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prace konserwatorskie

Troska o dawne nagrobki 

W 2011 r. prace remontowe przepro-
wadzono w części cmentarza, gdzie znajdu-
je się  Cmentarz Wojska Polskiego i Ofiar 
Terroru. Wykonano ogrodzenie od strony 
zachodniej, wejściowej, wzmocniono mur 
oporowy betonowy o długości 18 metrów, 
odnowiono przęsła metalowe na murze be-
tonowym, dokonano remontu bramy wej-
ściowej na cmentarz. 

Prace wykonywało Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 
Kosztowały 27 tys. zł, z czego 20 tys. zł gmi-
na otrzymała od Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa, 5 tys. zł  - od Święto-
krzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kiel-
cach.  

Teren Cmentarza Wojska Polskiego i 
Ofiar Terroru zajmuje obszar o powierzchni 
1700 metrów kwadratowych, jest w kształ-
cie prostokąta, ogrodzony jest od strony 
wschodniej i północnej metalowymi przę-
słami zamocowanymi na oporowym murze 
betonowym. Od strony południowej łączy 
się na całej długości z cmentarzem parafial-
nym. Wejście stanowi podwójna metalowa 
brama z napisem „Cmentarz Żołnierzy 
Polskich poległych w latach 1914-1918 
1939-1945”. Na Cmentarzu znajdują się 23 
symboliczne mogiły zbiorowe obramowane 
z cegły klinkierowej. Na każdej mogile znaj-
duje się Krzyż Walecznych zamocowany na 
betonowym cokole, wykonany z blachy i 
posiadający w środku żeliwny odlew godła. 
Według dokumentacji pochowano tu oko-

ło 1,5 tys. żołnierzy. Pośrodku cmentarza 
znajduje się kamienny krzyż, umieszczony 
na betonowym cokole i ogrodzony  betono-
wym murem. Napis na cokole pod krzyżem 
brzmi: „Kp. Franciszek Pększyc „Grudziń-
ski”, Dowódca 2 Komp. VI Baonu I Bryg. 
Leg. Pol. Poległ pod Żernikami dnia 3 
czerwca 1915 r.”

Na cmentarzu znajdują się alejki beto-
nowe. Pozostały teren obsiany jest trawą. 
Na południowej stronie cmentarza jest 
skarpa, a na niej trzy rzędy schodów wyko-
nane z cegły klinkierowej.

Z kolei w 2013 r. i 2014 r. przeprowa-

dzono prace remontowe w części cmenta-
rza, gdzie znajduje się Cmentarz Żołnierzy 
Radzieckich.  

To wydzielona kwatera o powierzchni 
około 360 metrów kwadratowych, na której 
są wykonane 32 symboliczne mogiły zbio-
rowe. Według niepotwierdzonych infor-
macji na cmentarzu tym pochowanych jest 
około 2 tys. żołnierzy Armii Radzieckiej. W 
Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie znaj-
duje się ewidencja pochowanych żołnierzy 
na tym cmentarzu zawierająca jedynie 36 
nazwisk.

Z uwagi na zły stan techniczny, cmen-
tarz ten został zakwalifikowany do przebu-
dowy w całości. W 2013 r. został opraco-
wany projekt, który następnie zatwierdził 
Wojewódzki Konserwator Zabytków. Re-
alizacja tej inwestycji została rozłożona na 
lata 2014 – 2016. Jej pierwszy etap został 
wykonany w 2014 r. Rozebrano stare i wy-
konano nowe ogrodzenie. 

Koszt pierwszego etapu inwestycji 
wyniósł 32 tys. zł.  Środki pochodziły w 
całości od Wojewody Świętokrzyskiego w 
Kielcach. Roboty przeprowadziło PGKiM. 
W 2015 r.  planowane jest wykonanie dru-
giego etapu, czyli dokończenie ogrodzenia, 
otynkowanie i malowanie, wykonanie ścia-
ny monumentalnej, rozbiórka części istnie-
jących zniszczonych mogił i postawienie 
nowych oraz przebudowa części alejek po-
między mogiłami. 

Prace w drugim etapie mają kosztować 
około 36 tys. zł. O przyznanie środków 
gmina Opatów wystąpiła do Wojewody 
Świętokrzyskiego w Kielcach. 

