów-
nowagi.

(n)

„Wiadomości Opatowskie” powstały 
z inicjatywy Andrzeja Filipiaka. W skład 
redakcji weszli: Marek Baradziej, Adam 
Kowalczuk, Teresa Jachimkowska, Zbi-
gniew Nogal i jeszcze dwie osoby, ale nie 
pamiętam ich nazwisk. Pismo zaczęto 
wydawać jesienią 1989 r. Pierwszy numer 
zawierał odezwę Tymczasowego Komite-
tu Obywatelskiego z października 1989 
r., która nawoływała wszystkich obywa-
teli dobrej woli o wsparcie najlepszych 
kandydatów na radnych Rady Miejskiej 
w Opatowie. 

Pismo zajmowało się sprawami spo-
łeczno-politycznymi i historycznymi, 
szczególnie problemami Opatowa. Wszy-
scy angażowali się w przedstawianie i na-
stępnie rozwiązywanie problemów dnia 
codziennego Z pismem współpracowali, 
pisząc teksty dotyczące najnowszej histo-
rii Opatowa:  śp.   Bronisław Ostrowski 
„Cichy”,  Antoni Sułowski „Zuch”,  Ry-
szard Staszewski „Chimera”.  Wydaliśmy 
5 numerów. Szkoda, że tak mało. Najważ-
niejsze jednak, że to był liczący się głos 
w bardzo trudnych czasach przemian 
ustrojowych. Dziś mogę powiedzieć, że 
Kwartalnik „Opatów” jest pismem na-
wiązującym do ówczesnego pisma. 

Na zakończenie chciałbym przy-
toczyć tekst od redakcji z pierwszego 
numeru do mieszkańców: „W dniu 11 
października 1989 roku na terenie Opa-
towa zawiązał się Tymczasowy Komitet 
Obywatelski. Powstał on z lokalnych 
ogniw Solidarności, osób, które w okre-
sie stanu wojennego oraz przejściowym 
tj. od chwili ponownego reaktywowania 
Solidarności nie zrezygnowały z walki, 
o demokratyzacje i wyzwolenie Polski, a 
także z inicjatywy tych osób, dla których 
przyszłe losy Opatowa i jego mieszkań-
ców nie są im obojętne. Stanęliśmy w 
obliczu przełomu, historycznego spo-
łecznego, politycznego i gospodarczego. 
Od nas, od ludzi dobrej woli zależy, czy 
przejmiemy w nasze ręce losy własne, 
miasta i gminy, czy wygramy zbliżające 
się szybkim krokiem wybory do samorzą-
dów terytorialnych, Danej nam szansy 
nie możemy zmarnować. Musimy porzu-
cić wszelkie wzajemne swary i kłótnie 
niejednokrotnie podsycane niepotrzeb-
nymi emocjami. Musimy się zjednoczyć, 

W 8. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego z inicjatywy kilku członków Komite-
tu Obywatelskiego w Opatowie zaczął ukazywać się biuletyn pod tytułem  „Wiadomo-
ści Opatowskie”.  Biorąc pod uwagę obecny poziom druku prasy, ówczesne pismo było 
bardzo surowe pod względem edytorskim. 

nie oglądać się na własne słabości, niedo-
skonałości, musimy się pozbyć animozji 
i uprzedzeń. Oczekujemy od mieszkań-
ców Opatowa masowego wsparcia nasze-
go ruchu, który jest otwartym ruchem 
społecznym na wszelkie inicjatywy słu-
żące budowaniu lepszej przyszłości dla 
naszego miasta, nas samych, naszych do-
mów, rodzin, naszej nękanej głębokim, 
kryzysem ojczyzny. W niedługim czasie 
swoje podwoje otworzy przydzielony 
nam lokal, gdzie będziemy pełnić stałe 
dyżury. O szczegółach powiadomimy w 
następnym numerze”.  

Marek Baradziej 
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klub „Promenada” na scenie

Z TAŃCEM PRZEZ ŻYCIE 

Barwne kostiumy, piękna muzyka
Prezentacje tańca towarzyskiego, no-

woczesnego i współczesnego w różnych 
kategoriach wiekowych mogli podziwiać 
widzowie licznie zgromadzeni w sali wido-
wiskowej. W ponad godzinnym programie 
artystycznym wzięli udział zaproszeni go-
ście, mali artyści z Przedszkola Publiczne-
go, Szkoły Podstawowej Nr 1 i SP Nr 2.

- Barwne kostiumy, piękna muzyka, 
radość dzieci i oklaski publiczności, w ta-

Klub Tańca "Promenada" z Opatowa, który działa już od 25 lat, po raz kolejny pre-
zentował swoje umiejętności na „Gali Tanecznej", która odbyła się w końcu paździer-
nika w Opatowskim Ośrodku Kultury. 

kiej atmosferze odbywa się co roku nasza 
gala – mówi znakomity instruktor klubu 
Roman Dulny. - Różnorodność prezenta-
cji jest wynikiem ciężkiej codziennej pracy 
tancerzy, którzy w poszczególnych gru-
pach wiekowych i stylach tanecznych ćwi-
czą pod moim okiem technikę, charakter i 
choreografię. Taniec jest wspaniałą formą 
spędzania wolnego czasu, z czego skorzy-
stało w tym roku szkolnym 60 uczniów. 

