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prace remontowe, prace konserwacyjne
Krzyż w Kornacicach będzie podlegał dalszej konserwacji, bo przed sześciu lat
był przeprowadzony pierwszy etap prac. Program renowacji w drugim etapie dotyczy
górnej części obiektu.

Krzyż w Kornacicach
do odnowy

Górna część figury
odzyska dawny wygląd
Dzięki pomocy gminy w 2016 r. rozpoczęto renowację krzyża, który stoi na
rozstaju dróg. W pierwszym etapie zrobiony został podest, schody, położona
kostka.
W tym roku będzie odnawiana górna
część figury. – Chciałabym, aby można
było oczyścić do kamienia i przywrócić
pierwotny wygląd figury, wypiastować.
Będzie to trudne, ponieważ kamień pomalowany jest kilkoma warstwami farb mówi sołtys wsi, Zofia Flasińska.
Cała figura wykonana była z kamienia

zakończona poprzecznymi ramionami.
Z czasem uległa zniszczeniu górna jej
część. Obecny wygląd nadał jej w latach
70. ubiegłego wieku wnuk fundatora, Jan
Martynowski, umieszczając w zniszczonej części postać ukrzyżowanego Chrystusa z koroną cierniową na głowie.
Pod fachową opieką
Pracownia „KOTAR” Piotr Kot Kamieniarstwo Artystyczne i Budowlane
usunie stare powłoki farb, chemicznie i
mechanicznie. Zniszczy florę bakteryjną,
umyje całość pomnika pod ciśnieniem.
Prace będą też polegać na wzmocnieniu
strukturalnym powierzchni obiektu, uzupełnieniu ubytków zaprawą mineralną
barwioną w masie. Niektóre pęknięcia
będą klejone żywicą epoksydową.
Podczas prac konserwatorskich pomnik zostanie ujednolicony pod względem kolorystycznym. Dość ciekawa będzie część prac zwana hydrofobizacją,
czyli zabezpieczenie przed deszczem,
śniegiem. Naniesiony zostanie na powierzchnię pomnika odpowiedni środek,
który zablokuje wnikanie wody.
Woda nie będzie już zasysana przez
podłoże, a wypychana na zewnątrz, co da
charakterystyczny efekt perlenia się kropel na elewacji. Blokowanie nie zahamuje
„oddychania” powierzchni, pomnik nadal będzie mógł swobodnie „oddychać”.
Na koniec odnowione będą wszystkie
elementy metalowe obiektu przy użyciu
farby antykorozyjnej.
Na część i chwałę Bogu
Przypomnijmy, na pomniku pod
krzyżem zostały wykute słowa: „Na cześć
i chwałę Bogu ten krzyż wystawił Andrzej
Martynowski d. 9 paździer. 1906 r.”.
Andrzej Martynowski był mieszkańcem wsi. Niemal identyczny krzyż w tym
samym roku został wystawiony na cmentarzu w Ptkanowie, na grobie jego ojca
i żony. Może to właśnie śmierć najbliższych była powodem budowy przydrożnego krzyża, by zapewnić wieczny spokój
ich duszom.

2

OPATÓW nr 1 (41), styczeń-marzec 2022

Niemy świadek historii
- To on, niemy świadek płaczu i strachu widzi, jak po likwidacji getta w Opatowie pędzeni są Żydzi ,,traktem” na stację
kolejową do Ćmielowa – opowiada Lidia
Musiał. - To on widzi, jak w 1945r. po
podpaleniu składu amunicji przez Niemców płoną zabudowania rodziny Soboniów, Brzozowskich, część Różalskich. To
on wie, co myśleli partyzanci podążający
z Gór Świętokrzyskich do lasów pod Teofilowem. gdzie dokonywane były zrzuty
do partyzantów. Z dzieciństwa zapamiętałam krzyż obrośnięty bzem, fruwające
na wietrze kolorowe wstążki, stojące polne kwiaty zebrane na pobliskich łąkach i
zapach woskowych świec.
Tu w majowe popołudnia spotykały się mieszkanki Kornacic, Kazimiera
Szydlak, Helena Rychta, Maria Zarobkiewicz, Maria Kisiel, Danuta Soboń,
Jadwiga Małkiewicz, Marianna Różalska,
Marianna Brzozowska, Halina Kostecka,
Władysława Dudek. Odmawiały Litanię
i śpiewały pieśni maryjne.
Pięknie jest zobaczyć, jak kolejne
pokolenie mieszkańców Kornacic dba o
porządek wokół krzyża. A tradycja śpiewania w wieczory majowe pieśni poświęconych Maryi nadal jest kultywowana.
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z życia samorządu
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Opatów
Serdecznie zapraszam Państwa do lektury pierwszego w tym
roku numeru Kwartalnika Opatów. Jest mi niezmiernie miło, że
nasze samorządowe pismo w dalszym ciągu znajduje uznanie w
Państwa oczach i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W
bieżącym numerze Kwartalnika tradycyjnie znajdziecie Państwo
zarówno związane z naszą gminą ciekawostki historyczne, jak również opisy aktualnych wydarzeń z życia samorządu, których w mijającym kwartale nie brakowało.
Ostatni miesiąc upłynął zarówno w Opatowie, jak i w całym kraju pod znakiem wojny w Ukrainie. Mieszkańcy naszej Gminy w sposób bezprecedensowy zaangażowali się w organizowanie i
niesienie pomocy, zarówno materialnej jak i duchowej. Transporty z
darami opatowian trafiały i nadal trafiają do ukraińskich żołnierzy
walczących na froncie, do ukraińskich szpitali, gdzie niesiona jest
pomoc ofiarom rosyjskiej agresji, jak również do ludności cywilnej w
Ukrainie. Wspólnie stworzyliśmy na terenie naszej gminy dwa duże
magazyny z darami, do których trafiają rzeczy zarówno dostarczane
przez Państwa, jak i transporty pomocy humanitarnej zza granicy.
Na terenie gminy Opatów przebywa obecnie ponad sto ukraińskich
matek z dziećmi, które dzięki Waszemu wielkiemu sercu i ogromnej
pomocy są bezpieczne i mają odpowiednią opiekę.
Składam wielkie podziękowania i wyrazy podziwu dla tych
wszystkich z Państwa, którzy zaangażowali się w jakikolwiek sposób
w niesienie pomocy potrzebującym. Jesteście naprawdę wspaniali.
Wojna, mimo że dzięki Bogu nie toczy się na terytorium naszej
Ojczyzny, wywiera jednak negatywny wpływ na życie każdego z
nas, jak również na życie samorządu. Rosnące wskutek pandemii i
działań wojennych ceny przekładają się bezpośrednio na realizację
prowadzonych i planowanych w naszej gminie inwestycji, utrudniając znacząco ich wykonanie. Na szczęście już w pierwszym tygodniu kwietnia rozpoczną się niezagrożone prace rewitalizacyjne
na opatowskim Rynku, Skwerze Gombrowicza i budynku dawnego
więzienia. Udało nam się również podpisać umowę na wykonanie
długo oczekiwanego przez mieszkańców basenu na Kani, który zamierzamy oddać do Państwa użytku w maju przyszłego roku. Trwają intensywne prace nad koncepcją Centrum Templariuszy, które ma
być sztandarowym produktem turystycznym Ziemi Opatowskiej, na
które przetarg chcemy ogłosić najpóźniej do 17 maja b.r.
W chwili kiedy przekazuję Państwu te informacje trwa przetarg na budowę bardzo potrzebnej świetlicy wiejskiej w Balbinowie, jak również prace projektowe związane z przebudową świetlicy w Nikisiałce Małej. Przygotowujemy również dokumentację
instalacji kanalizacyjnych dla ulic Kościuszki, Okalińskiej, oraz
sołectw Oficjałów i Okalina. Najpóźniej do maja tego roku zostanie ogłoszony także przetarg na wymianę lamp oświetleniowych
opatowskich ulic, który będzie możliwy dzięki wypracowaniu satysfakcjonującego nas kompromisu z PGE, dotyczącego wymiany
przewodów zasilających na słupach stanowiących własność PGE.
Ogłosimy również przetarg na dokończenie kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 tak, aby najpóźniej od
września br. uczniowie tej szkoły mogli zacząć korzystać z zajęć na
świeżym powietrzu. Przy Szkole Podstawowej nr 1 w najbliższym
czasie powstanie także duży parking, a przy Szkole Podstawowej
nr 2 plac zabaw dla dzieci. W tym roku, dzięki pozyskanym w
ostatnim czasie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych
środkom w kwocie prawie 4,5 mln zł przebudujemy drogi gminne
Kobylany – Strzyżowice, Balbinów – Przeuszyn, drogę przez wieś
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Marcinkowice, ulice Cegielnianą, Kanię, Cmentarną I i Cmentarną II. Przed nami także powtórzenie przetargu na wymianę
pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy, ponieważ najniższa oferta złożona w pierwszym przetargu była ponad
dwukrotnie wyższa od przewidywanej przez nas, rozsądnej i rynkowej ceny.
Ogromne podwyżki cen towarów i usług, z którymi mamy do
czynienia wskutek pandemii i wojny spowodowały, że zmuszony
byłem podjąć decyzję o rezygnacji w najbliższym czasie z modernizacji oczyszczalni ścieków. Ogłoszone przez nas postępowanie przetargowe przyniosło oferty trzech firm, z których nawet najniższa
była znacznie powyżej wartości kosztorysowej i zmusiłaby Gminę
do zaciągnięcia dużego kredytu uniemożliwiającego nam realizację
innych, równie ważnych dla mieszkańców inwestycji. Spodziewam
się jednak, że w najbliższym czasie pojawią się środki unijne bądź
rządowe, z których będziemy mogli w większym stopniu sfinansować inwestycję w oczyszczalnię, stąd też w dalszym ciągu traktuję
modernizację oczyszczalni jako aktualną. Zabiegamy także aktywnie o kolejne środki rządowe i unijne dla Opatowa; wróciliśmy do
realizacji tematu przydomowych oczyszczalni ścieków, którego nie
udało się zrealizować w roku 2017, jak również staramy się pozyskać
środki finansowe na rozbudowę Opatowskiego Ośrodka Kultury,
modernizację i budowę kolejnych świetlic wiejskich, dróg gminnych,
a także rewitalizację zbiorników wodnych w Gojcowie, Kochowie i
Karwowie.
Wspólnie z całym zespołem moich współpracowników intensywnie pracujemy nad tym, aby nasza gmina zmieniała się na lepsze, a
zbliżający się koniec kadencji obecnego samorządu został zwieńczony namacalnymi dowodami naszego zaangażowania.
Życząc Państwu pokoju i zdrowia, pragnę złożyć również serdeczne życzenia świąteczne; niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza Was nadzieją, niech Wam skutecznie błogosławi i niech Was
strzeże.
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Wasz Burmistrz Grzegorz Gajewski

nauka na wysokim poziomie
Rozwój ucznia
Szkoła Podstawowa nr 1 imienia gen.
bryg. Stanisława Gano dzięki realizacji projektu otrzymała trzy nowoczesne klasopracownie: pracownię językową, komputerową oraz
wirtualnej rzeczywistości. Zostały one wyposażone w nowoczesne, funkcjonalne meble,
tablice interaktywne, nauczycielskie komputery sterujące. W pracowni językowej każdy
uczeń ma własne stanowisko wyposażone w
słuchawki oraz wbudowane w nich mikrofony. Wszystko to uatrakcyjnia naukę języków
obcych, wspomaga koncentrację uczniów,

zwiększa umiejętności językowe uczniów,
pozwala na ćwiczenie wymowy oraz zdecydowanie pozwala uczniom na przełamanie oporu do wypowiadania się. Ustawienie ławek w
kształcie podkowy umożliwia indywidualny
kontakt nauczyciela z uczniem jak również
z całą klasą. Pracownia wirtualnej rzeczywistości to miejsce, gdzie przy wykorzystaniu
technologii informatycznej tworzony jest
obraz sztucznej rzeczywistości. Dzięki wykorzystaniu VR prowadzone przez nauczycieli
zajęcia są nie tylko atrakcyjniejsze, ale pozwalają uczniom na lekcjach np. biologii, geografii
zobaczyć i odkryć rzeczy, których dotychczas
nie mieli okazji oglądać. Pracownia komputerowa to miejsce, gdzie uczniowie w komforto-

KLASOPRACOWNIE
W SZKOŁACH

W 2021 r. dzięki staraniom burmistrza Grzegorza Gajewskiego realizowany był
projekt: „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa – Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych Szkoły
Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt opiewał na
324 990,28 zł brutto.
wych warunkach mogą poszerzać i rozwijać
swoje umiejętności cyfrowe.
Nowe pracownie „Jedynki” to inwestycja w rozwój kompetencji językowych,
cyfrowych, interpersonalnych, społecznych
naszych uczniów. Dzięki realizacji projektu,
jak również doposażeniu szkoły w pomoce
dydaktyczne i multimedialne, zastąpienie
tablic kredowych tablicami interaktywnymi oraz monitorami dotykowymi, uczniowie mają zapewnione komfortowe warunki
do nauki i rozwijania kompetencji kluczowych.
Nowoczesny sprzęt
W Szkole Podstawowej nr 2 też powstały trzy klasopracownie, które umożliwiają
uczniom przyswajanie wiedzy w sposób dla
nich atrakcyjny, zgodnie z najnowszymi trendami w nauczaniu.
Nowopowstała klasopracownia komputerowa wyposażona jest w 25 laptopów
oraz komputer zsynchronizowany z tablicą
multimedialną. Największe zainteresowanie
uczniów budzi drukarka 3D. W klasie odbywają się także zajęcia z robotyki, uczniowie
pracują indywidualnie, mają do dyspozycji
zestawy edukacyjne LEGO SPIKE, roboty
Dashe oraz Mboty.