(n)

Na terenie Cmentarza Parafialnego odbywają się liczne prace remontowe i konserwatorskie. Odnawiane są murki okalające 
nagrobki, stare mogiły, dawne napisy.
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OSTATNIA SESJA  
KADENCJI 2010-2014

z życia samorządu

Burmistrz Andrzej Chaniecki przy-
pomniał czas, gdy wspólnie z radnymi 
zaczynał kadencję. Wiedział doskonale, 
że czeka go ogromna praca, którą trak-
tował jak służbę dla mieszkańców, mi-
sję. - Wykonaliśmy solidne fundamenty 
– podkreślił burmistrz. - Moje koncepcje 
wywoływały wśród państwa ciekawość i 
budziły niecierpliwość, czy to wszystko 
da się zrobić. Sam bym w to nie wierzył, 
chociaż głęboko byłem zdeterminowany. 
Nieraz powtarzałem, że wytężona praca 
przynosi zawsze efekty. Gmina pozyskała 
ze środków unijnych 20 mln, w tym 1,6 
mln zł z Kapitału ludzkiego. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki podzię-
kował za współpracę Zarządowi Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, wojewodzie, 
staroście. Pracował w samorządzie, by 
wspólnie budować, a nie z kimkolwiek 
walczyć, by poprawiać relacje między 
ludźmi. – Niewątpliwie pomagała mi w 

Kielcach obecność marszałka Kazimierza 
Kotowskiego, chociażby z psychicznego 
punktu widzenia - powiedział burmistrz. 
- Wiedziałem, że mam swojego człowieka 
z gminy. Zawsze koszula jest bliższa ciału. 
Za to, panie marszałku, chciałem serdecz-
nie podziękować.

Andrzej Chaniecki bardzo wysoko 
ocenił pracę radnych, przewodniczących 
poszczególnych komisji. - Moje kon-
cepcje w większości były przez państwo 
akceptowane – zwrócił się do radnych. 
- Przechodzicie do historii jako jedna z 
bardziej efektywnych i kreatywnych rad. 
Jestem wam wdzięczny za cztery lata 
współpracy. Cieszę się, że mogłem spoty-
kać się z wami, budować gminę. 

Członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski 
nawiązał do okresu, gdy wspólnie z bur-
mistrzem tworzył samorząd gminny i w 
nim pracował. Mija 25 lat zmian w kraju, 

są też w tym roku inne jubileusze i rocz-
nice, które skłaniają do podsumowań i re-
fleksji. Kończy się okres programowania 
2007-2013 wydłużony o 2 lata, a także 
kolejna, szósta kadencja samorządu. - W 
tym wyścigu, zabieganiu przed dniem 
weryfikacji pamiętajmy, że 17 listopada 
też wstanie słońce, trzeba będzie obok 
siebie żyć i funkcjonować – przypomniał 
Kazimierz Kotowski. - Nie wszystkim się 
uda wyjechać, przenieść, nie spotykać na 
ulicy drugiego człowieka, omijać go czy 
nie mieć z nim nic wspólnego. Najlepiej 
jest zachować umiar. Trzeba podzięko-
wać tym, którzy solidnie pracowali, a nie 
wracać, wyciągać sytuacje, które są trud-
ne. Pozwalam sobie na tę wypowiedź, bo 
to moje miasto i tak będę je traktował 
niezależnie od tego, gdzie jestem i jakie 
piastuję funkcje czy stanowiska. Kończy-
my ten rok, kadencję, podsumowujemy 
osiągnięcia, rożne są opinie, odczucia, ale 
prawda jest jedna. To, co zostało zbudo-
wane, wbudowane w ziemię, stworzone, 
to nowe, dobre podstawy do następnego 
okresu. To pozostanie i nikt tego ze sobą 
nie weźmie. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki wspól-
nie z Kazimierzem Kotowskim wręczył 
radnym dyplomy i jeszcze raz podzięko-
wał za współpracę. 

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w kadencji 2010-2014 burmistrz An-
drzej Chaniecki podziękował radnym za współpracę i wręczył im dyplomy w do-
wód uznania. Gościem obrad był członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
Kazimierz Kotowski. 
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Z KONSPIRACYJNEJ RODZINY
ZNAKI 
O STACJI 

RADIO OPATÓW

ludzie naszej historii kultura

Służba w Armii Krajowej 
Cała rodzina Józefa Cieślickiego dzia-

łała w konspiracji, jego ojciec Józef  (1901-
1981), siostra ojca - Julia Szydłowska,  jej 
mąż Witold, brat Józefa – Gustaw. Pio-
trowski, który był nauczycielem, synowie 
Jana Cieślickiego, Jan i Edward.

Konspiracja zaczęła się u Gustawa, by-
łego szefa Straży Pożarnej. Przyjechał do 
niego delegat z Warszawy już w 1939 r. 
Rodzina Cieślickich działała w AK, miesz-
kała przy ulicy Legionów, Gustaw - przy 
ulicy Dorzecznej, w kierunku Marcinko-
wic. 