Utalentowana, ambitna, pracowita, o 
wspaniałej aparycji Klaudia Bełczowska 

zatańczyła choreografię „Kabaret”

Nieoszlifowaną jeszcze perełką najmłodszej 
grupy w klubie „Promenada” jest niespełna 

7-letnia Zuzia Bańcer Para Krystian Wiącek i Barbara Borzęcka świetnie radzą sobie na przeglądach

Klaudia w „Kabarecie”
Największą popularnością cieszą się 

zajęcia z tańca nowoczesnego i współcze-
snego, następnie wymagający samodyscy-
pliny i współpracy z partnerem taniec to-
warzyski. Ten ostatni reprezentowany jest 
przez pary Klubu „Promenada” na woje-
wódzkich Konfrontacjach Tanecznych 
kilka razy w roku. Dobrze zapowiadającą 
się parą w kategorii 10-11 lat jest Kry-
stian Wiącek i Barbara Borzęcka, która 
świetnie radzi sobie z technicznymi ele-
mentami tańców latynoamerykańskich.

Taniec współczesny oparty na idei 
baletu, chociaż nie trzyma się jego sztyw-
nych ram, daje ogromne możliwości wy-
razu artystycznego, z którego świetnie 
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z dawnych dokumentów

HOSPODARSCH, 
KAT OKRUTNY 

W domu państwa Cybulskich przy ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, od 
lewej: Zbigniew Cybulski, syn Ryszarda, Ryszard Cybulski, Janina Cybulska z Gliwic, żona 

Jacka, artysty Operetki Śląskiej, brata Ryszarda.

korzysta najstarsza grupa tancerek. Każda 
z choreografii, którą prezentują, jest inna 
i pozwala widzom przeżyć inne doznania 
artystyczne. Na ostatniej gali można było 
zobaczyć liczne prezentacje solowe. Jedną 
z solistek była utalentowana, ambitna, 
pracowita, o wspaniałej aparycji Klaudia 
Bełczowska, która zatańczyła choreogra-
fię „Kabaret” opartą na temacie muzycz-
nym z filmu pod tym samym tytułem.

- Klaudia jest uczennicą, która zaczy-
nała swoją przygodę z tańcem ćwicząc 
taniec towarzyski, dba o dokładne wyko-
nanie elementów technicznych ze wszyst-
kimi szczegółami, ma dystans do samej 
siebie i przez swoją świadomość tego, co 
robi i co chce osiągnąć, czyni  duże postę-
py – podkreśla Roman Dulny. - Każdy z 
tancerzy i tancerek w naszym klubie jest 
zresztą inną osobowością, reprezentuje 
różne typy temperamentu, mentalności i 
energii, co jest naturalne.

Pobudzić energię, 
przełamać kompleksy

Taniec, jak opowiada z dużym znaw-
stwem Roman Dulny, to forma zajęć, któ-
ra u osób nieśmiałych i cichych pobudza 
uśpione pokłady energii, małymi krokami 
pozwala pokonywać kompleksy. U osób z 
tak zwanym temperamentem pozwala na 
wyrażenie siebie ruchem i spożytkowanie 
nadmiaru energii w dobrym kierunku. 
Tę różnorodność charakterów najlepiej 
zauważyć na zajęciach z najmłodszymi 
dziećmi, ich spontaniczność i szczerość 
wyrazu na scenie, zawsze spotyka się z 
ogromną życzliwością publiczności.

Nieoszlifowaną jeszcze perełką naj-
młodszej grupy w klubie „Promenada” 
jest niespełna 7-letnia Zuzia Bańcer, któ-
ra na „Gali” wcieliła się w rolę roztańczo-
nego Michaela Jacksona. Pomimo młode-
go wieku, z powodzeniem radzi sobie z 
coraz trudniejszymi krokami tanecznymi.

Obecne zajęcia treningowe opatow-
skiej „Promenady” skupione są na progra-
mach tanecznych różnych grup. Każda z 
nich pracuje nad wymagającymi i pełny-
mi detali choreografiami. Wiosną 2019 r. 
grupy powalczą na ogólnopolskich kon-
kursach tanecznych. 

- Wszystkie osoby, które chcą realizo-
wać się po przez ruch, pożytecznie spę-
dzić wolny czas, pokonać swoje komplek-
sy, a przy tym nauczyć się czegoś fajnego 
i dobrze się bawić zapraszamy na zajęcia 
taneczne do naszego klubu w OOK – za-
chęca Roman Dulny. - Do zobaczenia na 
zajęciach!

