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prace remontowe, prace konserwacyjne

Klasztor 
o godnym wyglądzie

Klasztor OO. Bernardynów jest jednym z cenniejszych zabytków w Opatowie i oko-
licach. Jak każdy wiekowy obiekt wymaga nieustannych remontów i ciągłej konserwa-
cji. Jedne udaje się przeprowadzić lepiej, inne – niestety – gorzej. 

Wykonana kilka lat temu renowacja 
frontonu naszej świątyni okazała się fu-
szerką. Odpadające płaty tynku nie tylko 
szpeciły kościół, ale też stwarzały zagroże-
nie. Dzięki staraniu życzliwych klasztorowi 
osób udało się pozyskać fundusze z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go na przywrócenie naszej świątyni godne-
go wyglądu; najpierw elewacji frontowej, a 
5 sierpnia br. miał miejsce odbiór prac kon-
serwatorskich remontu elewacji północnej 
nawy głównej kościoła. 

Obecnie staramy się o pozyskanie środ-
ków finansowych na remont elewacji pre-
zbiterium. Te działania nie są – jak to się 
mówi – sztuką dla sztuki. Świątynia służy 
przecież nie tylko wiernym, którzy pragną 
tutaj uczestniczyć w nabożeństwach, ale też 
turystom, którzy łakną estetycznych prze-
żyć, podziwiając dzieło rąk ludzkich wznie-
sione ku chwale Boga.

Wydaje się rzeczą nieuniknioną, by 
finalnie ujednolicić zewnętrzny wygląd 
kościoła i klasztoru, który obecnie na tle 
świątyni prezentuje się dosyć skromnie. A 
przecież w pewnym sensie jest jej integralną 
częścią. 

To przecież w budynkach klasztornych 
znajdują się zakrystia i pomieszczenie dla 

służby liturgicznej. Bez tego trudno sobie 
wyobrazić możliwość sprawowania liturgii. 
Jest także jedna salka – tzw. franciszkańska 
– która służy wielu grupom parafialnym 
oraz – w razie potrzeby – jako miejsce spo-
tkań społeczności lokalnej. 

Warto także pamiętać, że budynki 
klasztorne były świadkiem tragicznych zda-
rzeń związanych z historią Opatowa, okolic 
i całej Polski, kiedy to bracia aktywnie włą-
czali się w dzieła służące obronie Ojczyzny i 
walki o jej niepodległość.

Wypada też wspomnieć, że jest to rów-
nocześnie miejsce zamieszkania posługują-
cych tutaj zakonników. Było, jest i – miejmy 
nadzieję – będzie. 

Mimo dosyć skromnego zaplecza, znaj-
dują tu nocleg pojedynczy pielgrzymi lub 
niewielkie grupy pątników zmierzających 
do miejsc świętych w naszej Ojczyźnie. 
Czasem w ogrodzie przyklasztornym piel-
grzymki rowerowe spędzają noc pod na-
miotami. 

To wszystko jest dowodem na to, że 
mury klasztorne służą nie tylko Parafianom 
i braciom, ale też każdemu, kto znajdzie się 
w nagłej potrzebie. Dlatego zasadne jest za-
troszczyć się także o ich konserwację. 

Ojciec Edgar
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Życie toczy się dalej 
Sierpień to w Polsce miesiąc niezwykły; z 

jednej strony obarczony bolesnymi wydarze-
niami z historii, z drugiej zaś przebija się ra-
dosny, pełen tryumfu kult Matki Bożej, której 
opiece przypisuje się te jaśniejsze daty z historii 
naszej Ojczyzny. Sierpień to także miesiąc piel-
grzymek do sanktuariów maryjnych w całej 
Polsce; tych znanych wszystkim Rodakom, ale 
i tych mniejszych, popularnych tylko w swoim 
regionie. 

Barwne korowody lub małe grupki prze-
mierzały drogi asfaltowe i polne dróżki, szły 
przez miasta i wioski, łąki i pola. Zanim się 
ukazywały ludzkim oczom, zapowiadał je ra-
dosny śpiew lub cicha modlitwa, gdy o bladym 
świcie pątnicy starali się nie obudzić mieszkań-
ców okolicy. Czy skwar, czy ulewa dążyli wy-
trwale do Matki.

Dziwnie się pisze o tym w czasie prze-
szłym… Jakby bezpowrotnie minęła jakaś epo-
ka; tak jak mija dzieciństwo czy młodość… Aż 

chciałoby się powtórzyć za Mickiewiczem: Pola-
ły się łzy me czyste, rzęsiste/ Na me dzieciństwo 
sielskie, anielskie,/ Na moją młodość górną i 
durną,/ Na mój wiek męski, wiek klęski:/ Polały 
się łzy me czyste, rzęsiste… 

Z drugiej strony w tym roku zaczęliśmy 
pielgrzymować znacznie wcześniej. Co prawda 
tylko wirtualnie, ale zawsze to coś. Dzięki wy-
jątkowo licznym transmisjom internetowym i 
telewizyjnym mogliśmy uczestniczyć we Mszach 
Świętych sprawowanych w kościołach całej Pol-
ski.

Duże sanktuaria już wcześniej umożliwia-
ły nam taki udział w swoich nabożeństwach. 
Nowa sytuacja wymusiła jednak przyjęcie takiej 
opcji także w wielu innych parafiach, które pra-
gnęły pozostać w łączności ze swoimi wiernymi, 
przynajmniej w taki sposób.

Telewizje (nie tylko publiczna) transmito-
wały Msze Święte już nie tylko z Jasnej Góry 
lub Łagiewnik. Czy mogło to sprawić, że za-
pragnęliśmy zobaczyć na żywo miejsca, które 
widzieliśmy tylko na ekranie, a które przypadły 

nam do gustu? Trud-
no powiedzieć. A czy 
sprawiło to, że za 
bardzo przywykliśmy 
do wygodnego uczest-
nictwa w Euchary-
stii, bez wychodzenia 
z domu?... Na to 
pytanie każdy musi 
odpowiedzieć przed 
sobą samym i pewnie 
też przed Panem Bogiem.

I znowu – chcąc nie chcąc – pojawił się te-
mat koronawirusa. Życie toczy się jednak da-
lej; widzimy to patrząc na tłumy plażowiczów 
nad polskim morzem czy amatorów górskich 
wędrówek. Wygląda więc na to, że wszystko 
pomału będzie wracać do normy. Świat, Eu-
ropa, Polska przeżyły niejedną zarazę, nieje-
den kataklizm i niejedną wojnę, po których 
wydawało się, że nic nie będzie takie samo jak 
przedtem.

A jednak… (ojciec Edgar)

Fot. Jarosław Czub. 
Kościół pw. Świętego Idziego 

w Ptkanowie
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z życia samorządu

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Opatów,
Oto przed Państwem kolejny egzemplarz kwartalnika Opa-

tów, w którym staramy się przedstawić Państwu wszystko, co wiąże 
się z naszą Małą Ojczyzną. Cieszę się niezmiernie, że wirus nie 
dotknął nas szczególnie ciężko i mimo utrudnień związanych z 
trwającą pandemią koronawirusa, życie w Opatowie powoli wraca 
na normalne tory.   

 Pół roku temu, w wiosennym egzemplarzu kwartalnika 
informowałem Państwa, że pandemia będzie miała negatywny 
wpływ na budżet naszej gminy. Teraz już wiemy, że realny spadek 
dochodów naszego budżetu w związku z koronawirusem wyniósł 
ponad 400 tysięcy złotych; o tyle mniejsze przychody odnotowali-
śmy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Tych środków w gminnej 
kasie po prostu nie będzie, chociaż zostały zaplanowane w uchwa-
lonym na rok 2020 budżecie. Podjąłem jednak decyzję, że nie zre-
zygnujemy z żadnej z zaplanowanych na ten rok inwestycji i póki 
co udaje nam się te zamierzenia skutecznie realizować. 

 W ciągu kilku ostatnich miesięcy wyremontowaliśmy 
trzy bardzo ważne drogi na terenie Opatowa, czyli ulice Że-
romskiego, Reja i Miłosza, a także dwie ważne dla mieszkańców 
drogi w sołectwach, łączące Kornacice z Podolem oraz Rosochy z 
Przeuszynem. W obecnej chwili, jak Państwo na pewno zaobser-
wowali, rozpoczęły się prace przy remoncie ulic Zwierzdowskiego, 
Nowopolnej i Nowowałowej, wkrótce wykonamy także nową drogę 
dojazdową do pól w Zochcinku. W kolejce czekają następne dro-
gi, a na dofinansowanie ich  remontów ubiegamy się ze środków 
zewnętrznych. Dzięki życzliwości starosty opatowskiego, pana To-
masza Stańka, udało się także wybudować zatokę autobusową w 
sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 2, która zapewni bezpieczeń-
stwo dojeżdżających do placówki dzieci. Bezpieczeństwo uczniów 
naszych szkół zwiększą także trzy inteligentne przejścia dla pie-
szych, które jeszcze w tym roku wybudujemy w sąsiedztwie Szkoły 
Podstawowej nr 1 i nr 2. 

Oprócz remontów dróg 
trwają także inne, ważne dla 
mieszkańców inwestycje. Na 
ukończeniu jest budowa dłu-
go oczekiwanej świetlicy wiej-
skiej w Czernikowie Opatow-
skim, a z wydzielonych przez 
Gminę środków w ramach 
Budżetu Obywatelskiego zo-
stał wybudowany nowy plac 
zabaw w Kornacicach. Trwa 
również budowa nowocze-
snego kompleksu boisk przy 
Szkole Podstawowej nr 1, a w 
minione wakacje przeprowa-
dziliśmy i zakończyliśmy re-
mont hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Opatowie, w 
ramach którego hala wzbogaciła się o najnowocześniejszą dostępną 
obecnie na rynku nawierzchnię, energooszczędne oświetlenie oraz 
nowe nagłośnienie i ogrzewanie. 

W ostatnim czasie rozpoczął się także remont wewnątrz bu-
dynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, w ramach którego 
ocieplimy stropy, wymienimy ogrzewanie oraz posadzki budynku. 
W dalszym ciągu na wymianę czeka pokryty gontem dach oraz 
elewacja budynku, które niestety pozostają w szczególnym zainte-
resowaniu konserwatora zabytków, co znacząco podnosi koszty wy-
mian i remontów. Rozstrzygnęliśmy też przetarg na budowę ka-
nalizacji sanitarnej łączącej Kornacice i Lipową z oczyszczalnią 
ścieków w Opatowie. W najbliższych dniach ogłoszony zostanie 
przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kościuszki, 
jak również rozpocznie się remont zamakających i niszczejących 
szalet przy Opatowskim Ośrodku Kultury.    

Przed nami jednak w dalszym ciągu dwie największe i naj-
ważniejsze dla naszej gminy inwestycje, czyli rewitalizacja Opa-
towa oraz modernizacja naszej oczyszczalni ścieków, o których do-
finansowanie ze środków unijnych intensywnie się staramy. Mam 
nadzieję, że już w kolejnym numerze kwartalnika będę miał moż-
liwość przekazania Państwu dobrych wiadomości, szczególnie jeśli 
chodzi o remont Rynku, budowę basenu i nowego muzeum, co w 
połączeniu z nowoczesnym oświetleniem, które wkrótce pojawi się 
na słupach oświetleniowych, zmieni na pewno wizerunek naszej 
gminy. 

ulica Nowowałowa ulica Zwierzdowskiego
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Krystian Szkoda z Opatowa został je-
dynym radnym z powiatu opatowskiego w 
drugiej kadencji Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego.

Krystian jest uczniem Liceum Ogól-
nokształcącego imienia Bartosza Głowac-
kiego w Opatowie. Działa w samorządzie 
szkolnym, jest też wolontariuszem funda-
cji, która pomaga poszukiwać potencjal-
nych dawców szpiku kostnego. Jest młody, 
ale już bardzo zaangażowany w życie spo-
łeczne miasta. Należy do wielu organiza-
cji, był jednym z inicjatorów powstania w 
mieście Młodzieżowej Rady. Teraz zasiadł 
wśród młodzieżowych radnych sejmiku 
wojewódzkiego. Jest jedynym przedstawi-
cielem powiatu opatowskiego w tym gre-
mium.

Podczas uroczystej pierwszej sesji dru-
giej kadencji Młodzieżowego Sejmiku, 
nowi radni złożyli ślubowanie. Nominacje 
wręczyła im wicemarszałek Renata Janik, 
która powiedziała, że współpraca z młody-
mi samorządowcami jest nadzieją na roz-
wój regionu, wspieranie pasjonatów pracy 
społecznej i rozwoju małej ojczyzny. 

Wicemarszałek pogratulowała cier-

pliwości i pracowitości 
radnym, których ka-
dencja dobiegła końca.