Skąd to się wzięło? – Gustaw przed 
wojną był zawodowym strażakiem, cenił 
wartości patriotyczne. On wprowadził do 
konspiracji całą rodzinę – wyjaśnia Józef 
Cieślicki. – Podczas okupacji pracowałem 
w olejarni i świece robiłem, żeby mnie nie 
wywieźli do Niemiec. Nie bałem się. Gdy 
wiedziałem, że będzie łapanka, to się cho-
wałem, ukrywałem. 

Przysięgę złożył w maju 1942 r. jako 
osiemnastolatek. Przyjmował ją od niego 
Gutek Piotrowski z Bidzin, który przyje-
chał do Opatowa jako kuzyn. Miał kenkar-
tę niemiecką na inne nazwisko. Cały czas 
przebywał na tym terenie i działał. 

Nie należał do żadnej partii
- Walczyłem o ojczyznę wolną, demo-

kratyczną - mówi Józef Cieślicki. - Uczest-
niczyłem w ataku na mleczarnię, magazyn 
spożywczy w 1944 r. W biały dzień ude-
rzyliśmy. 

Po wojnie przyszła wolność ze Wscho-
du. Do żadnej partii nie należał. Zaraz po 
wyzwoleniu przed świętami wielkanocny-
mi zamknęli mu ojca. Dwa tygodnie go 
trzymali. Gustaw prawie pół roku siedział. 

Józef nie miał kłopotów po wojnie, nie 
był zatrzymywany przez Urząd Bezpie-
czeństwa. Dwa lata pracował w biurze po-
mocy społecznej, rozdawał dary UNRA z 
USA. Gdy zostało zlikwidowane, od 1949 
r. rozpoczął pracę w Urzędzie Skarbowym, 
w podatku obrotowo-dochodowym. Po-
tem był szefem Wydziału Finansowego.  
Podlegał pod prezydium, był kilka miesię-
cy szefem podatków gruntowych, do 1960 
r. - Zostałem zwolniony, bo nie umorzy-
łem podatków osobie, która była wspiera-
na przez sekretarza PZPR - pamięta.  

Przyjęty został do Urzędu Skarbowego 
w Ostrowcu, po trzech miesiącach powró-
cił do Opatowa, bo zmienił się sekretarz 
partii. Został kierownikiem referatu ulg 
i umorzeń finansowych. Nie zapisał się 
jednak do partii i dostał wymówienie na 
trzy miesiące. Potem znalazł zatrudnienie 
w geodezji. Kontrolował sześć gmin. Prze-
szedł na emeryturę 1 stycznia 1982 r. Zajął 
się na dużą skalę pracą w organizacji kom-
batanckiej. Rodzinę założył w 1947 r., jego 
małżonką została Jadwiga z domu Chrza-
nowska, młodsza dwa lata.   

Ojczyzna i wiara największą 
wartością     

Józef Cieśliński pokazuje dyplomy, 
legitymacje. Posiada odznakę za wkład w 
pracę Światowego Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej przyznaną w 2001 r., otrzy-
mał tytuł weterana walk o niepodległość 
ojczyzny w 1999 r., dyplom uznania za 
prace w światowej organizacji związków 
kombatanckich w 2005 r. jako wiceprezes 
koła. W 1994 r. Józef Cieślicki otrzymał 
Krzyż Armii Krajowej podpisany przez  
prezydent RP Lecha Wałęsę, a także Ho-
norową Odznakę Żołnierza AK Korpusu 
Jodła w 2002 r.,  

- Największą wartością jest dla mnie 
ojczyzna – wyznaje. -  Polska niepodległa, 
wolna, prawdziwie demokratyczna. Tak 
było w czasach młodości, gdy walczyłem w 
AK i tak jest teraz, gdy ukończyłem 90 lat. 
Liczy się też moja wiara. 

(a)

Józef Cieślicki ukończył 5 kwietnia 90 lat, przeżył niemal cały wiek, pochodzi z ro-
dziny o dużych tradycjach patriotycznych, narodowościowych, niepodległościowych. 
Pan Józef 22 lutego 2006 r. został mianowany na stopień porucznika. 

Na terenie gminy Opatów i powiatu 
opatowskiego zostały zamontowane 23 
znaki konwencjonalne D 34 A, które in-
formują kierowców o stacji nadawczej 
Radio Opatów 93.70 FM. 

Znaki zostały zamontowane przy dro-
gach krajowych, powiatowych i gminnych 
oraz  przy wjazdach do miasta. - Znak D 
34 A informuje kierowców o stacjach 
radiowych, które  podają informacje o 
warunkach ruchu drogowego – wyjaśnia 
dyrektor Opatowskiego Ośrodka Kultury 
Andrzej Klimont. 