Janina Cybulska pokazuje dokumenty 
o kacie Opatowa, Richardzie Hospodar-
schu. człowieku okrutnym. Do dzisiaj pa-
miętają go najstarsi mieszkańcy.

- Mój mąż Jacek (1928 -2011) zezna-
wał w jego procesie w Limburgu jako świa-
dek wraz ze swoim bratem Kazimierzem 
Cybulskim z Opery Łódzkiej, żołnierzem 
AK i  panem Niewójtem – opowiada Jani-
na Cybulska. - Obserwował go i widział, 
jak wyprowadzał ludzi na cmentarz i tam 
ich zabijał. Najpierw były to osoby pocho-
dzenia żydowskiego.  

Richard Hospodarsch był starym czło-
wiekiem, dostał dożywocie. Ta sprawa 
odbiła się szerokim echem w Opatowie, 
w całym kraju i na świecie. Ukazywały 
się liczne notatki, artykuły w gazetach. 
Kazimierz Cybulski je gromadził. W jego 
zbiorach zachował się wycinek z dziennika 
kieleckiego „Słowo Ludu”. 

- Postanowiłam dostarczyć te doku-
menty do Kwartalnika „Opatów” – mówi 
Janina Cybulska. - Przypadkowo segre-
gowałam wszystkie dokumenty. Mój zięć 
chciał je wyrzucić, ja je zachowałam. Posta-
nowiłam przekazać dokumenty tam, gdzie 
jest ich godne miejsce. 

 Wśród przyniesionych przez Jani-
nę Cybulską dokumentów znajduje się  
zdjęcie z 1942 r. przy grobie Donata w 
Opatowie. Widać na nim żonę Donata, 
komenda SD, Hospodarscha, kata Opato-
wa, tłumaczkę Rzetelną z córką, wnuczkę 
Donata.   

Jest też pismo z 22 grudnia 1977 r., z 
Ministerstwa Sprawiedliwości, Głównej 
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskiej 
w Polsce. Pismo skierowane jest do Jac-
ka Cybulskiego w związku z wezwaniem 
do stawienia się w sądzie w Limburgu w 
charakterze świadka w procesie  Richarda 
Hospodarscha.   

Z kolei w wycinku prasowym ze „Sło-
wa Ludu”, jest artykuł Longina Kacza-
nowskiego „Kat Opatowa przed sądem”, 
w którym możemy przeczytać: „Kat 
Opatowa, rozdział w książce Zbigniewa 
Nosala „Pieśń o zabiciu” tak się kończy: 
„Okręgowa Komisja Badania Zbrodni 
Hitlerowskich w Kielcach zakończyła 
śledztwo przeciwko Richardowi  Ho-
spodarschowi. Znalazło się dwudziestu 
bezpośrednich świadków dwudziestu 
morderstw. Kto wie, gdzie jest Hospo-
darsch?” Odpowiedź na to pytanie posta-
wione przez reportera jesienią 1974 roku, 
w czas wydania „Pieśni o zabiciu”, znana 
była już kilka miesięcy później. Stało się 
to za sprawą zgromadzonych przed kie-
lecką komisją materiałów dowodzących 
zbrodniczej działalności kata Opatowa. 
Pozwoliły one na odkrycie dokładne-
go adresu zamieszania Hospodarscha 
zamieszkującego w okolicy Limburga i 
wszczęcie przez tamtejszą prokuraturę 
śledztwa. W ostatnim czasie sprawa Ho-
spodarscha znalazła się w kulminacyjnym 
punkcie. Okupacyjny zbrodniarz zasiadł 
na ławie oskarżonych”.
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W 1939 r. miałam 3 lata
wspomnienia wojenne

Zapamiętałam nocne wyjście z 
domu, jazdę autobusem, naloty samolo-
tów i konieczność częstego wysiadania 
z autobusu i ukrywania się w polu przed 
obstrzałem. Pamiętam pożegnanie z tatą 
i smutek rozstania. 

Rodziny policjantów były ewakuowa-
ne razem z personelem Komendy Powia-
towej Policji Państwowej w Opatowie. 
Wspólna podróż była krótka – rodziny 
zostały, a funkcjonariusze jechali dalej na 
wschód. 

Zatrzymaliśmy się w okolicach Kra-
śnika u gospodarzy rolników, którzy 
udzielili nam gościny. W połowie wrze-
śnia wróciliśmy do Opatowa. Czekał na 
nas stryj mamy, Marcin Kościolek, któ-
ry ocalał, ale utracił cały dorobek życia. 
Dom, w którym mieszkał, został zbom-
bardowany (w tym miejscu jest obecnie 
Urząd Pocztowy). My mieszkaliśmy przy 
ulicy Wiejskiej 5 a (dziś Partyzantów 21) 
w małym drewnianym domku, który ro-
dzice kupili w kwietniu 1939 r. Znajdo-
wały się tam dwa małe pokoje i bardzo 
mała kuchnia. Jeden z pokoi zajęli Niem-
cy już w pierwszych dniach wojny i po-
zostawał w ich dyspozycji do lipca 1944 
r. Do naszego pokoju dokwaterowano 
pięcioosobową rodzinę Koniecznych wy-
rzuconą z Poznania. W tej ciasnocie żyli-

śmy całą zimę, do czasu, gdy wysiedleńcy 
dostali swoje lokum.

