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Od stu lat „Bartosz” na straży
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prace konserwatorskie, prace remontowe

Krzyż Chrystusowy
Krzyż stoi w centralnym miejscu Lipowej, przy tak zwanym rynku, naprzeciw biura 

Gospodarstwa Sadowniczego Romana Jagielińskiego.

Na część dobroczyńcy 
Napis na dole głosi: Krzyżu Chrystuso-

wy, zachowaj nas. D.O.M. Świętej pamięci 
Kazimierzowi Stokoskiemu, dziekanowi 
Katedry Sandomierskiej, plebanowi w 
Sobótce, dziedzicowi w Lipowej, a dobro-
czyńcy swemu Zgromadzenie Sióstr Miło-
sierdzia w Sandomierzu ten pomnik kła-
dzie. Rok 1850. 

Niżej dodatkowy napis: Krzyż ten od-
nowiono z ofiar mieszkańców Lipowej i 
przyjaciół w roku jubileuszowym odkupie-
nia ludzi przez Chrystusa Pana. 1988 r.

Cała Lipowa należała do Kazimierza 
Stokoskiego, który część majątku przekazał 
siostrom.

Co kilka lat inny kolor 
Niedaleko krzyża mieszka Robert i Mo-

nika Dobrowolscy. Zajmują się nim od 20 
lat, koszą trawę, dbają o porządek wokół. 
- Świętej pamięci Stanisław Piotrowicz na-
mówił mnie, by odnowić krzyż – mówi pan 
Robert. - I tak się zaczęło. Teraz co kilka lat 
przeprowadzam prace renowacyjne, czysz-
czę, myję, maluję. Co jakiś czas zmieniam 
krzyż pod względem kolorystycznym. Wi-
dzę, że ludzie coraz częściej odnawiają krzy-
że w swoich wsiach. 

- Krzyż jest ładnie zachowany, odma-
lowany – chwali Maria Stępień. - Ciągle tu 
przychodziłam, od dziecka, w różnych sy-
tuacjach życiowych modliłam się. Tu kiedyś 
odbywały się majówki, gdy przebywał u nas 
ksiądz kapelan. 

Helena Szwagierczak przypomina, że 
kiedyś krzyż był bardzo zniszczony. Został 
odnowiony przez księdza Feliksa Turbiasza. 
- Teraz mieszkańcy dbają o figurę – zapew-
nia. - To cząstka historii naszych dziadów. 
Dla nas symbol. Dbamy o niego, by prze-
trwał dla następnych pokoleń.

Pani Helena przypomina, że dawniej 
było dużo sióstr, piętnaście, teraz tylko jest 
ich pięć. Siostra Iga umiała grać na pięciu 
instrumentach. Miał kto organizować ma-
jówki. A poza tym teraz młodzi nie przy-
chodzą, starsi się wykruszają, zdrowie im 
nie pozwala. Blisko jest też kaplica. 

Ważny znak dla mieszkańców
Sołtys Wioletta Lis potwierdza, że 

krzyż jest bardzo ważny dla mieszkańców. 
Ma dla nich duże znaczenie. Nadal spotyka-
ją się tu ludzie - Dawniej mieszkało tu dużo 

Przy Krzyżu w Lipowej, od lewej: sołtys Wioletta Lis, Helena Szwagierczak, Maria Stę-
pień, Zofia Luciak, za nimi: Robert Dobrowolski, radny Waldemar Bocheński

pań, działało kółko różańcowe, teraz już 
to zanika, bo panie zmarły - mówi. - Nasze 
babcie, prababcie tu się modliły. Tu przy-
chodziły, w czasie wojny, w czasie trudnych 
sytuacji. 

Zdaniem Zofii Luciak krzyż powinien 
stać w każdej wsi. - Cieszę się, że jest u nas 
– zapewnia. - Nieżyjący ksiądz Feliks Tur-
biasz odprawiał tu w latach osiemdziesią-
tych nabożeństwa majowe z uczniami. 

Radny Waldemar Bocheński, który przy-
był do Lipowej w 1978 r., pamięta, że ksiądz 
kanonik Feliks Turbiasz przywiązywał wagę 
do modlitwy przed tym krzyżem, w maju za-
wsze odbywały się tutaj majówki. Ksiądz nie-
raz modlił się tutaj z mieszkańcami w intencji 
ich zdrowia. Często próbował wpłynąć na za-
chowanie ludzi, nawrócić ich na dobrą drogę. 

Wszyscy potwierdzają, że to właśnie 
państwo Dobrowolscy całe serce wkładają 
w to, by odnawiać krzyż. Wykazują się ini-
cjatywą. Z kolei mieszkańcy Lipowej chęt-
nie dają pieniądze na odnawianie krzyża. - 
W obecnym budżecie też jest przewidziana 
pula pieniędzy na zdjęcie chodnika i poło-
żeniu tutaj kostki – mówi radny. - I to już 
w niedługim czasie, przy wykonywaniu w 
Lipowej chodnika i parkingu, przy rewita-
lizacji naszej miejscowości przez gminę. Już 
jest przetarg rozstrzygnięty, teraz czekamy 
tylko na wykonanie inwestycji. 

Mieszkańcy dbają o znaki przeszłości, o 
ciągłość wiary, tradycji, kultury. Odnawiany 
jest nie tylko ten krzyż, ale tak samo w Kor-

nacicach oraz w Lipowej, w kierunku ulicy 
Ćmielowskiej i Lipowskiej. – Wszystko to 
jest możliwe dzięki mieszkańcom i zaan-
gażowaniu obecnej pani sołtys, która przy-
wiązuje wagę do spraw bieżących, porząd-
kowych – dodaje Waldemar Bocheński. 
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W kolejnym numerze naszego kwartalnika polecamy Państwu informacje o inwestycjach na terenie miasta i gmi-

ny. Urząd Marszałkowski rozstrzygnął w ostatnim czasie wiele konkursów, w których i nasze projekty uzyskały 

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. 

Sporo informacji, podobnie jak w poprzednim numerze, poświęcamy 100-leciu popularnego „Bartosza”. Niedaw-

no w szkole odbyły się uroczystości jubileuszowe i zjazd absolwentów, którzy przybyli z różnych stron naszego kraju 

i świata. 

Polecamy Państwu ciekawą rozmowę z nowym ojcem gwardianem, Edgarem Semeniukiem. Zapadły nam w pa-

mięci jego słowa: „Myślę, że takie wartości jak dobro naszego opatowskiego grodu są tymi, które mogą i powinny 

jednoczyć nas wszystkich”.

Nade wszystko polecamy blok informacji o naszych nauczycielach, wychowawcach, rozmowę z emerytowaną na-

uczycielką Samorządowego Zespołu Szkół nr 2, Elżbietą Stawiarską, informację o wygranym konkursie na dyrektora 

szkoły w Kobylanach przez Danutę Tomaszewską i relację z uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.   

Tradycyjnie już w naszym stałym cyklu prezentujemy kolejny ciekawy materiał historyka, regionalisty Marka 

Lisa. Już dzisiaj możemy poinformować, że materiały przez niego przygotowywane i drukowane w naszym kwar-

talniku złożą się na książkę, która w przyszłym roku ukaże się w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Zachęcamy Państwa do lektury naszych tekstów.

Zespół Redakcyjny
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nasze inwestycje

świadczenia rodzinne i wychowawcze

Rozmowa Andrzejem Chanieckim, 
burmistrzem miasta i gminy 

Sierpień był wyjątkowo pracowitym 
miesiącem dla pracowników działu 
świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Opatowie. W ciągu miesiąca wpłynęło 
łącznie 925 wniosków o ustalenie pra-
wa do świadczeń rodzinnych, wycho-
wawczych (500+) i świadczeń z fundu-
szu alimentacyjnego. Po raz pierwszy 
ustawodawca zrównał okresy zasiłkowe 
na poszczególne świadczenia. Rodzi-
ce w tym samym czasie mogli składać 
wnioski na wszelkie formy wsparcia 
przewidziane na dzieci, co jednocześnie 
spotęgowało ilość pracy i liczbę osób, 
które należało obsłużyć. 

Wnioski zainteresowani w większo-
ści przynosili osobiście, ale wzrosła tak-
że znacznie grupa osób, które wybrały 
możliwość złożenia dokumentów drogą 
elektroniczną, głównie za pośrednictwem 
stron bankowych. Ułatwieniem dla klien-
tów była także możliwość pobierania 
wniosków na świadczenia bezpośrednio 
ze stron internetowych np. ministerstwa 
rodziny, pracy i polityki społecznej czy 
ośrodka pomocy społecznej realizującego 
zadanie. 

Rodzice składający wnioski nie kryli 
zadowolenia z wprowadzonych rozwią-
zań. Pomimo ogromu spraw interesanci 
nie musieli stać w długich kolejkach. Była 
to na pewno zasługa dobrej organizacji 
pracy i doświadczonej kadry, co podkreśla 
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Opatowie Pani Elżbieta Chodorek. 

Obsługa świadczeniobiorców przebiegała 
sprawnie. Pracownicy służyli pomocą w 
uzupełnianiu dokumentów. Duże znacze-
nie miały także warunki lokalowe stworzo-
ne w ubiegłym roku dla realizacji zadania 
przez burmistrza Andrzeja Chanieckiego. 
Trzy wyremontowane pomieszczenia służą 
bardzo dobrze zarówno pracownikom jak i 
klientom. 

W sierpniu najliczniej wpływały wnio-
ski na 500+ (551 wniosków). Pracownicy 
dostrzegali pozytywny wpływ świadczeń 
wychowawczych na życie rodzin. Znaczna 
część rodziców mówiła o zwiększeniu wy-
datków na żywność, odzież, wyposażenie 

mieszkań, a także na edukacje, zajęcia do-
datkowe. W pierwszych miesiącach pobie-
rania świadczeń rodziny spłacały zobowią-
zania, rachunki, raty. Obecnie coraz więcej 
z nich zaczyna oszczędzać. 

Pracownicy ośrodka szacują, że w spra-
wie świadczeń wpłynie łącznie około 1300 
wniosków. Prawo do świadczeń przyzna-
wane jest, w przypadku świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego i 500+, na 
okres od 1 październik 2017 r. do 30 wrze-
śnia roku następnego oraz w przypadku 
świadczeń rodzinnych od 1 listopada br. 
do 31 października roku następnego. 

Oprac. R. Wiśniewska

NA PIĄTKĘ Z PLUSEM

- Panie burmistrzu, na sesji absolutoryj-
nej 30 czerwca powiedział pan, że budżet 
ubiegłoroczny (2016) był oszczędny i mało 
inwestycyjny w porównaniu z poprzednimi 
latami, stąd nadwyżka dochodów nad wy-
datkami w kwocie prawie 2,8 mln zł. Pro-
szę zatem przedstawić, jak gmina realizuje 
zadania w tym roku.

- Szanowni czytelnicy naszego gminne-
go kwartalnika, oszczędność jest synonimem 
dobrego gospodarowania środkami finanso-
wymi. Muszę powiedzieć, że zarówno w po-
przedniej, jak i w tej kadencji nikt z radnych 
nie wytykał mi, że wydałem pieniądze na cele 
lub zadania niepotrzebne lub w wysokości 
budzącej wątpliwość. Zawansowanie inwe-
stycyjne gminy na przestrzeni ostatnich lat, 

także w tym roku, zależy od instytucji, które 
dysponują środkami unijnymi (Urząd Mar-

szałkowski), w szczególności od terminów 
ogłaszania konkursów i czasu rozpatrywania 
wniosków, które my jako potencjalni benefi-
cjenci tych środków składamy. W przypad-
ku wnioskowania środków z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego prawie wszystkie konkur-
sy, w których jako gmina braliśmy udział, 
rozstrzygnięto w II półroczu tego roku lub 
nadal czekamy na ich rozstrzygnięcie. Re-
alizujemy te zadania inwestycyjne, na które 
mamy zagwarantowane środki unijne oraz 
bieżące zadania własne i zlecone przez admi-
nistrację rządową.

- Czy mógłby Pan powiedzieć coś wię-
cej o tegorocznych inwestycjach?

- W ramach Programu Rozwoju Obsza-
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rów Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizo-
waliśmy w tym roku trzy drogi, tj. Strzyżo-
wice- Murowaniec, Strzyżowice – Kobylany, 
Strzyżowice – Ptasia o łącznej długości 1,5 
km i wartości 384 tys. zł, w tym dofinanso-
wanie wyniosło 245 tys. zł. Są to drogi o na-
wierzchni asfaltowej. Realizację tego zadania 
zakończyliśmy szybciej niż planowaliśmy. 
W ramach podziału środków na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
otrzymaliśmy w tym roku ponad 1,3 mln 
zł dotacji na siedem odcinków dróg o łącz-
nej długości ponad 7 km, z których dwie już 
zrealizowaliśmy, pozostałe są w trakcie reali-
zacji. Chcę tutaj zwrócić uwagę państwa, że 
z programu rządowego „Usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych”, na przestrzeni ostat-
nich 7 lat odbudowaliśmy kilkanaście dróg, 
co wymagało także uprzednio nakładów fi-
nansowych, aby spełnić warunki. Ponadto, 
mimo niesprzyjających warunków atmosfe-
rycznych, w tym roku chcemy wykonać jesz-
cze odcinek chodnika w Lipowej, postawimy 
też nowe przystanki przy drogach krajowych 
w Oficjałowie, Okalinie i Marcinkowicach.

- Widziałem, że ruszyły prace budow-
lane przy ul. Sienkiewicza. Czy będą tam 
nowe mieszkania?

- Tak. Wniosek , który złożyliśmy na 
jesieni ubiegłego roku do Urzędu  Marszał-
kowskiego w Kielcach (Program RPO WŚ) 
o dofinansowanie przebudowy i adaptacji 
budynków przy ul. Sienkiewicza i przy ul. 
L. Czarnego z przeznaczeniem na mieszka-
nia socjalne, został pozytywnie rozpatrzony 
i otrzymaliśmy ze środków europejskich 850 
tys. zł dofinansowania ( 80 proc. wartości 
projektu). Po podpisaniu umowy z Zarzą-
dem Województwa Świętokrzyskiego przy-
stąpiliśmy do wyłonienia wykonawcy, który 
już realizuje inwestycję przy ul. Sienkiewicza. 
Będą tam cztery mieszkania, z których dwa 
o powierzchni około 40 m2 i dwa - około 
35 m2. Umowa dotycząca mieszkań została 
podpisana 8 marca br.