– Mam nadzieję, że 
doświadczenie i zdoby-
te przyjaźnie, nawiąza-
ne serdeczne kontakty i 
wspólna praca przełożą 
się później na działal-
ność zawodową, roz-
winą was, wesprą wasz 
potencjał - mówiła Re-
nata Janik.

Dyrektor kancela-
rii Sejmiku Marta So-
lińska-Pela powiedzia-
ła, że planuje włączyć 
młodzież do prac nad 
rozwijaniem polityki 
kierowanej właśnie do młodego pokolenia. 
Będzie chciała też zaproponować im współ-
uczestnictwo w tworzeniu kolejnej edycji 
programu „Świętokrzyskie dla młodych”.

Młodzieżowy Sejmik wybrał swoją 

ocalone z niepamięci w wojewódzkim sejmiku

MŁODY RADNY

przewodniczącą. Została nią Zofia Mo-
gielska z Radoszyc w powiecie koneckim. 
Funkcje wiceprzewodniczących pełnić 
będą Katarzyna Wojdan z Połańca oraz 
Piotr Michalski z Kielc. 

Cieszę się, że wszystkie opisane powyżej działania i inwestycje 
udało się nam zrealizować bez konieczności zaciągania nowych 
kredytów, które było przewidziane w tegorocznym budżecie. Dziś 
już mogę Państwa zapewnić, że z tego kredytu nie będziemy mu-
sieli korzystać, ponieważ wszystkie inwestycje, o których Państwo 
przeczytali powyżej, udało się sfinansować ze środków własnych 
lub zewnętrznych, przede wszystkim dzięki rozważnemu gospoda-
rowaniu środkami publicznymi, którymi dysponuje nasza gmina. 

Cieszy również fakt, że w opublikowanym w lipcu br. w sa-
morządowym piśmie Wspólnota corocznym rankingu zamożności 
gmin, Opatów, według danych pochodzących z GUS za rok 2019, 
awansował o 11 miejsc i opuścił niechlubne, ostatnie miejsce wśród 
miast powiatowych, jakie zajmowaliśmy na koniec 2018 roku. Po 
roku pracy nowego samorządu udało się uzyskać taki wynik za-
możności gminy na głowę mieszkańca, który pozwolił nam wy-
przedzić m. in. Miechów, Kraśnik, Skarżysko Kamienną czy Kra-
snystaw. Nadal jesteśmy biedną gminą, która jednak – jak wynika 
z kolejnego rankingu opublikowanego na początku września br. 
– należy do najtańszych w Polsce gmin wśród miast powiatowych 
pod względem kosztów usług komunalnych obciążających miesz-
kańców (na 339 gmin jesteśmy 33 najtańszą gminą w Polsce pod 
względem kosztów podatków, wywozu śmieci, ceny wody i ścieków 
oraz stref płatnego parkowania).

Jak Państwo widzą, w swojej pracy staram się nieustannie 
godzić interesy każdego mieszkańca z interesem całej gminy. Nie 
jest to zadanie łatwe, ale też nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. 
Mając nadzieję, że pomimo naprawdę trudnego czasu związanego 
z pandemią i wynikającymi z niej ograniczeniami, dostrzegacie 
Państwo kolejne zmiany zachodzące w naszej gminie. Jednocześnie 
zapewniam, że te inwestycje, które realnie wpłyną na wizerunek 
naszego miasta i gminy oraz na Państwa zadowolenie i wygodę, są 

jeszcze przed nami oraz że rozpoczniemy je i zakończymy w trwa-
jącej obecnie kadencji. 

Życząc Państwu dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności i 
uśmiechu, serdecznie Państwa pozdrawiam i dziękuję za niesłab-
nące wyrazy wsparcia z Waszej strony.  

Grzegorz Gajewski, burmistrz miasta i gminy Opatów

ulica Zwierzdowskiego
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NASI MIESZKAŃCY 
NAGRODZENI

mianowanie  na wyższy stopień wojskowy

KAPITAN 
DLA STANISŁAWY FILAROWSKIEJ 

26 czerwca br. w Szkole Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego w Opatowie 
odbyła się uroczystość mianowania żoł-
nierza Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej, Stanisławy Filarowskiej 
pseudonim Szarotka na stopień kapitana.  

Lekcja patriotyzmu
Wręczenia aktu mianowania dokonał 

szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
w Kielcach, płk Jarosław Molisak w asyście 
Wojskowego Komendanta Uzupełnień w 
Sandomierzu, ppłk Artura Gołębiowskie-
go. 

Oficerowie pogratulowali Stanisławie 
Filarowskiej stopnia kapitana, życzyli dużo 
zdrowia i wielu sukcesów. - Wspomniane 
mianowanie jest ponad wszelką wątpliwość 
wyrazem uznania dla Pani aktywności na 
przestrzeni minionych lat na rzecz obronno-
ści naszej Ojczyzny –  ppłk Artur Gołębiow-
ski odczytał słowa zawarte w przekazanym 
piśmie. – Jest Pani dla nas świadkiem wyda-
rzeń, które my znamy tylko z kart historii. 
Pani dobrze spełniona powinność dla dobra 
Rzeczypospolitej Polskiej jest przykładem 
do naśladowania dla przyszłych pokoleń.

Z kolei płk Jarosław Molisak skierował 
do Stanisławy Filarowskiej słowa: -Pani 
służba Ojczyźnie nigdy się nie kończy i od-

bywa na wielu płaszczyznach. Przykład, jaki 
daje Pani Kapitan młodym pokoleniom jest 
najlepszą lekcją historii i patriotyzmu. 

Świadek i uczestnik historii
Stanisława Filarowska jest osobą 

skromną, nie chce opowiadać o swoich 

zasługach. Nie wszyscy wiedzą, że miano-
wanie na stopień kapitana nie pojawiło się 
nagle i znikąd. Zaraz po wojnie pani Sta-
nisława otrzymała mianowanie na stopień 
kaprala, potem przez kolejne lata przyzna-
wano jej nominacje na wyższe stopnie woj-
skowe.  Pani Stanisława pokazuje doku-
menty związane z kolejnymi nominacjami. 
W swoich zbiorach ma też wiele medali, 
odznaczeń, które otrzymywała w ostatnich 
latach. Jest ich dość dużo i wszystkie świad-
czą o jej aktywności. 

Pani Stanisława uczestniczy we wszyst-
kich uroczystościach patriotycznych, 
przede wszystkim związanych z Armią 
Krajową. Wspiera młodych kolegów, któ-
rzy poszukują wiedzy o okresie okupacji. 
Udostępnia im niezbędne materiały. Opo-
wiada młodym pokoleniom, jak przygoto-
wywała paczki wysyłane w czasie okupacji 
do żołnierzy, którzy przebywali w nie-
mieckich oflagach, o akcji „Burza”. Mówi, 
jak pomagała młodym żołnierzom AK z 
Opatowa, którzy wyruszali na pomoc wal-
czącej Warszawie. 

Marek Baradziej i Adam Kwiatek, 
mieszkańcy miasta i gminy Opatów, 
otrzymali Krzyże Wolności i Solidarności, 
odznaczenia nadane przez prezydenta RP.

Uroczystość odbyła się w Stalowej 
Woli 23 sierpnia br. w 40. rocznicę po-
wstania NSZZ „Solidarność”. Krzyże 
Wolności i Solidarności z rąk prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej, dra Jaro-
sława Szarka otrzymali działacze opozy-
cji antykomunistycznej lat 1956–1989 
z Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ 
„Solidarność”.

Marek Baradziej prowadził działalność 
w opatowskiej Delegaturze Regionu Zie-
mia Sandomierska NSZZ „Solidarność” w 
Stalowej Woli w latach1981-1989. W tym 
okresie zajmował się drukowaniem i rozpo-
wszechnianiem prasy i ulotek. Od 1989 r. 
działał w Komitecie Obywatelskim „Soli-
darność”.

Adam Kwiatek był organizatorem i 
członkiem kół wiejskich NSZZ Rolników 
„Solidarność Wiejska”. W latach 1981-
1985 zajmował się drukowaniem i kolpor-
tażem nielegalnej prasy i ulotek na terenie 
Opatowa. Uczestniczył w uroczystościach 
patriotycznych. Prowadził działalność w 
Duszpasterstwie Rolników Indywidual-

nych „Solidarność”. Zajmował się organi-
zowaniem pomocy osobom represjonowa-
nym.

Krzyże Wolności i Solidarności są nada-
wane za zasługi w działalności na rzecz 
niepodległości i suwerenności Polski oraz 
respektowania praw człowieka w PRL. Od-
znaczenie wzorowano na przedwojennych 
krzyżach i medalach niepodległości.

ocalone z niepamięci krzyże Wolności i Solidarności

Patronat narodowy nad wydarzeniem 
objął prezydent RP Andrzej Duda, patro-
nat honorowy – prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej dr Jarosław Szarek, przewodni-
czący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” Piotr Duda oraz prezydent Stalowej 
Woli Lucjusz Nadbereżny. Organizatorem 
uroczystości był NSZZ „Solidarność” Re-
gion Ziemia Sandomierska.
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STUDIA 
NAD ROZWOJEM MIASTA

z naszej półki wydawniczej 
Nowa praca zbiorowa stanowi trze-

ci tom z tej serii „Studia nad rozwojem 
miasta Opatowa i powiatu opatowskie-
go”, której redaktorem naukowym jest 
Radosław Kubicki  z Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. Najnowszy 
tom „Studium z rozwoju administracji, 
Kościoła i społeczności opatowskiej” 
składa się z czterech części. 

W pierwszej części są trzy rozdziały 
dotyczące funkcjonowania administra-
cji i organizacji społeczeństwa lokalnego. 
Rozdział otwierający, którego autorem jest 
Radosław Kubicki, poświęcony został mało 
znanemu na ziemiach polskich urzędowi 
gubernatora sprawującego władzę między 
innymi w dobrach opatowskich. Następny 
rozdział, autorstwa Łukasza Guldona, pre-
zentuje zasób źródeł archiwalnych zwią-
zanych z powiatem opatowskim w drugiej 
połowie XIX w. i na początku XX w., znaj-
dujących się w Archiwum Państwowym w 
Kielcach. Natomiast ostatni, napisany przez 
Jerzego Gapysa, analizuje działalność Pol-
skiego Komitetu Opiekuńczego w Opato-
wie w latach drugiej wojny światowej. 

Na drugą część pracy również składają 
się trzy rozdziały, autorstwa Marka Florka 
i Tomisława Giergiela, Piotra Sławińskiego 
oraz Anity Młynarczyk-Tomczyk, z których 
każdy podejmuje zagadnienia związane z 
Kościołem rzymskokatolickim i problematy-
ką religijną na przestrzeni różnych epok, od 
średniowiecza, poprzez czasy nowożytne, do 

Studium 
z rozwoju administracji 
Kościoła i społeczności 

opatowskiej
redakcja naukowa

Radosław  Kubicki

Kielce 2020S
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drugiej połowy XX w. Następna część pracy 
składa się z czterech rozdziałów dotyczących 
gospodarki, spraw etnicznych i zagadnień 
politycznych. Kolejno przedstawiają wyniki 
badań nad osadnictwem obcoplemiennym i 
obcoetnicznym w okolicach Opatowa i San-
domierza we wcześniejszym średniowieczu 
(autor Marek Florek), handlem wołami w I 
RP (Szymon Kazusek) oraz lokalną działal-
nością Organizacji Bojowej Polskiej Partii 
Socjalistycznej w 1905 r. (Tomasz Karbow-
niczek i Karolina Święcich). Ostatnia część 
publikacji zawiera dwa teksty prezentujące 
stan Opatowa i obwodu opatowskiego w 
1820 r., które opracował Wiktor Węglewicz.

Dla przypomnienia, pierwszy tom serii 
wydany w 2013 r. był zatytułowany „Po-
czątki osadnictwa, infrastruktura miejska i 
życie religijne w Opatowie do końca XVIII 
w”. Drugi tom „Sejmik, działania militarne 
i edukacja w Opatowie” został opublikowa-
ny w 2014 r. Można zauważyć, że publika-
cje te, chociaż zostały wydane w języku pol-
skim, znalazły swoich odbiorców również 
poza Polską. Egzemplarz tomu drugiego z 
powyższej serii został wysłany do jednej z 
najstarszych i najbardziej znanych uczelni 
na świecie, Uniwersytetu Oksfordzkiego w 
Wielkiej Brytanii. 

Seria wydawnicza została stworzona, by 
propagować i publikować najnowsze bada-
nia poświęcone dziejom Opatowa.  

(RK)

Ludzie, o których należy pamiętać

Na zachodniej ścianie kaplicy na 
cmentarzu w Opatowie możemy zoba-
czyć skromne epitafium ku czci Grzegorza 
Lipińskiego ps. Gryf, który został zamor-
dowany przez kielecki Urząd Bezpieczeń-
stwa, prawdopodobnie w 1947 r. Tablicę 
tę ufundował Bronisław Ostrowski ps. 
Cichy, były szef Kedywu AK w Opatowie. 