Zamontowanie znaków było inicja-
tywą podjętą przez dyrektora Andrzeja 
Klimonta. Zgodę na montaż i lokalizację 
znaków otrzymał od Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, Świętokrzy-
skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Kielcach oraz od gospodarzy dróg powia-
towych i gminnych.
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RADNI I BURMISTRZ 
ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIE  

Obrady sesji otworzył radny senior Ta-
deusz Dragan. Przewodnicząca Miejskiej 
Komisji Wyborczej Aneta Katarzyna Zybała 
wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze 
i złożyła gratulacje. Podkreśliła, że wyborcy 
obdarzyli radnych zaufaniem. To duża od-
powiedzialność, by reprezentować innych, 
podejmować decyzje i służyć miastu. Radni 
złożyli ślubowanie. Po odczytaniu roty mó-
wili: Ślubuję! Niektórzy dodawali: Tak mi 
dopomóż Bóg! 

W dalszej kolejności radni wybrali prze-
wodniczącego Rady Miejskiej. Najpierw usta-
lili skład Komisji Skrutacyjnej, która ukonsty-
tuowała się w składzie: Szymon Heba, Dawid 

Kargulewicz i Marcin Słapek jako przewodni-
czący. 

 Radni zgłosili dwóch kandydatów 
na przewodniczącego: Grzegorza Malińskie-
go i Jacka Chebę. Podczas pierwszej tury gło-
sowania obydwaj otrzymali po 6 głosów, jeden 
głos był nieważny. Kandydaci nie uczestniczy-
li w głosowaniu. W drugiej turze Jacek Cheba 
wygrał z Grzegorzem Malińskim stosunkiem 
głosów 7:6. 

Nowy przewodniczący Rady Miejskiej 
Jacek Cheba zadeklarował, że będzie starał 
się łączyć wszystkich radnych. Obiecał dobrą 
współpracę ze Starostwem Powiatowym. Bur-
mistrz pogratulował wyboru Jackowi Chebie 

Podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej siódmej kadencji radni i burmistrz Andrzej 
Chaniecki złożyli ślubowanie. W tajnym głosowaniu przewodniczącym został Jacek 
Cheba, wiceprzewodniczącymi – Grzegorz Maliński i Andrzej Żychowski. 

i życzył, by jego praca przynosiła pożytek ogó-
łowi mieszkańców. 

Podczas procedury wyłaniania dwóch 
wiceprzewodniczących radni zgłosili trzech 
kandydatów: Jacka Kotkowskiego, Grzegorza 
Malińskiego i Andrzeja Żychowskiego, którzy 
otrzymali odpowiednio 7, 9 i 14 głosów. Tym 
samym wiceprzewodniczącymi zostali: Grze-
gorz Maliński i Andrzej Żychowski. 

Ważnym momentem sesji było złożenie 
ślubowania przez burmistrza Andrzeja Cha-
nieckiego. Przewodnicząca Miejskiej Komisji 
Wyborczej Aneta Katarzyna Zybała pogra-
tulowała burmistrzowi wyboru na tak ważne 
stanowisko. Życzyła wytrwałości, wiary w 
sukcesy, zdrowia i osobistej satysfakcji z peł-
nionej funkcji. 

Burmistrz podziękował przewodniczącej 
za pracę związaną z wyborami. Wyraził na-
dzieję, że relacje z radnymi będą poprawne. 
Wyraził wdzięczność mieszkańcom, że wybo-
ry odbyły się w sposób niezakłócony. 

Podczas swojego wystąpienia burmistrz 
Andrzej Chaniecki podziękował mieszkań-
com za zaufanie. Pogratulował wszystkim 
radnym zaszczytnego wyboru. Przypomniał, 
że sam kiedyś zaczynał swoją funkcję spo-
łeczną od radnego i bardzo dobrze wspomina 
ten okres. Wybrany został na burmistrza, bo 
był przyzwoicie pracującym radnym w latach 
1994-1998 i 1998-2002. Pogratulował jeszcze 
raz przewodniczącemu i wiceprzewodniczą-
cym. Podziękował wszystkim mieszkańcom 
za aktywny udział w wyborach samorządo-
wych, szczególnie tym, którzy racjonalnie i 
właściwie ocenili jego pracę. 