- A co z mieszkaniami przy ulicy Leszka 
Czarnego?

- Rozpoczniemy prace dopiero wiosną 
przyszłego roku, bowiem wcześniej musimy 
przygotować pomieszczenia pod bibliotekę 
w Opatowskim Ośrodku Kultury. Na ten 
cel otrzymaliśmy 533 tys. zł dofinansowania. 
(wartość całego projektu - 1 mln 58 tys. zł).  
Niebawem ogłosimy drugi przetarg na wy-
konanie tego zadania. Co się tyczy mieszkań 
socjalnych przy ul. L. Czarnego, to będzie 
ich osiem. Cały czas prowadzimy remonty 
bieżące w zasobie komunalnym, co diame-
tralnie zmieniło warunki mieszkaniowe. W 
tym roku między innymi nastąpiła wymia-

na pokrycia dachowego 
na budynku nr 60 przy ul. 
1 Maja oraz wykonaliśmy 
nowy chodnik opaskę przy 
budynku nr 54 a.

- Panie burmistrzu czy 
budynek urzędu będzie re-
montowany?

- 12 września br. podpi-
saliśmy umowę z Zarządem 
Województwa Świętokrzy-
skiego na dofinansowanie 
ze środków Unii Europej-
skiej. Jest to ponad 3,5 mln zł na termomo-
dernizację budynków użyteczności publicz-
nej. Będzie to Szkoła Podstawowa nr 2 i 
budynek urzędu. Przystępujemy obecnie do 
prac projektowych, ale jeszcze w tym roku 
chcemy pokryć dachówką ceramiczną niższą 
cześć budynku urzędu przylegającą do bu-
dynku starej poczty.

- Nieraz pan mówił, że warunki pracy w 
urzędzie są fatalne, że nawet interesanci na 
to zawracają uwagę. Czy będzie rozbudowa 
czy może zagospodarowanie strychu na po-
mieszczenia, np. magazynowe, archiwum 
czy socjalne? 

- To prawda, warunki, które mają pra-
cownicy urzędu są złe. Stwarza to także 
dyskomfort dla interesantów, w większości 
mieszkańców naszej gminy. Zdecydowałem, 
że zwrócę się do Rady Miejskiej z wnioskiem 
o wyrażenie zgody na zakup budynku przy 
ul. Sienkiewicza od PTTK Oddział Opa-
tów z przeznaczeniem na siedzibę Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Obecnie trwa wycena 
tej nieruchomości przez biegłych rzeczo-
znawców. Po jej otrzymaniu przystąpimy do 
negocjacji ceny zakupu. Co do ewentualnej 
adaptacji strychu w budynku ratusza, jest to 
prawdopodobne na cele, o których pan mó-
wił, czyli archiwalno-magazynowe i socjalne.

- A co z Zakładem Opiekuńczo-Leczni-
czym w Brzeziu? 

- Mamy zakontraktowane dofinansowa-
nie ze środków unijnych w kwocie 4 mln zł, 
ale oferty złożone przez wykonawców w I 
przetargu były ponad dwukrotnie większe. 
Stąd przetarg został unieważniony. Poprosi-
liśmy instytucję zarządzającą o przedłużenie 
terminu realizacji tej inwestycji do końca 
2018 r. Mam świadomość, że nagły wzrost cen 
za usługi budowlane spowodował, że trzeba 
dodatkowo poszukać środków z budżetu kra-
jowego, bo przecież cel par excellance zbożny.

- Panie burmistrzu, czy to prawda że 
minister infrastruktury zatwierdził pro-
gram inwestycyjny dotyczący budowy 
chodników od Opatowa do Balbinowa, 
od Opatowa do Okaliny i na ul. Legionów 
w Opatowie?

- Między innymi o te zadania inwestycyj-
ne zarówno w Ministerstwie Infrastruktury,  
jak i w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad, zabiegam od początku mojego 
urzędowania. Potwierdzam, że otrzymałem 
telefoniczna informacje od właściwego dy-
rektora  z GDDPiA w Warszawie, że  mini-
ster zatwierdził program inwestycyjny do-
tyczący budowy chodnika  przy DK 74 od 
Opatowa do Balbinowa i zakreślił termin za-
kończenia na koniec 2019 roku. W sprawie 
dwóch pozostałych chodników nadal będę 
rozmawiał. 

- Czy reforma oświatowa spowodowa-
ła, że nauczyciele stracili pracę lub mają 
niepełny wymiar godzin w podległych 
panu jednostkach oświatowych i czy gmina 
poniosła dodatkowe koszty inwestycyjne 
w związku z przekształceniem Samorządo-
wych Zespołów Szkół na Szkoły Podstawo-
we.

- Ze względów osobistych przed rozpo-
czynającym się rokiem szkolnym nie miałem 
czasu na głębszą analizę wpływu reformy na 
zatrudnienie nauczycieli, ale też nie otrzy-
małem niepokojących informacji, że refor-
ma oświatowa pozbawiła nauczycieli naszej 
gminy pracy. Od kilku lat główną przyczyną, 
szczególnie niepełnego wymiaru godzin dla 
części nauczycieli, jest niż demograficzny. 
Dlatego prowadzimy racjonalną politykę za-
trudnienia, liczba nauczycieli zmniejsza się z 
powodu przechodzenia na świadczenia eme-
rytalne. Wiem, że w tym roku także skorzy-
stało z nich kilkoro nauczycieli, co powodu-
je, że ci co zostają, mają uzupełnione pensum. 
Co do kosztów remontowo-adaptacyjnych 
to utrzymują się na tym samym poziomie od 
kilki lat. Ten rok nie był szczególny ze wzglę-
du na reformę, gdyż tak naprawdę dzieci 
uczą się w szkole podstawowej i jeszcze przez 
dwa lata w gimnazjum. Przy okazji dodam, 
że jesteśmy bardzo aktywni w pozyskiwaniu 
środków nie tylko inwestycyjnych, ale także 
środków na programy dydaktyczne.

- Panie burmistrzu, bardzo dziękuję, 
że pomimo problemów zdrowotnych zna-
lazł pan czas na rozmowę.
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Elżbieta Stawiarska, absolwentka filologii polskiej, WSP Kielce (1974). Praco-
wała w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Jałowęsach, Szkole Podstawowej 
w Modliborzycach, w latach 1990-2007 w Szkole Podstawowej nr 2 w Opatowie. Od 
1992 do 1996 r. była wicedyrektorem szkoły.

II BIEG ZIEMI OPATOWSKIEJ

ROZMOWA Z ELŻBIETĄ STAWIARSKĄ, 
emerytowaną nauczycielką Samorządowego Zespołu Szkół nr 2

sport, rekreacja

marzenia się spełniają 

- Jak to się stało, że została pani nauczy-
cielką?

- To była decyzja podjęta świadomie 
i odpowiedzialnie. Już od pierwszej klasy 
chciałam uczyć dzieci. W najwcześniejszych 
zabawach zawsze byłam nauczycielką, rolę 
uczniów, chociaż niechętnie, pełniły młodsze 
kuzynki i koleżanki z sąsiedztwa. Ne zrażałam 
się jednak, samodzielnie wykonywałam dzien-
niki lekcyjne, kredę zastępowałam kawałkiem 
cegły. To były moje dziecięce marzenia i nale-
żało je tylko urzeczywistnić.

Warto marzyć, bo marzenia się spełniają. 
Przekonałam się o tym osobiście, a zdanie to 
stało się później moim mottem życiowym. 
Wcześniej jednak musiałam podjąć decyzję o 
wyborze studiów pedagogicznych. Przyczy-
niło się do tego pewne wydarzenie. Chociaż 
upłynęło od niego wiele lat, pamiętam je do-
skonale. Byłam wtedy uczennicą klasy siódmej 
lub ósmej Szkoły Podstawowej nr 3 w Opato-
wie. Jedna z klas nauczania początkowego 
uczyła się w budynku liceum przy ulicy Sem-
połowskiej. Pewnego dnia nauczycielka uczą-
ca tę klasę zachorowała i dzieci pozostawały 
bez opieki. Ówczesna pani dyrektor szkoły i 
moja wychowawczyni dały mnie i koleżance 
zadanie, by przeprowadzić tę klasę z budynku 
liceum do szkoły na ulicę Kopernika. Jak nam 
się udało zdyscyplinować około dwudziestu 
uczniów i bezpiecznie dotrzeć z nimi do szko-
ły, nie wiem do dzisiaj. Wydarzenie to utwier-
dziło mnie w przekonaniu, że powinnam zo-
stać nauczycielką. 

- Jakie cechy charakteryzują dobrego na-
uczyciela? 

- Powinien posiadać gruntowną wiedzę 
i zdolność jej przekazywania. Nieustannie 
uświadamiać uczniom, że nauka ma sens. 
Ciągle motywować ich do rozszerzania wie-
dzy, podejmowania nowych wyzwań, a także 
wzbudzać i rozwijać ich zainteresowania, pa-
sje. W pracy z uczniami konieczna jest również 

cierpliwość i wytrwałość, umiejętność 
słuchania, empatia. Dobry nauczyciel 
ma poczucie sprawiedliwości i zawsze 
pamięta, że ocenia swoich uczniów, a 
nie krytykuje. Ważne jest także poczu-
cie humoru, co często pomaga w rozła-
dowaniu napiętych sytuacji, których w 
szkole nie brakuje. Potrzebna jest także 
umiejętność współpracy z rodzicami. 

- Jak pracować z uczniem uzdol-
nionym, by jego talent nie został za-
przepaszczony?

- Można uczniom uzdolnionym 
zlecać przygotowanie fragmentów 
nowej lekcji lub samodzielnie pozna-

nie nowego rozszerzonego materiału, którego 
znajomość sprawdzamy w czasie rozwiązywa-
nia dodatkowych zadań na sprawdzianie. Z 
takimi uczniami pracuje się głównie na zaję-
ciach pozalekcyjnych, w kółkach zaintereso-
wań, gdzie jest też czas na przygotowania do 
konkursów, olimpiad. 

- Jak Pani odnosi się do reform, które są 

wprowadzane w oświacie? 
- W czasie mojej 33-letniej aktywności 

zawodowej w oświacie przeprowadzono kil-
ka reform. Najbardziej gruntowną wprowa-
dził rząd AWS w 1999 r., gdy okres nauki w 
szkole podstawowej został skrócony z 8 do 
6 lat i powstały gimnazja. Nie obyło się bez 
protestów, strajków nauczycieli obawiających 
się utraty miejsc pracy. Obecna reforma przy-
wracająca 8-klasową szkolę podstawową też 
budzi wiele emocji. Jako emerytka nie jestem 
już w centrum tych wydarzeń. Wiem, że duże 
zadanie stoi przed samorządami, dyrektorami, 
nauczycielami. Gdy chodzi o zmieniające się 
podręczniki, to nie trzeba przeceniać ich roli. 
Teraz jest możliwość korzystania z wielu źró-
deł. 

- Jak spędza pani czas wolny na emery-
turze? 

- Na emeryturę przeszłam w 2007 r., decy-
zję podjęłam z przyczyn zdrowotnych. Zaczął 
się dla mnie nowy etap w życiu. Czytam dużo 
książek, sporo czasu poświęcam na przydo-
mowy ogródek. Nie zaprzestałam kontaktów 
z dziećmi, zostałam wolontariuszką świetlicy 
środowiskowej przy parafii św. Marcina.

Stowarzyszenie Ziemia Opatowska 
wspólnie z Urzędem Gminy w Iwaniskach, 
Urzędem Miasta i Gminy Opatów oraz Sta-
rostwem Powiatowym w Opatowie zorga-
nizowało 3 września „II Bieg Ziemi Opa-
towskiej”. Przed rokiem lekkoatleci ścigali 
się na dystansie 10 kilometrów po ulicach 
Opatowa, teraz trasa zawodów prowadziła 
z Ujazdu do Opatowa i liczyła 15,5 km. 

Najszybciej ten dystans pokonał Syl-
wester Lepiarz z Wronowa (powiat ostro-
wiecki) reprezentujący LKB 
Rudnik. Przebiegł trasę w 
niecałą godzinę, a dokładnie 
w 59.08,31 sekund. Drugi 
był Robert Majecki z San-
domierza z czasem 59.29,66, 
trzeci - Filip Szymkiewicz 
z Kielc - 1.00.10,40. Wśród 
kobiet pierwsze miejsce za-
jęła Monika Rychlak-Bożek, 
drugie - Beata Orłowska, 
obie ze Stalowej Woli, trze-
cie - Ewelina Borczuch z Pre-
czowa.

Oprócz biegu odbyła się także rywali-
zacja w konkurencji nording walking na dy-
stansie 5 km. Wygrał Zdzisław Wiatrowski 
z Kaliszan - 51.35,30, drugi był Łukasz Rej 
- 56.46,03, a trzeci Piotr Rej - 56.53,48, obaj 
z Opatowa. W rywalizacji wzięło udział 21 
uczestników. Najlepszą zawodniczką wśród 
kobiet była Barbara Górczyńska z Lądka 
Zdroju. Opatowski Ośrodek Kultury za-
pewnił obsługę imprezy i był jej gospoda-
rzem.



7OPATÓW nr 3 (23), lipiec - październik 2017

pasjonaci, społecznicy
Koło Wędkarskie nr 23 Polskiego Związku Wędkarskiego w Opatowie obchodziło 

jubileusz 35-lecia.

JUBILEUSZ WĘDKARZY

Początki powstania organizacji sięgają 
1979 r., gdy grupa inicjatywna stworzyła pod-
waliny do powołania Koła Wędkarskiego. W 
1980 r. wędkarze przeprowadzili pierwsze 
wybory zarządu w nowym Kole PZW nr 23. 
Prezesem został Antoni Joachimkowski, za-
stępcami – Stanisław Lachowicz, Zbigniew 
Gardynik, Ryszard Babiko, skarbnikiem – Wi-
told Sołkiewicz, sekretarzem – Jan Waliszew-
ski, gospodarzem – Zbigniew Michalik. W 

naszym okręgu wprowadziliśmy w Zochcinie 
zasadę „złów i wypuść”, dlatego możemy się 
pochwalić dużą ilością i różnorodnością ga-
tunków ryb, jakie się w nim znajdują. 