W klasopracowni językowej uczniowie
mają możliwość korzystania z najnowocześniejszego sprzętu przy odsłuchiwaniu ćwiczeń oraz mogą nagrywać swoje wypowiedzi
czy komunikować się ze sobą. W takich warunkach skuteczność przyswajania nowej wiedzy zwiększa się nawet o kilkadziesiąt procent
w stosunku do tradycyjnego nauczania. W
zwykłej klasie jednocześnie może się wypowiadać jeden, najwyżej kilku uczniów, reszta
słucha. Natomiast w pracowni językowej przy
ustawianiu opcji „Praca w parach”, ćwiczy cała
klasa, np. dialogi.
Dzięki pracowni wirtualnej, uczniowie
sprawnie poruszają się w wirtualnej przestrzeni. System łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo odbywa się poprzez
gogle VR. Uczniowie bardzo chętnie korzystają z tej formy zajęć. Podczas zanurzenia się
uczniów w wirtualnym świecie nauki za pomocą zestawu ClassVR, dodatkowy kontroler
umożliwia im intuicyjne eksplorowanie wirtualnego środowiska z pełną kontrolą. Wybrana lekcja dostępna jest jednym kliknięciem.
Samodzielnie można tworzyć scenariusze lekcji i dobierać treści z banku zasobów. W ten
sposób przekazuje się treści każdemu uczniowi jednocześnie i prowadzi przez doświadczenie, podkreślając interesujące miejsca.

radość Zmartwychwstania Pańskiego

Z MIŁOŚCI DO CZŁOWIEKA

„Cierpienie samo w sobie nie jest radosne; radość daje Chrystus, którego spotykamy w naszym cierpieniu”. (Matka Teresa z
Kalkuty).
Może właśnie dlatego inna wielka święta – s. Faustyna Kowalska – pisała w swoim
dzienniczku: „Aniołowie, gdyby zazdrościć
mogli, to by nam dwóch rzeczy zazdrościli:
pierwszej – to jest przyjmowania Komunii
świętej, a drugiej – to jest cierpienia”. Czy
chcemy, czy nie – cierpienie było, jest i będzie obecne w naszym życiu; zarówno to
fizyczne, jak i duchowe. Dlatego tak ważne
jest nauczyć się godnie je przeżywać; by nie

oddalało nas od Boga, ale do Niego zbliżało.
Wzorem takiego właśnie przyjmowania
boleści jest dla nas Jezus Chrystus, który z
miłości do człowieka przyjął na siebie krzyż,
choć sam przecież był niewinny. Z tego też –
m.in. – powodu, warto rozważać Jego Mękę
i Śmierć; aby zrozumieć wartość cierpienia,
ale też naśladować pokorę Syna Bożego. Jest
to niejako warunek tego, by następnie w pełni
przeżyć radość Zmartwychwstania Pańskiego,
które pokazuje, że cierpienie i śmierć są tak
naprawdę bramą do życia wiecznego. I choć
próbujemy walczyć z tym, co dla nas trudne
i bolesne; uciekamy przed tym lub spychamy

na margines życia
– to tym bardziej
powinniśmy zaufać Bogu i Jego
miłości do nas,
zwłaszcza właśnie
w chwilach udręki. Tym bardziej,
że często jest tak –
jak pisała Anna Kamieńska – „Wydaje nam
się, że to my trudzimy się nieustannie nad
sobą. Ale może to Bóg się trudzi, a nasz trud
jest tylko naszym oporem...”
Życzę owocnego przeżywania pamiątki
tajemnic naszego odkupienia.
Ojciec Edgar
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basen na Kani będzie wyremontowany
Basen na Kani ma być gotowy do lipca
2023 r. Udało się rozstrzygnąć przetarg, a
gmina dołoży z budżetu brakujące pieniądze.
Remont, a właściwie wybudowanie od
podstaw odkrytego basenu na Kani, to jeden
z elementów rewitalizacji Opatowa. Pierwszy przetarg z listopada 2021 r. trzeba było
powtórzyć, jedyna firma, która się do niego
zgłosiła, wycofała się. Drugie postępowanie
było przedłużone ze względu na wiele pytań
składanych przez zainteresowane firmy. W
końcu udało się wyłonić wykonawcę, choć
nie bez problemów, bowiem najtańsza oferta
była o około 2 miliony wyższa od zakładanego budżetu. Wykonawcą basenu została
firma Grand z Nowego Sącza, która zaproponowała kwotę ponad 10,3 mln zł.
- Obecny czas jest dla samorządów bardzo trudny i niepewny. Trudno jest przewidzieć cokolwiek na kilka tygodni do przodu,
a przewidywać i działać trzeba. Dlatego też
bardzo się cieszę, że po przezwyciężeniu niezliczonej ilości problemów i przeciwności,
podpisaliśmy umowę na wykonanie basenu
wraz z miejscami rekreacji na Kani- informuje Grzegorz Gajewski, burmistrz Opatowa .Od ponad 20 lat mieszkańcy Opatowa czekają na rewitalizację obiektów na Kani. Teraz
ten cel jest naprawdę blisko.
Kwota, jaką gmina Opatów będzie musiała zapłacić, jest o około 2 mln wyższa od
zakładanej, ale jednocześnie o 3,5 mln zł niższa niż kolejna oferta złożona w przetargu.
Burmistrz zapewnia, że gmina jest przygotowana finansowo, żeby brakujące 2 mln zł
dołożyć z własnych środków bez potrzeby
dodatkowego zadłużania gminy.
Kąpielisko na Kani było popularnym
miejscem wypoczynku aż do końca lat 90.
ubiegłego wieku. Zostało zniszczone w cza-

LETNIA ATRAKCJA

sie powodzi i od tamtej pory
następuje jego powolna degradacja. Inwestycja będzie
realizowana w systemie Projektuj i buduj.
Nowy basen ma mieć
wymiary 45 na 17 metrów,
cztery tory do pływania o
długości 25 metrów. Zaplanowana jest również zjeżdżalnia i tak zwana sztuczna
rzeka. Obok basenu ma powstać boisko wielofunkcyjne, pawilon z łazienkami,
szatniami i lokalem gastronomicznym.
Poza instalacjami służącymi uzdatnianiu wody basenowej oraz oczyszczaniu ścieków z odprowadzeniem do rzeki Kania, zainstalowana
ma być również fotowoltaika. Obiekt ma być
dostosowany dla osób niepełnosprawnych,
ogrodzony, oświetlony i monitorowany.

KOMUNIKAT
Fundacja Polonia Semper Fidelis i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie planuje zorganizowanie
w Opatowie pod koniec roku 2022 kolejnego XXIV Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej „OPATOWIANIE W ŚWIECIE”, podczas którego zaprezentowane będą
emigracyjne sylwetki osób urodzonych w Opatowie lub powiecie opatowskim. Będą to, między innymi, takie postacie, jak:
gen. Stanisław Gano, ks. Jan Darowski, Witold Gombrowicz
czy EzachelLandau. Organizatorzy przed sympozjum wydadzą
leksykon biograficzny, na którego zawartość złożą się biogramy osób urodzonych w Opatowie lub powiecie opatowskim,
a które obecnie mieszkają lub kiedyś mieszkały poza granicami Polski. Za informacje o takich osobach będziemy bardzo
wdzięczni.
prof. Zbigniew Judycki
Fundacja Polonia Semper Fidelis
tel. 698.406.335, e-mail:judycki2010@gmail.com
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Odbudowa basenu na Kani jest częścią projektu rewitalizacji Opatowa, na
którą gmina otrzymała dofinansowanie w
łącznej wysokości ponad 12 mln zł. Kąpielisko ma być gotowe do użytku latem
2023 r.

POPRZEDNIE SYMPOZJA BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ
Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie 1996, Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu 1997, Papieski Uniwersytet św. Tomasza w Rzymie 1998, Stacja Naukowa Polskiej Akademii
Nauk w Wiedniu 1999, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2000,
Kwatera Główna NATO w Mons pod Brukselą 200, Papieski Uniwersytet Urbanianum w Rzymie 2002, Ośrodek Wypoczynkowy w Stella Plage we Francji 2004, Dom Turysty PTTK w Zakopanem 2005,
Akademia Świętokrzyska (ob. Uniwersytet JK) w Kielcach 2007,
Muzeum Niepodległości w Warszawie 2014, Ośrodek Szkoleniowy
SGGW w Kościelisku 2014, Zamek Lubelski i Filharmonia Lubelska
w Lublinie 2015, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej 2016,
Gościniec Rycerski w Paprotkach k. Giżycka 2016, Muzeum Ordynariatu Polowego w Warszawie 2017, Muzeum X Pawilonu Cytadeli
Warszawskiej 2017, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 2018,
Siemianowickie Centrum Kultury 2018, Urząd Miasta Krakowa
2019, Muzeum Niepodległości 2020, Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego 2021, Stacja Naukowa PAN w Wiedniu 2022.
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zabytkowe organy w w Ptkanowie
Przez rok trwał remont zabytkowych organów umieszczony na chórze w kościele
pod wezwaniem Świętego Idziego w Ptkanowie.

W REMONCIE POMOGLI
PARAFIANIE

Pilna modernizacja
- Instrument wymagał pilnej modernizacji – mówi proboszcz, ksiądz Rafał
Golonka. - Podczas nabożeństwa już nawet muzyczny laik słyszał, że dźwięki zniekształcają melodie. Instrument często zawieszał się.
Modernizację zlecono firmie organmistrzowskiej Józefa i Macieja Mamel z Dobczyc w Małopolsce. Remont trwał rok.
Przez ten czas organy nie funkcjonowały.
Część napraw przeprowadzono poza parafią, a to, co było możliwe, remontowano na
miejscu, w kościele.
Ksiądz proboszcz wspomina, że podczas demontażu wiatrownicy pomagało kilka osób. Nie można było jej znieść z chóru
wąskimi i stromymi schodami. Na linach
spuszczano ją przez barierkę z góry.
Przy wsparciu wiernych
Remont pozwoli na to, że organy będą
grać przez kilkadziesiąt lat, chociaż warunki panujące w kościele, szczególnie zimą,
nie wpływają dobrze na instrument. Nagłe
zmiany temperatury nie sprzyjają instrumentowi. Zimą organy mają tendencję do
rozstrajania się.
Koszt modernizacji był znaczny, ale
przy wsparciu parafian i innych indywidualnych darczyńców oraz pani mieszkającej
poza krajem, pochodzącej z parafii, udało
się wyremontować organy.
Organy o złożonej budowie
Organy w Ptkanowie mają 319 piszczałek metalowych i 74 piszczałki drewniane, 8 głosów, 2 klawiatury. Pochodzą z
końca dziewiętnastego wieku, dokładnie
z 1883 r. i zostały wykonane przez Adolfa
Homana.
Instrument złożono z części różnego
pochodzenia. Najstarszy element to klapowo-zasuwowa wiatrownica manualna systemu mechanicznego, datowana na 1834 r.
Miech organów pochodzi z 1905 r. Pierwotnie organy posiadały klawiaturę ręczną
oraz 6 głosów. W latach pięćdziesiątych
XX wieku dołożono dwa głosy klawiatury
nożnej. Instrument wyposażono w dmuchawę elektryczną. W przypadku braku
prądu, miechy zasila powietrze wytworzone siłą mięśni, tak zwane kalikowanie.