Do szkoły poszłam w 1943 r. Mam 
świadectwo ukończenia I klasy na dru-
ku w języku niemieckim. Dni, w których 
chodziliśmy do szkoły było bardzo mało, 
bo Niemcy zajęli budynek szkolny i zaję-
cia lekcyjne odbywały się w różnych miej-
scach, np. w synagodze, po likwidacji getta 
w barakach szpitala zakaźnego.

Kiedy w 1944 r. front zatrzymał się 
na Wiśle, Niemcy przygotowali się do 
odpierania nalotów i obrony stadionu, na 
którym znajdowało się przedsiębiorstwo i 
magazyny paliwa. Za płotami domów przy 
ulicy Wiejskiej rozciągały się pola uprawne 
sięgające zabudowań Franciszka Kuchar-
skiego. Nie umiem określić odległości, ale 
na tej przestrzeni umieszczona była armata 
przeciwlotnicza (dużego kalibru, jak okre-
ślał mój brat), która ostrzeliwała samoloty. 
Hałas wystrzałów był trudny do zniesienia 
i został w mojej pamięci do dziś. Rosjanie 
zrzucali bomby zapalające na pola dojrza-
łych zbóż. Lecące perzyny, huk wystrzałów 
i silników samolotowych to pejzaż i muzy-
ka wakacji, jakie miały dzieci w 1944 r. W 
południe 14 sierpnia nadleciały rosyjskie 
samoloty i zrzuciły bombę na szkołę, na-
sze boiska, stadion oraz pobliskie domy. 
Najbardziej ucierpiały dwa: państwa Zają-
ców i nasz. W czasie nalotu przebywaliśmy 
w schronie zbudowanym za ogródkiem, 
gdzie oprócz nas były jeszcze trzy sąsiad-
ki. Po wyjściu ze schronu zobaczyliśmy, że 
nasz dom nie nadaje się do zamieszkania. 
Nie miał okien, dachu, drzwi.

Zabierając trochę niezbędnych rzeczy 
udaliśmy się na poszukiwanie noclegu. Do 
swojej piwnicy przyjęli nas państwo Koza-
kowie (obecnie ulica Kopernika), a rano 
powędrowaliśmy do klasztoru ojców ber-
nardynów, gdzie na korytarzu przykościel-
nym zastaliśmy już innych bezdomnych 
mieszkańców miasta.  

Wypadło nam miejsce przy drzwiach 
do zakrystii przed krzyżem. Dużo później 
dowiedziałam się, że to zabytkowy krucy-
fiks z 1400 r. Tu, na słomianym barłogu, 
żyliśmy dwa miesiące. Pamiętam, że musia-
łam wcześnie wstawać, bo mamusia uzna-
ła, ze przed poranną mszą świętą musimy 
sprzątnąć posłanie, aby ksiądz mógł wejść 
do zakrystii. Zresztą brat był ministran-
tem, mama osobą wierzącą i codziennie 
uczestniczyli we mszy. Ja, jako małoletnia, 
czasami.

Tu powracam do nalotu z 14 sierpnia. 

Upadły dwie bomby, jedna przed, a druga 
za domem. Wybuchła tylko ta, która upa-
dła na jezdnię, druga padła na pole pana 
Bartnika, które znajdowało się za naszym 
płotem. Potem uprzątnęli ją saperzy.

Znajdowaliśmy się między bombami i 
to, ze ocaleliśmy mama uznała za cudowne 
i powzięła decyzję o złożeniu ofiary dzięk-
czynnej z najcenniejszej z posiadanych 
rzeczy. Był to damski zegarek, złoty z szafi-
rem. Prosiła Ojca Przeora, aby umieścił go 
na Ołtarzu Tłoczni Mistycznej. Ten radził, 
by dobrze się zastanowiła na decyzją. Może 
lepiej byłoby, gdyby sprzedając zegarek za-
spokoiła jakieś potrzeby materialne. Mama 
odrzuciła tę radę. Nie byłam zadowolona, 
zegarek bardzo mi się podobał i marzyłam, 
że będzie mój jak dorosnę.  

W czasie naszego przebywania w klasz-
torze , w dniach, kiedy nie było nalotów i 
strzelaniny, mama z bratem przystosowy-
wali dom do zamieszkania w zimie. Okna 
zabijali deskami, robili prowizoryczne 
drzwi. W opuszczonym domu pozostawio-
ne mienie padło ofiarą złodziei. Stracili-
śmy maszynę do szycia, łóżka, stół, krzesła, 
pościel, naczynia stołowe, a ja najboleśniej 
odczułam stratę lalek i innych zabawek. 
Płakałam bardzo długo po otrzymaniu tej 
wiadomości.  