Tradycyjnie co roku Zarząd Kola orga-
nizuje w Zochcinku zawody wędkarskie dla 
dorosłych o Puchar Starosty Powiatu Opa-
towskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy 
Opatów. Nie zapomina też o najmłodszych, 
przyszłych wędkarzach, i z okazji Między-
narodowego Dnia Dziecka przeprowadzane 
są zawody wędkarskie połączone z dobrą 
zabawą, nagrodami i dyplomami. W trakcie 
trwania sezonu wędkarskiego Zarząd stara 
się organizować wiele imprez sportowych, 
rekreacyjnych, zawodów wędkarskich zarów-
no nocnych, jak i dziennych, zimą – podlo-
dowych. - Większość z nich jest rozgrywana 
w kategorii otwartej, prawo udziału w nich 
mają też wędkarze spoza naszego koła – wy-
jaśnia Dariusz Tomaszewski. - Koło integruje 
wiele osób w różnym wieku i o różnych za-
interesowaniach. Jesteśmy pewni, że przyszłe 
lata też przyniosą dalszy rozwój naszej dzia-
łalności wędkarskiej. 

Koło jest wdzięczne za wsparcie i po-
moc Społecznej Straży Rybackiej, Zarządowi 
Okręgu PZW w Tarnobrzegu, staroście opa-
towskiemu, burmistrzowi Opatowa.

dyrektor w Kobylanach po konkursie

SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA

Danuta Tomaszewska jest nauczycie-
lem z 35-letnim doświadczeniem. Ukoń-
czyła 2-letnie Studium Nauczycielskie w 
Ostrowcu Świętokrzyskim, pięcioletnie 
studia na WSP w Kielcach, posiada II sto-
pień specjalizacji zawodowej, studia pody-
plomowe z zakresu zarządzania oświatą. 
Ukończyła liczne kursy i szkolenia. Odzna-
czona została złotą odznaką ZNP, meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej, srebrną 
odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród 
młodzieży”. Pracowała w Przedszkolu nr 1 
i nr 3 w Opatowie we wszystkich grupach 
wiekowych, w Szkole Podstawowej nr 1 i w 
Szkole Podstawowej w Brzeziu, była dorad-
cą metodyczno-wychowawczym przy WOM 
w Tarnobrzegu. Od 2012 r. związana jestem 
ze Szkołą Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Kobylanach gdzie w tym roku w drodze 
konkursu została powołana na stanowisko 
dyrektora tej placówki.

Mocne strony szkoły, jak wylicza dy-
rektorka, to wykształcona kadra pedago-
giczna, dość dobra baza, jednozmiano-
wość, mało liczne klasy. Uczniowie mogą 
czuć się bezpiecznie w szkole i wokół niej. 
Mankamentem jest zapewne ograniczony 
dostęp do szeroko pojmowanej kultury i 
jej wytworów, słabe baza dydaktyczna w 
zakresie wyposażenia informatycznego 

- Nasza szkoła jest miejscem, w którym uczeń ma możliwości wszechstronnego 
rozwoju w bezpiecznych i przyjaznych warunkach – zapewnia Danuta Tomaszewska, 
dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach. - Wychowujemy ucznia 
świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego potrzebną we współczesnym świecie 
wiedzę i umiejętności. 

oraz brak sali gimnastycznej.
Danuta Tomaszewska pla-

nuje już prace, które popra-
wią warunki pracy zarówno 
uczniów, jak i nauczycieli. Ko-
nieczne jest stopniowe tworze-
nie pracowni przyrodniczo-
-matematycznej, modernizacja 
pracowni komputerowej, suk-
cesywna wymiana ławek, krze-
seł i mebli szkolnych oraz do-
kończenie ogrodzenia boiska 
szkolnego. 

Jest osobą bezkonfliktową, która prefe-
ruje dialog i kompromis. Uważa bowiem, 
że dzięki zgodnej współpracy ze środowi-
skiem można wiele osiągnąć. Niezaprze-
czalnie wiele w tym względzie zależy od 
tworzenia przyjaznej atmosfery w kontak-
tach z rodzicami i przedstawicielami róż-
nych instytucji. Szkoła ściśle współpracuje 
z Poradnią Pedagogiczną, Państwowym 

pierwszym roku dzia-
łalności koło liczyło za-
ledwie 49 osób. Prezes 
Joachimkowski pełnił 
swoją funkcję do 1988 
r, jego następcami byli: 
Marek Futet do 1993 r. 
Witold Bugaj do 1994. 
Następnie obowiązki 
prezesa powierzone zo-
stały Dariuszowi Toma-
szewskiemu, który peł-
ni tę funkcję do dzisiaj. 

Pierwszym akwe-
nem pozyskanym przez koło i przekazanym do 
amatorskiego połowu ryb był staw w Podolu, 
który został rozbudowany i zrekultywowany w 
1995 r. Koło posiada jeszcze jeden zbiornik 
w Karwowie oraz piękny zalew w Zochcinku. 
- Atrakcyjność posiadanych przez nas akwe-
nów wodnych ich umiejscowienie oraz duża 
ilość różnych gatunków ryb sprawiła, że ilość 
członków kola wzrosła wielokrotnie, do 415 
osób – podaje obecny prezes. - Jako jedyni w 

Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym 
w Opatowie w realizowaniu programów 
profilaktycznych. Organizowanie różnego 
rodzaju konkursów i projektów możliwe 
jest dzięki wsparciu Opatowskiego Ośrod-
ka Kultury, Komendy Powiatowej Policji, 
Nadleśnictwa Łagów, Urzędu Miasta i 
Gminy w Opatowie i wielu innych insty-
tucji.



8 OPATÓW nr 3 (23), lipiec - październik 2017

MŁODZI KRONIKARZE 
WIELKIEJ WOJNY

Wielka wojna 1914-1918

Pierwszy budynek Gimnazjum w Opatowie.

Winieta pisma „Życie Szkolne”.

Włościańska szkoła
Już w maju 1916 r. narodziła się inicja-

tywa utworzenia w Opatowie szkoły średniej 
przeznaczonej dla dzieci z miasta i okolicz-
nych wsi. Rok później, dla realizacji tego za-
mierzenia, powołano „Komitet Włościański 
Ziemi Opatowskiej”. 15 września 1917 r., 
za zgodą ówczesnych austro–węgierskich 
władz okupacyjnych oficjalnie otwarto Gim-
nazjum realne koedukacyjne im. Bartosza 
Głowackiego w Opatowie. Kontynuowało 
ono swoją działalność po odzyskaniu nie-
podległości w 1918 r.

Szkolne pismo
Jednym z przejawów aktywności 

uczniów stało się wydawanie od początku 
1919 r. szkolnej gazety zatytułowanej „Życie 
Szkoły”. Jej redaktorami byli uczniowie, zaś 
opiekę merytoryczną sprawował ówczesny 
dyrektor Jan Słomka. Jak można przypusz-
czać, to właśnie on zachęcił swoich pod-
opiecznych do spisania i opublikowania na 
łamach pisma tkwiących jeszcze głęboko w 
ich pamięci osobistych przeżyć z okresu I 
wojny światowej. Obecnie stanowią one dla 
nas doskonałe i unikalne źródło informacji o 
wojennym Opatowie. Znane są trzy numery 
„Życia Szkoły”, które ukazały się od stycznia 
do czerwca 1919 r. Znajduje się w nich kil-
ka tekstów dotyczących interesującego nas 
tematu.

Przeżycia z jesieni 1914 r.
Dwóch uczniów opisało swoje drama-

tyczne przeżycia związane z bitwą pod Opa-
towem stoczoną w dniach 3– października 

1914 r. Jednym z nich był 
pochodzący z Jurkowic 
Stanisław Kwiatek, póź-
niejszy żołnierz – ochot-
nik w czasie wojny polsko 
– bolszewickiej. Oto kilka 
obrazów, które utrwaliły się 
w jego pamięci: „Wreszcie 
nadciągnęli Niemcy i rozpo-
czął się bój 3 października 
1914r. … Wiejscy ludzie po-
uciekali do jam. Ale w jamie 
dotąd było dobrze, dopóki 
nie strzelali. Gdy zaczęli 

strzelać, kule poczęły świszczeć, a ziemia drża-
ła bezustannie, każdy modlił się i prosił Boga, 
żeby chociaż wieczora doczekał. Bo w jamie 
huczało jak w piekle. Doczekaliśmy wszyscy 
szczęśliwie wieczora, strzały pomału ustawały, 
a ludzie, chociaż żołnierze wzbraniali i każdy 
był narażony na śmierć, zabierali, co tylko kto 
mógł złapać, aby uciekać przed nieprzyjacie-
lem na wschód. Każdy uciekał inną drogą. My 
z domu, t.j. rodzice i rodzeństwo, udaliśmy się 
wozem, na którym mieliśmy żywność i pościel, 
na trakt Ożarowski”. Przez Gierczyce, rodzi-
na S. Kwiatka dotarła aż do Wisły, gdzie w 
miejscowości Dębno przeczekała kilka dni. 6 
października uciekinierzy wyruszyli w drogę 
powrotną. „Gdy przyje-
chaliśmy do wsi, zastali-
śmy straszne widowisko. 
Z 32 osad gospodarskich 
spaliło się 12. Nasz dom 
ocalał. Zbliżając się do 
domu, już o kilka kroków 
usłyszeliśmy wielki hałas 
i muzykę, którą Niemcy 
w naszem mieszkaniu i 
w innych wyprawiali…Ze 
zgrozą spostrzegliśmy na-
sze zboże: żyto i pszenicę, z 
wielką trudnością zebrane, 
porozścielane wszędzie pod końmi i w domu… 
W dniu następnym ujrzałem nową rzecz: oto 
całe pola były pokryte kulami armatniemi w 
tak wielkie doły, że w niektóre trzy konie zabite 
się zmieściły. W miejscu, gdzie były okopy, było 
pełno trupa rosyjskiego, obok okopów pełno po-
rozrzucanych torb karabinów, kul karabino-
wych, spodni, ręczników i.t.p. Na tym odcinku 
było zabitych 540 Rosjan… Nowi goście coraz 

bardziej zabierali się do pracy: jedni wyrzyna-
li świnie, kury i gęsi, inni młócili maszynami 
zboże i sypali w worki, inni zabierali z dołów i 
piwnic mąkę, kaszę i ziemniaki i za to wszyst-
ko dawali kawałek papieru z postawioną licz-
bą i mówili, że będzie po wojnie zapłacone”.

Autorem drugiej relacji jest Włodzi-
mierz Trojan, późniejszy oficer Wojska Pol-
skiego, zamordowany w kwietniu 1940 r. w 
Katyniu. „Dnia 4 – go października z rana 
naród był zmuszony kryć się po piwnicach i do-
łach kartoflanych, gdyż kule armatnie świstały 
nad miastem… Rosyjscy żołnierze, broniąc się 
wytrwale na cmentarzu, zostali ze wszystkich 
stron otoczeni, pobici, a resztę bez sił wzięto 
do niewoli. Dnia tego o godzinie 3 – ej po po-
łudniu Niemcy weszli do Opatowa, rabując i 
pustosząc miasto. Niemcy zdobyli kilkanaście 
armat, karabinów maszynowych, kul armat-
nich i jeńców 2 pułki, resztę uciekło z życiem. 
W okolicy Opatowa padło wtedy przeszło 500 
żołnierzy rosyjskich. Było to jesienną porą, a w 
okolicy Opatowa były wielkie błota i bagna. 
Jeńcy rosyjscy zaprzęgnięci do armat musieli je 
ciągnąć w stronę Kielc, chociaż armaty więzły 
półtora łokcia w bagnie. Tak ciężką pracę po-
nosić musieli jeńcy rosyjscy w niewoli niemiec-
kiej”.

W maju 1915 r.
W połowie maja 1915 r. wojna powró-

ciła pod Opatów z nową siłą. Relacje o tych 
walkach zamieszczono w kolejnym numerze 
„Życia Szkolnego”. Nie znamy tożsamości 
ich autorów, gdyż sygnowane są tylko inicja-
łami. Uczeń podpisujący się S. W. wspomi-
nał: „W niedzielę, 15 maja, już od rana nie 
było widać żadnych wojsk, tylko armaty grały 

z obu stron. Dopiero około godziny 10 – ej uj-
rzeliśmy piechotę austriacką, która podążała w 
kierunku okopów rosyjskich. Za nimi podąża-
ły większe partje wojsk austriackich. Rosjanie 
starali się przeszkodzić im pociskami z armat, 
lecz wojska te, nie zważając na nic, szły na-
przód i zbliżały się do okopów rosyjskich, skąd 
strzał karabinowy wzmagał się coraz większy. 
Bój ten trwał siedem godzin, przyczem padło 

Przypadająca w tym roku 100-rocznica powstania Gimnazjum w Opatowie jest 
okazją do przypomnienia pewnego mniej znanego epizodu z jego dziejów, który tema-
tycznie wiąże się z prezentowanym na łamach „Opatowa” cyklem artykułów.
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DZIELMY SIĘ CHLEBEM, 
DZIELMY SIĘ SERCEM 

dożynki parafialne

Włodzimierz Trojan w mundurze oficera 
Wojska Polskiego.

około 180 żołnierzy. Po południu wojska ro-
syjskie, mając lepszą pozycję wzięły przewagę 
nad wojskami austrjackiemi, które poczęły się 
cofać… Wówczas wojsko rosyjskie po niedłu-
gim strzelaniu z karabinów poszło do ataku 
i odniosło zwycięstwo, biorąc do niewoli 500 
jeńców. W poniedziałek, 16 maja, ludzie sami 
zebrali przeszło 200 zabitych z pola i grzebali 
ich, a około 300 rannych odwozili do szpitalów 
wojennych”.