Grzegorz Lipiński był w czasie okupa-
cji niemieckiej żołnierzem AK. Brał, mię-
dzy innymi, udział w odbiorze w czerwcu 
1944 r. zrzutu broni przez oddział por. 
Kazimierza Olchowika  „Zawiszę”. Było 
to wydarzenie istotne ze względu na 
stan uzbrojenia oddziałów AK w rejonie 
Opatowa. Zostało zrzucone wtedy działo 
przeciwpancerne „Breda”. Dowódcą dział-
ka został pchor. Grzegorz Lipiński „Gryf ”, 
a celowniczym kpr. Edmund Szaban „Sza-
tan” z Opatowa. 

Po zakończeniu II wojny światowej 
przyszedł drugi okupant. Grzegorz Li-
piński jako niezłomny  patriota i żołnierz 
nie złożył broni, ale podjął dalszą walkę w 

szeregach organizacji „Wolność i Niezawi-
słość”. Aresztowany przez władze sowieckie, 
zginął w więzieniu kieleckim UB. Miejsce 

jego pochówku nie jest znane do chwili 
obecnej.

Marek Baradziej

EPITAFIUM KU CZCI „GRYFA” 

„Studium z rozwoju administracji, Ko-
ścioła i społeczności opatowskiej”, red. 
nauk. Radosław Kubicki, Kielce 2020, s. 260
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OPATOWIACY W WALKACH O WSCHODNIE 
GRANICE RZECZPOSPOLITEJ

historii duch tajemny 
Obchodzona w sierpniu bieżącego roku 100. rocznica wielkiego zwycięstwa od-

rodzonej Polski w wojnie z  Rosją bolszewicką w 1920r., skłania do przypomnienia  
przynajmniej niektórych opatowskich wątków i postaci związanych z tamtymi wyda-
rzeniami. 

Jerzy Radosiński 

Oddział harcerzy – ochotników z Gimnazjum im. B. Głowackiego w Opatowie. Ze zbiorów 
Andrzeja Cybulskiego

W walkach z Ukraińcami
Na długo przed 

decydującymi starcia-
mi z bolszewikami w 
1920 r., na wschodnich 
kresach tworzącego 
się państwa polskiego 
doszło do walk, które 
wkrótce przerodziły się 

w wojnę polsko – ukraińską. W pierwszych 
dniach swojego istnienia odrodzona Rzecz-
pospolita przystąpiła do tworzenia regu-
larnego Wojska Polskiego, które miało być 
gwarantem utrzymania świeżo odzyskanej 
niepodległości. Już w listopadzie i grudniu 
1918 r. w Radomiu zaczęto tworzyć 24. 
Pułk Piechoty, w składzie którego znaleźli 
się także ochotnicy z powiatu opatowskie-
go. Pułk wysłany został w okolice Lwowa. 
Służyli w nim m.in.  Władysław Żebrowski 
z Zochcina, poległy 1 stycznia 1919 r. pod 
Lwowem, por. Alfons Sokół z Wojciecho-
wic, który poległ 4 stycznia pod Skniłowem 
oraz urodzony w Opatowie szer. Jan Rado-
siński, zabity 11 stycznia  pod  tą samą miej-
scowością

Gorący lipiec 1920 r.
Po zakończeniu walk z Ukraińcami, już 

w lutym 1919 r. doszło do pierwszych poty-
czek z nadciągającą od wschodu armią bol-
szewicką. Z różnym natężeniem walki to-
czyły się do kwietnia 1920 r., kiedy to strona 
polska przystąpiła do ofensywy, znanej jako 
„wyprawa kijowska”. Po początkowych suk-
cesach, Rosjanie przeszli do kontrataku i 
nasze wojska znalazły się w rozpaczliwym 
położeniu. Władze wezwały ludność do po-
mocy w obronie kraju.

Jak wynika z dostępnych przekazów 
mieszkańcy Opatowa dość późno włą-
czyli się proces społecznej aktywności w 
związku ze zbliżającą się do centrum kraju 
bolszewicką ofensywą. Jak donosiło czaso-
pismo „Ziemia Sandomierska” jeszcze na 
przełomie czerwca i lipca 1920 r. „…poza 
zorganizowaniem oddziału Czerwonego 
Krzyża żadnej inicjatywy obywatelskiej, 
w kierunku zaciągu  do armii ochotniczej 
społeczeństwo tamtejsze nie przedsięwzię-
ło. Na ulicach miasta żadnych odezw od 
jakichkolwiek grup społecznych nie ma. 
Ochotnicy zapisują się wprost u oficera 

ewidencyjnego. W dniach najbliższych ma 
odejść grupa ochotników skautów”. 

Kolejne dni przyniosły jednak wyraźną 
zmianę  nastrojów. 11 lipca w Opatowie 
odbył się wielki wiec ludowy, „ …na którym 
mówcy w gorących słowach przedstawili 
położenie kraju i nawoływali do czynnego 
udziału w obronie Ojczyzny. Przemówienia 
wywołały wielkie wrażenie na zgromadzo-
nych, rezultatem czego było założenie na 
miejscu organizacji obrony kraju”. Porusze-
nie było tak duże, że zgromadzeni uchwalili 
skierowaną do marszałka Sejmu rezolucję, 
aby uchylający się od służby wojskowej i ich 
rodziny pozbawiani byli praw wyborczych 
aż do drugiego pokolenia.

Efektem wiecu było powołanie 27 lipca 

Powiatowego Komitetu Obrony Państwa 
w Opatowie. Na jego czele stanął ziemia-
nin Zygmunt Leszczyński, zaś skarbnikiem 
został Edmund Świestowski. W skład kil-
kunastoosobowego Komitetu weszli m. in. 
Adam Musielski i Józef  Cybulski. Prace 
Komitetu koordynował Komitet Wyko-
nawczy, któremu podlegały komisje: Pro-
pagandy Werbunkowej, Opieki nad Rodzi-
nami Żołnierzy Ochotników i Poborowych 
oraz Pomocy Uchodźcom Kresowym.

Za przykładem Opatowa w całym po-
wiecie opatowskim powstało 19 komite-
tów gminnych. Na cele propagandy  wer-
bunkowej, opieki nad rodzinami żołnierzy 
wstępujących do armii oraz pomocy dla 
uchodźców udało się zebrać znaczne fun-
dusze, których część przeznaczono także 
na  wyekwipowanie wstępujących do armii 
ochotników.

W szeregach  Wojska Polskiego 
i Armii Ochotniczej

Jeszcze we wrześniu 1919 r. w Opato-
wie utworzona została Powiatowa Komen-
da Uzupełnień 24. Pułku Piechoty, której 
zadaniem było prowadzenie na terenie po-
wiatu opatowskiego poboru do batalionu 
zapasowego tego pułku, który stacjonował 
w Opatowie i Ostrowcu. Wśród poboro-
wych był m.in. st. szer. Stanisław Gwóźdź z 
Czachowa, poległy 24 grudnia 1919 r. pod 
Mołodecznem.

Opatowiacy służyli także w innych 
jednostkach Wojska Polskiego, m. in. szer. 
Henryk Jankowski był w 9. Pułku Piechoty 
Legionów i zmarł 2 lutego 1920 r. w Du-
ksztach, zaś szer. Marian Witkowski służą-
cy w 40. Pułku Strzelców zmarł od ran 14 
września 1920 r. we Lwowie. Przydziałów 
służbowych wielu innych nie znamy. Byli 
wśród nich m.in. Franciszek i Stanisław Par-
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Ułan Jan Żardecki (pierwszy z prawej). Ze zbiorów bratanka Jana 
Żardeckiego.

Nominacja Stanisława Żardeckiego na 
stopień ppor. Tablica pamiątkowa na Rynku w Opatowie

ka z Opatowa, Stanisław i Jan Wąs z Zoch-
cina czy Konstanty Bełczowski z Zochcina, 
który poległ w czasie odwrotu polskiej ar-
mii spod Kijowa.

Trudna sytuacja militarna, która wy-
tworzyła się w wyniku rosyjskiej kontrofen-
sywy na przełomie maja i czerwca 1920 r. 
na polsko – bolszewickim froncie, wyma-
gała szczególnych decyzji. 1 lipca powołano 
Radę Obrony Państwa i rozpoczęto tworze-
nie Armii Ochotniczej. Mogli się do niej 
zgłaszać wszyscy zdolni do noszenia broni, 
nie objęci do tej pory poborem.  

Piękną kartę zapisali uczniowie Gim-
nazjum im. B. Głowackiego w Opatowie, 
głównie harcerze, którzy w liczbie kilku-
dziesięciu zgłosili się do nowo tworzonej 
formacji. 19 lipca 1920 r. 44 spośród nich 
wyruszyło do Ostrowca, a stamtąd koleją 
do Warszawy. Wcielono ich m.in. do 221. 
i 205. Pułku Ochotniczego. Później, jako 
uzupełnienie, rozdzieleni zostali do linio-
wych pułków piechoty. Jak wynika z pi-
sanych przez nich w późniejszym okresie 
wspomnień, opatowscy harcerze walczyli w 
sierpniu 1920 r. pod Ostrołęką, a także brali 
udział 13 sierpnia w bitwie pod Ossowem, 
która przeszła do legendy wojny polsko – 
bolszewickiej. Łącznie do 31 sierpnia 1920 
r. do Armii Ochotniczej zgłosiło się z terenu 
powiatu opatowskiego 1180 ochotników.

Opatowscy ułani
Opatowiaków nie zabrakło również 

w najsłynniejszym polskim rodzaju broni, 
jakim była kawaleria. W szeregach ułanów 
znaleźli się m.in. bracia Jan i Stanisław Żar-
deccy, synowie Rocha i Weroniki z domu 
Hodzień. Przed pójściem do wojska bracia 
mieszkali w Jurkowicach, gdzie pomagali w 
gospodarstwie rolnym rodziców. Urodzony 
w 1897 r. Jan Żardecki powołany został do 
służby w 11. Pułku Ułanów. 1 sierpnia 1920 
r. pod Mikołajowem na Ukrainie doszło 
do jednej z najsłynniejszych bitew pułku. 
Warto wspomnieć, że oddziałem dowodził 

pochodzący z Usarzowa 
ówczesny major Antoni 
Jabłoński. Polscy uła-
ni walczyli najpierw z 
bolszewicką piechotą, a 
następnie z przybyłą jej 
na pomoc kawalerią. Bój 
ten był najkrwawszym w 
dotychczasowej historii 
pułku. Poległo w nim 
2 oficerów oraz 92 uła-
nów, wśród nich kapral 
Jan Żardecki. Opatowski 
ułan, wraz z innymi po-
ległymi spoczął w brat-

niej mogile wykopanej przez kolegów przy 
drodze do folwarku Mikołajów.

Drugi z braci Żardeckich, Stanisław 
urodzony w 1900 r. w Jurkowicach, ukoń-
czył szkołę elementarną w Opatowie i jak 
już wspomniano pracował w gospodarstwie 
rodziców. 4 marca 1920 r. wcielony został 
do 1. Pułku Ułanów Krechowieckich, zaś 
12 maja wyruszył do pułku i przydzielo-
ny został do oddziału sztabowego.  Służył 
w pułkowej orkiestrze, prawdopodobnie 
grając na waltorni. Jak zaświadczają wpisy 
w książeczce wojskowej  walczył czynnie z 
nieprzyjacielem w bitwach pod Wołodarką, 
Antoniowem, Słuczem, Horyńcem i pod 
Grodnem. W bitwie pod pierwszą z wymie-
nionych miejscowości szwadrony 1. Pułku 
szarżowały na bolszewicką baterię artylerii, 
a następnie starły się w walce na szable z nie-
przyjacielską kawalerią. 

Już po zakończeniu wojny, w 1922 r. 
Stanisław Żardecki awansowany został do 
stopnia starszego ułana i w listopadzie tego 
roku, po demobilizacji powrócił do rodzin-
nych Jurkowic. W 1925 r. powołano go na 

czterotygodniowe ćwiczenia, które odbył w 
24. Pułku Ułanów  stacjonującym  w Kra-
śniku. W tym samym roku zawarł związek 
małżeński z Zofią z domu Curyło. Miał 
dwóch synów, Stanisława i Jana, nazwane-
go tak na cześć starszego brata poległego 
w walce z bolszewikami. W 1929 r. otrzy-
mał „Medal pamiątkowy za wojnę 1918 – 
1921”. Przez kilkanaście lat pełnił funkcję 
sołtysa w Jurkowicach. W marcu 1991 r.  
mianowany został do stopnia podporucz-
nika i otrzymał „Krzyż za udział w wojnie 
1918 – 1921” ustanowiony w tym czasie 
dla żyjących jeszcze kombatantów  walk o 
wschodnie granice. Zmarł w 1992 r. i po-
chowany został na cmentarzu w Opatowie.