W październiku mama podjęła decyzję 
powrotu do domu, bo najważniejszą rzeczą 
okazało się pozbycie insektów, pcheł, wszy 
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PRZEPIS NA PIERNIK LUB PIERNICZKI
Produkty: 1 kg mąki, 1 łyżeczka sody, 

2 łyżeczki cynamonu, 1/4 łyżeczki goździ-
ków, 1/4 łyżeczki gałki muszkatołowej, 1/2 
łyżeczki soli, 2 jajka (minimum), 2 kostki 
masła.

Produkty wymieszać, zagnieść ciasto. 
Gdyby było za gęste, dodać jeszcze jajko. 
Wstawić do lodówki na pół godziny. Można 
też dodać do środka ciasta lub na wierzch 
pokruszone orzechy, rodzynki lub migdały. 
Ciasto wyłożyć do brytfanki, piec w całości 
w temp.180 stopni Celsjusza przez 45 mi-
nut. Można też zrobić z ciasta pierniczki 
wyciskając wzory foremką i polukrować je.

PS. W imieniu sióstr szarytek z okazji 
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
życzę wszystkim mieszkańcom miasta i 

gminy Opatów wiele Bożego błogosławień-
stwa. By Dziecię Jezus uczyło nas pokory, 
dało siłę i moc do kroczenia Bożymi droga-
mi i prowadziło do jedności w rodzinach. 
Zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie.

Ponawiamy apel o odszukanie obrazu 
Matki Bożej Niepokalanej, który był wysta-
wiony na ołtarzu podczas wojny i w czasie 
procesji Bożego Ciała w Ptkanowie, a zo-
stał namalowany przez naszą siostrę Różę 
Okęcką. Pragnę również poinformować, 
że obecnie nasza placówka zmieniła nazwę. 
Prowadzimy Schronisko dla Osób Bezdom-
nych z Usługami Opiekuńczymi.

Serdecznie pozdrawiam, z modlitwą. 
Siostra Małgorzata z Lipowej wraz z sio-
strami

i utrzymanie względnej higieny. Kiedy by-
łam w kąpieli, rozpoczął się nalot i musie-
liśmy przenieść się do schronu. Nalot trwał 
długo i przypłaciłam go zapaleniem płuc, 
którego nie było czym leczyć. Brakowało 
również żywności, mleka, masła, jajek. 

Nastąpiły trudne dni choroby, musia-
łam leżeć i w czasie nalotów pozostawać w 
domu. Zawsze przebywał ze mną mój brat, 
który mój strach rozpraszał opowiadaniem 
przeczytanych wcześniej książek i uspoka-
janiem, że nalot się skończy i nie wyrządzi 
nam krzywdy, wojna się skończy, wróci ta-
tuś i nie będziemy się niczego bali. 

Nie pamiętam dokładnej daty, ale chy-
ba w listopadzie 1944 r. było wysiedlenie 
mieszkańców Opatowa. Bardzo bałam się, 
że rozdzielą mnie z mamą i bratem, kiedy 
ogłoszono, że chorzy zbierają się w innym 
miejscu. Pomimo braku sił, zostałam przy-
gotowana do drogi i z plecaczkiem, w któ-
rym znajdowała się moja bielizna, usiłowa-
łam dość do remizy strażackiej, w której 
zgromadzili się zdrowi mieszkańcy. 

Czkaliśmy tam cały dzień na dalsze 
postanowienia władz. Mama już wcześniej 
podjęła pracę w przyfrontowej kuchni 
wraz z mieszkającą u nas panią Filipczako-
wą, aby zdobyć jedzenie. 

Wczesnym wieczorem zjawił się zna-
ny żołnierz Hans, Austriak w służbie nie-
mieckiej, który przyniósł pismo od swoich 
władz, aby obie kucharki z rodzinami po-
zostały w Opatowie jako niezbędne pra-
cownice kuchni. Uratowało to nas przed 
wysiedleniem. Sześcioosobowa rodzina Fi-
lipczaków wysiedlona z Okaliny zamiesz-
kała z nami, wszyscy zajmowaliśmy jeden 

pokój, spaliśmy po-
kotem na podłodze.

Pamiętam osta-
teczne opuszczenie 
miasta przez wojska 
niemieckie, detona-
cje przy wysadzaniu 
mostów i ucieczkę 
ostatnich żołnierzy.  

W moim życiu 
były dalsze konse-
kwencje tej choroby 
oraz głodnych lat 
wczesnego dzie-
ciństwa i młodości. 
Mimo takich wa-
runków wojennych 
i późniejszych, 
zawsze czułam 
Bożą Opatrzność. 
Chociaż jestem 
schorowana, nie-
pełnosprawna, nie-
zamożna i utraci-
łam bliskich, jestem 
człowiekiem po-
godnym, umiejącym 
się cieszyć z drobia-
zgów i dostrzegać 
dobro w człowieku. 