Z kolei nieznany nam uczeń M. B. zapi-
sał: „W sobotę, 15 maja, 1915 roku zbudził 
nas huk i odgłos strzałów armatnich… Nad 
wieczorem drugiego dnia bitwy rozpoczęła się 
silniejsza kanonada. Kule padały nad naszem 
schroniskiem i dwa granaty padły na sąsiedni 
dom, napełniając hukiem i trzaskiem powie-
trze. Dom, w którym byliśmy, zatrząsł się cały. 
Odłamki grantu, gonty, szkło z wybitych szyb 
posypały się na nasze głowy. Gwar i krzyk po-
wstał nie do opisania. Doznaliśmy wrażenia, 
że granat wpadł i wszystkich pozabija. Nikt 
nie pragnął niczego oprócz życia, wszystkich 
ogarnęła groza śmierci i wszyscy błagali Boga 
o Życie…Po pewnym czasie kanonada ustała… 
Austrjacy usunęli się na kilka wiorst od mia-
sta. W mieście zapanował względny spokój… 
W szóstym tygodniu Rosjanie zaczęli się co-
fać…Dużo ludzi przejętych trwogą i nastra-
szonych przez Rosjan wyjechało z dobytkiem, 
z dziećmi za wojskiem, opuszczając ziemię oj-
czystą i udając się na niepewne losy do obcych. 
My wszyscy, którzyśmy pozostali, nie przypusz-
czaliśmy, że rządy austriackie przetrwają trzy 
lata. Lecz chociaż byliśmy gnębieni rekwizycy-
ami, doczekaliśmy chwili, która wynagrodziła 
wszelkie przykrości, bo zobaczyliśmy zupełnie 
różny od wnijścia wymarsz wojsk austriackich 
z naszego miasta, jak również i z całej Polski”. 
(zachowano oryginalną pisownię wszystkich 
przytaczanych tekstów)

Marek Lis
Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie

W Kolegiacie św. Marcina z Tours, 27 
sierpnia, odbyły się dożynki parafialne. 
Rolę starostów pełnili przedstawiciele To-
maszowa, Agata Krzemińska i sołtys Kry-
stian Kargul.

Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła od 
przemarszu korowodu dożynkowego wraz 
z zaproszonymi gośćmi spod Urzędu Miasta 
do świątyni, gdzie odprawiona została msza 
święta. 

Wzruszające słowa księdza prałata
Z pełnymi wzruszenia słowami o chle-

bie mówił ksiądz prałat Michał Spociński. 
- Dzielmy się chlebem, dzielmy się sercem 
– zwrócił się do mieszkańców. - Trzeba być 
dobrym jak chleb. Trzeba ten chleb szano-
wać, ze czcią go całować, nie wyrzucać na 
ziemię. Dbajmy o to, by ten chleb był dla 
nas największą świętością. Bardzo się cieszę, 
że możemy teraz jako jedna rodzina podzie-
lić się tym kawałkiem chleba i powiedzieć 
sobie „Weź go ode mnie! Weź ode mnie ka-
wałek chleba, żebyś nie był głodny!” Pragnę 
wszystkich ogarnąć sercem, miłością, prze-
kazując ten chleb razem z naszymi go-
spodarzami. 

Poseł Kazimierz Kotowski podzię-
kował księdzu prałatowi za organizację 
dożynek parafialnych. - Cieszę się jako 
jeden z tych, którzy od wielu lat two-
rzyli tę społeczność lokalną, że mimo 
różnych zdarzeń, możemy się spotkać, 
modlić się, podzielić się chlebem i 
podziękować wzajemnie sobie, szcze-
gólnie tym, którzy na co dzień czynią 
wszystko, co czasami jest niemożliwe, 
abyśmy wszyscy mieli chleb - powie-
dział. 

W imieniu burmistrza Andrzeja 

Chanieckiego kierownik wydziału inwesty-
cji Ireneusz Klimkowski podziękował rolni-
kom za trud na roli. Wyraził zadowolenie z 
tegorocznych zbiorów i życzył, by były dzie-
lone sprawiedliwie. 

Korona ze zbóż
Starostami dożynek byli: Agata Krze-

mińska z Tomaszowa i Krystian Kargul, soł-
tys tej miejscowości. – Dobrze, że pielęgnuje-
my tradycję dożynek - powiedzieli. - Młodsi 
mogą zobaczyć, jak to kiedyś bywało, jak się 
wieńce robiło, jak przygotowywało chleby 
dożynkowe. 

Wieniec z sołectwa Tomaszów wykona-
ła Krystyna Kwiatek z córką Anną. Przed-
stawiał koronę uplecioną ze zbóż pszenicy, 
owsa, lnu, przybrany był kwiatami słonecz-
nika. 

Starostowie dożynek przekazali chleb 
księdzu prałatowi, posłowi Kazimierzowi 
Kotowskiemu i kierownikowi Ireneuszowi 
Klimkowskiemu. Ci z kolei podzielili się nim 
z mieszkańcami miasta i gminy, z wiernymi 
parafii.
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zmiany w klasztorze bernardynów

Rozmowa z nowym ojcem gwardianem 
EDGAREM SEMENIUKIEM

- Jakie najważniejsze zadania posta-
wił przed sobą ojciec, gdy objął funkcję 
gwardiana w klasztorze bernardynów i 
jednocześnie proboszcza parafii Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny?

- „Nie depczcie przeszłości ołtarzy, 
choć macie sami doskonalsze wznieść” 
pisał Asnyk. Zanim więc przyjdą różne 
plany, pomysły trzeba poznać historię 
i obecną sytuację miejsca. Oczywiście 
zawsze jest „pokusa”, by zrobić coś no-
wego, ulepszyć stare. Gdyby czło-
wiek nie miał takiej potrzeby, 
pewnie dalej mieszkalibyśmy w 
jaskiniach. Ja przede wszystkim 
nie chciałem zaprzepaścić do-
brych relacji jakie miał klasztor z 
mieszkańcami Opatowa, nie tylko 
naszymi Parafianami. Dobrze by 
było, gdyby udało się je pogłębić 
i umocnić, ale to kwestia czasu. 
Pragnąłem też , jako gwardian, 
aby moi Bracia dobrze się czuli 
w naszej wspólnocie i mogli się w 
niej realizować. 

- Które z tradycji klasztoru 
ojciec zamierza kontynuować? 
Które wartości są dla ojca naj-
ważniejsze? 

- Wiem, że klasztor, poza swo-
ją religijną funkcją, był zawsze 
głęboko związany z nie tylko małą 
Ojczyzną. Na przestrzeni wieków 
Bracia posługujący w tym miej-
scu aktywnie włączali się w ak-
cje mające na celu obronę naszej 
wolności i naszych wartości. Dziś 
oczywiście patriotyzm przejawia 
się w inny sposób. Może bardziej 
niż kiedyś należy zwrócić uwagę 
właśnie na naszą małą Ojczyznę – 
ziemię opatowską. Pokazać, że ma 
swoją wartość nie tylko w oczach 
ludzkich, ale przede wszystkim w 
oczach Bożych. Myślę, że takie wartości 
jak dobro naszego opatowskiego grodu 
są tymi, które mogą i powinny jednoczyć 
nas wszystkich.

- Rozmawiamy w okresie 550-lecia 
obecności bernardynów w Opatowie? 
W czerwcu obchodziliśmy uroczysto-
ści jubileuszowe. Co szczególnie jest 
dla ojca ważne w tym jubileuszu? O 
czym my, współcześni, powinniśmy pa-
miętać?

- Każdy jubileusz skłania do refleksji, 
nie tylko nad przeszłością ale i nad tym, 

co my wniesiemy do historii tego miej-
sca. Myślę, że warto pamiętać o chlubnej 
przeszłości tego konwentu; o roli, jaką 
odgrywała tutaj Matka Boża Pocieszenia. 
To powinno napawać nas dumą i mobili-
zować do tego, by choć w części nawiązać 
do świetlanej przeszłości klasztoru.  Były 
też w tej historii chwile trudne i bole-
sne. Dlatego ta zawiła historia Opatowa, 
można powiedzieć krzyżowa droga, jaką 
przeszło to miejsce, ale też struktura ko-

munikacyjna pełna zakrętów i skrzyżo-
wań, skłoniły nas do tego, by naszą Opa-
towską Panią nazwać Przewodniczką po 
pokrzyżowanych życia drogach. Pragnę 
dodać, że Jubileusz ciągle trwa i obejmie 
jeszcze dwa ważne akordy: Uroczystość 
św. Franciszka z Asyżu z nabożeństwem 
ku czci jego chwalebnej śmierci (4 paź-
dziernika) oraz kończącą jubileusz Uro-
czystość Patronki Naszej Prowincji 
Matki Bożej Niepokalanie Poczętej (8 
grudnia).

- Jest ojciec osobą nową w klaszto-

rze? Proszę powiedzieć kilka słów o 
sobie, o dotychczasowej swojej pracy 
wśród bernardynów, o podejmowanych 
inicjatywach, doświadczeniach? 

- Trudno jest mówić o sobie. W Zako-
nie jestem od 20 lat. Opatów jest moim 
szóstym miejscem służby kapłańskiej. 
W każdym klasztorze pełniłem posługę 
duszpasterską: katecheza, sprawowanie 
sakramentów i przygotowanie do przy-
jęcia ich przez dzieci i młodzież. W Ło-

dzi byłem kapelanem Szpitala na 
Spornej, a w Łęczycy opiekowałem 
się gazetką parafialną, można po-
wiedzieć – gazetą. Była w formacie 
A4, miała więcej niż 4 strony, a 
drukowaliśmy ją w profesjonalnej 
drukarni w Łodzi. Niestety jakiś 
czas temu przestała się ukazywać. 

- Które z ostatnio przeczyta-
nych lektur, książek ojciec pole-
ciłby nam do przemyślenia, do 
zastanowienia w tym szybkim 
czasie, niejednokrotnie niebez-
piecznym dla naszej cywilizacji. 

- Znowu posłużę się cytatem: 
„wszystkie książki jakie przeczy-
tałeś w życiu, są tylko nieudolnym 
komentarzem do tej jedynej Księ-
gi” - tak pisał o Biblii Brandstaet-
ter cytując swego dziadka. Biblia 
jest z całą pewnością uniwersalną 
księgą na każdy czas. Jest w niej 
wszystko: miłość, zdrada, wojna, 
polityka. Poza wymiarem czysto 
religijnym i teologicznym ma w 
sobie tyle historii, że może zain-
teresować i zainspirować każdego 
człowieka. Osobiście uważam, że 
dobrze by było, żeby ludzie w ogó-
le czytali. Poza literaturą „facho-
wą”, którą studiuję z racji mojego 
powołania i posługi, czytam różne 
dzieła; od Szekspira po Żulczyka.

- Czego życzyłby ojciec wiernym, 
mieszkańcom Opatowa i gminy jako 
gwardian i proboszcz parafii? 

- Myślę, że moje życzenia nie wy-
nikają z pełnionej funkcji czy urzędu. 
Także jako mieszkaniec Opatowa życzę 
nam wszystkim lepszego jutra i wiary w 
to, że w dużej mierze zależy ono od nas 
samych. A jeśli dodamy do tego histo-
ryczną niezwykłość tego miejsca i opiekę 
Matki Bożej Opatowskiej to okaże się, że 
nasze ambicje wcale nie są bezzasadne i 
wygórowane.
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„BARTOSZ” NA STRAŻY 
od stu lat

W setną rocznicę powstania Gim-
nazjum i Liceum imienia Bartosza Gło-
wackiego w Opatowie spotkali się jej 
absolwenci i wychowawcy. Honorowy 
patronat nad imprezą sprawował bur-
mistrz miasta i gminy, Andrzej Cha-
niecki. 

– Dyrekcji, gronu pedagogicznemu, 
pracownikom szkoły oraz młodzieży skła-
damy najserdeczniejsze życzenia z okazji 
jubileuszu – powiedział sekretarz gminy 
Barbara Kłosińska w imieniu burmistrza. 
- Na sukces i renomę szkoły, tak mocno 
związanej z Opatowem, pracowały całe 
pokolenia nauczycieli i pracowników 
administracyjnych. Jubileusz skłania do 
wielu refleksji, pozwala ocenić 100 lat 
działalności edukacyjnej, wychowawczej 
szkoły, a także pobudzić do podjęcia no-
wych wyzwań. Jeszcze słowo do młodzie-
ży: bądźcie zawsze dumni z tego, że koń-
czyliście opatowskie liceum, podejmując 
dalszą naukę na studiach wyższych. 

Dyrektor szkoły Barbara Kasińska 
podkreśliła, że liceum to nie tylko mury, 
to ludzie, którzy pozostawili tu cząstkę 
siebie w różnych okresach jej dziejów. To 
oni są dumą ziemi opatowskiej. Dyrektor 
przypomniała wykonane w ostatnich la-
tach prace budowlane, modernizacyjne. 
Zapowiedziała nowe inwestycje w naj-
bliższym czasie, pełnowymiarowe, oświe-
tlone boisko zewnętrzne. 

Absolwent szkoły, poseł RP, Kazi-
mierz Kotowski wyraził hołd twórcom 
szkoły, którzy u progu niepodległości 
postanowili wspólnie zebrać siły. - Ab-
solwenci „Bartosza” należą do głęboko 
rozumianej elity – podkreślił przewodni-
czący Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego, Arkadiusz Bąk. - Za to serdecznie 
dziękuję nauczycielom szkoły, pedago-
gom, wychowawcom. 

Irena Batugowska 
przypomniała, że miała tu 
swoje pięć minut. Była dy-
rektorem szkoły przez pięć 
lat, sześć matur tu zdawała, 
a właściwie nadzorowała. 
Zostawiła Bartosza Gło-
wackiego na straży. 

Podczas uroczystości 
zostały odsłonięte tablice 
poświęcone absolwentom 
w 100-lecie szkoły, Komi-
tetowi Włościańskiemu, 
Janowi Oficjalskiemu. 
Wstęgi przecinali: poseł 
na Sejm Kazimierz Kotow-
ski i absolwent szkoły, Kazimierz Gul, 
uczniowie, zwycięzcy konkursów wiedzy 
o historii szkoły, przedstawiciele rodziny 
Oficjalskich.