Organy piszczałkowe są instrumentem
o bardzo złożonej budowie. Instrument
składa się z trzech zasadniczych elementów:
grupy piszczałek, mechanizmu gry oraz
aparatu tłoczącego powietrze.
Najbardziej eksponowaną częścią jest
szafa organowa, stanowiąca obudowę
wszystkich elementów i mechanizmów
składowych. Dodatkowo pełni rolę rezonatora akustycznego oraz funkcję dekora-

cyjną, zwłaszcza jej najbardziej widoczna
frontowa część nazywana prospektem. W
przypadku instrumentu w Ptkanowie, pochodzi on z 1905 r. i jest utrzymany w stylu
neogotyckim.

marek Baradziej

PISMO OD PREMIERA
MORAWIECKIEGO

Marek Baradziej, działacz Solidarności z okresu jej nielegalnego działania, miejscowy regionalista otrzymał od
premiera RP Mateusza Morawieckiego
pismo z podziękowaniem za działalność
na rzecz walki o prawa demokratyczne.

Marek Baradziej, jak podkreśla, najcenniejsze wartości wyniósł z domu rodzinnego. Nigdy nie chadzał na smyczy
żadnych ideologii .

- To było dla mnie wielkie zaskoczenie
- mówi Marek Baradziej. – Nie spodziewałem się, że otrzymam pismo podpisane
przez naszego premiera. To sprawiło mi
dużą przyjemność. Niewygodnie jest mówić o sobie, bo tu nie chodzi o chwalenie.
Premier docenił moją działalność sprzed
40 lat.
OPATÓW nr 1 (41), styczeń-marzec 2022
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historii duch tajemny
Na naszą historię składają się relacje
ludzi i rodzin, które wplatają się w losy
państwa. Każde świadectwo jest bezcenne,
szczególnie te regionalne, które współtworzą mapę naszej lokalnej narodowej pamięci o latach wojny i okupacji. Przedstawione
dokumenty to materiały dochodzeniowe
Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich (OKBZN) w Radomiu.
Przeszłość i pamięć
Źródła powojenne nabierają niezwykłego
znaczenia – pamiętniki, relacje z przesłuchań,
dzienniki oraz wspomnienia osób, którym
dane było przeżyć zagładę. Relacje ukazują bardzo szerokie spektrum zachowań, od
tych skrajnie negatywnych, przez obojętność,
współczucie aż po zaryzykowanie własnego
życia, by uratować inną osobę. Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce
to instytucja państwowa działająca w latach
1945-1949 przy Ministerstwie Sprawiedliwości, w 1949 r. przekształcona w Główną
Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w
Polsce.
Artykuł prezentuje zapis wspomnień Stanisława Drabika – urzędnika Powiatowego
Biura Rolnego w Opatowie, Władysława Ząbeckiego - funkcjonariusza MO w Opatowie
oraz Mariana Szczepańskiego – właściciela
sklepu. Osoby te zostały przesłuchane kolejno
w dniach 17, 18 kwietnia 1946 roku w Sądzie
Grodzkim w Opatowie.
Stanisław Drabik
Urodziłem się 4 lutego 1907 roku, mieszkałem w Opatowie przy ulicy Stadionowej 22.
Pracowałem w Powiatowym Biurze Rolnym
w Opatowie. Niekarany. Od września 1942
r. aż do chwili opuszczenia naszych terenów
przez wojska niemieckie byłem zatrudniony w
miejscowym Kreislandwirtschafcie w charakterze pomocnika przy wydawaniu zwolnień
od kontyngentów; bezpośrednim moim przełożonym był Kreislandwirt Miller, przy czym
pozostawałem w pewnym stopniu zależności
również od pełniącego funkcję Stabsleitera
Hermana Wuzowskiego (Wusowskiego),
znanego z wrogiego nastawienia do ludności
polskiej. Z tej właśnie przyczyny cieszył się on
zaufaniem swoich przełożonych władz niemieckich i miał rozległe pełnomocnictwa do
stosowania środków represyjnych za niedostarczanie wszelkiego rodzaju kontyngentów.
Był inicjatorem i twórcą obozu karnego dla
włościan w Klimontowie, pow. opatowskiego,
przy czym jedynie on decydował o tym, kto i
na jak długi okres miał tam być osadzony.
Latem 1943 r. z polecenia wspomnianego
Wusowskiego pojechałem w charakterze tłumacza z ekspedycją karną niemieckiego Schu-
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WOJENNY OPATÓW
W OCZACH ŚWIADKÓW

Stanisław Drabik

Protokół przesłuchania Stanisława Drabika
z dnia 17 kwietnia 1946 r.

po do miejscowości Słupcza, gm. Dwikozy,
pow. sandomierskiego, gdzie obecny przy tym
Kreislandwirt Miller nakazał zabrać za niedostarczenie kontyngentu dwóch mieszkańców
tej wioski, matkę i syna – Żaków, nieznanych
mi imion, których osadzono w areszcie z dwoma innymi włościanami przywiezionymi z
okolic Łagowa, co miało miejsce w godzinach
przed południem.
W godzinach wieczornych tegoż samego
dnia, po konferencji odbytej w tej sprawie w
siedzibie Schupo, w której brał udział Wusowski, wymienieni zostali na miejscowym żydowskim cmentarzu rozstrzelani, przy czym
jedynie jeden z nich, raniony w głowę, zdołał
uratować się ucieczką. W kilka dni później
dokonano zamachu na Wusowskiego, który
się jednak nie udał. Jeżeli ktokolwiek spośród
włościan został osadzony w obozie karnym w
Oświęcimiu, to tylko z polecenia Wusowskiego. Ulubionym jego zwrotem pod adresem
Polaków było słowo „Hund”, przy czym bił po
twarzy sołtysów i urzędników, o czym dowiedziałem się od poszkodowanych.
Władysław Ząbecki
Urodziłem się 4 sierpnia 1912 roku,
mieszkałem w Opatowie przy ulicy Polnej 1.
Pracowałem jako funkcjonariusz MO w Opatowie. Niekarany. W czasie okupacji niemieckiej przez cały czas przebywałem w Opatowie
i mieszkałem w pobliżu cmentarza. Latem
1942 r., daty dokładnie nie pamiętam, wraz z
innymi obserwowałem z ukrycia, jak znany na
OPATÓW nr 1 (41), styczeń-marzec 2022

naszym terenie zbrodniarz z czasów okupacji
Ryszard Hospodar i Stanisław Słonka zastrzelili na miejscowym cmentarzu jakąś kobietę,
o której mówiono, że była Żydówką. Innym
znów razem byłem świadkiem, jak ci sami i
w tymże samym miejscu dokonywali egzekucji nieznanego inwalidy bez ręki. Hospodar
oddał do niego z krótkiej broni jeden strzał
w momencie jak gdyby ucieczki, zaś Słonka
strzelił do niego, trafiając go w tył głowy. Hospodar w czasie pobytu w jednym z polskich
domów oświadczył, że zabicie Polaka sprawia
mu przyjemność.
Gdy porzuciłem pracę w firmie „Ömler”, funkcjonariusze SD Stanisław Słonka i
Tadeusz Teodorczyk, Nowaczyk i Młynarski
niejednokrotnie przez okres trzech miesięcy
o różnej porze dnia i nocy przychodzili, aby
mnie schwytać, co wreszcie w dniu imienin
moich 24 czerwca 1943 r. udało się Teodorczykowi. Gdym prosił wymienionego, żeby
mnie puścił, i ofiarowywałem mu kwotę 2000
zł, ten nazwał mnie bandytą i sabotażystą, a
zarazem oświadczył, że już długo żyć nie będę,
skutkiem czego zaryzykowałem ucieczkę, w
czasie której Teodorczyk oddał za mną kilkanaście strzałów.
Słonka, Teodorczyk i Nowaczyk niejednokrotnie jeździli w teren z żandarmami
niemieckimi, aby wziąć udział w walkach
przeciwko oddziałom polskich partyzantów,
przy czym widziałem, że mieli oni na sobie
niemieckie mundury. Pewnego razu widziałem, jak Tadeusz Teodorczyk bił pałą jakiegoś
nieznanego mężczyznę, którego odprowadził
do aresztu, co miało miejsce latem 1941 r. Widziałem, jak były policjant granatowy Grys
schwytał już po wysiedleniu jakiegoś Żyda,
który zaraz w dniu następnym został zastrze-

rozmowa z Alkiem Rogozińskim
lony, jak mówiono,
przez Teodorczyka
i wspomnianego
Grysa; mówiono,
że Grys, Szymczak
i Nowaczyk byli
sprawcami zabójstwa
Stanisława
Barańskiego z Karwowa w chwili,
Marian Szczepański gdy ten, mając być
przez nich zatrzymany, ratował się ucieczką. Jesienią 1944 r.
przed wieczorem z przylegających do cmentarza żydowskich budynków obserwowałem,
jak żandarmi niemieccy w obecności miejscowego Stabsleitera Wusowskiego rozstrzelali trzech włościan i jedną kobietę z okolic
Łagowa, innym znów razem w tym samym
miejscu zastrzelono dwóch włościan z okolic
Włostowa za jakieś szkody w plantacjach buraków cukrowych.
Marian Szczepański
Mieszkałem w Opatowie przy ulicy
Kilińskiego 12. Prowadziłem sklep. Niekarany. Wiosną 1942 r., daty dokładnie nie
pamiętam, dowiedziałem się od swej bratowej Jadwigi Anny Szczepańskiej, że jej mąż,
a mój brat, Piotr Szczepański został zabrany – zaaresztowany przez funkcjonariusza
policji kryminalnej przy komendzie SD w
Opatowie Stanisława Słonkę. Początkowo
brat został osadzony w miejscowym areszcie, później zaś wraz z wieloma innymi skierowano go do obozu koncentracyjnego w
Oświęcimiu, a następnie do Gross-Rosen,
skąd nadesłał ostatnią wiadomość, albowiem
wkrótce nadeszła stamtąd wiadomość urzędowa, że brat zmarł na udar serca w szpitalu
obozowym.
Od współpracowników brata dowiedziałem się, że jego aresztowanie przez Słonkę
nastąpiło na skutek podejrzewania o dokonanie sabotażu na szkodę firmy Ömler, w
której był zatrudniony w charakterze szofera.
W rzeczywistości był to zwykły wypadek, a
nie sabotaż. Jako mieszkańcowi Opatowa
wiadomo mi, że o wspomnianym Słonce
mówiono jak najgorzej, że w czasie okupacji
niemieckiej dokonywał egzekucji ludności
polskiej i żydowskiej, wykrywał, aresztował i
eskortował do Oświęcimia zbiegłych z Niemiec, brał czynny udział razem z żandarmerią niemiecką w walce przeciwko oddziałom
polskich partyzantów, bił i znęcał się nad
zatrzymanymi, lecz faktów konkretnych na
powyższe okoliczności nie jestem w stanie
podać.
Radosław Sroczyński
Pedagogiczna Biblioteka w Opatowie

Alek Rogoziński, pisarz i dziennikarz,urodził się 20 stycznia 1973 roku w Warszawie. Po zakończeniu studiów pracował w Rozgłośni Harcerskiej, a następnie podjął
współpracę z Radiem Plus i Radiem Kolor.Debiutował w marcu 2015 roku wydając
świetną komedię kryminalną „Ukochany z piekła rodem”. Jednak największą popularność przyniosła mu komedia sensacyjna „Jak cię zabić, kochanie?”, za którą otrzymał
doskonałe recenzje. Do tej pory nakład napisanych przez niego powieści przekroczył
już pół miliona egzemplarzy. Autor marzy o zwiedzeniu całego świata, uwielbia również słuchać dobrej muzyki.W swoich najpopularniejszych powieściach autor daje się
poznać jako wprawny konstruktor komediowo-kryminalnej fabuły oraz kreatywny, pełen inwencji twórczej pisarz.