Wielką radością 
stało się dla mnie 
przywrócenie pa-
mięci mojego taty. 
Żałuję, że nie mogłam uczestniczyć w uro-
czystościach przygotowanych z wielką sta-
rannością przez Szkołę Podstawową nr 1. 
Szkoda, że nie doczekała tego moja mama 

i brat. Dziękuję wszystkim ludziom dobrej 
woli, życzę wszelkiego dobra i pomyślności.  

Teresa Sidorowiczowa, córka Jana Kawki 

kulinaria
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Halina Hajmowicz urodziła się w 1946 r. w Opatowie, ukoń-
czyła Politechnikę Warszawską i pracuje tam na Wydziale Chemicz-
nym. Jej ojcem był Wacław Hajmowicz (1901-1970), matką – Zofia 
Hajmowicz z domu Badowska (1919-2011), dziadkiem ze strony 
ojca – Wiktor Hajmowicz, który zmarł w 1943 r., babcią – Alek-
sandra Żukowska (zmarła w 1937 r.), dziadkiem ze strony mamy 
– Piotr Badowski (1881 – 1948), babcią ze strony mamy – Maria 
Badowska z domu Ossowska (1894 – 1967), urodzona w Rostowie 
nad Donem. Rodzicami dziadków byli: Stanisław Badowski (1842 
– 1901) i Wiktoria Chojko (1845 - ?) oraz Benedykt Osowski (? 
– 1900) i Maria Wiktoria Hutorowicz, I-v. Ossowska, II – v. Mu-
sielska (1865 – 1942), ur. w Taganrogu nad Morzem Azowskim. 

Andrzej Badowski też urodził się w Opatowie w 1946 r. i ukoń-
czył Politechnikę Warszawską. Pracował w Przemysłowym Instytu-
cie Automatyki i Pomiarów w Warszawie, obecnie na emeryturze. 
Halina Hajmowicz jest jego siostrą cioteczną. Ojcem Andrzeja 
był Janusz Badowski (1912-1972), matką – Halina Badowska z d. 
Ciesielska (1914-1995), dziadkiem ze strony ojca – Piotr Badow-
ski (1881-1948), babcią – Maria Badowska z d. Ossowska (1894-
1967), dziadkiem ze strony matki – Jan Ciesielski (1886-1954), 
babcią ze strony matki – Mariana Ciesielska z d. Zawadzka (1888 
– 1969). Rodzicami dziadków ze strony ojca byli, tak jak wyżej,  
Stanisław Badowski i Wiktoria Chojko oraz Benedykt Osowski i 
Maria Wiktoria Hutorowicz.

Prababcia Haliny i Andrzeja, Maria Wiktoria Hutorowicz, była 
jedynaczką, bardzo zamożną, córką armatora w Rostowie nad Do-
nem. Jej matka była Włoszką. Ukończyła pensję w Taganrogu nad 
Morzem Azowskim. Znała włoski, polski, rosyjski. Są dokumenty 
mówiące o tym, że odziedziczyła spore posiadłości ziemskie w tam-
tym rejonie. Miała 16 lat, gdy pierwszy raz wyszła za mąż.

Syn Adama, Władysław (zmarł w 1962 r.), był majorem wojsk 
polskich. Jego żona Anna została więziona przez Niemców najpierw 
w Ostrowi Mazowieckiej, a potem kolejno na Pawiaku i w Ravens-
bruck. Adam i Władysław  mieszkali w Opatowie do początku lat 
20. Syn Władysława, Andrzej Musielski, ma obecnie 87 lat, posiada 
dużo ciekawych informacji o całej rodzinie. Przekazuje je kolejnym 
członkom rodziny, by wszyscy wiedzieli, skąd się wywodzą i jakie 
były koleje losu przodków. 

Andrzej Badowski: - Mój dziadek Piotr Badowski był geodetą, 
mierniczym przysięgłym od 1908 r., mierzył grunty opatowskie i 
sąsiednich okolic. Przyjechał tutaj na praktykę po szkole w Kursku, 
i zakochał się w mieście i w Marii Ossowskiej i pozostał tu na stałe. 

Zdjęcie wykonane w ogrodzie przy domu Piotra i Marii Ba-
dowskich ok. 1944 r. Od lewej siedzą: Maria Badowska, Maria 

Ciesielska z domu Zawadzka (matka Haliny), Jan Ciesielski (ojciec 
Haliny). Stoją: Halina Badowska z domu Ciesielska (żona Janu-

sza), Janusz Badowski. Trzymana na rękach: Krystyna Badowska 
(pierworodna córka Janusza i Haliny).

Przed domem przy ulicy Monopolowej (1934 r.): Piotr Badowski z 
synem Januszem. 