Program artystyczny, który składał się 

z piosenek, recytacji, tańca, przygotowały 
panie: Małgorzata Szczepańska, Ewa Cy-
bula. Nad sprzętem technicznym czuwał 
Mirosław Pargieła. Spektakl przygotował 
Teatr Czterdziestu, który działa w szkole. 
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bogu na chwałę, ludziom na pożytek

OPATÓW W WILANOWIE

W niedzielę, 10 września, podczas XIV Zjazdu Krajowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP, zostały zainaugurowane obchody setnej rocznicy odzyskania nie-
podległości Polski pod honorowym patronatem księdza kardynała Kazimierza Nycza, 
metropolity warszawskiego. 

W koncercie województwo świętokrzy-
skie reprezentowała 50-osobowa delegacja, 
artyści z Zespołu Teatralno-Obrzędowego 
„Strefień” z Jurkowic, recytatorki z Dziecię-
cej Grupy Teatralnej Opatowskiego Ośrod-
ka Kultury: Magdalena Wit, Dorota Bara, a 
także tancerze z Klubu Tańca „Promenada” 
OOK. 

- To było dla nas duże przeżycie – mówi 
w imieniu artystów z Opatowa, Zofia Sitar-
ska. – Uczestniczyliśmy w dużym przed-
sięwzięciu. Występowaliśmy jako pierwsi, 
bo w naszym zespole były dzieci. Koncert 

cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. 
Promujemy województwo, powiat, nasz 
Opatów. 

Uroczystości rozpoczęła msza święta w 
Świątyni Opatrzności Bożej. Uczestniczyli 
w nich: druh Waldemar Pawlak, prezes Za-
rządu Głównego Związku OSP RP, druh 
Marek Adam Komorowski, przewodniczą-
cy Głównego Sądu Honorowego ZOSP 
RP, Ludwik Rakowski, burmistrz Wila-
nowa oraz Piotr Gaweł, prezes Centrum 
Opatrzności Bożej. W obchodach udział 
wzięli również laureaci Ogólnopolskiego 
Konkursu Kronik, na co dzień dokumen-
tujący żywą historię w Ochotniczych Stra-
żach Pożarnych oraz poczty sztandarowe. 

Po uroczystej mszy na schodach świąty-

ni rozpoczął się koncert orkiestr i zespołów 
wokalnych pod hasłem „Bogu na chwałę, 
ludziom na pożytek”. Wzięło w nim udział 
1500 wykonawców z 28 orkiestr strażac-
kich oraz 20 zespołów artystycznych z ca-
łego kraju. 

Koncert prowadził ksiądz prof. Ka-
zimierz Szymonik, dyrygentem koncertu 
orkiestr był druh Marian Chmielewski, 
członek Zarządu Głównego Związku OSP 
RP, zespołami artystycznymi i chórami dy-
rygował Bolesław Kurek, natomiast układy 
taneczne przygotowywała Dorota Spandel. 
Po koncercie nastąpiła Parada Orkiestr i 
Zespołów ulicami Wilanowa w kierunku 
Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego. 

Na dziedzińcu pałacu orkiestry i zespoły 
miały okazję do występów, którym przysłu-
chiwało się grono mieszkańców Warszawy 
oraz strażaków z różnych regionów Polski. 
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w ogródku „Żmigrodu”

KONCERT O MIŁOŚCI

Scenariusz i reżyseria - Edyta Gwoździk, opracowanie i przygotowanie wokalne - Magda-
lena Szemraj, opracowanie i projekcja prezentacji multimedialnej- Aleksandra Kolasa.

Różne wizerunki miłości zaprezen-
towali młodzi artyści podczas koncertu 
,,Jeżeli Miłość”, który odbył się 1 wrze-
śnia br. w ogródku restauracji ,,Żmigród” 
na opatowskim rynku.

 - O miłości można mówić i śpiewać li-
rycznie i nostalgicznie, żartem, radośnie, ale 
też dramatycznie – mówią Edyta Gwoździk 
i Magdalena Szemraj, które były twórcami 
spektaklu. - Ciepły letni wieczór stworzył 
doskonały klimat dla utworów opowiadają-
cych różne miłosne historie. 

W wykonaniu solistów, duetów i terce-
tów wokalnych publiczność usłyszała naj-
większe przeboje, między innymi z reper-
tuaru Andrzeja Zauchy, Marka Grechuty, 
Krystyny Prońko, Łucji Prus, Magdy Umer, 
Ewy Demarczyk, Anny Jantar, Seweryna 

Krajewskiego, Lary Fabian, czy piosenki z 
musicalu „Cats”, „Romeo i Julia” i filmu „La 
la land”. Z kolei recytatorzy zaprezentowa-
li wiersze Haliny Poświatowskiej, księdza 
Jana Twardowskiego oraz fragmenty powie-

ści J. Wiśniewskiego „Samotność w sieci”.
Wraz z zapadającym zmierzchem poja-

wiły się slajdy stanowiące tło do prezento-
wanych utworów. Piękne głosy wokalistów, 
ciekawe interpretacje tekstów i wielobarw-
ne fotografie spotkały się z uznaniem wi-
downi. Publiczność zachwycona utalento-
wanymi młodymi artystami nagrodziła ich 

gromkimi brawami i gratulacjami. 
W koncercie wystąpili: Aleksandra Mo-

lisak, Zuzanna Zwolińska, Karolina Strzęp-
ska, Magdalena Stępień, Sara Al Kantar, Pa-
trycja Rozmus, Natalia Pyszczek, Krystyna 
Wójcik, Aleksandra Basak, Krystian Łata, 
Szymon Banaś, Bartosz Stańczyk, Mateusz 
Wożniak.
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Dzień Edukacji Narodowej

Słowem, tańcem i piosenką uczniowie 
dziękowali nauczycielom za trud wycho-
wania. W Szkole Podstawowej nr 1 i SP 
nr 2 odbyły się uroczystości z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. 

Dyrektorki szkół, Anna Przygoda i Jo-
anna Bińczak, złożyły swoim koleżankom 
i kolegom najserdeczniejsze życzenia, po-
dziękowały za pracę. Odczytane zostały 
słowa świętokrzyskiego kuratora oświaty 
Kazimierza Mądzika i wicekuratora Toma-
sza Plebana.  Chwilą ciszy uczczono pamięć 
zmarłych pracowników szkół. Nauczyciele i 
pracownicy administracji otrzymali nagro-
dy dyrektorów.  

W obydwu szkołach uczniowie ze swoimi 
wychowawcami przygotowali programy arty-
styczne. W „Jedynce” prezentowały się dzieci 
z klas najmłodszych, nie było końca oklaskom 
ich rówieśników, rodziców i nauczycieli. Starsi 
uczniowie przedstawili scenki kabaretowe, w 
których pokazali zachowania swoich kole-
gów i wychowawców. Świetnie radzili sobie 
uczniowie z układach tanecznych, żywiołowo, 
z werwą, zaangażowaniem.  

W „Dwójce” uczniowie występowali 
pod hasłem: Wśród wielu ważnych spraw, 
daj siebie innym. Program miał nieco od-

mienny charakter, więcej 
w nim było powagi, reflek-
sji, zastanowienia. Z uwagą 
wszyscy zaproszeni goście 
słuchali słów recytowanych 
i wyśpiewywanych na scenie.  

- Dziękujemy jak każde-
go roku za cierpliwość nie-
przebraną, za poprawianie 
naszych błędów, za to, że 
dzwonek jest co rano, za to, 
że z nas ludzie kiedyś będą 
– mówili uczniowie. - Dzi-
siaj, w dniu waszego święta, jest właściwy 
moment, by wszystkim wam przekazać ży-
czenia i podziękować za serdeczność i wyro-
zumiałość, za poświęcenie, za naszą eduka-
cję, wychowanie. Dziękujemy za pokazanie 
nam, że nawet porażki mogą nas czegoś po-
żytecznego nauczyć. 

Bardzo ciepło i osobiście zabrzmiały 
słowa Bernadety Bary z Urzędu Miasta, 
która uczestniczyła w obydwu uroczysto-
ściach i w imieniu przewodniczącego Rady 
Miejskiej Jacka Cheby i burmistrza An-
drzeja Chanieckego złożyła nauczycielom 
najserdeczniejsze życzenia. - Usłyszeliście 
dzisiaj pewnie dużo ciepłych słów, pięknych 

W PODZIĘCE  NAUCZYCIELOM

życzeń, najserdeczniejszych, bo płynących 
prosto z serca waszych uczniów i wycho-
wanków – powiedziała. - To, jak wiele 
dla nich znaczycie, było widać i słychać w 
zaśpiewanych piosenkach, wypowiada-
nych wierszach. Życzę państwu zdrowia, 
szczęścia, marzeń, które się urzeczywistnią, 
pomysłów, które się zrealizują, nieustają-
cej satysfakcji z wykonywanego zawodu 
nauczyciela, pedagoga, katechety. Życzę 
wszystkiego najlepszego.

Bernadeta Bara dyrektorom szkół wrę-
czyła symboliczne wiązanki, dodając przy 
tym, że dzisiaj tak naprawdę kwiaty należą 
się wszystkim nauczycielom.
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nasze firmy

DO BUDOWY I REMONTU 
Firma Tomax działa od 1998 r. Jej właścicielem jest 40-letni Tomasz Mrotek, który 

pochodzi z Wyrzyska w województwie wielkopolskim

Początkowo firma trudniła się dystrybu-
cją narzędzi, folii budowlanych, taśm i innych 
akcesoriów drobnych stosowanych w budow-
nictwie. W 2002 r., gdy pan Tomasz zamiesz-
kał w Wąworkowie, tam właśnie przeniósł 
firmę dostarczając towar na teren całej Polski. 
Jednak trudne warunki na wsi w czasie zimy 
zmusiły go do szukania magazynu w mieście. - 
Trafiłem na wspaniałego Mieczysława Stańka, 
który za symboliczną kwotę użyczył mi halę 
przy ulicy Lipowskiej – mówi właściciel firmy. 
– Pomyślałem, by dodatkowo otworzyć skład 
materiałów budowlanych. 

Z mniejszej do większej hali
Początki, jak przyznaje Tomasz Mrotek, 

były ciężkie, niewielu klientów, magazyn tro-

chę oddalony od 
miasta, brako-
wało pieniędzy 
na zapełnienie 
towarem półek 
i placu. Potrzeb-
ny był wózek 
widłowy, samo-
chód dostawczy. 
- Chcąc jednak 
dalej prowadzić 
działalność, wie-
działem, że mu-
szę mieć towar 
w dobrej cenie 
– wyjaśnia pan 
Tomasz. – Za-

dowolony klient przyprowadzi wtedy następ-
nych. 

Po roku okazało się, że towar, który został 
nagromadzony nie mieści się w wynajętej hali. 
Firma przeniosła się do większego budynku 
należącego do Marka Kędziory, którego pan 
Tomasz określa jako kolejnego bardzo przy-
zwoitego człowieka. Tu miał większe możli-
wości składowania towaru.

Tomasz Mrotek otworzył mieszalnie tyn-
ków i farb. Początkowo miał mieszalnik firmy 
Greinplast, w tej chwili dodatkowo Śnież-
kę-Foveo, Atlas, Cersanit, Malfarb. - Każdy 
wykonawca od razu otrzymuje u nas tynk – 
zapewnia właściciel. - Nie czeka na dostawę 
tylko ma od ręki, zresztą jak większość towa-
rów, które rozprowadzane są po całym woje-

wództwie i Polsce. Współpracujemy z dużymi 
firmami. 

Dom najlepszą inwestycją
Właściciel podaje, że jego firma najmoc-

niejsza jest w materiałach do ociepleń budyn-
ków takich, jak styropian, wełna, kleje, tynki, 
farby. Walczy o ceny i jakość. W ofercie ma 
też pustaki, cement, narzędzia i wiele innych 
rzeczy. Zawsze towar dowożony jest gratis i 
bardzo szybko, nawet na telefon. Pan Tomasz 
zauważył, że w ostatnim czasie dużo się re-
montowało w naszym regionie. Coraz więcej 
zaczyna się też budować. - To najlepsza inwe-
stycja w dzisiejszych czasach – przekonuje. - 
W domu niektórzy spędzają najwięcej czasu, 
trzeba więc tak go urządzić, by dobrze się w 
nim czuć. 

Początkowo firma zatrudniała jedną oso-
bę, teraz sześć. Od 2013 r. żona pana Tomasza 
otworzyła firmę Kan-met, w której zatrudnio-
ne są trzy osoby. Firma uzupełnia asortyment 
Tomaxu o stal, elektrykę, hydraulikę i inne. 

Bariery do ominięcia
Najgorszą trudnością związaną z pro-

wadzeniem działalności, jak przyznaje pan 
Tomasz, są płatności i nieuczciwe firmy oraz 
prawo dla takich firm. - Od początków mojej 
działalności zawsze się takie przytrafiają – nie 
ukrywa właściciel. 

Pan Tomasz określa siebie jako pracoholi-
ka, dużo czasu poświęca pracy i ci, którzy go 
znają, coś o tym wiedzą. - Moja firma otwarta 
jest od ósmej do siedemnastej, ale mnie można 
często zastać i o dwudziestej drugiej, a czasem 
i dłużej - mówi. - Uczestniczę w wielu inicjaty-
wach w mieście, ale nie chcę się tym chwalić. 

JOANNA KALITA, 
nowy sołtys Nikisiałki Dużej

 z życia sołectwa 

- Pragnę podziękować wszystkim 
wyborcom – mówi Joanna Kalita, która 
funkcję sołtysa pełni od 7 lipca br. 

W sołectwie widzi wiele rzeczy do 
zrobienia. Należy przede wszystkim uzu-
pełnić oświetlenie dróg, wyposażyć świe-
tlicę wiejską, wykonać tablice ogłoszenio-
we i informacyjne zawierające numerację 
budynków. Ważną inwestycją jest wyko-
nanie drogi asfaltowej Nikisiałka Dużą – 
Wąworków. 

W sołectwie mieszka około180 osób. 
Jedną z najstarszych jest Waleria Głowac-

ka, która ukończyła 93 lata. Nikisiałka Duża 
graniczy z Nikisiałką Małą, Brzeziem, Bal-
binowem, Wąworkowem oraz Adamowem 
w gminie Lipnik i Gierczycami w gminie 
Wojciechowice. Sołectwo zajmuje obszar 
375 ha. Znajdują się tu między innymi dwa 
krzyże murowane. Jeden w centrum wsi, to 
krzyż neogotycki z XIX w., drugi stoi przy 
rozstaju dróg na wschodnim skraju wsi, po-
chodzi z II połowy XIX w.