SPOTKANIE Z PISARZEM

Ostatnio jest pan częstym gościem w Opatowie ?
Tak się jakoś ułożyło...
Pierwszy raz przyjechałem
tutaj parę lat temu na zaproszenie Magdy Zając, która
wtedy uczyła języka polskiego w miejscowym liceum i
organizowała dla swoich wychowanków nocny maraton
czytania. Znakomity pomysł
i cudowna osoba. Prawdziwy pedagog z powołania!
Zaprzyjaźniliśmy się i jakoś
Opatów stał się nagle bliski
mojemu sercu.
Można powiedzieć ze
dobrze się pan czuje w naszym mieście?
Zdecydowanie!
Mam
tu swoje ulubione miejsca, a
przede wszystkim ludzi, których lubię, szanuję i podziwiam.
od lewej Grzegorz Gajewski, Magdalena Zając, Alek Rogoziński, Paweł Płaczek

Co podoba się panu w
Opatowie, a ewentualnie co
się nie podoba?
Uwielbiam „Miodowy Młyn”. Klimatyczny hotel z rewelacyjną restauracją.
Kiedy po raz pierwszy usłyszałem od zawiadującej tym miejscem pani Barbary, że
koniecznie mam zamówić pierogi z różą,
pomyślałem, że chyba coś z nią nie ten
tego. Róże to można wąchać, a nie jeść.
A potem spróbowałem tego wynalazku i
efekt taki, że teraz zamawiam go za każdym razem, kiedy mam okazję stołować
się w „Miodowym Młynie”. Kocham też
podziemną trasę po dawnych piwnicach
kupieckich. Stała się dla mnie inspiracją
przy pisaniu jednej z powieści. A co mi się
nie podoba? Zdecydowanie przydałoby się
więcej zieleni na rynku!
Opatów był już miejscem, gdzie toczy
się akcja jednej z pana książek?

OPATÓW nr 1 (41), styczeń-marzec 2022

Tak, akcja komedii kryminalnej „Teściowe w tarapatach” toczy się częściowo w
Opatowie. To opowieść o dwóch paniach
w kwiecie wieku, które przyjeżdżają do
waszego miasta w nadziei na wypoczynek.
Niestety, spokój to ostatnie, co będzie im
tu dane…
Czy jest szansa, by w kolejnej książce
akcja toczyła się w Opatowie?
Mamy taką dżentelmeńską umowę z
panem burmistrzem!
Ostatnia pana książka jest o….?
To „Skradziony klejnot” czyli tocząca
się na dworze królowej Marysieńki komedia obyczajowo-kryminalna. Mam nadzieję, że dostarczy ona okazji do uśmiechu w
tych niewesołych czasach.
Dziękuje za rozmowę.

9

pasjonaci, społecznicy
Koło Gospodyń Wiejskich w Wąworkowie powstało pod koniec grudnia
2018 r. i początkowo liczyło 10 członków. Prezesem została Dorota Pustuła,
zastępcami - Anna Koseła i Izabela Głodek.
Siedzibą koła jest prywatny dom sołtysa wsi Wąworków, Sylwestra Pustuły.
Wszystkie zebrania, przygotowywanie
potraw i warsztaty florystyczne odbywają się u niego w domu, bo nie ma we
wsi świetlicy. Po otrzymaniu pierwszej
dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa KGW kupiło duży
namiot cateringowy, stoły z ławkami,
dużego grilla, naczynia do podgrzewania
potraw.
Integracja kulinarna
W pierwszym roku działalności koło
zorganizowało spotkanie integrujące
mieszkańców Wąworkowa. - Wszystkie potrawy przygotowywane są u nas w
domu pod okiem specjalistki kulinarnej,
mojej teściowej – mówi prezes Dorota
Pustuła. - Od Izabeli Głodek dostaliśmy
pyszne ogórki kiszone, Halina i Piotr
Pawłowscy przynieśli pieczone króliki,
Ania i Andrzej Koseła sałatki i skrzydełka. Sąsiadki upiekły słodkie ciasta.
Integracja wniosła wiele ciekawych
informacjizwiązanych z historią, tradycjami, które kiedyś kultywowano przez
mieszkańców wsi. Okazało się, że w Wąworkowie istniało już Koło Gospodyń
Wiejskich prowadzone przez panią Malicką, a potem przez Gawlik Janinę.
Jednym z zadań statutowych KGW
jest jego promocja. I tak w 2020 r. KGW
wzięło udział w wigilii miejskiej na rynku
w Opatowie. Wszystkie potrawy przygotowywano pod czujnym okiem Barbary Pustuły, teściowej pani prezes i przyjaciółki
KGW, Danuty Dziekońskiej. Były pyszne
pierogi z kapustą i grzybami, kapusta z
grochemi barszcz wigilijny z kaszą i grzybami, który jest specjalnością sołtysa Sylwestra Pustuły, przepyszne pączki babci
Basi i stroiki bożonarodzeniowe, które są
pasją pani prezes. Członkinie KGW Halina Dec, Anna Koseła, Jadwiga Cieplińska,
Wiesława Pater, Eliza Kasprzyk to kobiety,
na które zawsze można liczyć. Mają serce
do pomocy i zdolności kulinarne.
Nowi członkowie
W styczniu 2021 r. Zarząd KGW Wąworków przyjął siedmiu nowych członków.
Są to osoby starsze, ale również młodzież, z czego KGW jest bardzo dumne.
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PEŁNI ENERGII,

Z OTWARTYM SERCEM

Wszyscy chętnie służą pomocą, głównie
przy organizacji festynów. Z kolejnej
dotacji od ARiMR zakupiono stroje dla
wszystkich członków, koszulki sportowe
oraz fartuchy. Kupiono także kuchenkę
elektryczną, patelnie, brytfanny, kociołek
myśliwski i wszystkie niezbędne rzeczy,
które ułatwiają pracę.
KGW brało udział w akcji rozprowadzania chryzantem podczas pierwszej fali
pandemii. Rolnicy dzięki tej akcji mogli odzyskać pieniądze za wyhodowane
kwiaty. Były chwile radosne, jak udział
w koncercie Don Vasyla w Opatowskim
Ośrodku Kultury.
Festyn dla Wiktorii
Pod koniec sierpnia 2021 r., KGW
Wąworków uczestniczyło w festynie charytatywnym dla Wiktorii, która zmaga się
z chorobą nowotworową. - Jest to wnuczka naszych przyjaciół, Iwony i Zbyszka
Bednarskich i tym bardziej z otwartym
sercem, pełni energii przystąpiliśmy do
tego zadania – przyznaje prezes.
Niezawodne członkinie Halina Dec,
Anna Koseła, Eliza Kasprzyk, Żaneta
Kasprzyk, Jadwiga Cieplińska, Wiesława Pater, Andrzej Koseła, Grzegorz Dec,
Krzysztof Dec, Kuba Koseła, Krystian
Pustuła, Maciej Koseła i sołtys Sylwester
Pustuła wykazali się ogromnym zaangażowaniem i wielkim sercem, przygotowując
pyszne potrawy i słodkie ciasta. W kole
zarówno panie, jak i panowie mają zdolności kulinarne. Każdy dał coś od siebie. Jak
zawsze bardzo pomagali przyjaciele KGW.
Planów nie brakuje
W listopadzie 2021 r. członkowie koła
zorganizowali wycieczkę jednodniową do
OPATÓW nr 1 (41), styczeń-marzec 2022

Zamościa, gdzie pod okiem przewodnika
zwiedzili największe perełki historycznego miasta. Tydzień potem zostali zaproszeni na spotkanie integracyjne do KGW
w Mikułowicach. Z ciekawością zobaczyli
jak funkcjonuje inne koło. Dzięki takim
spotkaniom dużo się można nauczyć i
wymienić swoimi pomysłami. Rok 2022
koło rozpoczęło też wielkim sercem, bowiem wypiekami ciasta na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Prezes Dorota Pustuła dziękuje Małgorzacie Nowakowskiej, której biuro rachunkowe prowadzi wszystkie rozliczenia
do Urzędu Skarbowego i dba o to, by dokumenty złożone były w terminie.
Najbliższe i najważniejsze plany na
2022 r. to przede wszystkim większa integracja mieszkańców wsi, kultywowanie
tradycji kulinarnych, promowanie i sprzedaż rękodzieła ludowego. Najważniejsza
jest dalsza wspólna praca, która wszystkim przynosi satysfakcję i zadowolenie.

w świecie Stanisława Kwiatkowskiego
Tradycja o pobycie Rycerzy Świątyni w Opatowie nie jest wymysłem Jana Długosza, który jedynie zapisał opinię współczesnych.

PRZEBUDOWY
OPATOWSKIEJ
BAZYLIKI ROMAŃSKIEJ (3)

Tradycja ta musiała być mocno
zakorzeniona w świadomości duchowieństwa opatowskiego, skoro
dziekan Rafał z Brzezia zdecydował
się zniszczyć płaskorzeźbę zdobiącą tympanon portalu nad głównym
wejściem kościoła. Był przekonany,
że istotnie przedstawia ona templariuszy, których oskarżano na początku XIV w. o najcięższe zbrodnie.
Postacie rzekomo w płaszczach
templariuszy,wyrzeźbione w polu tympanon, nie musiały przedstawiać
rycerzy zakonnych, ale świeckich krzyżowców, którzy także naszywali
krzyże na swe ubiory. Na tej podstawie Andrzej Tomaszewski, wybitny
znawca architektury wieków średnich, także badacz kolegiaty opatowskiej, wyraził przypuszczenie, iż na tympanonie przedstawiono pielgrzymów jerozolimskich, księcia Henryka Sandomierskiego i Jaksę z
Miechowa. Poza tym sprowadzeni w XIII w. templariusze nie mogli być
uwiecznieni w tympanonie pochodzącym z czasów fundacji świątyni,
czyli z XII w. Mogli ich sprowadzić biskupi lubuscy, w których diecezji
zakon ten posiadał trzy domy i rozległe dobra.
Nie odpowiadający kształtowi pierwotnego łuku, obrys kraty tympanonu jest „zapisem” kształtu płaskorzeźby, która go pierwotnie zdobiła. Rysunek jest ilustracją portalu głównego,pozbawionego na czas
renowacji drzwi i kraty.
(Opracował S.K.)
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skwer Żołnierzy Wyklętych

SYMBOLICZNE ZWYCIĘSTWO
U zbiegu ulic Kolegiackiej i Legionów
w Opatowie powstał Skwer Żołnierzy
Wyklętych. Wykonany ze stali pomnik
będzie symbolizował charakter tych, którzy walczyli o pełną niepodległość kraju.
Uroczystości odbyły się w przededniu
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”.
Symboliczne zwycięstwo
Po mszy odprawionej w Kolegiacie
Świętego Marcina przedstawiciele instytucji i samorządów udali się na miejsce,
gdzie powstał Skwer Żołnierzy Wyklętych.
– Dzisiaj dokonało się symboliczne zwycięstwo nad tymi, którzy byli ich katami –
powiedział burmistrz Grzegorz Gajewski.
-Nasze miasto dołączyło do nielicznych
polskich samorządów, które czczą pamięć o
żołnierzach niezłomnych.
Burmistrz Grzegorz Gajewski podziękował posłowi Krzysztofowi Lipcowi za
pomoc w zdobyciu środków. Zrealizowana
została zapowiedź sprzed roku, że w Opatowie pojawi się miejsce godne upamiętnienia
bohaterów.
Ksiądz prałat dr Michał Spociński poświęcił skwer. - Stoimy nieopodal naszej
starej kolegiaty- powiedział. - To miejsce
będzie od dzisiaj święte. Pamiętamy o naszych siostrach i braciach, którzy walczyli o
naszą ojczyznę, wspominamy ich imiona z
wdzięcznością i miłością. Niech te tablice z
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imionami i nazwiskami naszych bohaterów
będą otoczone wdzięcznością.
Duch w narodzie nie zginął
Poseł Krzysztof Lipiec podziękował
księdzu za przywołanie podczas uroczystości postaci księdza Stanisława Domańskiego. Zaproponował, by w tym miejscu
stanęła jego tablica. - Żołnierze niezłomni powiedzieli veto układom poczdamskim i jałtańskim, podległości Sowietom
– podkreślił. – Ich legenda przyczyniła
się do tego, że duch w narodzie nie zginął.
I wreszcie powiał wiatr od morza w 1980
r. Po dziewięciu latach ta wolność wybuchła i nikt nie jest w stanie jej zakwestionować. Jestem wdzięczny mieszkańcom
Opatowa, że wprzededniu Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oddajemy skwer.
- To miejsce pozwala na oddanie hołdu tym, którzy walczyli za niepodległość,
ponosząc przy tym wielkie ofiary – mówił
poseł Marek Kwitek w imieniu wojewody
świętokrzyskiego. – Czcimy prawdziwych
bohaterów, a nie wymyślonych przez
propagandę. Pamiętajmy o miejscowym
bohaterze Bronisławie Ostrowskim „Ci-