- Jestem otwarty na daleko idącą współ-
pracę, na transparentność mojego postępo-
wania, na to, co przynosi nam wspólnie sa-
tysfakcję i pożytek mieszkańcom – podkreślił 
burmistrz. - Mam ogromne doświadczenie we 
współpracy z różnymi instytucjami, jestem 
państwowcem, teraz – samorządowcem, czło-
wiekiem oddanym bez reszty gminie i społe-
czeństwu. I to zostało docenione w pierwszej 

z życia samorządu
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Radni Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Waldemar Bocheński, Jacek Cheba, Tadeusz Dragan, Szymon Heba, Dawid Kargulewicz, Krzysztof Kawalec, Klaudiusz Kę-

dziora, Jacek Kotkowski, Grzegorz Maliński, Wiesław Rusak, Marcin Słapek, Wiesław Suska, Władysław Susło, Beata Wrzołek, 
Andrzej Żychowski.

turze przez około 3,5 tysiąca mieszkańców. 
Życzę, byśmy wytrwali w dialogu, który za-
wsze przynosi efekt. Nie dałem nigdy nikomu 
żadnego dowodu ostracyzmu. Nie uczynię 
tego do końca swego życia tylko dlatego, że 
ktoś ma inne poglądy lub na mnie nie głoso-
wał. Dzisiaj zaczynamy wspólne dzieło jako 
ludzie obdarzeni mandatem. Idźmy do przo-
du dla dobra wspólnego! 

Radny Władysław Susło podkreślił, że 
w momencie ślubowania skończyła się kam-
pania i zaczęła kadencja. Działa wytoczone 
podczas kampanii powinny być pochowane. 
Nieważne jest, skąd, kto przyszedł, ważne, że 
tutaj wszyscy się spotkali. Utworzyli zespół, 
w którym trzeba pracować dla dobra gminy. 
Radny podziękował wszystkim mieszkańcom 
za oddanie głosów. 
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PRACUJĄ RAZEM Z DZIEĆMI 
pasjonaci, społecznicy

Świetlica Środowiskowa imienia Jana 
Pawła II działa przy Parafii św. Marcina w 
Opatowie od października 2002 r. Jej założy-
cielem było Stowarzyszenie Pomocy Rodzi-
nie, które nawiązało współpracę z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Ko-
misją Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, Urzędem Miasta i Gminy w Opatowie. 

Świetlica jak drugi dom
W zajęciach w świetlicy w tym roku szkol-

nym uczestniczy 38 uczniów od „zerówki”, kla-
sy pierwszej, poprzez szkołę podstawową aż do 
gimnazjum. Są to dzieci ze szkół opatowskich. 
Pochodzą z różnych środowisk, z rodzin wie-
lodzietnych, dysfunkcyjnych i niewydolnych 
finansowo, bezrobotnych, z problemem alko-
holowym.

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta i 
Gminy dzieci mogą pożytecznie spędzać czas 
po lekcjach. Mają możliwość oderwania się 
od środowiska wpływającego na nie demorali-
zująco i destrukcyjnie. Dzieci uzyskują pomoc 
w odrabianiu lekcji, dostają podwieczorek, 
uczą się podstawowych zasad prawidłowego 
zachowania. Uczestniczą w zajęciach kompu-
terowych, sportowych, mają do dyspozycji gry 
planszowe, książki. Organizowane są dla nich 
wycieczki krajoznawcze, konkursy i zabawy, 
wyjazdy na basen, lodowisko, do teatru, muze-
ów, na wystawy, wernisaże, filmy edukacyjne. Z 
dziećmi pracuje także psycholog i pedagog.

W świetlicy przygotowywane są akademie 
i spotkania tematyczne, obchodzone święta 
patriotyczne i religijne. Organizowane są rów-
nież spotkaniach z ciekawymi ludźmi, zajęcia 
otwarte na Dzień Mamy, Dzień Ojca, Dziadka 
i Babci.

W 2014 r. dzieci przebywały między in-
nymi na 2-dniowej wycieczce w Krakowie, 
Kalwarii Zebrzydowskiej, dwa razy w Teatrze 
Bajki „Maska” w Rzeszowie. Odwiedziły także 
fabrykę bombek w Nowej Dębie, brały udział 
w warsztatach plastycznych. Wyjeżdżały do 
Kielc na kręgielnię i do Chęcin, gdzie zwie-
dzały zamek, podziemia, klasztor, rynek śre-

dniowieczny oraz Centrum Nauki Leonardo 
da Vinci. – W grudniu, jak zawsze, do naszych 
dzieci przyszedł Mikołaj, na pewno wspólnie 
też siądziemy do Wigilii – zapewnia Jolanta 
Gubernat. 