Joanna Kalita jest mężatką. Ma dwoje 
dzieci w wieku szkolnym. Wspólnie z mę-
żem prowadzi gospodarstwo rolne.
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po raz czwarty na rynku 

ZJAZD DAWNYCH POJAZDÓW

Pierwsze miejsce w kategorii na najład-
niejszy pojazd zdobył przedstawiciel Opa-
towa, Tomasz Tomaszewski, zaprezentował 
fiata 125 p rocznik 74, całkowicie odre-
staurowany. - Zaryzykuję twierdzenie, że 
ten samochód jest w lepszym stanie teraz 
niż wtedy, gdy wychodził z fabryki – mówi 
Grzegorz Gajewski. – Widać ogrom pracy, 
jaki włożył właściciel. 

Drugą nagrodę otrzymał samochód 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Wojciecho-
wic, stary man. W kategorii najstarszych 
pojazdów wygrał pięknie odrestaurowany 
motocykl z 1936 r. Dariusza Kurzyńskiego 
ze Stowarzyszenia Singiel. Konkurencja w tej 
kategorii była dość spora. 

- Pojawiają się coraz starsze motocykle, 
coraz droższe egzemplarze, co tylko cieszy i 
prognozuje bardzo dobry rozwój naszej au-
torskiej imprezy – nie ukrywa zadowolenia 

W ostatnią niedziele lipca na płycie rynku pojawiło się około 130 pojazdów, 80 
samochodów i 50 motocykli. - Rozpoczynając przygodę z dawnymi pojazdami w Opa-
towie nie spodziewałem się, że w tak krótkim czasie zatoczy ona tak szerokie kręgi 
– przyznaje prezes PGKiM Grzegorz Gajewski . - To powód do satysfakcji i do dumy. 
Z roku na rok impreza się rozrasta i wpisuje się w ogólnopolski kalendarz imprez mo-
toryzacyjnych. W tym roku przyjechał między innymi przedstawiciel z Bielska-Białej i 
Białej-Podlaskiej.

prezes. - Martwi tylko miejsce naszych spo-
tkań. Rozrost tej imprezy spowodował, że 
rynek jest zapełniony. Nie ma już gdzie usta-
wiać pojazdów. 

Organizatorzy planują zrobić nawet im-
prezę dwudniową z bazą na stadionie opa-
towskim. Byłyby występy, koncerty, potem 
parada najbardziej urokliwymi zakątkami 
ziemi opatowskiej i samego miasta Opatowa 
do rynku na prezentację. - W tym rejonie 
jest bardzo wielu miłośników starych pojaz-
dów – mówi Grzegorz Gajewski. - Ci ludzie 
umieją odnawiać pojazdy, konserwować, 
zadbać o nie, by prezentowały się lepiej niż 
nowe, chociaż pochłania to ogromne koszty. 
Z drugiej strony posiadanie takiego pojazdu 
jest bardzo dobrą inwestycją. Za poloneza z 
lat 80. trzeba już zapłacić ponad 10 tys. zł. Za 
auto w bardzo dobrym stanie ceny dochodzą 
nawet do 30 tys. zł. Jest teraz boom na polską 
motoryzację, na polskie auta.

Atrakcją imprezy były koncerty, wystę-
py. Organizatorzy starają się uczynić z Opa-
towskich Spotkań Pojazdów Dawnych im-
prezę rodzinną, integrującą mieszkańców. 
W tym roku wystąpił Kabaret z Konopi, za-

grała profesjonalnie grupa muzyczna Paw, 
która wykonuje legendarne utwory grupy 
Dżem. Był też występ aktora z 4-metrowym 
pytonem, pokaz umiejętności jazdy moto-
cyklem. Dla najmłodszych przygotowano 
plac zabaw z licznymi atrakcjami i konkur-
sami. 

Organizatorem było Stowarzyszenie Re-
gion Świętokrzyski. Podziękowania należą 
się burmistrzowi miasta i gminy oraz Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, która współfinansowała im-
prezę z projektu na zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży. 
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europejskie Dni Dziedzictwa

PROMOCJA KSIĄŻKI 
ANDRZEJA ŻYCHOWSKIEGO

O PIĘKNIE KRAJOBRAZU

osadnictwo żydowskie

To olbrzymia monografia, która doku-
mentuje historię ziemi opatowskiej wydoby-
tą z Żydowskiego Instytutu Historycznego, 
Archiwum Państwowego w Kielcach, w San-
domierzu. Materiały autor żmudnie zbierał i 
kserował. - Pracowałem nad publikacją przy-
najmniej dziesięć lat, może trochę więcej – 
powiedział Andrzej Zychowski. - Najwięcej 
ciekawych materiałów stanowią dokumenty 
i zdjęcia z archiwów prywatnych. Widziałem 
książki o Żydach w Kielcach, Ostrowcu Świę-
tokrzyskim, Staszowie, ale w żadnej z nich 
nie ma tak wielu dokumentów jak w mojej. 
Zamieściłem w książce około stu zdjęć i około 
stu różnych dokumentów. 

Pełen uznania dla pracy Andrzeja Ży-
chowskiego był uczestniczący w spotkaniu 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Żychowski promował 16 września 
swą nową książkę „500 lat osadnictwa żydowskiego w Opatowie”.

prof. Franciszek Żmu-
dziński. - Jesteśmy 
świadkami niezwykłej 
promocji – powiedział. 
- Musimy zwrócić uwa-
gę na stopień szczegóło-
wości historii Opatowa, 
którą przedstawił An-
drzej Żychowski. Opa-
tów ma wspaniałego 
kronikarza, historyka 
i do tego przewodnika 

po dziejach Opatowa. Naprawdę duży aplauz. 
To ogromne dzieło. Gratuluję ogromnej wie-
dzy. 

Promocji książki 
towarzyszyła wysta-
wa zdjęć, ekspona-
tów, cześć publikacji, 
z których korzystał 
autor, prezentacje 
multimedialne, fil-
my. Autor ciekawie 
opowiadał o wybit-
nych mieszkańcach 
pochodzenia żydow-
skiego, o osadnictwie 
Żydów w Opatowie. 
- Kanclerz Krzysztof 

Szydłowiecki kupił Opatów w 1514 r. i uczy-
nił miastem prywatnym – przypomniał. - To 
był czas, gdy ludność żydowska mogła swo-
bodnie tu się osiedlać. 

W spotkaniu uczestniczyło wielu miesz-
kańców, nauczycieli, samorządowców, przy-
byli wybitni naukowcy, historycy, regionaliści. 
Książka została wydana w nakładzie 200 eg-
zemplarzy przez Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego. 

Andrzej Żychowski jest autorem wielu 
ciekawych publikacji, wydał: „80 lat harcer-
stwa w Opatowie”, trzy części albumów o 
ziemi opatowskiej „Był kiedyś Opatów i jego 
zacni mieszczanie”, jest współautorem opra-
cowania o Samorządowym Zespole Szkół nr 
2. Współpracuje z wieloma pismami, publiko-
wał artykuły w „Silva Rerum”, „Innowacjach”, 
„Czuwaj”, „Ziemi Opatowskiej”, „Kwartalni-
ku Opatów”. Jest nauczycielem w SZS nr 2, 
obecnie Szkole Podstawowej nr 2 imienia Par-
tyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie.

„Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo 
krajobrazu” to tegoroczne hasło 25 edycji 
Europejskich Dni Dziedzictwa. 

Spotkanie z okazji Europejskich Dni 
Dziedzictwa odbyło się po raz drugi w Opa-
towie. Tym razem w opatowskich podzie-
miach prelekcję „Literackie krajobrazy Zie-
mi Opatowskiej” przygotowali regionaliści: 
Zbigniew Zybała  oraz Marek Lis,  kierownik 
Biblioteki Pedagogicznej. Prezentowany ma-
teriał zilustrowany został pokazem zdjęć. 

Pierwsza część spotkania prowadzona 
przez Zbigniewa Zybałę wzbogacona została 
tekstami literackimi – fragmentami prozy i 
poezji, przedstawiającymi krajobrazy Opa-
towa i jego bliższych oraz dalszych okolic. 
Pięknie zaprezentowała je młodzież z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowac-
kiego przygotowana przez Magdalenę Zając. 
Autorami tekstów byli omawiani podczas 

wykładu twórcy: Wespazjan Kochowski, Ja-
rosław Iwaszkiewicz, Paweł Jasienica, Witold 
Gombrowicz, Zbigniew Kabata ps. „Bobo”, 
Stanisław Czernik, Stefan Cieszkowski, Zbi-
gniew Kawka, Ryszard Miernik. Przedstawio-
no też sylwetki Anny Stanisławskiej, pierwszej 
polskiej poetki, przebywającej w Tarłowie i 
jego okolicach oraz Wincentego Marcelego 
Reklewskiego – urodzonego w naszych stro-
nach twórcy epoki sentymentalizmu i żołnie-
rza z czasów wojen napoleońskich.

Osobną część tematyczną stanowiła 
prelekcja Marka Lisa, w której przedstawił 
fragmenty pamiętników, dzienników, relacji 
dotyczących Opatowa i jego okolic w cza-
sach Wielkiej Wojny, czyli I wojny światowej. 
Autorami opisów byli oficerowie i żołnierze 
uczestniczący w zaciętych walkach w okolicy 
Opatowa w 1914 r. Marek Lis wspomniał 
również o zasłużonej dla Opatowa postaci 

Władysława Gnatowskiego – organisty ko-
legiaty, działacza kultury, autora „Pamiętnika 
Wojny Europejskiej” – dziennika z począt-
kowego okresu I wojny światowej, którego 
opublikowanie byłoby niezwykle cenne dla 
lepszego poznania dziejów naszego miasta.
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ciekawi ludzie

pamięć o przeszłości

MOJE SPOTKANIA 
Z „SZATANEM”

Pana Edmunda poznałam w 1984 
r. Byłam wtedy tuż po rajdzie w Górach 
Świętokrzyskich zorganizowanym przez 
nasz klasę. Pamiętam swój zachwyt La-
sami Siekierzyńskimi, przez które wiodła 
trasa, pięknem krajobrazu, urodą lasu. 
Szliśmy wtedy szlakiem, przy którym 
spotykaliśmy partyzanckie groby. Po 
powrocie do domu zaczęłam szukać in-
formacji o „Ponurym” i „Nurcie”. Kole-
żanka pożyczyła mi zaczytane wydanie 
„Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie” a Oj-
ciec widząc moją fascynację zauważył: 
„ Przecież pracuję z kimś, kto może Ci o 
tym wszystkim poopowiadać” i umówił 
nas na spotkanie.

 Kilka dni później zapukałam do drzwi 
w klatce obok. Trema - to było to, co czułam 
wtedy. No bo ja, uczennica II klasy liceum 
chcę rozmawiać z kimś, kto był świadkiem 
wydarzeń z kart książek. Nie wiedziałam 
wtedy, że to (i następne) spotkania „prze-
meblują” mi życie do tego stopnia, że nie 
będzie już mowy o innych studiach jak hi-
storia. 

Pan Edmund Szaban ps. „Szatan” oka-
zał się bardzo sympatycznym, otwartym 
człowiekiem. Przez następne 12 lat stałam 
się dość częstym gościem na trzecim piętrze 
pod „33”. Rozmawiał ze mną, pożyczał mi 
książki, artykuły, żartował i zawsze mówił 
od mnie „Iwoneczko”. To właśnie utkwiło 
mi w pamięci - to „Iwoneczko”. 

W maju 1985 r. zaprosił mnie na party-
zancką mszę św. do Mominy. Pojechaliśmy 
całą rodziną. Poczty sztandarowe, piękny 
polowy ołtarz, msza i on w otoczeniu ko-
legów. Wtedy też po raz pierwszy byłam w 
domu Jana Piwnika „Ponurego” w Janowi-
cach. W czerwcu tego samego roku otrzy-
małam kolejne zaproszenie na nielegalne 
jeszcze wtedy uroczystości rocznicowe na 
Wykusie i w Wąchocku. Spotykaliśmy się 
później na takich imprezach kilka razy. Do 
dziś tam wracam.

 Zdarzało się, że po lekcjach biegłam do 
pana Edmunda z jakąś zdobytą nowością 
książkową czy ciekawym artykułem w gaze-
cie, czasem on przychodził do nas do domu. 
Przynosił nam zaproszenia na uroczystości, 
grafiki, „cegiełki”, czasem coś opowiadał, 
dyskutował z moim Ojcem, pokazywał 
zdjęcia. To u Niego widziałam maszynopis 
„U podnóża Gór Świętokrzyskich” , to on 
poznawał mnie i całą moją rodzinę ze zna-
jomymi z partyzantki. Kilka razy czytałam 
rękopisy lub maszynopisy jego wspomnień. 
Ukazały się później w „Ziemi Opatowskiej”, 
„Kombatanckich Zeszytach Historycz-
nych”. Był komunikatywny, szarmancki, 
bardzo aktywny, zawsze otoczony wianusz-

kiem znajomych. Kiedy 
zdałam (na pięć) matu-
rę z historii, pocałował 
mnie w rękę. Poczułam 
się wtedy taka dorosła. 
Cieszył się bardzo. Jesz-
cze bardziej ucieszyła go 
moja decyzja zdawania 
na historię. Moja mama 
śmiała się do niego: „Ale 
się Iwona zauroczyła”. 
„To dobre zauroczenie”- 
odpowiadał. 

Potem była praca w 
Modliborzycach i dru-
żyna harcerska im. mjra Jana Piwnika „Po-
nurego”. Zaproszenie na uroczystości po-
grzebowe „Ponurego”, szybkie spotkanie w 
Janowicach, bo pan Edmund szedł w eskor-
cie trumny. Moje magisterium z historii, 
kolejny powód do radości, bo „Iwoneczka” 
spełniła marzenie. Rok później, jakoś tak na 
wiosnę, zaczepił mnie jak zwykle przed blo-
kiem. „Prowadzisz jeszcze drużynę harcer-
ską Iwonko?” , „Oczywiście”, „A pojedziesz 
ze mną i z nimi na pogrzeb?” 