Mogiły bohaterów
Poza nielicznymi przypadkami, nie zna-

my miejsc, gdzie pochowani zostali  opa-
towscy bohaterowie walk o wschodnie gra-
nice. Do wyjątków tych należy wspomniany 
wcześniej ułan, kapral Jan Żardecki. Wiemy 
także, że poległy w walkach z Ukraińcami 
pod Skniłowem Jerzy Radosiński spoczywa 
na słynnym Cmentarzu Obrońców Lwowa. 
Z kolei  na cmentarzu wojennym w Opato-
wie pochowano najprawdopodobniej około 
45 nieznanych żołnierzy WP, uczestników 
wojny polsko – bolszewickiej, którzy zmar-
li z ran w opatowskim szpitalu. Poległych 
bohaterów tamtych walk upamiętnia także 
kamienna tablica umieszczona u stóp po-
mnika płk. Topora - Zwierzdowskiego na 
opatowskim Rynku.

Marek Lis
Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie
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Z zawodów w Sadowiu w 1990 roku gdzie zajęliśmy 2 miejsce. Stoją w 
górnych rzędzie: Stanisław Radosz, Jerzy Zawada, Kazimierz Zawada i 
jeden z założycieli OSP Franciszek Zarzycki, w dolnym rzędzie – Tade-

usz Zawada, Marian Zawada, Antoni Gardynik, Jan Rycombel 
Ze zdobytym Pucharem na zawodach, od prawej prezes Jan 

Rycombel i skarbnik Antoni Gardynik

pasjonaci, społecznicy

STRAŻACY Z KOCHOWA Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kochowie powstała 15 września 1963 
r. Pierwszy zarząd tworzyli: Kocznur Jan-
-prezes, Saracen Marian-naczelnik, Baran 
Mieczysław-zastępca naczelnika, Bąk Sta-
nisław-sekretarz, Dyka Stanisław-skarbnik, 
Zarzycki Franciszek-gospodarz. 

Jednostka liczyła wtedy 21 druhów. W 
owym czasie jednostka dysponowała parą 
koni i wozem od druha Józefa Bąka oraz pod-
ręcznym sprzętem gaśniczym.

Sprzęt
Sprzęt przeciwpożarowy był przechowy-

wany u druha Kazimierza Brzozowskiego. W 
1979 r.  sprzęt został przeniesiony wraz z syre-
ną do budynku po byłej zlewni mleka. Obec-
ny stan techniczny nie pozwala na przecho-
wywanie sprzętu i przewieziono go do druha 
Antoniego Gardynika. 

Najlepszy okres
Najlepszy okres działalności przypada na 

lata 1980-2010 r. Braliśmy czynny udział w 

zawodach sportowo-pożarniczych, organizo-
waliśmy zabawy wiejskie co integrowało spo-
łeczeństwo. 

Efektem integracji było wstępowanie 
młodzieży do naszej organizacji. Wraz z 
przemianami w naszym kraju wielu naszych 
członków wyjechało za granicę do pracy 
opuszczając nasze szeregi. Braliśmy udział w 
obstawie wyścigów kolarskich.

Akcje
W latach 80. ubiegłego wieku jednostka 

uczestniczyła w miarę swoich możliwości w 
gaszeniu pożarów. Posiadany sprzęt pochodzi 
z lat 70. ubiegłego wieku, co uniemożliwia 
nam udział w akcjach przeciwpożarowych i 
zawodach sportowo-pożarniczych. 

Obecnie wspólnie z druhami OSP Strzy-
żowice co roku zabezpieczamy 8 września 
pielgrzymkę parafialną do Sulisławic. Rów-
nież wspólnie organizujemy parafialne Święto 

Strażaka w budynku OSP Strzyżowice, gdyż 
nasza jednostka nie posiada remizy. Ponadto 
uczestniczymy w procesjach Bożego Ciała, w 
odpuście parafialnym. W  okresie Świąt Wiel-
kanocnych pełnimy wartę przy Grobie Pań-
skim i uczestniczymy w Rezurekcji. 

Co 5 lat bierzemy udział w Ogólnopol-
skiej Pielgrzymce Strażaków do Częstochowy. 
W 2019 r. braliśmy udział przy zabezpiecza-
niu porządku w czasie Dożynek Wojewódz-
kich w Opatowie.

Zarząd
Obecny zarząd istnieje od 2009 r. i sta-

nowią go: prezes Jan Rycombel, w straży 47 
lat, naczelnik Kazimierz Zawada  z 45 letnim 
stażem, sekretarz Marian Zawada, w straży 
36 lat, skarbnik Antoni Gardynik Antoni, 
45 lat w straży oraz gospodarz Kamil Zawa-
da, 18 lat w straży. Obecnie jednostka liczy 
10 osób. 

Od 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny, który potrwa do 30 listopada. 
Udział w spisie jest obowiązkowy. Podstawową metodą przekazania informacji jest samospis internetowy:

od 16 września wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego,
od 1 października wywiad bezpośredni przeprowadzany przez rachmistrza terenowego z wykorzystaniem

urządzenia mobilnego.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę 

www.spisrolny.gov.pl
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SZTUKA SEJMIKOWA 
W KOLEGIACIE OPATOWSKIEJ 

w świecie Stanisława Kwiatkowskiego

Poprzednią część cyklu „Sztuka ...” poświęconą monumentalnym barokowym malowidłom Kolegiaty, zapoczątko-
wał opis apoteozy personifikacji Polski. 

Cykl ten poświęco-
ny malarskim przedsta-
wieniom nad arkadami 
nawy głównej jest per-
sonifikacją rodzin wła-
ścicieli miasta, apoteozą 
kraju i województwa. 
Udostępnienie Pań-
stwu wiedzy na temat 

symboliki i treści, przybliży historię, tra-
dycje, mentalność i filozofię mieszkańców 
tej ziemi, której przedstawiciele rokrocznie 
radzili w murach tej wspaniałej bazyliki ro-
mańskiej.

Był to „Złoty Wiek” Rzeczypospolitej, 
doskonałej prosperity, mekki kacerzy z ca-
łej Europy. Przed odkryciem Ameryki nasz 
kraj był azylem dla wolnomyślicieli, prze-
śladowanych w „kołtuńskiej” Hiszpanii , 
ortodoksyjnych monarchiach absolutnych 
na naszym kontynencie. Same herby dzie-
dziców miasta: Litewskie, Koronne, Białej i 
Czerwonej Rusi są dobitnym świadectwem 
zgodnej w Polsce wielokulturowości, swo-
istego kosmopolityzmu i „Złotej Wolno-
ści”. Postacie symbolizujące rody właścicieli 
są również personifikacjami pojęć abstrak-
cyjnych, odczytanie tej drugiej warstwy jest 

możliwe dzięki atrybutom dodatkowym. 
Oddaję głos wybitnemu znawcy tematu 

Mariuszowi Karpowiczowi: „...Po przeciw-
nej stronie nawy, na ścianie północnej - per-
sonifikacja Ziemi Sandomierskiej. Świadczy 
o tym herb tejże Ziemi piastowany w jej rę-
kach. Jej dodatkowym atrybutem, o który 
opiera nogę, jest kapitel kolumny. 

Kolumna jest symbolem stałości, trwa-
nia. Ruch deptania czy opierania nogi - nie 
zawsze oznacza pogardę czy deprecjonowa-
nie, równie często jest unaocznieniem fun-
damentu, bazy, na jakiej jakieś pojęcie się 
wspiera. Dlatego też odważamy się uznać 
ruch nogi na kapitelu, jaki demonstruje 
nasza Ziemia Sandomierska, za symbol 
trwałości, a całą postać za odmianę pojęcia 
Constantia, której atrybutem jest właśnie 
kolumna. Malowidło nasze znaczyłoby za-
tem Trwałość Ziemi Sandomierskiej”. 

Autor opracowania ma przekonanie, 
graniczące z pewnością, że Ziemia Sando-
mierska jest dziełem Wojciecha Gersona. 
Świadczy o tym podłoże tynkarskie z 1892 

r. czasowo datowane na renowację przez 
warszawską grupę Czajewicza pod arty-
styczną opieką Gersona. Wskazuje na to 
także charakter maniery rysunku przełomu 
wieków i mistrzostwo przedstawienia.

(S.K).
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Burmistrz Grzegorz Gajewski z nagrodzonymi właścicielami balkonów i ogródków 
balkonowych

najpiękniejsze balkony i ogródki

KWIATY Z RAJU
Opatowski Ośrodek Kultury rozstrzygnął 

konkurs na najpiękniejszy balkon i ogródek 
przybalkonowy pod nazwą „Kwiaty z raju”. 
Mieszkańcy pochwalili się swoimi dziełami 
godnymi najlepszych ogrodników. Pierw-
sze miejsce zajęła właścicielka balkonu i 
ogródka przybalkonowego, Elżbieta Banak. 

Drugie miejsce przypadło Janinie Płeszce 
za pięknie ukwiecony balkon, trzecie  zdobyła 
Ewa Struś za oryginalny, kamienny ogródek. 
Wyróżnienia otrzymali: Elżbieta Kolera, Ja-
dwiga Kawalec, Alfred Bańcer, Zygmunt Se-
wera. 

Komisja konkursowa obradowała w skła-
dzie: burmistrz Grzegorz Gajewski, Ilona 
Gadowska Zielony Kram Szkółka Krzewów 
Ozdobnych w Opatowie, Beata Piątek – stra-
szy instruktor plastyki w OOK, Dorota Jopek 
– straszy instruktor teatralny w OOK, Da-
riusz Wiśniewski – fotograf w OOK.

Z sercem do przyrody
- Jak powiedział poeta, kwiaty pozostały 

nam z raju, tak jak gwiazdy i oczy dziecka – 
zwrócił się do laureatów burmistrz. - Bardzo 
się cieszę, że państwo, dbając o swoje balkony 
i ogródki przyblokowe, upiększacie miasto 
i gminę. Wiem, ile czasu, pracy i zaangażo-
wania to kosztuje. Stanowicie wzór troski o 
estetykę naszego otoczenia. Dziękuję za to i 
serdecznie gratuluję. 

Ilona Gadkowska przyznała, że każde 
zdjęcie balkonu i ogródka przybalkonowego 
wzbudzało wśród członków komisji konkur-
sowej wiele emocji. – Nie tylko widać było na 
nich stronę wizualną, ale także wielkie serce, 
jaki każdy z uczestników włożył w utrzymanie 
swoich kwiatowych i naturalnych aranżacji – 
stwierdziła. - Podziw i zadziwienie wywołały 
u mnie kaskady surfinii na balkonie Janiny 

Płeszki i oryginalny ogródek Ewy Struś. Byłam 
zaskoczona, że w Opatowie jest takie miejsce. 
Jako ogrodnik bardzo się cieszę, że mieszkań-
cy miasta tak dbają o kwiaty i krzewy. 

Zwyciężczyni konkursy, Elżbieta Banak, 
nie kryła zadowolenia - Sporo serca wkładamy 
w nasze ogródki i balkony i teraz zostało to 
zauważone i docenione – powiedziała. - Jest 
nam bardzo miło. Dla mnie to taka mobiliza-
cja do dalszej pracy w przyszłym roku. 

Ewa Struś, laureatka trzeciego miejsca 
wyznała, że uwielbia dziką, naturalną przyro-
dę. Stara się jak najmniej ingerować w naturę 
ogródka przyblokowego. Uzupełnia go ele-
mentami dekoracyjnymi: konarami drzew, 
pniaczkami czy figurkami. - I mam taki ogró-
dek, jaki sobie zawsze wyobrażałam – mówi. 

- Mam nadzieję, że konkurs zachęci in-
nych mieszkańców Opatowa do troski o pięk-
no naszego otoczenia – uważa Jadwiga Kawa-
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lec. Cieszy się, że taki właśnie konkurs został 
zorganizowany, bo kontakt z naturą jest dla 
człowieka bardzo ważny.  

Statuetka w kształcie róży
Pierwsza edycja konkursu odbyła się pod 

hasłem: Gdzie kwitnie kwiat, musi być wio-
sna, a gdzie jest wiosna wszystko wkrótce za-
kwitnie. Patronat objął burmistrz Grzegorz 
Gajewski, organizatorem był Opatowski 
Ośrodek Kultury, partnerem - Szkółka Krze-
wów Ozdobnych Zielony Kram.

Zadaniem konkursu było rozwijanie kre-
atywności i wrażliwości estetycznej wśród 
społeczności lokalnej, upowszechnianie do-
brych praktyk w zakresie troski o estetykę 

miasta i gminy. Komisja 
konkursowa brała pod 
uwagę różnorodność 
gatunkową kwiatów, 
ich kompozycję i paletę 
barw, zdrowotność ro-
ślin, oryginalność i wra-
żenia estetyczne. 