Wspaniali wolontariusze
Koordynatorem pracy w świetlicy była 

przez osiem lat Anna Saramańska, która wi-
działa potrzebę pomocy dzieciom i ich rodzi-
nom. Po jej śmierci kierownikiem świetlicy zo-
stał ksiądz Piotr Kara, potem na krótko - ksiądz 
Łukasz Rogala. Obecnie obowiązki przejęło 
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie. W zarzą-
dzie Stowarzyszenia pracują: Jolanta Gubernat, 
Edyta Gwoździk, Tomasz Sewera, Monika Wi-
cha, Ewelina Spychaj.

Kadrę wolontariuszy tworzą nauczyciele 
opatowskich szkół, emerytowani nauczyciele, 
pedagodzy, pracownicy socjalni OPS, osoby 
różnych zawodów, księża, studenci i ucznio-
wie szkół średnich. – Jest nas ponad trzydzieści 
osób, trudno wymieniać każdego z nazwiska - 
twierdzi prezes stowarzyszenia, Jolanta Guber-
nat. - Wszyscy są bardzo potrzebni, ważni, nie-
ocenieni w tym, co robią, bo bez nich świetlica 
by nie istniała. 

Jolanta Gubernat była nauczycielem przed-
siębiorczości w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie, 
obecnie na emeryturze. Pracuje w świetlicy, bo 
to daje jej satysfakcję. Cieszy się, gdy z dziecka 
wyrasta człowiek, który znajduje swoje miejsce 
w środowisku. 

- Zachęciła mnie do pracy w świetlicy 
Anna Saramańska, to miejsce mnie przyciąga, 
lubię pomagać dzieciom – przyznaje Monika 
Wicha, nauczycielka przedmiotów zawodo-
wych i wiedzy o kulturze w Zespole Szkół nr 1. . 

Wanda Kaczewska, emerytka, była nauczy-
cielka Szkolnego Ośrodka Wychowawczego z 
Dziećmi o Obniżonej Sprawności Umysłowej, 
odeszła na emeryturę i poczuła potrzebę prze-
dłużenia swojej aktywności. Ma wspaniale do-
świadczenie w pracy z dziećmi klas młodszych 
i starszych. 

Swoją wiedzą chce dzielić się z dziećmi, któ-
re pochodzą z rodzin o niskim statusie 
materialnym, Renata Wyrzykowska 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Jałowęsach. Z kolei 
Ewa Jasińska, nauczycielka kształcenia 
zintegrowanego Zespołu Szkół nr 1, 
chce pomagać najmłodszym i wielką 
radością jest dla niej uśmiech dziecka. 
Od początku księgi rachunkowe w 
świetlicy prowadzi Ewelina Spychaj, 
nauczycielka przedmiotów ekono-
micznych Zespołu Szkół nr 1.

PAMIĘĆ 
O NIEPODLEGŁOŚCI  

obchody 11 Listopada
Narodowe Święto Niepodległości w Opa-

towie rozpoczęło się od mszy świętej w Kole-
giacie św. Marcina z Tours. Po nabożeństwie 
delegacje samorządów, organizacji, instytucji 
przybyły przed pomnik majora Ludwika Topo-
ra- Zwierzdowskiego w rynku. Przed złoże-
niem kwiatów okolicznościowe przemówienie 
wygłosił burmistrz Andrzej Chaniecki.  

Podczas mszy świętej proboszcz, ksiądz 
prałat dr Michał Spociński  powitał wszyst-
kich przybyłych: kapłanów na czele z księ-
dzem kanonikiem dr Michałem Mierzwą, 
dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Kurii 
Diecezjalnej w Sandomierzu, księdza pra-
łata dr Waldemara Gałązkę, Oficjała Sądu 
Biskupiego w Sandomierzu i wieloletniego 
Dziekana Kapituły Kolegiackiej w Opatowie, 
Kapitułę Kolegiacką w Opatowie, kapłanów 
naszego dekanatu, kombatantów walk o wol-
ność Ojczyzny, członka Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Kazimierza Kotowskie-
go, władze samorządowe, powiatowe, gminne 
i miejskie z burmistrzem Andrzejem Chaniec-
kim,  wicestarostę Powiatu Opatowskiego 
Gustawa Saramańskiego, poczty sztandarowe 
grup i organizacji społecznych oraz Opatow-
ską Orkiestrę Dętą imienia Józefa Grudnia. 

Dzień Odpustu Parafialnego był okazją 
do wręczenia wyróżnień dwóm osobom. Za-
szczytny tytuł „Żołnierz św. Marcina” otrzy-
mała w tym roku Jolanta Gubernat, dyrektor 
Świetlicy Środowiskowej imienia Jana Paw-
ła II oraz Stanisław Statuch, który również 
wspiera tę placówkę.   