chym”. Teraz mamy zwycięstwo po latach
żołnierzy niezłomnych. Przywracamy ich
do powszechnej świadomości.
Poseł Andrzej Kryj przypomniał, że
naród, który nie pamięta swojej przeszłości, będzie miał problem z budowaniem
przyszłości. – Jest to niezwykle ważne w
czasie, gdy wciąż są w Polsce ludzie, dla
których bohaterem jest prezydent Bolesław Bierut. Ten sam Bierut, który bardzo
często odmawiał prawa łaski skazanym na
śmierć żołnierzom niezłomnym.
Tomasz Staniek, starosta opatowski,
trafnie odczytał symbolikę miejsca. Pomnik wykonano ze stali, która oddaje
twardy i niezłomny charakter żołnierza.
Są także drzewa, które często przez wiele lat były sprzymierzeńcem walczących.
- Tuż obok toczy się normalne życie, panuje zgiełk uliczny – wskazał. - Niech
to miejsce wzbudza pamięć o naszych
przodkach.
Partyzancko armio wyklęta…
Na uroczystość do Opatowa przyjechał
Michał Szeliga ze Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński.
– Podczas rajdów przemierzamy z panem
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burmistrzem i jego małżonką miejsca związane z polskimi bohaterami – powiedział. Cieszymy się, że takie piękne upamiętnienie
powstało w Opatowie. Jako mieszkańcy dołączyliście do elitarnego grona miast, które
czci żołnierzy wyklętych. Partyzancko armio wyklęta, Opatów o was pamięta!
Delegacje złożyły wieńce i wiązanki
kwiatów przy Skwerze Żołnierzy Wyklętych. Część artystyczną przygotowali
młodzi artyści, którzy pracują w Opatowskim Ośrodku Kultury pod kierunkiem
Magdaleny Szemraj.
Na pomniku zostały umieszczone
biogramy sześciu żołnierzy, którzy oddali
swoje życie za wolną ojczyznę. To symboliczna szóstka spośród 80 tys. walczących
z Armią Czerwoną po 1945 roku . Wśród
upamiętnionych znaleźli się:, gen. August
Emil Fieldorf „Nil”, Danuta Siedzikówna
„Inka”, mjr Bolesław Kontrym „Żmudzin”,
płk Łukasz Ciepliński „Pług”, mjr Hieronim Dekutowski „Zapora” i rotmistrz Witold Pilecki „Witold”. Budowa skweru była
możliwa dzięki 190 tys. zł, które przekazał
Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej
imienia Romana Dmowskiego i Ignacego
Jana Paderewskiego.
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kultywowanie tradycji

PAMIĘĆ

O BITWIE OPATOWSKIEJ
W niedzielę, 20 lutego, odbyły się uroczyste obchody 158. rocznicy bitwy opatowskiej, jednej z największych podczas powstania styczniowego. Mieszkańcy złożyli
kwiaty przed pomnikiem majora Ludwika Zwierzdowskiego „Topora” w rynku, następnie w Opatowskim Ośrodku Kultury uczestniczyli w części artystycznej.
Niepodległość w DNA
W rynku uroczystości rozpoczęły się o
godzinie piętnastej od odegrania Hymnu
Państwowego przez Reprezentacyjną Orkiestrę Dętą Tempo pod batuta Izabeli Wojcierowskiej. Burmistrz Grzegorz Gajewski
powitał mieszkańców i przypomniał, jak
ważne dla świadomości Polaków były bitwa
opatowska i powstanie styczniowe.
- Nasz wielki, piękny naród nie potrafi
żyć w niewoli – powiedział Grzegorz Gajewski. - Zbieramy się naopatowskim rynku, aby
uczcić pamięć bohaterów powstania styczniowego. To tu, na rynku, po przegranej bitwie, został stracony major Ludwik Zwierzdowski.
Burmistrz podkreślił, że powstanie styczniowe było jednym z wielu nieudanych zrywów, obok powstania listopadowego, obok
późniejszych powstań, powstania warszawskiego. Jednak powstanie styczniowe było
wyjątkowe z kilku względów. To najdłużej
trwający zryw, z jego dziedzictwa korzystały
kolejne pokolenia polskich patriotów. - My
mamy obowiązek na ziemi opatowskiej przekazywać tę pamięć kolejnym pokoleniom mówił burmistrz Grzegorz Gajewski. - Nasz
naród ma wolność, niepodległość zapisane w
swoim DNA. Nie było ani jednego pokolenia, które zgodziłoby się na niewolę. Bądźmy
wierni tym zasadom.
Przewodniczący Rady Powiatu Opatowskiego Wacław Rodek przypomniał czas, gdy
Polska traciła niepodległość w wyniku waśni
wewnętrznych, rozprzężenia wewnętrznego,
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wolności szlacheckiej. - Potem jednak Polacy
nie mogli żyć w niewoli i wybili się naniepodległość – powiedział przewodniczący. Teraz wszyscy powinniśmy być strażnikami
pamięci narodowej.
Delegacje zakładów pracy, instytucji i szkół złożyły kwiaty przed pomnikiem
„Topora”. Na zakończenie uroczystości w
rynku orkiestra zagrała „Rotę”. Asystę przy
pomniku zapewnili członkowie Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego
„Grot” na czele z prezesem Mariuszem Stanisławem Chmielem. Uroczystości prowadziły: Magdalena Szemraj i Barbara Różalska,
pracownicy OOK, w tym Radia Opatów.
Opowieść prezesa
Około godziny 16 w OOK, pod hasłem
„Kultywowanie tradycji powstania styczniowego”, w ramach funkcjonującej w OOK
Wszechnicy Opatowskiej, opowieść o tradycjach powstańczych przedstawił Mariusz
Stanisław Chmiel, prezes Stowarzyszenia
„Grot”.
Następnie odbył się koncert pod hasłem
„Po wolność przez wieki”. Reprezentacyjna
Orkiestra Dęta Tempo Iwanowice pod batutą Izabeli Wojcierowskiej wykonała wiązankę melodii patriotycznych, wojskowych,
między innymi „Marsz Pierwszej Brygady”,
„Rozpłakały się wierzby”.
W dalszej części zaprezentowała się Grupa Opatowskie Diamenty prowadzona przez
Magdalenę Szemraj. W koncercie Bartosz
Kozłowski zaśpiewał utwór „Miejcie nadzieOPATÓW nr 1 (41), styczeń-marzec 2022

ję”z repertuaru Jacka Wójcickiego, Michał
Różalski –„Ojczyzno ma”, Krystyna Wójcik
- „Zanim padnie strzał”.
W holu OOK dużym powodzeniem
cieszyła się wystawa historyczna o powstaniu
styczniowym.

nasze firmy

DOMPOL

NA WIELU OBSZARACH
Firma Handlowo-Usługowa Dompol prowadzi olbrzymi zakres działalności handlowej i usługowej. Specjalizuje się w sprzedaży artykułów gospodarstwa domowego.

Od targowiska do sklepów stacjonarnych
- Działalność gospodarczą rozpocząłem
1 lutego 1996 roku – mówi właściciel Dompolu, Piotr Roszczypała. - Początkowo
zajmowałem się głównie sprzedażą sprzętu
AGD na największych targowiskach, to jest
w Radomiu, Kielcach, Skarżysku-Kamiennej.
Była to kontynuacja rodzinnego handlu, który zapoczątkował jego ojciec Tadeusz.
W miarę upływu czasu firma Dompol
zmieniła formę działalności na sprzedaż detaliczną w sklepach stacjonarnych. W tym
czasie otworzyła swój pierwszy sklep, poszerzając ofertę towarową o sprzęt RTV.

Glav w Opatowie, gdzie do chwili obecnej
świadczy usługi.

Nowi klienci, stali pracownicy
Cały czas, systematycznie firma starała
się o pozyskiwanie nowych klientów, kładąc nacisk na reklamę i promocję sklepów.
Obecnie zatrudnia 9 pracowników. Większość osób pracuje od początku powstania
Dompolu.
- Moi pracownicy służą miłą i fachową
obsługą, oferując szeroki wachlarz usług –
podkreśla Piotr Roszczypala. - Najważniejsza dla mnie jest umiejętność rozumienia
potrzeb ludzi, dobre komunikowanie się.
Zawsze starałem się wychodzić naprzeciw
nowym wyzwaniom.
Doradztwo, montaż, dostawa
Zakres działalności firmy obejmuje fachowe doradztwo w wyborze sprzętu AGD
i RTV,profesjonalny montaż oraz dostawę
towaru do mieszkań. Firma posiada wyspecjalizowany tabor do transportu szkła i
okien. Dodatkowo świadczy usługi dźwigami hydraulicznymi na terenie kraju i UE.
- W przyszłości wspólnie z żoną chciałbym dalej rozwijać działalność mojej firmy
– planuje Piotr Roszczypała. - Jak większość mężczyzn interesuję się motoryzacją,
rozwojem i nowościami technologicznymi.
Głównie pasjonuje mnie świat samochodów ciężarowych. W miarę możliwości
wraz z żoną i córką staramy się aktywnie
spędzać czas, wybierając górskie wędrówki.
Piotr Roszczypała z wykształcenia jest
ekonomistą, ukończył Politechnikę Radomską. Dzięki zdobytej wiedzy postanowił spróbować swoich sił właśnie w handlu
i usługach.

Poszukiwany transport
Następnym etapem rozwoju firmy były
usługi transportowe. W 1997 r. Dompolprzystąpił do przetargu na świadczenie
usług transportowych dla Zakładów Porcelany Ćmielów. Współpraca okazała się
owocna i skutkowała dalszym rozwojem firmy przez kolejne lata. Od 1998 r. Dompol
nawiązał współpracę z Zakładem Szkło
OPATÓW nr 1 (41), styczeń-marzec 2022
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wspominamy bohaterów
W ubiegłym roku przypadła 103. rocznica Odzyskania Niepodległości, więc jako
najstarszy prawnuk po mieczu czynię sobie za obowiązek przywrócenia pamięci
śp. Karola Kobrzyckiego odznaczonego 2 lata po śmierci Krzyżem Niepodległości, tj.
23 grudnia 1933 r.

ski, wówczas student Uniwersytetu Warszawskiego, przyszły komendant BCH,
podkreślając, że K. Kobrzycki był skromny w swoich pretensjach, cieszył się Polską
Niepodległą, oddając jej do końca swego
życia swe siły. W uzasadnieniu ujął to w
słowach: „To, co wiedziałem, uważałem
sobie za obowiązek podać do Kapituły Krzyża Niepodległości jako fakt
lokalny, historyczny, z prośbą o odznaczenie śp. Karola Kobrzyckiego
dla przykładu młodszych pokoleń.”
Jako świadkowie podpisy złożyli:
Jan Mizielski ze wsi Jakubowice, Jan
Krakowiak ze wsi Stodoły, Stanisław
Leśniak ze wsi Wojciechowice oraz
Jan Woźniak i Michał Sałata ze wsi
Mikułowice.
Pod wnioskiem o odznaczenie
mojego pradziadka swoją opinię wyraził także Władysław Topór, komendant lokalnej placówki Polskiej Organizacji Wojskowej (POW),który
w swojej pracy konspiracyjnej współpracował z K. Kobrzyckim. Określał
go jako „duszę poczynań niepodległościowych w okolicy”. Mimo braku
zdrowia, nie żałował trudu i pomocy
legionistom i działaczom Polskiej
Organizacji Wojskowej. Komendant
POW, składając podpis, wyraził swoje przekonanie, że jest to jego obowiązkiem prosić o odznaczenie śp.
K. Kobrzyckiego Krzyżem Niepodległości: „Niech przyszłe pokolenia
Karol Kobrzycki z wizerunkiem Krzyża Niepodległości mają wzór chłopa niepodległościowca, o którym Ojczyzna nie zapomniaNa jednym z wieców, jaki się odbył w Woj- ła, chociaż Go już między nami nie ma.”
ciechowicach, gościł minister rządu II RP
I właśnie mimo, że pradziadka K. Koi bliski współpracownik J. Piłsudskiego, brzyckiego już między nami nie ma, jego
pułkownik Ignacy Boerner, który przybył potomkowie zostawili swoją pracą ślad w
na czele pochodu uformowanego z robot- ziemi opatowskiej, bowiem jeden z jego
ników z Ćmielowa i chłopów z okolicz- synów Leon Kobrzycki, który osiadł w
nych wiosek.
Ożarowie, był współzałożycielem w latach
W akcji niepodległościowej K. Ko- 1945/46 Koła Łowieckiego „Pustułka”
brzycki, mieszkając tuż przy kościele i został jego pierwszym prezesem, a po
w Wojciechowicach, brał bardzo żywy swoim ojcu funkcję Prezesa Koła Łowiecudział przez kolportowanie pism i uświa- kiego przejął wnuk Karola Kobrzyckiego,
damiał ludność jako szczery przyjaciel le- Roman Kobrzycki, który do tej pory jako
gionistów i działaczy Polskiej Organizacji jedyny z wielu zasłużonych myśliwych zoWojskowej(POW),którymi stale się opie- stał odznaczony złotym Medalem Zasługi
kował.
Łowieckiej.
W ostatnich latach życia był złożony
Natomiast dla mnie, Ireneusza Pioniemocą na łożu, której przyczyną było tra Kobrzyckiego, jako przedstawiciela
dłuższe przebywanie w grobach, gdy chro- rodziny trzeciego pokolenia, starania o
nił się przed prześladowaniami zaborców. przywrócenie i zachowanie pamięci praNa łożu śmierci jeszcze interesował się dziadka, bohatera Polski Niepodległej,
ogólnym biegiem spraw państwowych. uświadomiły mi, że ziemia opatowska jest
Zmarł w wieku 64 lat.
mi bliska i związana z losami wielu ludzi
Z wnioskiem o odznaczenie Karola zasłużonych dla historii naszej Ojczyzny.
Kobrzyckiego wystąpił Franciszek KamińIreneusz Kobrzycki