Adam Musielski (1866 – 1943) zakochał się w naszej prababci i 
dzięki niemu znaleźliśmy się w Opatowie – opowiadają Halina 
Hajmowicz i Andrzej Badowski. - Mieli córki Zofię i Irenę oraz 

syna Władysława. Adam umarł w Sandomierzu, ale pochowany 
jest w Opatowie. Adam Musielski był burmistrzem Opatowa, a 
później Sandomierza. Syn Władysław przed II wojną światową 

był majorem wojsk polskich. Stacjonował w Radomiu, brał udział 
w walkach obronnych we wrześniu 1939 r. W bitwie pod Che-

chłem koło Pabianic jego batalion został rozgromiony przez dywi-
zję pancerną, a on sam dostał się do niewoli, przebywał w kilku 
oflagach. Za walki w obronie Lwowa i wojnę 1920 r. otrzymał 

dwa razy krzyż walecznych. Po powrocie do Polski z oflagu został 
odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Osiadł na przydzielonym mu 

poniemieckim gospodarstwie koło Jeleniej Góry. 



23OPATÓW nr 4 (28), listopad-grudzień 2018

stara fotografia

Zdjęcie wykonane na schodach wejściowych do domu Piotra i Marii 
Badowskich ok. 1948 r. Od lewej: Janusz Badowski, Halina Badow-
ska z domu Ciesielska (żona Janusza), Jan Ciesielski (ojciec Haliny). 

Rodziny Musielskich i Badowskich w Opatowie w 1921 r. Od 
lewej: Janusz Badowski (w wieku 9 lat), Adam Musielski (stoi), 

Maria, Wiktoria I-v. Ossowska, II-v. Musielska z domu Hutorowicz 
(siedzi – żona Adama Musielskiego), Wanda Koneczna  z domu 

Ossowska (siedzi w tyle - córka z 1-go  małżeństwa Marii Wiktorii 
Ossowskiej-Musielskiej z domu Hutorowicz), Alina Badowska 

(córka Marii Badowskiej z domu Ossowskiej w przyszłości żona 
Kazimierza Mazurkiewicza), Mieczysław Koneczny (stoi z tyłu 

- mąż Wandy, prof. gimnazjum w Sandomierzu zginął w Oświęci-
miu), Tekla Musielska (siedzi - matka Adama Musielskiego), Piotr 
Badowski (stoi), Zofia Badowska (stoi z przodu – w przyszłości 

żona Wacława Hajmowicza), Maria Badowska z domu Ossowska 
(żona Piotra Badowskiego).

Zdjęcie zrobione w lipcu 1942 r. podczas wesela po ślubie Janusza 
Badowskiego z Haliną Ciesielską. Goście weselni stoją na schodach 

wejściowych do domu Piotra i Marii Badowskich przy ulicy Monopo-
lowej 6. Państwo młodzi stoją w centralnym punkcie zdjęcia. 1 - Pani 
Wanda, kuzynka pani Rogozińskiej, 2 – Pani Rogozińska, właścicielka 

domu przy ulicy Sienkiewicza 13, 3 – Wnuczka państwa Kulaków, 
którzy mieszkali przy ulicy Sienkiewicza 13, vis a vis państwa Ciesiel-
skich, 4 – Ksenia Dobrowolska, po wojnie wyszła za mąż za Eugeniu-
sza Dobrowolskiego, 5 – Maria Gawrońska, córka Zofii Gawrońskiej 

z d. Musielskiej, 5a – Jędrek Gawroński, syn Zofii Gawrońskiej, 6 – Ma-
ria Ciesielska z domu Zawadzka, matka Haliny Badowskiej, 7 – Wanda 
Koneczna z domu Ossowska, 8 – Zofia Badowska przyszła żona Wa-

cława Hajmowicza, aptekarza w Opatowie. 9 – Halina Strzemieczna z 
d. Ossowska, wraz z mężem prowadziła aptekę w Połańcu i później w 
Zawichoście, 10 – Adam Musielski, były burmistrz Opatowa, w 1942 

r. był burmistrzem Sandomierza, 11 – Wanda Musielska, córka majora 
Władysława Musielskiego, 12 – Kazimierz Mazurkiewicz, mąż Aliny 
z d. Badowskiej, 13 – Irena Czeczerdo, koleżanka Haliny Badowskiej 
z okresu studiów na Politechnice Warszawskiej, zginęła w powsta-
niu warszawskim, 14 – Irena Koneczna, córka Wandy Konecznej z d. 
Ossowskiej, 15 - Irena Musielska, córka mjr. Władysława Musielskie-
go, 16 – Żona Mieczysława Badowskiego, który był synem Feliksa, 
brata Piotra, 17 – Zygmunt Musialik, kolega Janusza Badowskiego 
ze studiów na Politechnice Warszawskiej, 18 – Jadwiga Rudzińska, 
koleżanka Haliny Badowskiej ze studiów, 19 – pani Kulakowa, żona 
Stanisława Kulaka, burmistrza Opatowa, 20 – Maria Badowska z d. 
Ossowska, matka Janusza Badowskiego, 21 – Jan Ciesielski, ojciec 
Haliny Badowskiej z d. Ciesielskiej, 22 – Marian Trojan, studiował na 
Uniwersytecie Warszawskim, w 1934 r., obronił pracę „Dzieje sądow-
nictwa Wielkiego Opatowa”, uzyskał stopień doktora filozofii w za-