Po mszy korowód udał się przed pomnik 
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obchody 11 Listopada
majora Ludwika Topora–Zwierzdowskiego 
na rynku. - W listopadowy dzień, w Skorpio-
na znak, w czas upadania liści, zmartwych-
wstał kraj z więziennych krat, który się wielu 
pokoleniom wyśnił. Niechaj ten fragment 
wiersza „Anno domini 1918” współczesnego 
poety Zbigniewa Jabłońskiego wprowadzi nas 
w stan świątecznej refleksji i narodowej zadu-
my z okazji 96. rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Polskę po przeszło 123 latach 
niewoli – rozpoczął zwoje przemówienie bur-
mistrz Andrzej Chaniecki. 

Burmistrz przypomniał dokonane roz-
biory Polski, która była w XVI w. jednym z 
największych państw w Europie. Nie ukrywał, 
że kłopoty kraju systematycznie podsycali 
sąsiedzi. Podkreślił, że państwowość i niepod-
ległość zawdzięczamy milionom Polaków i 
ludziom innych narodowości, dla których 
wolność każdego państwa była najwyższą war-
tością. Wymienił nazwiska wybitnych mężów 
stanu, bez których odzyskanie niepodległości, 
pomimo sprzyjających okoliczności wojen-
nych, byłoby niemożliwe, Józefa Piłsudskie-
go, Jana Ignacego Paderewskiego, Romana 
Dmowskiego, Wincentego Witosa, Wojcie-
cha Korfantego. 

- Narodowe Święto Niepodległości to 
czas na refleksję, jak my współcześnie wypeł-
niamy funkcje publiczne, zwłaszcza teraz, gdy 
jesteśmy w przededniu zakończenia szóstej 
kadencji samorządu gminnego – powiedział 
burmistrz Andrzej Chaniecki. - To, co wspól-
nie zrobiliśmy, dla naszego miasta i naszej 
gminy w okresie minionych czterech lat jest 
dowodem właściwie rozumianego współcze-
śnie patriotyzmu i obowiązkiem wobec tych, 
którym dzisiaj składamy hołd za wolność i 
niepodległość. Wiedza, uczciwość i pracowi-
tość to fundamenty współczesnego patrioty-
zmu. 

Delegacje samorządów, organizacji, insty-
tucji złożyły kwiaty przed pomnikiem Ludwi-
ka Topora-Zwierzdowskiego.  
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Uczestnicy projektu, od lewej koordynator Anna Przygoda, uczniowie: Jakub Kapsa, Ola 
Basak, Patrycja Rowińska.

Podczas realizacji projektu w Miodowym Młynie 

POZNAJĄ KULTURĘ I TRADYCJE

Zatańczyli kujawiaka i krakowiaka
- To już nasze czwarte spotkanie, łącznie 

będzie ich sześć – mówi Anna Przygoda, 
koordynator projektu, nauczycielka języka 
angielskiego w Gimnazjum nr 1. - Odbyły 
się już: w Hiszpanii, gdzie mieliśmy prezen-
tację o Opatowie i pokazywaliśmy to, co u 
nas jest najpiękniejsze w mieście, potem we 
Włoszech i Rumunii, gdzie prezentowa-
liśmy nasz region. Kolejne spotkania od-
będą się na Cyprze i w Finlandii. Podczas 
spotkań staramy się, by uczestnicy projektu 
lepiej poznawali kulturę innych krajów, a 
przy okazji także własnego, gdy się przygo-
towują do prezentacji. 

W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 
osób, z tego 37 z innych krajów. Na począt-
ku uczniowie rozmawiali ze sobą w języku 
angielskim, by lepiej się poznać. Następ-
nie prezentowali krótkie filmy, w których 
przedstawiali samych siebie. W programie 
spotkania znalazła się też projekcja filmów 
o kulturze krajów. Był tez czas na naukę tań-
ców tradycyjnych, kujawiaka i krakowiaka i 
wieczór z typowymi potrawami polskimi. 
Na zakończenie odbyła się międzynarodo-
wa dyskoteka. 

Nowe znajomości,  
nowe wyzwania

Projekt realizowany jest od września 

2013 do czerwca 2015 r. To jeden z więk-
szych tego typu w powiecie i regionie. – 
Nasza placówka wyróżnia się w realizacji 
takich projektów – wyjaśnia Anna Przy-
goda. - To nie jest pierwszy program euro-
pejski, w jakim uczestniczymy, ale pierwszy 
typu Comenius, w którym uczniowie mają 
możliwość wyjazdów do innych krajów, by 
poznawać ich kulturę. 