KAROL KOBRZYCKI (1867-1931)

Pomimo świętowania co roku rocznicy 11 Listopada, wciąż niewiele osób posiada wiedzę o najwyższym odznaczeniu
przyznawanym za szczególne zasługi w
odzyskaniu niepodległości, a mianowicie
o Krzyżu Niepodległości - wojskowym
odznaczeniu, które nadawał Prezydent
RP, ustanowionym w celu odznaczenia
osób, które szczególnie zasłużyły się dla
odzyskania niepodległości.
Odznaczone osoby posiadały szereg
przywilejów, takich jak: prawo wyborcze
do Senatu, zniżki kolejowe, pierwszeństwo przy obsadzaniu stanowisk w urzędach, pierwszeństwo przy przyjmowaniu
ich dzieci do szkół i zwolnienia od opłat
administracyjnych w tych szkołach.
W latach 1930-38 nadano Krzyż Niepodległości 7917 osobom pośmiertnie, a
wśród nich był obywatel ziemi opatowskiej, Karol Kobrzycki, który urodził się
we wsi Lipowa k/Opatowa 27 stycznia
1867r. i był wychowywany tylko przez
swoją matkę Elżbietę z domu Koproczek.
W wieku 22 lat ożenił się z Barbarą z domu
Duda i mieszkali później w domu na przeciwko kościoła w Wojciechowicach, gdzie
Karol Kobrzycki był właścicielem warsztatu stolarsko-ślusarskiego.
Był czas w historii naszego narodu,
kiedy Polski jako państwa nie było od ponad 100 lat, ale wciąż żyli ludzie, którzy w
sercu zachowali miłość i tęsknotę za Polską Niepodległą, do których z pewnością
zaliczyć można Karola Kobrzyckiego zwolennika i propagatora idei Józefa Piłsudskiego.
Jak wynika z akt Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie dotyczących przyznania KN, które otrzymałem
za pośrednictwem IPN z Krakowa, Karol
Kobrzycki w latach 1904-1905należał do
PPS i był prawie jedynym człowiekiem w
gminie Wojciechowice, który nawoływał
do walki z Moskalami, agitował, by rezerwiści nie stawali do poboru (wojna ros.-jap.), kolportował tajne pisma i odezwy,
za co był prześladowany i ścigany przez
żandarmerię rosyjską. Dłuższy czas musiał
się ukrywać w grobach murowanych na
cmentarzu w Wojciechowicach. W 1905 r.
gmina Wojciechowice należała do jednych
z ruchliwszych miejscowości w powiecie
opatowskim i to dzięki K. Kobrzyckiemu.
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reprint książki księdza Szymona Pióro

PRZEMÓWIENIA OKOLICZNOŚCIOWE
Dzięki staraniom ks. dr Michała
Spocińskiego, proboszcza Parafii św.
Marcina Biskupa w Opatowie, ukazał
się reprint książki księdza Szymona
Pióro „Przemówienia okolicznościowe”, która po raz pierwszy wydana była
w 1937 r.
Ksiądz Szymon Pióro był prałatem
Kapituły Opatowskiej, w latach 19171934 pełnił urząd proboszcza kolegiackiej
parafii św. Marcina Biskupa w Opatowie.
Siedemnastoletni okres duszpasterskiego
posługiwania utrwalił w homiliach i mowach okolicznościowych, spośród których wiele jest świadectwem jego kapłańskiego i patriotycznego zaangażowania.
Upamiętnił fakty oddające nierozerwalny

związek życia religijnego i publicznego,
np.: poświęcenie krzyża w miejscu kaźni
uczestników powstania styczniowego,
krzyża-pomnika upamiętniającego heroizm księdza Franciszka Przybłowskiego
czy zawieszenie na Bramie Warszawskiej
kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w akcie dziękczynienia za cudowne
ocalenie Warszawy, Polski i Europy podczas wojny polsko - bolszewickiej.
W tym roku obchodzimy właśnie
100. rocznicę zawieszenia obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej na Bramie Warszawskiej. Ponowne wznowienie książki
„Przemówienia okolicznościowe” księdza
Szymona Pióroprzybliża jego posługę kapłańską oraz służy mobilizacji ducha oraz
pokrzepienia myśli i serc.

zajęcia w OOK

MOC ATRAKCJI

Opatowski Ośrodek Kultury w okresie
przerwy w styczniu przygotował i przeprowadził wiele różnorodnych zajęć dla
dzieci i młodzieży.
Instruktorzy OOK prowadzili zajęcia teatralne i recytatorskie: „Bajanie na
drugie śniadanie”, „Opowiadania na zaczarowanym dywanie”, „Łamigłówki dla

mądrej główki, „Poczytajki pomagajki”,
plastyczne: „Karnawałowy szyk”, „Pingwinki i |minionki”, „Zręczne rączki”,
„Piórka i bransoletki”, „Makramy”, „Malowanie na szkle”, „Origami dla każdego”,
„Malowanie czym popadnie”. Jeszcze inni
uczestnicy zajęć stawiali pierwsze swoje kroki w tańcu lub doskonalili swoje
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umiejętności podczas warsztatów tanecznych. Wróciliśmy także do tradycji inspirujących zajęć w ramach „Klubu Zabaw
Retro”, rozgrywek szachowych, w tym
zabaw na wielkoformatowej macie szachowej. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Kino Opatów w ramach ferii zimowych
zaproponowało seanse nowości polskiego kina. Widzowie obejrzeli takie filmy,
jak: „Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4”,
„Gierek” oraz „Skarb Mikołajka”.
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wspomnienia o rodzinie Gębalskich i Baruchów

DZIECI Z JEDNEJ ULICY

Przedstawiamy fragmenty wspomnień Joanny Burdy, obecnie mieszkanki Ostrowca Świętokrzyskiego. Praca ma dużą wartość dokumentalną, opisane wydarzenia są
prawdziwe, oparte na faktach. Głównym mottem wspomnień są słowa pani Joanny:
„Oczy widziały, uszy słyszały, usta łkały”.
strumykiem, w którym pływały dość spore
rybki. Na brzegu tej rzeczki znajdował się
olbrzymi kamień, na którym prano mniej
lub bardziej brudne ubrania. Mydłem była
roślina rosnąca na brzegu rzeki, nazywana
mydlikiem, a pomocniczym narzędziem blaszana tara lub tak zwana drewniana kijanka. Do domów mogłyśmy wracać wtedy,
kiedy pranie było suche, a schło rozłożone
na zielonej trawie.
Złożone pranie, wysuszone przez gorące słońce zanosiłyśmy do swych domów.
Drogą śpiewałyśmy radosne piosenki, jak
„Stokrotka rosła polna”, „Żołnierz drogą
Plan miasta z pamięci
W południowej części Opatowa rozcią- maszerował”, „Serce w plecaku”, „O mój
gał się cmentarz żydowski, główna brama rozmarynie” i inne.
wejściowa usytuowana była od ulicy Kirkuckiej.
Ulica Kirkucka, była drogą polną, po
obu stronach zarośnięta trawą, z której na
wiosnę wyrastały kwiatki: stokrotki, fiołki i
kaczeńce. Ulica przy małym skręcie w lewo
łączyła się z ulicą Sandomierską. Zaczynała
się od ulicy Stadionowej, była nawet prostopadła do niej.
Po lewej stronie stał dom państwa
Szczekockich i Kucharskich, następny był
dom państwa Pawlickich, trzeci - dom
państwa Rogalów, dalej rozciągały się pola
podzielone trawiastymi granicami. Pośrodku znajdował się ładny budynek z gankiem
zamieszkiwany przez rodzinę Galińskich.
Pani Galińska była bardzo dobrą położną, wszystkie dzieci, które odebrała,
nazywały ją „babcią”. Na tej ulicy był duży
zakład stolarski, w zakładzie tym pracował
mój dziadek Baruch Feliks. Naprzeciw, sto
metrów w głąb pól, a równolegle z murem
ogradzającym cmentarz, były ruiny tartaku.
My, dzieci z tej ulicy i z innych przyległych ulic, Bogusia, Marysia oraz Renia moje siostry, koleżanki: Marysia Konecka,
Basia i Danusia Stępień, Zosia Krawczyk,
brat cioteczny Zygmunt Zajdaw ruinach
tartaku urządzałyśmy różnego rodzaju zabawy, w chowanego, biegi i inne. Mijając
wielki tartak, dochodziło się do dwóch
graniczących ze sobą gospodarstw, państwa
Kozaków i Wariaszów.
Naprzeciwko gospodarstwa rolnego
państwa Kozaków stała wielka stodoła,
wypełniona co roku plonami z pół. Idąc
dalej wąwozem dochodziło siędo rozciągającej się zielonej łąki z płynącym wartkim
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Kania, najładniejszy zakątek
Mój brat Zygmunt często przed pójściem do szkoły na godzinę ósmą rano, odwiedzał strumyk w którym zarzucone miał
sieci. Wyjmowanie z nich rybek sprawiało
mu dużo radości. Babcia nasza, Leonarda
Baruch, przyniesione rybki starała się usmażyć na śniadanie kochanemu wnuczkowi.
Zakątek z zieloną łąką ukwieconą kwiatami, z wartkim strumykiem oraz z kilkoma
pagórkami nazywany był „Kanią”, mówiło
się idziemy na „Kanię”, wracamy z „Kani”,
będziemy na „Kani”. „Kania” to najładniejszy zakątek w naszym mieście.
Poczynając od ulicy Stadionowej, prawą
stronę ulicy Kirkuckiej zamieszkiwali państwo Wróblowie z zamężną córką Węglewicz. Następnym domem był dom państwa
Denkowskich, dalej domek mały, drewniany państwa Turskich.
Dalej stała kamienica z czerwonej cegły,
mało zniszczona podczas działań wojennych. W kamienicy tej zamieszkiwały trzy
pokolenia Koneckich, dziadkowie, rodzice i
żonaty syn oraz rodzina Walkiewiczów.
Ponadto mieszkanie z wejściem od podwórka zajmowała rodzina Grondzielów.
Za kamienicą, w istniejącym do dziś domu
drewnianym z dwoma gankami od podwórka zamieszkiwały dwie rodziny, dwie siostry
rodzone, zamężne o nazwiskach - starsza
Madejowa z córką Marysią i młodsza, Bednarska z córką Helenką.
Następny dom stojący do dzisiaj, to
dom państwa Dudów,z którymi zamieszkiwała córka zamężna, bezdzietna pani Romańska Irena Matusiak (?). Pomiędzy tymi
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domami powierzchnię jednego tysiąca metrów kwadratowych zajmowali moi dziadkowie Baruchowie.
Powierzchnia około dwóch tysięcy metrów kwadratowych zajmowana była przez
rodziny żydowskie, już do samej bramy
wejściowej na cmentarz. Na tej powierzchni były małe i skromne lepianki z gliny
lub z kamienia, ale bardzo przytulne. Za
każdą wymienioną posiadłością ciągnęły
się działki uprawne, ogródki warzywne i
drzewa owocowe. Hodowano też zwierzęta- świnki, kozy, owieczki, krowy i konie, a
kury miał każdy. Za ogródkami rozciągał się
wysoki na jeden metr a szeroki na sześćdziesiąt centymetrów, zbudowany z kamienia
mur otaczający z tej strony cmentarz. Mur
dodatkowo był zabezpieczony przez potłuczone, zabetonowane butelki szklane w
różnych kolorach: zielonym, brązowym czy
przezroczyste. Było ich tysiące, być może
stanowiły ochronę przed złymi ludźmi, których wówczas nie brakowało.
Dziadek Feliks z pierwszą poślubioną
żoną, Anną Winczewską, zamieszkał na
ulicy Kirkuckiej numer 18. Dom drewniany postawili wspólnie wykorzystując zdolności budowlane dziadka. Na uwieńczenie i
upamiętnienie wprowadzenia się do domu i
poślubienia żony Anny, dziadek po drugiej
stronie ulicy zasadził drzewo, był to klon.
Według starych zwyczajów, brakowało tylko syna, jednak się tonie udało. Miłość i radość w małżeństwie z Anną trwała krótko.
W 1909 r. dziadek owdowiał. Po śmierci
pierwszej żony poślubił Leonardę Małkiewicz.
Pierwszy okres wspólnego życia małżeńskiego to narodziny dzieci, z których
byli bardzo szczęśliwi i dumni. Babcia urodziła siedmioro dzieci. Córka pierwsza to
Józefa, moja mama, druga Maria, trzecia
Janina, a kiedy jako czwarty dzieciak narodził się syn, dziadka rozpierała wielka
duma. Pierworodnego syna nazwał swoim
imieniem Feliks. Piąta córka miała na imięJadwiga, szósta Franciszka, siódmy dzieciak
to syn Stanisław. Wszyscy wychowywali się
w tym domu, chodzili do szkół. Józefa z
Marią to krawcowe, Feliks ukończył szkołę
kolejarską, chciał bardzo być zawiadowcą
stacji, Jadwiga ukończyła szkołę pedagogiczną, bardzo chciała zostać nauczycielką,
Franciszka –gastronomiczną, Stanisław
-kolejarską w Radomiu. Dziadek pracując
jako stolarz, podczas dźwignięcia ciężkiego kloca drewnianego doznał przepukliny
krokowej, która wymagała zabiegu chirurgicznego. Zabiegów tych wówczas nie wykonywano. Dziadek przeczuwał, że trudno
będzie mu się z tej choroby wyleczyć, bardzo