Głównymi nagro-
dami w konkursie były 
statuetki: Złota, Srebrna 
i Brązowa Róża  – ory-
ginalne pamiątki wyko-
nane w pracowni OOK 
autorstwa Beaty Piątek i 
Sebastiana Skrzypczaka. 
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pomysł na wyroby jubilerskie

BIŻUTERIA INSPIROWANA 
KOLEGIATĄ 

Jesteśmy w pracowni Marii Hanusz-
kiewicz w Opatowie. Artystka przedsta-
wia swoje prace, które są inspirowane 
sztuką związaną z kolegiatą.

Kwiat śliwy, rysy żmija 
- Przebywając w Opatowie szukałam 

pomysłu na promocję pięknego miasta, do 
którego mam wielki sentyment – opowiada 
Maria Hanuszkiewicz. - Tu się urodziłam i 
chcę, by to miejsce uczynić bardziej  znanym 
niż jest do tej pory. Pomyślałam o stworze-
niu  kolekcji, która zawierałaby szczególnie 
charakterystyczne elementy kolegiaty.

Pani Maria podkreśla, że to wyjątkowa 
budowla, wyjątkowa sztuka. Pamiątka na-
szej historii na setki lat. Wystarczy podnieść 
głowę, by przy schodach na chór zobaczyć 
element dekoracyjny inspirowany kwiatem 
śliwy. To był gotowy pomysł na wyroby ju-
bilerskie.

Z kolei podczas obejścia kolegiaty na 
zewnątrz widoczne są rysy w kamieniu. 
Jedna z teorii mówi, że powstały na skutek 
ostrzenia szabli podczas odbywających się 
tutaj sejmików szlacheckich. Teraz history-
cy są skłonni uważać rysy za pozostałości po 
kulcie żmija, kulcie wzniecania ognia. I ten 
element też został wykorzystany w biżuterii. 

Odlewy w wosku
Zanim powstają prace w srebrze, pani 

Maria wykonuje w wosku jubilerskim 
pierwowzór, który następnie jest odlewa-
ny w kruszcu, na przykład w srebrze, zło-
cie.  Teraz wykonuje krzyż inspirowany 
Opatowem. 

- Wykorzystywana przeze mnie tech-
nologia to znana od starożytności meto-
da odlewnicza cire perdue,  czyli na wosk 
tracony – opowiada o swojej technice. 
- Dochodzenie do ostatecznego efektu 
wymaga czułego traktowania materiału, 
precyzji, skupienia i cierpliwości, ale też 
odrobiny talentu rzeźbiarskiego. Nie-
wielki błąd może kosztować bezpowrotną 
utratę wzorcowego materiału. Odlane w 



15OPATÓW nr 3 (35), lipiec - wrzesień 2020

nasze firmy

OD DZIECIŃSTWA 
W BUDOWLANCE

Jarosław Baran od ponad dwudziestu 
lat prowadzi Firmę Remontowo-Budowla-
ną, która działa na terenie Opatowa i całego 
kraju.  

Znalazł pomysł na życie 
Do rozpoczęcia działalności zmusiła go 

przede wszystkim sytuacja finansowa. W koń-
cówce lat 90. trudno było o pracą, a nie chciał 
wyjeżdżać za granicę. Szukał pomysłu na ży-
cie, który by satysfakcjonował go zawodowo, 
finansowo, prestiżowo.

Ojciec, dziadek byli budowlańcami, więc 
od dzieciństwa poznawał ten fach, intereso-
wała go budowlanka. Zaliczył mnóstwo szko-
leń, stwierdził, że szkoda czasu na naukę skoro 
może zarobić niezłe pieniądze, inaczej układać 
sobie życie. - Nie uczyłem się, tylko pracowa-
łem – przyznaje.

Zlecenia w całym kraju
Jeździł  wzdłuż i wszerz Polski, gdzie po-

zostawił wiele ciekawych rzeczy. W firmie Ce-
zet w Szczecinie wykonywał pomieszczenia 
do poligrafii, do produkcji odbitek. Budynek 
musiał być odpowiednio przystosowany, zro-
bione specjalne kanały. To były prace specja-
listyczne.

Wygrywał przetarg za przetargiem, do-
stawał zlecenia. Gdy w 1999 r. rozpoczynał 
działalność, na miejscowym rynku było dość 
ciężko. - Wyjeżdżałem do Warszawy, gdzie 
zdobywałem szlify – opowiada Jarosław Ba-
ran. - Wykonywałem  prace na Kasprowym 
Wierchu, w Kuźnicach, na Polskich Kolejach 
Linowych w Szczawnicy. Zajmowałem się 
przebudową infrastruktury, przygotowaniem 
terenu do wyciągu. Wykonywałem roboty po-
kryciowe. Wrocław mile wspominam, dużo 
tam robiłem, w Krakowie prowadziłem robo-
ty, w Poznaniu, trochę Polski zwiedziłem.

Nareszcie u siebie
W Opatowie jest od kilku lat. Powiedział 

sobie, że dość już poniewierki po obczyźnie. 
Swoje wypracował, wrócił do rodziny, do 
domu. - Wygrywam przetargi na termomo-
dernizacje, wykonuję inwestycje dla starostwa, 
gminy – wylicza. - Świetlica wiejska w Czer-
nikowie to moja praca. Biorę udział w wielu  
lokalnych inwestycjach. Jeśli ktoś ma prace do 
wykonania, nie odmawiam. Klient prywatny 
to dla mnie też partner. Niedawno wykona-
łem termomodernizację małego, wielorodzin-
nego drewniaczka przy ulicy Starowałowej 3, 
który należy do zasobów komunalnych, ele-

wację na budynku przy ulicy 1 Maja. 

Stawia na lokalnych pracowników
W firmie Jarosław Baran zatrudnia na 

etacie 5 osób, w sezonie kilkudziesięciu pod-
wykonawców na umowy zlecenia. Obcokra-
jowców z Ukrainy nie zatrudnia, ma z nimi 
przykre doświadczenia, przyjmuje swoich, 
Polaków. - Wolę lokalnych pracowników – 
stwierdza. - Wiem, jak trudno znaleźć dobre-
go fachowca. 

Posiada samochody specjalistyczne, urzą-
dzenia budowlane. Firma wykonuje remonty 
lub drobne budowy, jest bardzo elastyczna, 
ma duży zakres usług. Jeśli potrzebuje ciężkie-
go sprzętu, podnajmuje firmy, które się tym 
zajmują.  

Co roku firma kontrolowana jest przez 
urząd skarbowy, co jak przyznaje właściciel 
jest dość uciążliwe. Z ZUS nie ma żadnych 
problemów. Współpracuje z Powiatowym 
Urzędem Pracy, ma zatrudnionych stamtąd 
pracowników na 3-miesięczne umowy, na 
okres próbny, prawdopodobnie te osoby zo-
staną, bo się sprawdzają. 

Ma już następcę
Firma Jarosława Barana wspiera kluby 

sportowe, instytucje, jeśli tylko do niego się 
zwracają OKS. Kiedyś sponsorował piłkę 
halową, 2 lata temu był jednym z głównych 
sponsorów. Dla OKS będzie wykonywał ro-
boty.

- Ojciec Jan był budowlańcem, dziadek, 
teraz mój syn Jakub, rocznik 1993, zajmie się 
budowlanką – mówi Jarosław Baran. - Miesz-
kał trochę w Warszawie, ale wrócił do Opa-
towa, założył rodzinę. Przekazuję mu coraz 
więcej obowiązków. To młody człowiek, ale 
konkretny, z ambicjami.     

srebrze elementy przejmuje jubiler i na 
podstawie określonych przeze mnie wy-
tycznych nadaje ostateczny wygląd ele-
mentom kolekcji. Bywa, że sama z cieka-
wością oczekuję na końcowy efekt pracy 
zespołu.

Z przyjemnością tworzyła „Opatow-
ską Kolekcję”, teraz w planie na najbliższe 
tygodnie ma powiększenie jej o nowe ele-
menty, które wzbogaciłyby ofertę.

Interesuje ją nie tylko Opatów. Chcia-
łaby poszerzyć swoją ofertę o pobliski 
Ptkanów, Krzyżtopór, Sandomierz. Być 
może już niebawem będziemy podziwiać 
jej kolejne kolekcje.  

- Dziękuję za pozytywny odbiór mo-
ich prac – mówi skromne pani Maria. – 
Mam nadzieję, że będą wykorzystywane 
do promocji gminy, powiatu. 

Odnalazła siebie
Maria Hanuszkiewicz współpracuje z 

krakowską firmą Impres. Art. Po wspól-
nych rozmowach narodził się pomysł ko-
lekcji inspirowanej elementami z kolegiaty. 

- Kolekcja powstaje w zespole – nie 
ukrywa pani Maria. – Tu nie ma sukcesu 
jednej osoby. Znalazłam dla siebie najlep-
sze rozwiązanie. Pracowałam wcześniej w 
branży reklamowej. Gdy zaczęłam wyko-
nywać biżuterię w wosku, odnalazłam sie-
bie. W swojej pracowni potrzebuję sku-
pienia, refleksji. Od czasu do czasu jadę 
do firmy, by współpracować z jubilerem, 
który nadaje kształt moim wyrobom. To 
praca hobbystyczna. Wielką satysfakcją 
jest wymyśleć kolekcję, tworzyć ją, cieszyć 
się z dobrego odbioru. 

Prace Marii Hanuszkiewicz są do 
nabycia w hotelu i restauracji Miodowy 
Młyn w Opatowie. Tam też można zo-
baczyć całą kolekcję. Sprzedaż biżuterii 
planuje także w nowym sklepiku, który 
powstanie po zakończeniu remontu po-
mieszczeń parterowych Podziemi Opa-
towskich.

Maria Hanuszkiewicz, urodzona w 
Opatowie, od kilkunastu lat projektuje i 
wykonuje biżuterię srebrną. Współpra-
cuje z krakowską firmą IMPRES.ART. 
Prezentowana kolekcja biżuterii inspi-
rowana jest elementami dekoracyjnymi 
opatowskiej, romańskiej Kolegiaty. To 
motyw kwiatowy, wpleciony w kamien-
ne ciosy zachodniej fasady oraz znaki 
na murach związane z pogańskim ob-
rzędem rytualnego niecenia „świętego 
ognia”. 
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JESTEM STĄD 

spotkanie z policjantami i strażakami

Narodowe Czytanie 2020

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

OPOWIEŚĆ O DWÓCH SIOSTRACH 

Pierwszymi gośćmi zaproszonymi 
do Przedszkola Publicznego w Opato-
wie w nowym roku szkolnym były panie 
policjantki oraz strażacy. 

Podczas spotkania 16 września panie 
Kasia i Agata,  policjantki Komendy Po-
wiatowej Policji, zaprezentowały stroje, 
w których pracują na co dzień oraz opo-
wiedziały o swojej pracy. Przedszkolaki 
z zainteresowaniem słuchały o tym, jak 
bezpiecznie zachowywać się  na drodze, 
na przejściu dla pieszych czy w aucie, w 
czasie podróży. Policjantki wiele uwagi 
poświęciły zagadnieniom związanym z  

rozpoznawaniem i  właściwym korzysta-
niem z  numerów alarmowych. 

17 września gościliśmy strażaków z 
jednostki Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej. W pierwszej 
części spotkania strażacy zaprezentowali 
swoje umundurowania oraz wóz stra-
żacki, który wzbudził ogromne emocje. 
Podczas spotkania przedszkolaki dowie-
działy się, że praca strażaków nie polega 
tylko na gaszeniu pożarów, ale również 

na udzielaniu pomocy ludziom podczas 
powodzi i wypadków samochodowych. 
Strażacy zademonstrowali sprzęt wyko-
rzystywany w akcjach oraz wyposażenie 
wozu strażackiego. Chętne dzieci mogły 
spróbować swych sił przy uruchamianiu 
węża gaśniczego.

Na pamiątkę spotkania przedszkolaki 
wręczyły gościom pamiątkowe dyplomy 
i podziękowały za dobre rady w zakresie 
bezpieczeństwa. 

Narodowe Czytanie z każdym rokiem 
zyskuje coraz  większą rangę, znaczenie, 
popularność i sympatię Polaków mieszka-
jących nie tylko w kraju , ale również na 
całym świecie. W tym roku, 5 września,  
wspólnie czytaliśmy „Balladynę” Juliusza 
Słowackiego. 

To wybitne dzieło polskiego romanty-
zmu, w którym Słowacki połączył realizm 
i fantastykę. Opowieść o dwóch siostrach, 
Alinie i Balladynie, wywarła duży wpływ na 
malarstwo, muzykę i rzeźbę. Liczne insceni-
zacje zrealizowane przez wybitnych reżyserów 
cieszyły się wielkim zainteresowaniem.