To było zaskoczenie. „Czyj?”, „Udało 
się sprowadzić prochy Nurta” (Eugeniusza 
Gedymina Kaszyńskiego). Był wyraźnie 
ucieszony. To był zaszczyt. We wspomnie-
niach odżywa taki kadr: Idziemy z 22. 
TDH w mundurach na Wykus drogą od 
strony Wąchocka. Pan Edmund dostrze-
ga nas, przerywa rozmowę ze znajomymi: 
„Patrzcie, patrzcie, idzie moja Iwoneczka 
z harcerzami”. Podbiega do nas, woła do 
znajomych, przedstawia. W efekcie dzie-
ciaki trafiają do pocztów sztandarowych 
Akowców a ja… idę kilka metrów za trumną 

„Nurta”. Niemal identyczna 
scenka powtórzyła się rok 
później. Na Wykusie zawsze 
miał czas na porozmawianie 
z nami. Widziałam jaki jest 
zadowolony, jak go cieszy, to 
co robię. Lubił mnie bardzo. 

Pytałam go o to, jak było 
w partyzantce. Kiedyś taką 
rozmowę prowadziliśmy 
w samochodzie wracając z 
Kałkowa. Pamiętam jej na-
strój, klimat. Wiedziałam, 
że po wojnie był aresztowa-
ny. O tym opowiadać nie 

chciał. Kiedyś spytałam, jak długo był w 
więzieniu. „Wystarczająco”- odpowiedział. 
W 1996 r. mieliśmy się spotkać, jak zwykle 
na wykusowych uroczystościach. To było 
tuż przed moimi imieninami, w maju. Wró-
ciłam z pracy, rzuciłam torebkę na fotel. 
Ojciec był jakiś smutny. „Coś się stało?”- 
spytałam . „Pan Szaban zginął w wypadku 
samochodowym”. Przepłakałam całe popo-
łudnie. Byłam na pogrzebie. W czerwcu jak 
zwykle z drużyną na Wykusie. Ale to nie 
było „to”. Zabrakło człowieka, który przez 
wiele lat mnie wspierał, dzięki któremu 
zrozumiałam, jak ważne jest przekazywanie 
swojej wiedzy o tamtych czasach, kontynu-
acja…

Moja historia ma ciąg dalszy. Kilkana-
ście lat później na ulicy zagadnął mnie Ma-
rek Baradziej: „Może by pani zrobiła kurs 
przewodnicki, pani Iwono? Słyszałem, że 
ma pani sporą wiedzę”. Byłam zaskoczona: 
„Od kogo?” , „Mówił mi pan Szaban”. Kurs 
oczywiście zrobiłam.

Iwona Goral

W Opatowskim Ośrodku Kultury od-
był się koncert „Powstanie warszaw-
skie 1944”.

Wystąpił znany aktor Jerzy Zelnik, 
który przewodnikiem po walczącej War-
szawie uczynił Mirona Białoszewskiego, 
autora słynnego „Pamiętnika Powstania 
Warszawskiego”. W programie koncertu 
znalazła się także poezja, między innymi 
Zbigniewa Jasińskiego, Krzysztofa Kami-

la Baczyńskiego. Akompaniował aktoro-
wi znany muzyk, kompozytor, solista Fil-
harmonii Lubelskiej, Robert Grudzień, 
który od kilku lat z powodzeniem reali-
zuje projekty artystyczno-historyczne. 

Reżyserem i scenarzystą spektaklu 
był Jerzy Zelnik. Koncert odbył się w 73. 
rocznicę wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Patronat honorowy objął Burmi-
strza Miasta i Gminy, Andrzej Chaniecki.

W ROCZNICĘ POWSTANIA 

Edmund Szaban „Szatan”
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sport

W LIDZE OKRĘGOWEJ

Sukces po dwóch latach
Dotychczas przez 6 lat OKS grał w II gru-

pie klasy „A” Świętokrzyskiej Ligi. – Awans 
do ligi okręgowej oznacza, że zespół będzie 
grał w jednej grupie na całe województwo 
świętokrzyskie, która obejmuje 16 drużyn - 
wyjaśnia prezes OKS Grzegorz Maliński. 

Awans był możliwy dzięki drużynie, bo 
piłka nożna to gra zespołowa. To ogromna 
zasługa sztabu trenerskiego, zarządu, który 
podźwignął klub z ruiny. W 2015 r. wygląda-
ło to fatalnie. - W momencie przejęcia klubu 
wiele rzeczy musieliśmy naprawić, ustabilizo-
wać finanse, wzmocnić drużynę, by po dwóch 
latach naszej pracy udało się ten awans wywal-
czyć – mówi prezes. - To sukces długo oczeki-
wany przez drużynę, działaczy, kibiców. Przez 
6 lat nasza drużyna rozgrywała swoje mecze w 
klasie „A”. 

Wisienka na torcie
Stawka nawet w grupie „A” jest mocno 

wyrównana. By awansować drużyna musia-
ła wygrać kilkanaście meczy, co dało drugie 
miejsce w tabeli. Piłkarze zmierzyli się w ba-
rażu z drużyną Politechniki Świętokrzyskiej. 
Dopiero ten zwycięski dwumecz zadecydował 
o wejściu do upragnionej klasie okręgowej. 
- To był awans wywalczony z dużym trudem 
- przyznaje prezes. -Wymagał olbrzymiego 
wysiłku i zawodników, i działaczy, i sztabu 
szkoleniowego. 

Najtrudniejszym przeciwnikiem w roz-
grywkach okazała się drużyna Świt Ćmielów, 
która zajęła pierwsze miejsce. Opatowianie 
przegrali z nią zarówno na wyjeździe, jak i u 
siebie. 

Królem strzelców został Dawid Banasie-
wicz, zawodnik roku wybrany w plebiscycie 

„Echa Dnia”. Udało mu się zdobyć 32 bramki 
w ubiegłym sezonie. Stanowi w drużynie taką 
wisienkę na torcie. Jednak, by Dawid mógł 
strzelać bramki, cały zespół musiał solidnie 
pracować. Sam napastnik nie jest w stanie 
wygrać. Bardzo ważny jest blok defensywny, 
pomocnicy, bramkarz, czyli cała drużyna. 

Ambitni juniorzy
- Staramy się budować zespół od podstaw 

– wyjaśnia prezes. - Praca w klubie to nie tylko 
pierwsza drużyna, to także praca z najmłod-

OKS powstał w 1925 r. i jest po Orliczu Suchedniów drugim najstarszym klubem spor-
towym w województwie świętokrzyskim. Podczas obchodów 90. rocznicy powstania otrzy-
mał Srebrną Odznakę Honorowa PZPN. 

Obecny Zarząd OKS: Grzegorz Maliński – prezes, Mariusz Kadela – wiceprezes, Olaf 
Zawadzki – skarbnik, Jacek Cheba – sekretarz, Jacek Kaczewski – członek. Komisja Rewi-
zyjna: Jerzy Strzyż – przewodniczący, Krzysztof Saramański – zastępca przewodniczącego, 
Bogdan Marzec – członek. Sztab szkoleniowy: Mariusz Kadela – trener koordynator I druży-
ny, trener drużyny trampkarz starszy rocznik 2003, Paweł Pater – trener drużyny junior star-
szy rocznik 1999-2001, Michał Wójcikowski – trener drużyny młodzik starszy rocznik 2005, 
Artur Waszczyk – trener drużyny orlik, rocznik 2007, Krzysztof Malczyk – fizjoterapeuta.

Drużyna seniorów sezon 2017/2018: Patryk Dulny, Albert Mrotek, Ryszard Gaweł, Pa-
weł Domurat, Michał Sidor, Jakub Łowicki, Rafał Molęda, Damian Karek, Filip szemraj, 
Szymon Kroczek, Damian Szewczyk, Jakub Ożdżyński, Mateusz Fraszczyk, Kamil Cebula, 
Jakub Bilski, Maciej Wrzołek, Sebastian Rusak, Radosław Ćwik, Daniel Dzietko, Dawid Ba-
nasiewicz, Kacper Librowski, Michał Pawlik.

Zespół seniorów Opatowskiego Klubu Sportowego w sezonie 2016/2017 wszedł do 
wyższej ligi rozgrywek piłki nożnej. Awansował do klasy okręgowej. 

szymi adeptami piłki nożnej. 
Jako jeden z nielicznych klubów OKS 

prowadzi aż cztery grupy młodzieżowe.
Do rozgrywek zgłoszone są drużyny 

już od rocznika 2007. Sukcesywnie młodzi 
chłopcy trenują, uczestniczą w rozgrywkach 
organizowanych przez Świętokrzyski Zwią-
zek Piłki Nożnej, powoli dochodzą do wieku 
seniora. Przykładem jest kilku juniorów, wy-
chowanków klubu, którzy już dzisiaj grają w 
„okręgówce”, zasilają pierwsza drużynę. Nale-
żą do nich: Filip Szemraj, Jakub Bilski. Maciej 
Wrzołek, Jakub Ożdżyński, Kacper Librow-
ski. Nikt nie zamyka drzwi przed następnymi 
zawodnikami, wszyscy są ambitni, 

Trudna runda
W najbliższych planach jest utrzymanie 

za wszelka cenę drużyny w klasie okręgowej, 
co nie będzie łatwe. Pokazały to już pierwsze 
mecze, gdzie udało się zdobyć jeden punkt 
(rozmowa w końcu sierpnia) z drużyną z 
Ćmińska. Zdecydowanie trzeba szukać 
wzmocnień. - Pierwsza runda jesienna będzie 
lekcją trudną, twardą – nie ukrywa prezes. - 
Jednak widać już różnicę między zawodnika-
mi grającymi w klasie A i lidze okręgowej, w 
poziomie wyszkolenia, merytorycznym. Mu-
simy do tego dorównać, by utrzymać drużynę 
na bezpiecznym miejscu w rozgrywkach ligi 
okręgowej. 

Głównym sponsorem OKS jest Urząd 
Miasta i Gminy.
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W SŁUŻBIE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 

NAJWYŻSI LUDZIE W OPATOWIE
z Borysławia przybyła do Opatowa 

wspomnienie o księdzu Janie Majewskim

świętokrzyskie Spotkanie Wysokich 

10 lipca 2017 r., w 18 rocznicę posługi kapłańskiej, w wieku 75 lat, zmarł w Krako-
wie, emerytowany kapłan Diecezji Łomżyńskiej, ksiądz Jan Majewski. 

 Wywodził się ze środowiska wiejskiego i 
związany był z nim przez znaczną część swojego 
życia. Ze społecznością rolników i sadowników 
ziemi opatowskiej i sandomierskiej oraz mło-
dzieżą wiejską z terenu byłego województwa 
tarnobrzeskiego łączyły go trwałe więzy, chociaż 
ich natężenie ulegało zmianom. Służył społecz-
ności wiejskiej tak jak potrafił najlepiej, zyskując 
uznanie i sympatię. 

Poznałem go w 1982 r., pełniąc funkcję wi-
ceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” w Tar-
nobrzegu. Jan Majewski pracował jako radca 
prawny w biurze ZW. W pracy nie ograniczał 
się do wykonywania swoich obowiązków, lecz 
doradzał i służył pomocą wielu osobom spośród 
młodzieży wiejskiej w ich osobistych i życiowych 
sprawach. W kontaktach międzyludzkich był 

bezpośredni, przez współpra-
cowników nazywany po prostu 
„Jankiem”. 

Nasze drogi ponownie się 
skrzyżowały, gdy pracowałem 
w latach 1984-1985 w Woje-
wódzkim Związku Rolników 
Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Tarnobrzegu z siedzibą w 
Sandomierzu. Radca prawny 
Jan Majewski zajmował się 
obsługą prawną terenowych 
struktur związku. Pracował 
w Gminnych Związkach w 
Baćkowicach, Ćmielowie, Iwa-
niskach, Lipniku, Opatowie, 
Ożarowie i Sadowiu, służył 

pomocą i radą rolnikom nie tylko w sprawach 
gospodarczych. Pomagał i nie pobierał wyna-
grodzenia od spraw, które wykraczały poza jego 
obowiązki. Takie postępowanie było dla niego 
naturalne i oczywiste, to standard Jana Majew-
skiego. Obecnie rzecz raczej niespotykana. 

Nie sposób policzyć i wymienić sprawy, 
które poprowadził z zaangażowaniem i co naj-
ważniejsze skutecznie. Wymienię tylko jedną 
trudną sprawę świadczącą o jego charakterze, 
sprawę kombatanta wojny 1920 r., który nie 
otrzymywał żadnego świadczenia i był wraz z 
żoną w niedostatku. Radca prawny Jan Majew-
ski nie tylko napisał wniosek do prezesa ZUS, 
ale osobiście go zawiózł do Warszawy i dołożył 
starań, aby został załatwiony pozytywnie. Na 
skutek jego starań ochotnik na wojnę polsko-
-bolszewicką w 1920 r., kapral Wojsk Polskich, 

zaczął otrzymywać co miesiąc specjalne świad-
czenie emerytalne. Dla podkreślenia wagi tej 
sprawy, należy w tym miejscu zaznaczyć, że ów-
czesne władze państwowe nie traktowały zbyt 
przychylnie takich kombatantów.

Kiedy w 1985 r. grupa sadowników z Kle-
czanowa postanowiła utworzyć niezależną od 
władz państwowych spółdzielnię ogrodniczą, 
Jan Majewski stanął na wysokości zadani. 
Opracował statut Ogrodniczej Spółdzielni 
Handlowo-Usługowej w Kleczanowie, dopil-
nował wyboru pierwszych organów spółdzielni 
i przeprowadził proces rejestracji. W środowisku 
sadowników, a szczególnie wśród mieszkańców 
Kleczanowa, uzyskał uznanie i szacunek. Od 
tej pory był częstym gościem na uroczystościach 
wiejskich i kościelnych. 