kochał swoją żonę i dzieci, postanowił kupić
dwie działki uprawne, aby w przypadku jego
śmierci, żona i dzieci nie głodowały. Dwie
działki po tysiąc metrów kwadratowych. Jedna działka znajdowała się przy ulicy Wąworkowskiej, nazwana była wąska, druga przy
ulicy Ożarowskiej nazwano szeroką. Babcia
solidnie i bardzo umiejętnie wraz ze swoimi
dziećmi, a potem i z wnukami, uprawiała
obie działki. Posadzone zawsze były warzywa, ziemniaki, buraki, marchew, cebula, pietruszka, kalafiory, selery, posiane także zboża,
rzepak, pszenica, żyto, jęczmień, owies. Dość
długo dziadek borykał się ze swoją chorobą,
cieszył się życiem, chociaż czuł, że koniec się
zbliża. Doczekał zamążpójścia córki Józefy i
pierwszych wnucząt, Marianny, urodzonej 1
października 1933 roku i Janiny Bogusławy,
urodzonej 7 października 1937 roku.Moja
mama Józefa 28 maja 1928roku w kolegiacie opatowskiej pod wezwaniem Świętego
Marcina wzięła ślub z Kazimierzem Gębalskim, przysiegając wielką miłość, szacunek
i wierność dozgonną. Kazimierz Gębalski
pochodził spod Sandomierza, z wioski Malice. Tata mój rok wcześniej powrócił z niewoli rosyjskiej z Władywostoku, brał udział
w wojnie polsko-rosyjskiej. Po zakończeniu
wojny została dokonana wymiana więźniów.

Dom państwa Turskich

Pieszo można powiedzieć tato mój, a także i
inni wracali do swej ojczyzny Polski.
Dziadziuś zmarł w 1939 roku, tuż przed
wybuchem drugiej wojny światowej
Miałam niecałe dwa latka, pamiętam
dziadka, który leżał w trumnie. Podobno

pytałam, dlaczego dziadziuś nic nie mówi,
dlaczego tylko leży. Odpowiedzi były różne,
że już nie może mówić, idzie do nieba, do
Bozi. Wszystkie odpowiedzi przyjmowałam
za prawdziwe.
Joanna Burda

75 lat z czytelnikami

JUBILEUSZ BIBLIOTEKI

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie świętuje w
2022 r. jubileusz 75-lecia działalności.
Przez cały rok odbywać się będą różnorodne inicjatywy w formie stacjonarnej i
online. To będzie czas wspomnień, celebrowania historii jak też rozwoju i podejmowania nowych wyzwań.
Jako jedne z pierwszych wydarzeń
przygotowane zostały wystawy: pierwsza
- „Patroni Roku 2022” prezentująca sylwetki Marii Konopnickiej, Ignacego Łukasiewicza, Marii Grzegorzewskiej, Józefa
Wybickiego, Wandy Rutkiewicz oraz Józefa
Mackiewicza. Wystawa dostępna jest przez
cały rok, druga - poświęcona Stanisławowi
Czernikowi, poecie i pisarzowi, który od
1988 r. patronuje bibliotece.
Biblioteka zaprosiła czytelników i
mieszkańców ziemi opatowskiej na wydarzenia online, aby propagować wiedzę o
kulturze i historii regionu oraz integrować
lokalne środowisko i pasjonatów regionalizmu.Zorganizowała wydarzenie poświęcone patronowi, którego życie i twórczość
związane są z ziemią opatowską. W organizację przedsięwzięcia włączyli się słuchacze

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, aktywni
członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki
działającego przy bibliotece. W ramach
wydarzenia można obejrzeć i wysłuchać
prelekcji„Stanisław Czernik – twórca autentyzmu” zaprezentowanej przez Zbigniewa Nogala oraz wybranych wierszy poety w
interpretacji Jadwigi Mianowskiej i Barbary
Wesołowskiej.
W związku z obchodami 159. rocznicy
wybuchu powstania styczniowego i 158.
rocznicy Bitwy Opatowskiej biblioteka
przygotowała wydarzenie upamiętniają-

OPATÓW nr 1 (41), styczeń-marzec 2022

ce ten ważny okres naszej historii. Marek
Lis, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w
Opatowie, autor licznych publikacji na temat historii Opatowa i regionu, zaprezentował „Refleksje na temat bitwy o Opatów”.
Wydarzenia dostępne są na bibliotecznym
kanale YouTube.
Podążając za głosem serca i sumienia,
opatowska książnica dołączyła do akcji
„Serce dla Ukrainy”. Akcja jest wyrazem
wsparcia jakie okazują polskie biblioteki wschodnim sąsiadom. W witrynie biblioteki biją serca w barwach narodowych
Ukrainy i Polski symbolizujące solidarność
z Ukrainą.
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aktywni uczniowie
Rok szkolny 2021/2022 w Szkole
Podstawowej nr 1 imienia gen bryg. Stanisława Gano obfituje wiele wydarzeń.
Uczniowie mają możliwość rozwijania
swoich pasji i zainteresowań, przygotowując się pod czujnym okiem nauczycieli
do różnych zawodów sportowych, festiwali, konkursów plastycznych, recytatorskich oraz do wojewódzkich konkursów
przedmiotowych.
Ponadto nauczyciele, wspomagają wychowawczą rolę rodziny, uczą wrażliwości
na piękno otaczającego świata i jego problemy, realizują projekty o tematyce prozdrowotnej oraz uczestniczą w licznych inicjatywach, akcjach i konkursach ekologicznych,
aby przykładem skłaniać uczniów do wysiłku przeciwdziałania zmianom klimatycznym na naszej planecie. Uczestniczymy w
takich programach jak: „Europejski Kodeks
Walki z Rakiem”, „Trzymaj formę”, „Nie pal
przy mnie proszę”, „Moda na zdrowy tryb
życia”, „Bieg po zdrowie”, „Znajdź właściwe
rozwiązanie” i ekologicznej – „Czyste powietrze wokół nas”, „Bądźeko”, „Zbieramy,
segregujemy, przetwarzamy odpady”, „Nie
będzie ich, nie będzie nas”.
Kontynuując szkolną tradycję zapoczątkowaną w 2016 roku projektem „Przywracanie pamięci”, uczniowie kl. 4b i 8b w ramach żywej lekcji historii odwiedzili Skwer
Żołnierzy Niezłomnych w Opatowie, gdzie
po chwili zadumy zapalili znicze i oddali
cześć przed nowo odsłoniętym pomnikiem
Niezłomnym Bohaterom walki o Niepodle-

dla miłośników teatru
22 i 23 stycznia br. to dwa dni pełne
zaangażowania i emocji zajęć dla miłośników teatru. W „Warsztatach wyobraźni” uczestniczyliczłonkowie Amatorskiego Teatru Dramatycznego, Amatorskiego
Teatru Rozmaitości, Młodzieżowej Grupy
Teatralnej „Paradoks" oraz Studia Wokalnego „Opatowskie Diamenty”.
Zajęcia teatralne oparte były na technikach aktorskich wywodzących się z Lee
Strasberg Studio oraz z techniki Meisnera.
Ich celem był rozwój osobowości pasjonatów teatru, którzy na co dzień uczestniczą
w próbach grup teatralnych i wokalnych
działających w Opatowskim Ośrodku Kultury. Warsztaty dotyczyły także abstrakcyjnego myślenia oraz przekraczanie własnych
barier, dzięki uruchomieniu niestandardowego myślenia. Z magią teatru zapoznali
uczestników znani aktorzy młodego pokolenia: Krzysztof Zarzycki - aktor teatralny i
filmowy, absolwent Wydziału Aktorskiego
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W RÓŻNYCH

PROJEKTACH I KONKURSACH

głą Polskę. Aby uczcić 159 rocznicę wybuchu powstania styczniowego oraz przypadającą 21 lutego rocznicę Bitwy Opatowskiej,
uczniowie klasy 4b oddali cześć poległym w
bitwie powstańcom. Zapalili symboliczny
znicz na mogile powstańców styczniowych
znajdującej się nieopodal szpitala świętego
Leona w Opatowie oraz przy pamiątkowym
obelisku w miejscu pierwotnego pochówku
mjr Ludwika Zwierzdowskiego „Topora”,

dowódcy bitwy opatowskiej.
Dużą wagę przykładamy do uwrażliwiania naszych uczniów na potrzeby drugiego człowieka oraz rozwijanie kompetencji
społecznych. W ostatnich tygodniach nasi
uczniowie licznie i hojnie włączyli się w
zbiórkę darów na rzecz Ukrainy i pieniędzy w ramach koła Caritas we współpracy z
klasztorem oo. bernardynów.
Anna Przygoda

WARSZTATY WYOBRAŹNI
Warszawskiej Szkoły
Filmowej, Przemysław
Kowalski - aktor teatralny i filmowy, absolwent Akademii Sztuk
Teatralnych w Krakowie - specjalności wokalno-aktorskiej oraz
Julia Foks - aktorka,
absolwentka Wydziału
Aktorskiego Warszawskiej Szkoły Filmowej
oraz studentka edukacji
artystycznej w zakresie
sztuk plastycznych, na
specjalności arteterapia, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
OPATÓW nr 1 (41), styczeń-marzec 2022

pomoc dla Ukrainy
Szkoła Podstawowa nr 2 w Opatowie
od 27 lutego 2022 r. zaangażowała się w
pomoc dla uchodźców.
Z inicjatywy dyrektor Joanny Bińczak
i wsparciu burmistrza Grzegorza Gajewskiego, w szkole już w pierwszym tygodniu
trwania wojny uruchomiono punkt zbiórki
darów dla Ukraińców.Przyjmowaniem darów, ich segregacją i pakowaniem zajmują
się nauczyciele wraz ze starszymi uczniami.
Punkt działa w dni powszechne w godzinach od 7.30 do 18.00 aż do odwołania.
Dzięki ogromnemu odzewowi mieszkańców miasta i gminy udało się zebrać najpotrzebniejsze rzeczy: odzież, koce, ręczniki,
żywność, środki higieniczne i opatrunkowe
oraz leki. Pomoc ta już w pierwszych dniach
wojny trafiła na granicę i bezpośrednio na
teren Ukrainy. Łącznie odjechało już cztery
busy z pomocą humanitarną.
W kolejnych dniach trwania zbiórki do
akcji przyłączyli się lokalni przedsiębiorcy. Uruchomili w swoich lokalach punkty
zbiórki, a zebrane dary trafiają potem do
szkoły, a stąd w miejsce docelowej pomocy.
Członkami naszej szkolnej społeczności stały się ukraińskie dzieci z Mariupola