Nasze miasto również przyłączyło się do 
kolejnej, dziewiątej już edycji ogólnopolskiej 
akcji Narodowe Czytanie. Z powodu sytuacji 
epidemicznej czytanie fragmentów „Ballady-
ny” odbyło się on-line. 

Do udziału w opatowskim Narodowym 

Czytaniu, zorganizowanym przez Powiato-
wą i Miejsko –Gminną Bibliotekę Publiczną, 
zaproszenie przyjęli i wcielili się w bohaterów 
dramatu przedstawiciele władz samorządo-
wych: burmistrz Grzegorz Gajewski wraz 
z małżonką Elżbietą, wiceburmistrz Mar-
cin Słapek  z córką Mają, starosta opatowski 
Tomasz Staniek, wicestarosta Małgorzata 
Jalowska, przedstawiciele Rady Gminy, prze-
wodnicząca Beata Wrzołek, radny Krzysztof 
Kawalec, dyrektorzy jednostek samorządo-
wych , ludzie kultury, oświaty, sztuki, dyrektor 
OOK, Longina Ordon, instruktor OOK Ro-
man Dulny, literaci - Agata Kasprowicz, Artur 
Dębski, członkowie Dyskusyjnego Klu-
bu Książki - Jadwiga Mianowska , Zbi-
gniew Nogal, była nauczycielka Maria 
Borzęcka, były dyrektor PiMGBP, Wal-
demar Węglewicz, bibliotekarze - Mał-
gorzata Gilewska  i Agnieszka Śliwa. Na 
zakończenie mieliśmy okazję wysłuchać 
piosenki  „Taki kraj”w wykonaniu Alek-
sandry Tworek oraz „Sielanki o domu” 
w wykonaniu Amelii Hołody, Małgo-
rzaty Gawrońskiej, Julii Iskry, Jakuba 
Iskry, Kacpra Zaczkiewicza i chóru św. 
Marcina.

Uczestnicy Narodowego Czytania 
otrzymali pamiątkowe egzemplarze 

„Balladyny” Juliusza Słowackiego z pamiąt-
kowym stemplem nadesłanym do biblioteki z 
Kancelarii Prezydenta RP.

Tegoroczne czytanie było dla biblioteki, 
jako organizatora, dużym wyzwaniem pod 
względem technicznym. Dyrektor opatow-
skiej książnicy, Danuta Szypulska, serdecznie 
dziękuje za współpracę i pomoc Niepublicz-
nemu Technikum imienia Władysława An-
dersa, LO imienia Bartosza Głowackiego, 
Opatowskiemu Ośrodkowi Kultury, Radiu 
Opatów,  Chórowi św. Marcina pod dyrekcją 
Zdzisława Staniszewskiego oraz wszystkim, 
którzy udostępnili bibliotece własne rekwi-
zyty do wzbogacenia scenerii tegorocznego 
czytania. 

Relacja on-line z Narodowego Czy-
tania udostępniona została na biblio-
tecznym Facebooku, kanale You Tube 
oraz stronie internetowej biblioteki. 
Relację z wydarzenia można było wy-
słuchać także w Radio Opatów. Biblio-
teka serdecznie dziękuje wszystkim za 
udział i zaangażowanie. 
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na Cmentarzu Parafialnym w Opatowie

survival w Podolu

SYMBOLIKA ANIOŁÓW 
Pomniki aniołów na nekropolii są 

symbolem duchowości. Pilnują grobu i są 
uważane za posłańców między Bogiem a 
człowiekiem. Anioł, czyli „wysłannik Boga”, 
może pojawiać się w różnych pozycjach. 
Anioł z otwartymi skrzydłami obrazuje 
lot duszy do nieba, a podpierający w ra-
mionach człowieka prowadzi zmarłego do 
nieba. Płaczący anioł symbolizuje smutek 

Cmentarz grzebalny, jak podaje Władysław Fudalewski, powstał w roku 1804 na  
gruntach wykupionych od wikariuszy kolegiaty. Do naszych czasów zachowało się 
wiele pięknych i cennych nagrobków w miejscach, gdzie pochowani zostali znaczący 
mieszkańcy miasta. Ale czy ktoś kiedyś zastanawiał się nad znaczeniem urn, aniołów, 
krzyży czy wieńców? Przybliżę więc znaczenie aniołów na naszym cmentarzu.

z powodu przedwczesnej śmierci, grający 
na trąbce może przedstawiać dzień sądu. 
Anioły często określane są przez instrumen-
ty, których używają.

Przed Wszystkimi Świętymi chcę wam, 
Drodzy Czytelnicy, zadać takie pytanie: 
Gdyby te anioły umiały mówić, to co by 
nam powiedziały o poprzednich pokole-
niach? 

W Podolu koło Opatowa, w połowie 
sierpnia przez dwa dni odbywał się Iron 
Camp. To wydarzenie, na które z całej 
Polski przyjechali miłośnicy survivalu, 
wędkarstwa i tak zwani preppersi, czyli 
osoby przygotowujące się na przetrwanie 
w najtrudniejszych warunkach. Uczestni-
czył w nim sekretarz gminy Opatów, Hu-
bert Sebastian Dziadczykowski. 

- Od jakiegoś czasu jesteśmy gospo-
darzami zbiorników wodnych na Podolu 
obok Opatowa, które wydzierżawiliśmy 
od gminy - mówi jeden z organizatorów 
wydarzenia, prezes koła numer 23 Polskie-
go Związku Wędkarskiego w Opatowie, 
Grzegorz Wrzesień. - Razem z burmi-
strzem Opatowa Grzegorzem Gajewskim 
chcieliśmy pokazać to piękne miejsce, 
gdzie można zobaczyć zarówno góry, jak i 
bagna, las. Zaprosiliśmy do programu wie-
lu ciekawych ludzi. Chcieliśmy połączyć 
obóz przetrwania i zawody wędkarskie w 
jedno. 

Iron Camp to inicjatywa, która ma  
wzbudzić zainteresowanie survivalem i 
prepperingiem. Chodzi o to, by nauczyć 

się nie tylko sztuki przetrwania, ale także, 
na przykład wekowania słoików, mary-
nowania mięsa, hodowli zwierząt domo-
wych. Wykład o jedzeniu płazów i gadów 
oraz niekonwencjonalnych sposobach ło-
wienia ryb wygłosił Łukasz Tulej, prowa-
dzący jedną ze szkół survivalowych w War-
szawie. Wszyscy dowiedzieli się, jak przy 
pomocy zwykłego sznurka złowić rybę na 
śniadanie. - Można to robić nawet gołymi 
rękoma - przekonywał. Swoje wystąpienie 
poparł licznymi przykładami z wypraw, 
między innymi do Amazonii i Mongolii. 

Gościem honorowym był Adolf Ku-
dliński, znany w całej Polsce preppers z 
Orzechówki w gminie Bodzentyn. Opo-
wiadał o zagrożeniach współczesnej cywi-

lizacji i o tym, jak przetrwać w warunkach 
nadzwyczajnych. - Mam słoiki z mięsem z 
1993 roku. Mimo prawie 30 lat zawartość 
nadaje się do jedzenia - zapewniał. - W la-
tach 50. przygotowywanie w ten sposób 
mięsa było powszechnie znaną umiejętno-
ścią. Jednak wraz z pojawieniem się lodó-
wek, zanikło.  

Dla uczestników wystąpił także Sta-
nisław Kędzia, specjalista w dziedzinie 
survivalu, który opowiedział o metodach 
rozpalania ognia. Demonstrował, jak robić 
to z użyciem huby, trawy, sęka nasączone-
go żywicą, noża, krzemienia. 

W wydarzeniu wzięli udział między 
innymi Odkrywcy Natury, Szkoła Kade-
tów, Bractwo łucznicze Pokłosie. 

IRON CAMP
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ocalone z niepamięci Polska liryka wokalna

DOŻYNKI PARAFIALNE 

Z MUZYKĄ W KLASZTORZE

w klasztorze bernardynów
W Sanktuarium Matki Bożej Opa-

towskiej, w niedzielę 13 września, 
odbyły się dożynki parafialne, święto 
chleba i tych, którzy go współtworzą – 
Boga, ludzi i rolników.  

Dziękowaliśmy Panu Bogu za trud 
włożony w zbiór plonów, którymi obro-
dziła ziemia. Uroczystą liturgię dożynko-
wą w intencji rolników celebrował oraz 
Słowo Boże wygłosił  ojciec gwardian Ed-
gar Semeniuk. Oprócz dziękczynienia za 
tegoroczne plony prosiliśmy o Boże Bło-
gosławieństwo w tej niełatwej pracy na 
kolejny rok, o odwrócenie epidemii, klęsk 
i nieszczęść. 

Dożynki to szczególny czas podzięko-
wania Bogu za zebrane plony, a człowie-
kowi za pracę i trud wniesiony w pozy-
skanie „doczesnego chleba”. Dziękujemy 
więc wszystkim rolnikom, szczególnie 
tym z naszej wsi, za poświęcenie, za umi-
łowanie ziemi, za pracę i wiarę, że zasia-

ne ziarno przyniesie obfite zbiory . To 
dzięki Wam nie brakuje nam pokarmu na 
naszych stołach. Życzymy, aby najbliższy 

rok przyniósł wiele radości oraz by ziemia 
wydała jak najlepsze plony.

Ojciec Demetriusz 

Wybitna sopranistka Joanna Woś oraz 
pianista Artur Jaroń, wystąpili w Klasz-
torze Ojców Bernardynów w Opatowie z 
koncertem „Polska Liryka Wokalna”.

„Polska Liryka Wokalna” to jeden z 
koncertów w ramach projektu „Muzyka w 
Zabytkach”. W programie znalazły się dzie-
ła takich twórców, jak: Fryderyk Chopin, 
Stanisław Moniuszko, Mieczysław Karło-
wicz, Ignacy Jan Paderewski, Karol Szyma-
nowski, Eligiusz Niewiadomski i Józef Mi-
chał Poniatowski.

Znakomita, doskonała pod każdym 
względem Joanna Woś, pierwsza dama 
polskiej opery, mieszkańcom Opatowa za-
prezentowała swój kunszt wokalny w reper-
tuarze pieśniowym, przy subtelnym i rów-
nocześnie wyrazistym akompaniamencie 
fortepianowym Artura Jaronia. 

- Słuchacze usłyszeli prawdziwe per-
ły liryki wokalnej Chopina, Moniuszki, 
Karłowicza, Niewiadomskiego i Szyma-
nowskiego. W program doskonale wpa-
sowały się również pianistyczne dzieła Pa-
derewskiego - Sarabanda i Legenda, które 
zachwyciły publiczność porównywalnie 
jak utwory wokalne. Największe emocje 

wzbudziła wieńcząca koncert niespo-
dzianka przygotowana przez artystów, aria 
Laury z „Piotra Medyceusza” Poniatow-
skiego, ukazująca niezwykłe możliwości 
wykonawcze sopranistki. Joanna Woś, na 
prośbę publiczności, wykonała także arię 
Belliniego - opowiada Emilia Ogonowska- 
Jaroń, współorganizatorka koncertu.

Projekt został współfinansowany 
przez Departament Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego Województwa Święto-
krzyskiego, Opatowski Ośrodek Kultury 
oraz spółkę Wodociągi Kieleckie. Patro-
nat honorowy objął burmistrz Opatowa 
Grzegorz Gajewski. Inicjatorem i głów-
nym organizatorem wydarzenia była Pol-
ska Fundacja Promocji Kultury Muzycz-
nej.
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święto w Jagninie

pomoc społeczna

ŚWIETLICA W DOMKU HOLENDERSKIM 

DOŻYWIANIE 

W Jagninie panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich doprowadziły do utworzenia 
świetlicy w kupionym przez gminę domku 
holenderskim. 

- Rok temu, kiedy zorganizowaliśmy pik-
nik rodzinny, będący też inauguracją Koła 
Gospodyń Wiejskich, narodził się pomysł 
otwarcia tutaj świetlicy wiejskiej- mówi sołtys 
Jagnina i jednocześnie wiceprezes KGW, Edy-
ta Łata. - Do naszego koła należą 33 panie, 
którym naprawdę chce się coś robić dla Jagni-
na i mieszkańców.

Dzięki pomocy gminy Opatów, udało się 
kupić domek holenderski, który od niedawna 
spełnia rolę świetlicy wiejskiej w Jagninie. Nie 
jest może duży, ale jak na potrzeby KGW wy-
starczający. Kosztował 32 tys. zł. 

- To nasz obowiązek, zapewnić miejsca do 
spotkań, a potrzeb mamy bardzo dużo, bo po-
nad połowa sołectw w gminie nie ma świetlic- 
mówi burmistrz Grzegorz Gajewski.- Wybór 
padł na Jagnin, bo jestem pod wrażeniem tego, 
jak ta mała miejscowość potrafi się zjednoczyć 
i zintegrować. Mieszkańcy pięknie współpra-
cują, wiele razy stawiałem ich za wzór.