Do Kleczanowa przyjeżdżał także po tym, 
jak przyjął święcenia kapłańskie. Miał dobrą 
rękę. Spółdzielnia przetrwała trudne czasy 
transformacji ustrojowej i jako jedna z nielicz-
nych w branży sadowniczej w kraju służy nadal 
sadownikom ziemi sandomierskiej. Mnie zaś 
jako prezesowi Zarządu Spółdzielni przyszło 
pracować w oparciu o statut, który opracował 
Janek Majewski, zmieniony tylko w zakresie 
wynikającym z nowelizacji przepisów prawa 
spółdzielczego. 

W mojej pamięci pozostanie obraz Janka 
Majewskiego jak przystępuje do pracy, podcho-
dzi do biurka, siada na krześle, bierze do ręki 
papier i kalkę, składa razem, wkręca w maszynę 
do pisania, nakłada okulary i zaczyna pisać, za-
czyna pisać podanie, odwołanie, wniosek.

Szymon Heba, prezes Zarządu Ogrodniczej 
Spółdzielni Handlowo-Usługowej ”Sandomir-Fruit” 
w Kleczanowie, radny Rady Miejskiej w Opatowie 

(Artykuł o księdzu Janie Majewskim „Ojcze 
nasz” zamieściliśmy w Kwartalniku „Opatów” w nrze 
1 z br.) 

Jan Majewski stoi drugi od lewej. 

Grupa około 50 najwyższych ludzi w 
Polsce i Wielkiej Brytanii postanowiła w 
sierpniu przyjechać do Opatowa. Mini-
malny wzrost dla kobiet wynosił 175 cm, 
dla mężczyzn - 190 cm.  

IX Świętokrzyskie Spotkanie Wysokich 
mogło się odbyć dzięki Urzędowi Miasta i 
Gminy w Opatowie, Starostwu Powiatowe-
mu w Ostrowcu Świętokrzyskim, Urzędo-
wi Miejskiemu w Sandomierzu i Urzędowi 
Gminy w Iwaniskach.

- Podczas balu w Restauracji Żmigród 
wybraliśmy w świetle lamp i fleszów trzech 
najwyższych uczestników i uczestniczek – 
mówi Tomasz Czaplicki, prezes Ogólno-
polskiego Klubu Wysokich..

Najwyższym uczestnikiem okazał się 
Adam Kielak z Rudy Śląskiej (215 cm wzro-
stu), drugie miejsce zajął Tomasz Czaplicki 

z Bydgoszczy (205 cm), trzecie -  Adam 
Rymdzionek z Wrocławia (202 cm). Naj-
wyższymi paniami okazały się: Maria Mila-
chowska z Poznania (195 cm), Iwona Kanik 

z Bielska Białej (192 cm), Iwona Bejmert z 
Radomska (191 cm). Po zakończeniu mie-
rzenia i podsumowaniu wyników najwyżsi 
otrzymali drobneupominki.  
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WAKACYJNYCH 
WSPOMNIEŃ CZAR…

NA ZIMOWE WIECZORY

z Borysławia przybyła do Opatowa 

z Borysławia przybyła do Opatowa 

pozdrowienia znad Bałtyku

kulinaria

„Rozmarzeni, radośni, wypoczęci i wyluzowani...Tacy jesteśmy na wakacjach”. 
Tymi sympatycznymi słowami podziękowali za możliwość wyjazdu uczestnicy tego-
rocznej kolonii nad morzem. Malowniczo położona baza opatowskiej Komendy Hufca 
ZHP w Dąbkach-Bobolinie już po raz kolejny była miejscem wypoczynku dzieci i mło-
dzieży z Opatowa. 

Od ostatnich tygodni roku szkolne-
go pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy 
Społecznej rozmawiali z rodzicami i ich 
dziećmi o możliwości nieodpłatnych wy-
jazdów wakacyjnych. Pracownicy dbali, 

aby w miarę możliwości coraz to nowe 
dzieci miały szansę wypoczynku. Waka-
cyjne wyjazdy od lat finansuje Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przy Urzędzie Miasta i 

Gminy współpracując z Komendą Hufca 
ZHP. 

Pracownicy socjalni wytypowali tak-
że kilkoro dzieci z terenów wiejskich na 
wypoczynek organizowany przez Kura-
torium Oświaty w Kielcach. Dzieci spę-
dziły na przełomie czerwca i lipca 12 dni 
w Niedzicy. Gmina zadbała o transport 
dzieci do miejsca zbiórki w Kielcach oraz 
powrót do Opatowa.

Wrażenia, którymi dzielili się uczest-
nicy, potwierdzają, że wyjazdy należały do 
udanych i atrakcyjnych. Ci, którzy z nich 
skorzystali, na pewno mają co wspominać.

Oprac. E. Chodorek, R. Wiśniewska

Ogórki po żydowsku
1,5 kg ogórków umyć i nie obierając po-

kroić wzdłuż na 4 części. Do słoików po dże-
mie włożyć gorczycę, czosnek, natkę selera, 
natkę pietruszki, koper, 1 krążek cebuli i 6 
krążków marchewki oraz pokrojone ogórki.

Przygotować zalewę z następujących 
składników: 3 szklanki wody, pół szklanki 
octu spirytusowego 10 proc., pół szklanki 
cukru, 1 czubata łyżeczka soli i wszystko za-
gotować. Następnie zalać ogórki zalewą i za-
mknąć słoiki. Gotować je 6 minut. Z tej porcji 
wychodzi 7 słoików. Po zagotowaniu słoiki 
odwrócić do góry dnem do ostygnięcia.

Biała zupa z gruszki i pietruszki
Składniki: 1,5 litra wody, pół kg korzenia 

pietruszki, 30 dkg gruszek, 30 dkg białej części 
selera, 1 por, 1 liść laurowy, ziele angielskie, sól 
i nieco startej gałki muszkatołowej. Wszyst-
ko poza gruszkami pokroić i ugotować do 
miękkości. Umyte i obrane gruszki uprażyć 
na maśle i wrzucić do ugotowanego wywaru. 
Wszystko razem zmiksować na krem z 1 /3 
szklanki słodkiej śmietanki lub 2 żółtkami. 
Zupę podawać z grzankami, groszkiem pty-
siowym lub ryżem.

Fasolka szparagowa 
Składniki: 1 kg fasolki szparagowej, 1 pę-

czek włoszczyzny, ½ kg żeberek świeżych lub 
wędzonych, sól, pieprz, zielone liście selera i 
dodatkowo 2 marchewki. Wszystko pokroić 
i zalać całkowicie wodą, zagotować do mięk-
kości. Przyprawić solą, maggi lub sosem sojo-
wym. Zrobić osobno zasmażkę na wędzonej 
słoninie, gdy żeberka były świeże lub na suro-
wej słoninie, gdy żeberka były wędzone. Do-

dać zasmażkę do ugotowanych żeberek i pół 
pęczka świeżej pokrojonej natki pietruszki. 
Jeść z ugotowanymi ziemniakami. 

PS. Siostry z Lipowej poszukują informa-
cji o obrazie Matki Bożej Niepokalanej, który 
namalowała siostra Róża Okęcka. Informują 
też, że posiadają trzy wolne miejsca w swoim 
schronisku.
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rączki, potrafią wszystko zrobić, do niczego nie doszli. Nie 
posiadali nawet zatrudnienia, chociaż nie brakowało różnych 
spółdzielni rolniczych. Jeszcze w latach 80. byli kontrolowani 
przez SB. 

1. Zdjęcie z przełomu lat 40. i 50. przedstawia Szkołę 
Podstawową w Zochcinie. Znajduje się na nim: żona dyrekto-
ra szkoły, nauczycielka Janina Cieszkowska, kierownik Stefan 
Cieszkowski, Teresa Cieszkowska, Wanda Ciźla, Maria Głąb, 
Janina Kobiałka, Janina Surma, pierwsza z prawej strony w 
spódnicy w kratę mama pani Bogumiły, Halina Krasińska 
oraz Władysława Grzesik. 

2. Na tle rodzinnego domu pani Grudniewskiej przy ulicy 
Świętokrzyskiej 74. – Jest tu moja babcia Balbina Krasińska, 
jej syn Wacław Krasiński z żoną, Stanisław Krasiński z żoną i 
dziećmi i moja mama Halina – wylicza pani Bogumiła. - Nie-
ruchomość została sprzedana przez rodzinę. Zgodnie z admi-
nistracyjnym podziałem w latach 60. i potem w 1975 r. teren 
należy do gminy Sadowie. Obecnie jest to Porudzie. 

3. Kolejne zdjęcie przedstawia Szkołę Podstawową nr 1 
przy ulicy Ćmielowskiej i grono pedagogiczne, wśród które-
go Bogumiła Grudniewska rozpoznaje pana Klimonta, ojca 
Andrzeja Klimonta, byłego dyrektora Opatowskiego Ośrod-
ka Kultury, 

4. Szkoła w Zochcinie po przystąpieniu do harcerstwa. Na 
zdjęciu Halina Krasińska oraz kierownik szkoły Stefan Ciesz-
kowski z żoną. 

5. Rok 1947 – Siostry zakonne w Opatowie na tle figurki 
Matki Boskiej, która zachowała się do dzisiaj. 

6. Na zdjęciu znajduje się stary budynek Ligi Obrony 
Kraju w pobliżu ulicy Starowałowej. Rodzina pani Bogumiły, 
od lewej: Jan i Stanisław Krasińscy, Maria Krasińska, Maciej 
i Krzysztof Krasińscy. - To bracia mojej mamy, bratowa i bra-
tankowie – wyjaśnia Bogumiła Grudniewska. – Przyjechali z 
Krakowa na wakacje do Opatowa. 

7. Zdjęcie z rynku w Opatowie od północnej strony. Wi-
dać stare zabudowania, od strony dawnej apteki, od strony 
domu Biernackich. Od lewej Józefa Cieszkowska, druga oso-
ba nieznana, trzecia – Halina Krasińska. – Panie prawdopo-
dobnie wyszły z nabożeństwa- przypuszcza pani Bogumiła. 

8. Na zdjęciu Stefan Krasiński przy rodzinnym domu na 
ulicy Świętokrzyskiej 74.

9. Halina Krasińska z Marią Krasińską na rynku w Opato-
wie. Zdjęcie upamiętnia wizytę bratowej z Krakowa. 

10. Obecna ulica Grota-Roweckiego oraz stare zabudowa-
nia koło kolegiaty. Na zdjęciu kuzynki Cieszkowskie i Stefan 
Krasiński. 

11. Rodzina Krasińskich obok zabudowań przy ulicy 
Świętokrzyskiej 74. Od lewej: Jan Krasiński, jego żona Józefa, 
dalej Helena Krasińska z dzieckiem na rękach, babcia pani 
Bogumiły - Balbina Krasińska, Stanisław Krasiński, Maria 
Krasińska ze swoimi dziećmi. 

12. Rodzina Cieszkowskich, Stefan z żoną, przyrodni brat 
babci pani Bogumiły.

13. Rodzina Cieszkowskich i Krasińskich. Bogumiła 
Grudniewska rozpoznaje na zdjęciu Jana Krasińskiego z żoną 
Józefą z domu Cieszkowską. 

14. – To jestem ja w wieku 2 -3 lat, z czasów dzieciństwa 
na początku lat sześćdziesiątych – wyjaśnia pani Bogumi-
ła. – Zdjęcie wykonane zostało w rynku, gdzie znajduje się 
restauracja Żmigród. Stał tam stary budynek poczty, który 
został wyburzony. Wtedy na rynku było dość dużo pergoli z 
roślinami. Fotograf przyjeżdżał w niedzielę z konikiem, robił 
zdjęcia. Taka była wtedy rozrywka. 

Bogumiła Grudniewska przebywała 14 września br. w 
Legnicy na uroczystościach poświęconych Władysławowi 
Dybowskiemu (1892-1947), gdzie przygotowano wystawę 
biograficzną. – Z moimi bliskimi zostałam zaproszona, bo 
Władysław Dybowski był w okresie międzywojennym miesz-
kańcem Opatowa, o czym wie niewiele osób. Wydawał pi-
semko „Echo Ziemi Opatowskiej”. Ten okres o Władysławie 
Dybowskim nie jest przedstawiany. Wszystkie informacje do-
tyczą okresu wojennego i powojennego. 

Pracownicy Urzędu Miasta w Legnicy i muzeum zwró-
cili się do urzędu z prośbą o pomoc w odszukaniu rodziny 
Krasińskich w Opatowie, Stefana (1923 - 1997) i Stanisława 
(1911-1989). Okazało, że obydwaj współpracowali z Dybow-
skim w konspiracji. W czterdziestym piątym roku Dybow-
ski został mianowany wiceprezydentem Legnicy, wspólnie z 
wujami pani Bogumiły współpracowali w organizacji WiN. 
Władysław Dybowski, jak i Krasińscy w czterdziestym szó-
stym roku zostali aresztowani. Odbył się proces, w których 
obydwaj wujowie zostali skazani na więzienie na Montelu-
pich w Krakowie, Stanisław na pięć lata, Stefan na dwa lata, 
Władysław Dybowski i jego syn Konrad – na karę śmierci. 
Rozstrzelano ich w Warszawie. Do dzisiaj nie ustalono miej-
sca pochówku. 

Mama pani Bogumiły, Halina Krasińska (1931-2010) 
w drugiej klasie liceum musiała zrezygnować ze szkoły. Sy-
tuacja polityczna i finansowa rodziny w tamtych czasach ze 
względu na przynależność jej braci do organizacji konspira-
torskich była nieciekawa. Poza tym trzeci jej brat, Jan Krasiń-
ski, walczył pod dowództwem generała Stanisława Maczka w 
Europie zachodniej. - Przez wiele lat miałam wątpliwości i 
pytania, na które nigdy nie otrzymywałam odpowiedzi, a po-
tem przestałam pytać – mówi Bogumiła Grudniewska. – Za-
stanawiało mnie, dlaczego moi wujkowie, którzy mają złote 
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Z albumu rodziny 
o tradycji konspiratorskiej

Bogumiła Grudniewska, mieszkanka Opatowa, córka Ha-
liny Krasińskiej i Władysława Sieńko, przedstawia zdjęcia ze 
swego albumu rodzinnego. Po ukończeniu szkoły pracowała 
w Banku Spółdzielczym, od 1983 r. - w Urzędzie Miasta. 
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