POMOC DLA UKRAINY

, Kijowa, Irpienia, Dniepra, Doniecka,Lwowa, Żytomierza i Odessy. Uchodźcy, uciekając przed najeźdźcą z dnia na
dzień, niosąc ze sobą traumę wojny trafili
do Polski - kraju, który, choć kulturowo
podobny, to jednak jest inny. To dla nich
bardzo trudna sytuacja. Jednak uczniowie
od pierwszych chwil nawiązali świetny
kontakt z nowymi kolegami i koleżankami z Ukrainy. Nauczyciele rozmawiają z
uczniami o wojnie i potrzebie niesienia
pomocy. W klasach, do których uczęszczają nowi uczniowie,ich koledzy wraz z
rodzicamispontanicznie zorganizowali
zbiórkę.
Wojna trwa, ludzie nadal potrzebują
pomocy, dlatego szkoła liczy na społeczeństwo i dalej zbiera dary. Każdy gest
serca, życzliwości jest ważny. Pomagając
innym tak naprawdę pomagamy sobie, bo
tak jak mówił papież Jan Paweł II„Człowiekjest wielki nie przez to co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

pomoc społeczna

ASYSTENT OSOBISTY

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Opatowie realizuje resortowy Program Ministra
Rodziny i Polityki
Społecznej „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej”. W
dniu 17 lutego 2022r.
odbyło się podpisanie umów w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków
Funduszu Solidarnościowego na realizację
zadania. Podpisania umowy dokonali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz
burmistrz Miasta i Gminy Opatów Grzegorz Gajewski przy kontrasygnacie Martyny Rusak, skarbnika Gminy.
Z programu gmina otrzymała środki w
kwocie 68.142,12 zł, w ramach których zostanie zatrudniony asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej. Pomoc zostanie udzielona dla 7 osób niepełnosprawnych: 5 osób
ze znacznym stopniem niepełnosprawności
i 2 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Usługi asystenta mają przyczynić się do prowadzenia przez osoby z
niepełnosprawnością bardziej aktywnego i
samodzielnego życia, zaangażowania się w

wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe itp. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.
Pomoc żywnościowa
Trwa kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020
(PO PŻ) Podprogram 2022 realizowanego
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomocą
obejmowane są osoby i rodziny znajdujące
się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc uzależniona jest od spełniania kryterium dochodowego. Dochód nie może przekroczyć
1.707,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320,00 zł. dla osoby w rodzinie.
Ośrodek dotychczas wytypował do uzyskania pomocy i wydał skierowania dla 121 rodzin (261 osób w rodzinach).
Osoby zainteresowane korzystaniem z
pomocy żywnościowej, które spełniają kryteria ustawowe mogą nadal zgłaszać się do
ośrodka (również telefonicznie), który po
ustaleniu uprawnień wyda skierowanie do
korzystania z pomocy żywnościowej. Wzorem lat ubiegłych dystrybucji żywności na
terenie miasta i gminy Opatów podjęło się
Stowarzyszenie Wiejskie ”Nasze Kobylany”.
OPATÓW nr 1 (41), styczeń-marzec 2022

Dodatek osłonowy
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy
element rządowej tarczy antyinflacyjnej,
który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z ustawą o
dodatku osłonowym świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym,
którego przeciętne miesięczne dochody
nie przekraczają 2.100 zł w gospodarstwie
jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w
gospodarstwie wieloosobowym.
Wysokość przeciętnego miesięcznego
dochodu dla potrzeb przyznania dodatku
osłonowego ustalana będzie na podstawie
dochodów osiągniętych w roku 2020– w
przypadku wniosków złożonych w okresie
od stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku;
roku 2021– w przypadku wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku. Podwyższona kwota
dodatku osłonowego przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania
gospodarstwa domowego jest kocioł na
paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia,
kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami
węglopochodnymi, wpisane do centralnej
ewidencji emisyjności budynków.
Dominika Kędziora,
kierownik OPS
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8 marca wśród najmłodszych
,,Dzień Kobiet , Dzień Kobiet niech
każdy się dowie, że dzisiaj święto
dziewczynek” – takie słowa piosenki
rozbrzmiewały 8 marca w Przedszkolu
Publicznym w Opatowie.
Tego dnia wszyscy chłopcy starali się
być dżentelmenami, wiedząc, że nawet
życzenia czy miły gest są już doskonałym
podarunkiem dla koleżanek, mam, babć
czy wychowawczyń.
Wspólnemu świętowaniu towarzyszyła
miła atmosfera i znakomita zabawa.Były
piosenki, niespodzianki, kwiaty, laurki i
słodkości, a wszystko po to, by dziewczynki czuły się szczególnie docenione i wyjątkowe. Małe damy swoje święto podkreśliły
także niecodziennym strojem. Kapelusze,
wachlarze, sukienki czy korony, to tylko
niektóre elementy odświętnego stroju.
Obchodom towarzyszy realizowany
w tych dniach konkurs plastyczno-techniczny pt. ,,Marcowy kwiatek”. Uczestnicy przygotowali kwiatki przestrzenne
wykonane z materiałów papierniczych

rywalizacja pięciolatków
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie
zainaugurowana została I Świętokrzyska
Olimpiada Przedszkolaka pod patronatem
Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w
Kielcach.
W hali sportowej opatowskiej „dwójki”
odbyły się eliminacje gminne 3 reprezentacji pięciolatków. Każda składała się z drużyn dziewczynek i chłopców z opatowskich
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ŚWIĘTO DZIEWCZYNEK

dowolną techniką. Kolorowe prace rozświetliły hol przedszkola oraz wprowa-

dziły wszystkich w radosny wiosenny
nastrój.

PRZEDSZKOLAKI NA OLIMPIADZIE

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
Zawody dostarczyły ich uczestnikom niezwykłych sportowych wrażeń. W prawdziwie olimpijskiej atmosferze rozegrano 5
emocjonujących konkurencji: bieg z pałeczką sztafetową, slalom piłki siatkowej, rzut
woreczkiem, skok z miejsca i tor przeszkód.
Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja

OPATÓW nr 1 (41), styczeń-marzec 2022

SP nr 1 w Opatowie drużyna dziewcząt i
chłopców, drugie miejsce drużyna chłopców z Publicznego Przedszkola w Opatowie oraz drużyna dziewcząt z Przedszkola
HaHaHa, na trzeciej pozycji uplasowała
się drużyna dziewcząt z Publicznego Przedszkola w Opatowie i drużyna chłopców z
Przedszkola HaHaHa.

stara fotografia

Fot. z 1948 r., mama pani Anny,
Zofia z domu Ołubiec, uśmiechnięta trzecia od prawej strony z
koleżankami z przychodni

Fot. z 1949 r., mama pani Anny,
pierwsza po lewej stronie jako
przyuczona pielęgniarka

Fot. z 1950 r., lekarz Józef Sadło, pośrodku mama pani Anny

Fot. z 1949 r., ślub cioci z męża Foryś, mama pani Anny jest na zdjęciu
szósta od prawej strony, druga od lewej strony siostra mamy pani
Anny, Aleksandra, Władysława

Fot. z 1950 r., zdjęcie ślubne rodziców pani Anny, Zofii z domu
Ołubiec i Kazimierza Stępnia

Od lewej mama Zofia, jej koleżanka, siostra mamy Aleksandra
Skrajnik (z domu Wyrzykowska)

Od prawej mama Zofia z siostra
Aleksandrą

Fot. z 1949 r., mama pani Anny stoi pierwsza od prawej, obok jej
koleżanki przed przychodnią przy dawnej ulicy Armii Czerwonej,
obecnie Legionów. Teraz w tym budynku jest sklep Żabka i mieszkanie państwa Sadajów

Zdjęcie zbiorowe ze ślubu z 1950 r., pośrodku rodzice pani Anny, po
lewej stronie drugi od lewej siedzi mąż Aleksandry, Feliks Białkowski,
który już nie żyje. Świadkowie ślubu zostali potem małżeństwem.
Rząd pierwszy na dole – pierwszy z prawej Kazimierz Ołubiec (pięknie
grał na skrzypcach), rząd trzeci, drugi od prawej stryjeczny brat
mamy, Zdzisław Ołubiec, czwarty od prawej Jan Pożoga

OPATÓW nr 1 (41), styczeń-marzec 2022
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stara fotografia

Album rodziny
ze służby zdrowia (2)
Anna Stępień, jak pisaliśmy w poprzednim numerze, pochodzi z rodziny związanej ze służbą zdrowia. W szpitalu pracowała
najpierw jako statystyk medyczny, gdzie obecnie znajduje się Dom
Muzealny. Potem przeniosła się na oddział dziecięcy jako sekretarka medyczna, następnie do przychodni przy ulicy Słowackiego jako
rejestratorka. Potem znowu trafiła do szpitala.

sumienny. Nieraz tłumaczył Annie, że do pracy nie wolno się spóźniać.Chorował, zmarł w wieku 82 lat.
Przypomnijmy, spośród bogatego zbioru zdjęć albumów rodzinnych Anny Stępień wybraliśmy kilkanaście fotografii, które
przedstawiają ludzi Opatowa, przedstawicieli różnych grup zawodowych w charakterystycznych strojach, ubiorach.

Fot. z 1935 r. przedstawia I Komunię Świętą, ciocię Aleksandrę.
To blondynka w drugim rzędzie, czwarta od lewej strony

- Moja mama uczyła mnie, co trzeba w życiu cenić – podkreśla
pani Anna. - Mówiła, że należy być człowiekiem uczciwym, pracowitym, chrześcijaninem. I trzeba chodzić do kościoła. Mam to
wpojone od dzieciństwa. Mama była uczciwa, pracowita, bardzo
dużo czytała, z biblioteki przynosiła pełne siatki książek, lubiła
zbierać grzyby. Żartowała, że jest największą grzybiarką w powiecie opatowskim. Mama pracowała jeszcze na pół etatu w PCK, bo
chciała utrzymać rodzinę na dobrym poziomie. Nas było czworo
rodzeństwa. W wieku 79 lat mama straciła wzrok, zapadła na zaćmę, do końca życia nie widziała. Nie chciała się operować. Mieszkaliśmy najpierw w dolnej części ulicy Szerokiej, gdzie teraz są bloki
uskokowe. Tam wynajmowaliśmy mieszkanie, później przeprowadziliśmy się na lokatorne do pani Dec na obecną ulicę Legionów.
Miałam trzy latka, gdy w 1966 r. otrzymaliśmy mieszkanie w bloku
przy ulicy Partyzantów, gdzie obecnie mieszkam.
Jak wspomina tatę? Przebywał w niemieckich obozach pracy
w 1944 r, gdzie stracił zdrowie. Na początku wykonywał zawód
blacharza, roboty na zamówienie. Później trafił do Huty imienia
Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie pracował
22 lata. Brakowało już mu sił i przeszedł na rentę.
Bardzo często z pamięci grał na skrzypcach i na harmonijce ustnej. Był pogodnym człowiekiem, lubił żartować. Zdyscyplinowany,

Fot. z 1934 r., siostra mamy Anny, Aleksandra,
siostra jej dziadka - Marianna Kaczmarska
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Fot. z 1935 r., sypanie kwiatków w Boże Ciało. Pani Anna nie rozpoznaje dokładnie, w którym miejscu jest na zdjęciu jej mama

Fot. z 1936 r., na dole możemy podziwiać ówczesne hrabianki.
Warto się przyjrzeć, jak ubierali się wtedy ludzie z wyższych sfer
Opatowa, księża, osoby związane z kościołem

Fot. z 1946 r., po kursie szycia i kroju, siostra mamy pani Anny,Aleksandra stoi w białej chustce, w górnym rzędzie, pośrodku drzwi
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