Burmistrz dodaje, że to on poddał pomysł 
zakupu domku holenderskiego. - Budowa 
świetlicy kosztowałaby około 250 tys. zł. Taką 
świetlicę budujemy w Czernikowie, ale tam 

pozyskaliśmy środki zewnętrzne i mieliśmy 
już budynek, który tylko trzeba wyremonto-
wać. Tu świetlica kosztowała 32 tys. zł. Można 
więc postawić osiem takich świetlic. Na razie 
domki otrzymały dwa sołectwa. Mam nadzie-
ję, że to drugie też tak pięknie swój zagospo-
daruje.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich same 
również starają się znajdywać pieniądze i 
sponsorów. Napisały wniosek do fundacji Or-
len, która przekazała im 5 tys. zł. 

- Postanowiłyśmy zorganizować tu ką-
cik kulinarny - mówi Małgorzata Sobieraj, 
członkini KGW. -  Kupiłyśmy urządzenie do 
robienia popcornu i waty cukrowej, niedługo 

Po kilkumiesięcznej nieobecności w 
szkołach spowodowanej zagrożeniem 
wirusowym dzieci rozpoczęły nowy rok 
szkolny. Równocześnie Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Opatowie rozpoczął reali-
zację zadania jakim jest zapewnienie 
dzieciom gorącego posiłku w trakcie 
zajęć szkolnych. 

Wsparcie kierowane jest do dzieci za-
mieszkujących na terenie gminy, niezależ-
nie od usytuowania placówek oświatowych, 
do których uczęszczają. Ośrodek finansuje 
dożywianie dla dzieci z rodzin, które speł-
niają 150 proc. kryterium dochodowego 
obowiązującego w pomocy społecznej, tj. 
792 zł na osobę w rodzinie. Rodzice skła-
dają wnioski wraz z dokumentami potwier-
dzającymi sytuację materialną do ośrodka. 
Po przeprowadzeniu wywiadu środowisko-
wego i zweryfikowaniu uprawnień ośrodek 
na podstawie zawartych umów ze szkołami 
finansuje dożywianie. 

W bieżącym roku zabezpieczone zo-
stały środki na ten cel z wykorzystaniem 
dotacji udzielanej gminom w ramach pro-
gramu rządowego „Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019 – 2023. Osoby chętne 
mogą zgłaszać się o pomoc w ciągu całego 
roku szkolnego. 

Wsparcie rodzin 
Od 1 lipca br. w formie elektronicznej 

oraz od 1 sierpnia br. w formie papierowej 
przyjmowane były wnioski o przyznanie 
świadczenia „Dobry Start” dla uczniów 
podejmujących naukę w szkole w roku 
szkolnym 2020/2021. 

Świadczenie dobry start przysługuje 
raz w roku w wysokości 300 zł na dziecko 
uczące się w szkole, aż do ukończenia przez 
nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, 
uczące się w szkole, otrzymają świadczenie 
do ukończenia przez nie 24 lat. 

Do końca sierpnia 2020 r. 300+ trafiło 
do 956 dzieci z Gminy Opatów. Równo-
legle od sierpnia br. trwało przyjmowa-
nie wniosków na świadczenia rodzinne 
i świadczenia z funduszu alimentacyjne-
go na nowy okres zasiłkowy. Wysokości 
świadczeń oraz kryterium dochodowe do 
świadczeń rodzinnych nie uległy zmia-
nie. Podwyższone zostało natomiast po 
wielu latach kryterium uprawniające do 
świadczeń alimentacyjnych z kwoty 725 
zł na osobę na 800 zł na osobę w rodzi-
nie. Należy dodać, iż świadczeniobiorcy z 

ustalonym prawem 
do świadczenia 
w y c h o waw c z e g o 
(500+) zachowują 
do niego prawo do 
końca maja 2021 r. 
Zatem przyjmowa-
nie wniosków na 
kolejny okres zasił-
kowy w celu zachowania ciągłości pobie-
rania świadczeń rozpocznie się dopiero w 
kwietniu 2021 r. 

Jednocześnie Ośrodek przypomina 
klientom, iż na czas prac remontowych 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w 
Opatowie obecna siedziba pracowników 
pomocy społecznej znajduje się w bu-
dynku Banku Spółdzielczego (oddzielne 
wejście) przy ul. Szerokiej 13. Obsługa 
interesantów świadczeń rodzinnych bez 
zmian adresowych. 

Szczegółowych informacji w powyż-
szych sprawach udzielają pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opato-
wie pod nr tel. 15 8681302, 158681333 
– świadczenia rodzinne i fundusz alimen-
tacyjny oraz 158681303, 15 8681329 – 
pomoc społeczna. 

Dominika Kędziora, kierownik OPS 

zorganizujemy dla najmłodszych spóźniony 
Dzień Dziecka.

Podczas uroczystego otwarcia świetlicy 
specjalne podziękowania otrzymali burmistrz 
Opatowa Grzegorz Gajewski, przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Beata Wrzołek, proboszcz 
parafii Władysław Mazur. Wyróżnieni zostali 
czterej miejscowi sponsorzy, Tomasz Sadak, 
Tomasz Mrotek, Mariusz Salwa, Tomasz 
Czarnecki, którzy wspomogli panie finanso-
wo. Z kolei Paweł Dziadowicz wykonał drew-
niany podest, który będzie wykorzystywany 
podczas imprez. 

Był oczywiście szampan, przecięcie wstę-
gi, a potem zabawa trwająca do wieczora.
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MOC WYDARZEŃ

wakacje w Opatowskim Ośrodku Kultury
Z różnorodnej oferty wakacyjnych zajęć w Opatowskim Ośrodku Kultury skorzy-

stało wiele osób z każdej grupy wiekowej. To był twórczy i bezpiecznie spędzony czas. 

Wakacyjne Warsztaty Taneczne prowa-
dził przez dwa miesiące starszy instruktor 
tańca, Roman Dulny z kilkoma grupami 
tancerzy z Klubu Tańca „Promenada”. Film 
promocyjny zrealizowany we współpracy z 
Niepublicznym Technikum im. gen. Wła-
dysława Andersa w Opatowie ZDZ w Kiel-
cach można obejrzeć na kanale YouTube i 
Fanpage OOK oraz na stronie www.ooko-
patow.com. Zachwycające tancerki i tan-
cerzy z „Promenady” możemy podziwiać 
na stylizowanych zdjęciach Dariusza Wi-
śniewskiego „Tajemnicze święto sobótki” 

Starszy instruktor plastyki Beata Piątek 
zaproponowała dzieciom, młodzieży i do-
rosłym oryginalne i widowiskowe zajęcia 
plastyczne. Były to warsztaty niezwykłej 
sztuki ebru, czyli przenoszenia na papier 
wzorów tworzonych przy pomocy farb roz-
prowadzanych pędzelkami i patyczkami na 
wodzie zagęszczonej tłustą substancją oraz 
warsztaty z batiku, techniki polegającej 
na  nakładaniu wosku i kąpieli tkaniny w 
barwniku. 

Pod patronatem burmistrza Grzegorza 
Gajewskiego przeprowadzone zostały kon-

kursy ogłoszone przez OOK: plastyczny 
„Kwiaty polskie”, „Kwiaty z raju” na naj-
piękniejszy balkon lub ogródek przyblo-
kowy, literacki „Opowiedz mi przygodę 
templariusza w Opatowie”. Odbyła się V 
edycja Konkursu Plastycznego „Opatów 
twoimi oczami” pod nazwą „Opatów i 
templariusze”. Prace konkursowe „Kwiaty 
polskie” oceniała opatowianka Anna Żar-
decka, utalentowana plastyczka. I miejsce 
przyznano Kacprowi Pałysowi, II - Marty-
nie Niewadzi, III - Marcelowi Szemrajowi. 
Wyróżnienia otrzymały: Monika Gołyska 
i Lena Jeżewska. Niebawem ogłosimy wy-
niki konkursów związanych z legendą opa-
towskich templariuszy.  

Nasi najmłodsi i młodzi artyści uczest-
niczyli w „Wakacyjnych spotkaniach z 
mistrzem”. Za sprawą Magdaleny Szemraj 
dwudniowe warsztaty 
wokalne prowadziła 
Małgorzata Waleszak, 
która swoją przygodę ze 
śpiewem rozpoczynała 
nie gdzie indziej, jak w 
Studiu Piosenki „Opa-

towskie Diamenty”. Dziś jest, miedzy inny-
mi absolwentką Krakowskiej Szkoły Jazzu 
i Muzyki Rozrywkowej. Wakacyjne Warsz-
taty Aktorskie dla Młodzieżowej Grupy 
Teatralnej „Paradoks” to zajęcia artystycz-
ne z Anną Jażdżyk, aktorką, prezenterką te-
lewizyjną, znaną z polskich filmów i seriali 
(„Jak poślubić milionera”, „Wataha”, Na 
dobre i na złe” czy „Ojciec Mateusz”). Jak 
podkreśla Edyta Gwoździk, młodzi artyści 
mieli okazję pracować nad świadomością 
własnego ciała, umiejętnością zaprezento-
wania się podczas publicznych wystąpień, 
ćwiczyli wyrażanie emocji i uczuć gestem, 
mimiką i słowem, jak też poznawali tech-
niki relaksacyjne. Wakacyjny czas szcze-
gólnie sprzyjał działaniom teatralnym. Do-
rośli miłośnicy Melpomeny z niezwykłym 
zaangażowaniem pracowali podczas zajęć 
Amatorskiego Teatru Rozmaitości pod egi-
dą starszego instruktora teatralnego Do-
roty Jopek. Największy Objazdowy Teatr 
Lalki „Pinokio” w opatowskim amfiteatrze 
zaprezentował bajkę „Czerwony Kaptu-
rek”. OOK we wspaniałej współpracy z 
Powiatową i Miejsko – Gminną Biblioteką 
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FASZEROWANE JABŁKA

KSIĄŻKA 
O WĘGIERSKIM KAPITANIE

kulinaria

nowa publikacja Marka Lisa 

Na jesienne wieczory polecam deser - faszerowa-
ne jabłka.

Składniki:
4-6 jabłek, 3-4 łyżki miodu, sok z cytryny, bakalie np. 

orzechy, płatki migdałowe, rodzynki, żurawina.
Jabłka umyć, ściąć wierzch i wydrążyć gniazda nasien-

ne. Jabłka skropić sokiem z cytryny. W tak przygotowane 
jabłka nałożyć łyżeczką  bakalie wymieszane z miodem. 
Nakryć odkrojonym wierzchem, przełożyć do żaroodpor-
nego naczynia i zapiec w piekarniku w temperaturze 70-80 
st. C przez 1,5 - 2 godziny, w zależności od gatunku jabłek. 

Życzę smacznego.
Siostra Małgorzata z Lipowej

Publiczną imienia Stanisława Czernika w 
Opatowa zorganizował moc atrakcji, za-
baw i warsztatów dla dzieci w Światowym 
Dniu Czerwonego Kapturka. Wakacyjne 
zajęcia teatralne i wokalne zaowocowały 
spektaklem Opatowskiego Teatru Muzycz-
nego „Warto jest wierzyć”, który stanowił 
oprawę artystyczną V Biegu Ziemi Opa-
towskiej. 

Piękną formę uczczenia 76. rocznicy 
wybuchu powstania warszawskiego zapro-
ponowali artyści  Sara Al Kantar, Zuzanna 
Wiśniewska, Zuzanna Susło, Magdalena 
Susło, Natalia Pyszczek, Barbara Chrapek 
i Mateusz Woźniak pod opieką Magdaleny 
Szemraj, realizując koncert online zaty-
tułowany „Poległym chwała, wolność ży-
wym”, opublikowany pod adresem https://
www.youtube.com/watch?v=ekwVw9kY-
am0&t=27s.

OOK został zaproszony przez organi-
zatorów wydarzenia Iron Camp do aktyw-
nego w nim udziału. Do licznych atrakcji 
tego wydarzenia należy zaliczyć animacje, 
gry i zabawy, jakie przygotowały i prowa-
dziły: Dorota Jopek i Beata Piątek. 

Wakacyjne audycje w rozgłośni regio-
nalnej Radio Opatów przygotowane przez 
redaktorów: Barbarę Kasińską, Sandrę 
Krakowiak i Wiktorię Seweryńską, takie, 
jak: „Wakacje z Pasją w Radiu Opatów”, 
„Danuta Siedzikówna ps. Inka”, „Przebo-
je Retro – Piotr Szczepanik”, „Powstanie 
warszawskie”, „Bój pod Radzyminem” 
„Ewa Demarczyk”, „Tu mówi Błyskawica”, 
„BohaterOn – Krzysztof Kamil Baczyń-
ski”, „Stefan Rowecki – Grot”, „Hubalowa 
legenda”, „Opole 63” i inne – spotkały się 
z żywym, ciepłym odbiorem naszych słu-
chaczy. 