kresie historii. Równocześnie kształcił się w Państwowej Szkole Dra-
matycznej w Warszawie, którą ukończył w 1933 r., 23 – Linka Block 
z d. Kulak, matka dziewczynki oznaczonej numerem 3, 24 – Czesław 
Badowski, leśniczy koło Łagowa, syn Edmunda Badowskiego, brata 

Piotra, 25 – Franciszek Dobrowolski, rejent, 26 – Stanisław Kulak, 
adwokat, burmistrz Opatowa w okresie okupacji, 27 – Anna Musiel-
ska, żona majora Władysława Musielskiego, 28 – Ksiądz Krakowiak, 

prowadził ślub w katedrze św. Marcina, 29 – Zygmunt Ciesielski, syn 
Marii i Jana Ciesielskich, w latach 70. ubiegłego wieku wiceminister 
przemysłu chemicznego, 30 - Roman Drewc (wysiedlony z Poznania, 
w 1939 r. przez pewien czas mieszkał w domu Piotra i Marii Badow-
skich, od stycznia 1940 r. był ordynatorem Oddziału Chirurgicznego 

w Szpitalu Ubezpieczalni Społecznej w Ostrowcu Św.), 31 – Piotr Ba-
dowski, mierniczy przysięgły, ojciec Janusza, 32 – Alina Mazurkiewicz 
z d. Badowska,, 33 – syn Kulaków, 34 – Zofia Ciesielska, córka Jana i 
Marii Ciesielskich, ukończyła studia prawnicze i po wojnie wyszła za 

mąż za adwokata Edwarda Steglińskiego. 

Na motocyklu: Janusz Badowski z żoną Haliną z domu Ciesielską, 
ok. 1946 lub 1947 r.
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Z albumu rodziny armatora
znad Morza Azowskiego

Halina Hajmowicz i Andrzej Badowski z Warszawy pre-
zentują zdjęcia swoich przodków, którzy zostawili trwały ślad 
w historii Opatowa XX wieku. 

Zdjęcie wykonane na schodach wejściowych do domu Piotra i 
Marii Badowskich ok. 1941 r. 1.  Piotr Badowski, 2.  Stanisław 

Koziński, 3.  NN, 4.  Maria Badowska, 5.  NN, 6.  Maria Kozińska 
(żona Stanisława Kozińskiego), 7.  Zofia Badowska, 8.  Alina 

Mazurkiewicz z domu Badowska, 9.  Marek Mazurkiewicz (pier-
worodny syn Aliny), 10. Z dużym prawdopodobieństwem Roman 
Drews (wysiedlony z Poznania we wrześniu 1939 r. od stycznia 

1940 r. był ordynatorem Oddziału Chirurgicznego w Szpitalu 
Ubezpieczalni Społecznej w Ostrowcu Św.), 11.NN. 

Zdjęcie wykonane na schodach wejściowych do dawnego domu 
Piotra i Marii Badowskich, zamieszkałego przez rodzinę Wacława 
i Zofii Hajmowiczów. 1. Lech Pacocha (mąż Ireny z domu Konecz-
nej córki Wandy Konecznej), 2. Zofia Hajmowicz z domu Badow-
ska, 3. Wanda Koneczna z domu Ossowska, 4. Maria Hajmowicz 
(najmłodsza córka Wacława i Zofii), 5. Halina Hajmowicz (córka 

Wacława i Zofii), 6. Wacław Hajmowicz (mąż Zofii), znany i lubia-
ny magister opatowskiej apteki. 7. Piotr Pawłowski (syn Danki, 
najstarszej córki Wacława i Zofii). Zdjęcie wykonane w 1970 r.

Boisko urządzone w ogrodzie przy domu Piotra i Marii Badow-
skich przy ulicy Monopolowej 6 (1934 r.). Grało się tam w siat-
kówkę lub w tenisa. Była też obok huśtawka na długich linach, 

która dawała uczucie wysokiego fruwania. Od lewej: Halina 
Strzemieczna z d. Ossowska, jej mąż Stefan, NN, Zofia Badow-
ska, najmłodsza córka Marii, NN, Alina Badowska, córka Marii.  

Zdjęcie wykonane przed wejściem do domu Piotra i Marii 
Badowskich 29 czerwca 1931 r. Od lewej: 1. Maria Badowska, 2. 
Wanda Prybe z domu Gumowska, kuzynka matki Piotra Badow-
skiego, 3. Zofia Gawrońska z domu Musielska (córka Adama i 

Marii, Wiktorii Musielskich), 4. Piotr Badowski.