Po zaprezentowaniu oferty związanej 
z Amatorskim Ruchem Artystycznym, 
nowy sezon zaczęliśmy 21 września br. Za-
praszamy na wieczory karaoke, które od-
bywać się będą w pierwszą środę każdego 
miesiąca w godz. od 18 do 20 i na spotka-
nia Klubu Miłośników Gier Planszowych 
w piątki od 18 do 20. A 18 października 
o godz. 18 na  spektakl „Wiśniowy sad” 
w wykonaniu Teatru imienia Stefana Że-
romskiego w Kielcach w ramach projek-
tu „Teatr Polska”. Spektakl prezentujemy 
nieodpłatnie. Prosimy o rezerwację miejsc 
i zapoznanie się z regulaminem uczestnic-
twa w imprezach organizowanych przez 
OOK , zgodnie z wytycznymi Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego. Szczegółowe in-
formacje publikujemy na stronie: www.
ookopatow.com

Pod patronatem burmistrza miasta i gminy Grzegorza Gajewskiego ukazała się 
książka Marka Lisa „Kapitan Dániel Várady i inni”, podtytuł: „Węgrzy na ziemi opa-
towskiej w latach pierwszej wojny światowej 1914-1915”. 

Pod patronatem burmistrza miasta i gmi-
ny Grzegorza Gajewskiego ukazała się książka 
Marka Lisa „Kapitan Dániel Várady i inni”, 
podtytuł: „Węgrzy na ziemi opatowskiej w 
latach pierwszej wojny światowej 1914-1915”. 

Książkę wydano w Wydawnictwie Szo-
stakdruk na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Opatowskiej. Jej promocja odbyła się 
w Domu Muzealnym, gdzie autor, Marek Lis, 
miejscowy regionalista, historyk, kierownik 
Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie, przy-
gotował krótką prezentację. Przypomniał po-
stać żołnierza węgierskiego, który od sierpnia 
do końca października 1914 r. wraz ze swoim 
oddziałem walczył na terenach Galicji i Kró-
lestwa Polskiego.

- 2 września 1914 r. kapitan Dániel Vára-
dy objął dowództwo II Dywizjonu 5. Pułku 
Huzarów Honwedu – opowiadał Marek Lis 
podczas spotkania. - Pod koniec październi-
ka 1914 r. uczestniczył w początkowej fazie 
bitwy nad Opatówką. 31 października zginął 
w rejonie Strzyżowic. Następnego dnia został 
pochowany na polanie leśnej na południo-
wy zachód od Strzyżowic. Niewiele wiemy o 
jego pasjach, o życiu prywatnym. Na pewno 
miał żonę Aurelię, dwie córki. Mieszkał przed 
wybuchem wojny w Budapeszcie, gdzie pra-
cował. 

Marek Lis barwnie i ciekawie przypo-
minał walki, które toczyli węgierscy huzarzy  
w okolicach Strzyżowic, Gojcowa. Historia 
dawnych zmagań okazała się na tyle cieka-
wa, że już przed dwoma laty postanowiono  
ją upamiętnić. Tym bardziej, że obchodzono 

wtedy setną rocznicę odzyskania niepodległo-
ści. 

Powstał pomysł odsłonięcia tablicy na te-
renie przykościelnym parafii w Strzyżowicach, 
nawiązano kontakt z IPN, z kurią biskupią w 
Sandomierzu. Artysta plastyk Adam Hanusz-
kiewicz przygotował jej projekt. 

Podczas rozmowy z dziennikarzami Ma-
rek Lis powiedział, że nad książką pracował 
około dwóch lat, gdyby chciał wziąć pod 
uwagę wszystkie działania. Najpierw miał się 
ukazać niewielki folder, potem powstała ksią-
żeczka. 

Obecnie Marek Lis zajmuje się kilkoma 
tematami. Interesuje go cmentarz z I wojny 
światowej, który znajduje się w Królewicach 
w okolicy Sulisławic. Podczas odbywających 
się tam prac renowacyjnych Marek Lis służy 
swoim doświadczeniem. - Robię to, co lubię, 
badam nazwiska poległych, to typowa dla 
mnie praca – nie ukrywał. 

(n)
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- Ludzie odchodzą w za-
pomnienie i  znikają  w naszej 
niepamięci – mówi  Jolanta 
Gubernat. - Znikają utrwalo-
ne miejsca, zdarzenia, sytuacje. 
Krajobrazy są dla nas obce, oso-
by nie do odgadnięcia, daty nie 
do odczytania. 

Ulotne chwile zapisane fo-
tografią nie zawsze jesteśmy w 
stanie odtworzyć, tym bardziej, 
że nie ma już nikogo, kto mógł-
by nam o nich opowiedzieć. Po-
zostaje jedynie chwila, ułamek 
sekundy zapisany przez fotogra-
fa na małej wyblakłej karteczce. 

Gdy biorę taką fotogra-
fię do ręki  owianą tajemnicą 
niewiedzy, próbuję odtworzyć 
historię moich przodków. Czę-
sto zastanawiam się, jacy ci moi 

krewni byli. Jakie mieli oczy, włosy, czy byli niscy, czy wysocy, czy mieli 
poczucie humoru, czy byli szczęśliwi, co osiągnęli w życiu. Na pewno 
patrząc na stare fotografie zastanawiamy się do kogo my jesteśmy po-
dobni. Do babci, do dziadka  może do prababci i pradziadka, a może 
bardziej do rodziców? 

Są to pytania retoryczne i nie czekam na odpowiedź. Wiem, że je-
stem teraźniejszym ogniwem w rodzinnym łańcuchu genealogii i mam 
w sobie małą cząstkę każdego z nich. 

Zawsze ciekawiła mnie historia tych wyblakniętych, nieczytelnych, 
uwiecznionych fotografią chwil. Rodzinne zdjęcia to mój fundament 
zakorzenienia w  opatowskiej ziemi. Nie cofnę czasu ani go nie zatrzy-
mam, ale mogę go uwiecznić wspomnieniami.

Obserwując otaczający nas świat widzimy jak on się zmienia, jak 
my się zmieniamy, a ludzie przedstawieni na starej fotografii są zawsze 
tacy sami. Poważni, tajemniczy, piękni i tak bardzo nieosiągalni, a za-
razem tak bardzo bliscy. Oni się nie zmieniają, nie starzeją, czas ich 
oszczędził. Tylko zdjęcia robią się z każdym rokiem coraz bardziej żół-
te, wyblaknięte, nieczytelne,  co niewątpliwie skłania nas do zadumy 
i refleksji nad przemijaniem. Łapmy więc te chwile, póki jesteśmy w 
stanie coś z nich odczytać, zrozumieć i przekazać innym.

Pamiętajmy, że nasza pamięć jest ulotna i przegrywa z czasem, któ-
ry zamazuje nam ostrość widzenia. Piszmy więc o tym, co dla nas jest 
ważne. O dziadku Piotrze, legioniście Legionu Puławskiego, babci Sta-
si, 18- letniej pięknej, zamyślonej dziewczynie, o cioci Helenie, która 
zmarła na zesłaniu w Rosji, o Bogdzie, która z armią Andersa wyszła z 
Rosji i zamieszkała w Londynie, o wujku Dzidku i Gutku, żołnierzach 
AK, o tacie Jasiu inwalidzie wojennym, o najcudowniejszej mamie, któ-
ra zmarła w wieku 39 lat i  o  wszystkich ważnych dla nas osobach. 

Proponuję do kwartalnika między innymi zdjęcia, które mają po-
nad stuletnią historię. To taka wyjątkowa podróż w czasie i im dalej 
nam się uda cofnąć, tym lepiej, bo nie odejdzie w zapomnienie pamięć 
o ludziach, których już nie ma. Jeżeli będziemy mówić o naszych bli-
skich, to może przetrwają oni w naszej i innych pamięci następne sto 
lat.

 W drugim numerze kwartalnika „Opatów” z 2019 r.  na str. 22 
przedstawiłam zdjęcie mojego wujka Dzidka(stoi po prawej stronie) 
z nieznanym mi chłopakiem. Dziś mogę wprowadzić korektę, obok 
wujka jest Józef Sienniak z Opatowa. Po ukazaniu się tamtego nume-
ru jego córka Marysia rozpoznała w nieznanym mi chłopaku swojego 
tatę. Właśnie temu między innymi ma służyć stara fotografia – utrwa-
lać wspomnienia.

Od lewej Józek Sienniak (po na-
niesieniu korekty, kwartalnik Opa-
tów 2/2019) i Dzidek Piątkiewicz   

Lata 40., dziadek Piotr ur.19.10.1893 r. -zm.14.09.1949 r., jedno
z ostatnich jego zdjęć

Lata 50., Opatów – tato Jan 
Piątkiewicz (pierwszy od pra-

wej) z kolegą

Lata 50., tato Jan siedzi drugi 
od prawej (pozostałe osoby są 

mi nieznane)

Lata 50., mama Helena Konecka w wieku 18 lat i obok lata 60. 
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stara fotografia

Lata 40., Włodzimierz Gru-
szecki z chrześnicą Krysią 
Urbańską (panią Krystyną 
Zakrzewską ur. w lutym 

1941r.). Zdjęcie zrobione na 
opatowskim rynku

Lata 30., Włodzimierz Gruszecki z 
moim tatą małym Jasiem Piąt-
kiewiczem. Zdjęcie zrobione na 

stadionie w Opatowie

Lata 30., Opatów - tato(pierwszy 
z lewej) z kolegą na skałkach na 

Kani

Lata 40., babcia Sta-
sia ur.28.01.1899 r. - 

zm.23.04.1977 r., taką ją 
pamiętam 

Kenkarta Zdzisława Piątkiewicza (niekompletna) 

Lata 30., od lewej stoją: Dzidek Piątkiewicz, Olek Gruszecki 
(zmarł w  wieku 15 lat) i NN   

Lata 30., wycieczka szkolna

Lata 30., zdjęcie szkolne

Lata 30., brat babci Tadeusz Gru-
szecki (ur. 15.11. 1916 r., zmarł w 
wieku 23 lat). Zdjęcie zrobione w 
Opatowie przy naszym rodzinnym 
domu przy ulicy Nowowałowej 18

Pradziadek Michał Gru-
szecki ur.23.09.1872 r. - 

zm.26.06.1948 r.
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stara fotografia

cd na str. 22 i 23

Z albumu rodziny 
rzemieślniczej(2)

1915 r. – dziadek Piotr Piątkiewicz 
(pierwszy od prawej)obok niezna-

nych mi osób

1918 r. – stara fotografia 
zrobiona w atelier. Babcia 

Stasia z domu Gruszecka w 
wieku 19 lat. Piękna młoda 
kobieta, uśmiechnięta, za-

myślona i nieco tajemnicza. 
W ciemnej sukni z początku 
XX wieku z białym kołnie-

rzykiem i mocnym akcentem 
białych pereł

01.04.1933 r. – brat babci Włodek 
Gruszecki (pierwszy od prawej) 

obok nieznanych mi osób

28.09.1918 r. – dziadek Piotr 
w wieku 25 lat. Jego całe ży-
cie znam tylko z opowiadań 
i fotografii, zmarł 7 lat przed 

moim urodzeniem

Opatów - 28.06.1936 r. – ślub Włodzimierza Gruszeckiego z Emilią 
Urbańską

Stara fotografia – zakład fotograficzny Hilarego Giklicha w Opa-
towie

1918 r. - Równe na Wołyniu. Dziadek Piotr w środku, obok nie-
znanych mi osób. Poważny, trochę zamyślony młody człowiek w 
grupie kolegów, pewnie rówieśników. A łączy ich czas, młodość i 

ta sama utrwalona chwila zapisana przez fotografa

Jolanta Gubernat, emerytowana nauczycielka Zespołu Szkół 
Nr 1 w Opatowie, pochodzi z rodziny rzemieślniczej  Piątkie-
wiczów, której korzenie sięgają około 1750 r.  Jest dumna ze 
swych przodków, chętnie o nich opowiada, sięgając do starych 
albumów.  

- Praca zawodowa dawała mi dużo satysfakcji, zawsze lubi-
łam przebywać z młodzieżą - mówi  Jolanta Gubernat. -  Eme-
rytura ukazała mi nową perspektywę życia, równie ciekawą i 
pasjonującą co praca. Można spełniać się w każdym wieku, jeżeli 
mamy pasje, które chcemy realizować. 

W długie jesienne lub zimowe wieczory lubi oglądać rodzin-
ny album ze  starymi fotografiami. Zawsze zmusza ją do reflek-
sji i nieustannego szukania odpowiedzi na pytanie, kto na tych 
zdjęciach jest uwieczniony, kogo te pożółkłe fotografie przed-
stawiają. 