W realizacji projektu wyróżniają się 
uczniowie: Ola Basak, Kuba Kapsa, Pa-
trycja Rowińska. – W projekcie zajmuję 
się sprawami artystycznymi – mówi Jakub 
Kapsa. - Mu-
zyką, śpiewem, 
przyg otowu-
ję utwory na 
d y s k o t e k ę . 
Przybywa mi 
doświadczeń, 
rozmawiamy 
w języku an-
gielskim, a to 
najwięcej daje. 

Ola Basak 
bierze udział 
w pokazach 
regionalnych 
tańców, ku-
jawiaka i kra-
kowiaka, gra 
na pianinie, 

uczniowie w projekcie Comenius
Od 15 do 19 października przebywali w Opatowie uczestnicy projektu Comenius 

„Tradycja, różnorodność i akceptacja”. Spotkali się młodzi ludzie z sześciu krajów: 
Cypru, Finlandii, Hiszpanii, Rumunii, Włoch i Polski. 

prowadziła cały koncert. - Takie programy 
są bardzo potrzebne, rozwijamy się poprzez 
kontakt z językiem, zdobywanie nowych 
znajomości - uważa. 

Patrycja Rowińska uczy gości tańców 
regionalnych, śpiewu. - Takie projekty są 
bardzo potrzebne, można nawiązać nowe 
znajomości, poćwiczyć angielski - przyznaje. 

 
Impuls dla uczniów i nauczycieli

Zastępca dyrektora Gimnazjum nr 1, 
Robert Wójcik uważa, że waga projektu 
polega na bardzo dokładnym sprawdzeniu 
wiadomości lingwistycznych dzieci. Dzięki 
projektowi potrafią one zmotywować się 
do pracy, poznają kulturę innych krajów, co 
dzisiaj nie jest tak częste i możliwe. To daje 
impuls do pracy uczniom i nauczycielom. 

- Budżet naszej części projektu opiewa 
na 20 tys. euro, na 6 spotkań - wyjaśnia. - W 
każdym kraju może to być inna kwota, pie-
niądze przyznają agencje narodowe. 

Zadowolona z realizacji projektu jest 
opiekunka Daniella Daniel z Cypru. Przed 
dwoma laty dyrektor szkoły poprosił ją, by 
zaczęła taki projekt. Podsunął pomysł, by 
dotyczył tradycji. - I tak odnalazłyśmy się z 
panią Anią z Polski, z Opatowa - opowia-
da. - Potem znalazłyśmy jeszcze koleżankę z 
Finlandii i tak spotkałyśmy się w Opatowie, 
w grudniu. I tak zaczęłyśmy myśleć o reali-
zacji tego projektu. 

W projekcie uczestniczy 19 uczniów 
ze szkoły w okupowanej części Cypru. W 
1974 r., kiedy była inwazja turecka na wy-
spę, mnóstwo cypryjskich Greków musiało 
opuścić ojczyznę i szkoła jest dla tych, któ-
rzy tutaj pozostali. - Nasi uczniowie pozna-
ją dzięki projektowi także tradycje swojego 
regionu, odnajdują legendy, mity, wykonują 
zdjęcia – dodaje Daniella Daniel.
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– Tytuł nawiązuje do słów z  jednej 
ze scen naszego spektaklu pochodzących 
z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego – po-
wiedziała na wstępie Edyta Gwoździk, reży-
ser i autor scenariusza. – Jest to widowisko 
pełne zadumy, refleksji, poważne, bo nasza 
droga do wolności była bardzo trudna. 
Czas po odzyskaniu niepodległości też nie 
był łatwy, a losy Polaków ponownie stały się 
zawiłe i kręte. W naszym spektaklu zaprosi-
my Państwa w podróż do przeszłości przez 
kolejne epoki, kolejne wydarzenia, aż do 
czasów współczesnych. 

Znakomite kreacje aktorskie stworzyli: 
Grzegorz Włodarczyk , Magdalena Stępień 
i Marcin Kowalski. Widowisko nawiązywa-
ło do ,,Wielkiej Improwizacji” z  III części 

,,Dziadów”’ Adama Mic-
kiewicza i ,,Wesela”’ Stani-
sława Wyspiańskiego oraz 
tekstów Juliusza Słowac-
kiego, Cypriana Kamila 
Norwida i innych poetów.

Andrzej Raczyński 
wspaniale sprawdził się 
w  roli Pielgrzyma, po-
ety pełniącego rolę prze-
wodnika i  komentatora 
ważnych wydarzeń naszej 
ojczyzny od czasu utraty 
niepodległości po czasy 
najnowsze. Na ogromną 

uwagę zasługują pieśni 
pochodzące z  repertuaru 
Przemysława Gintrow-
skiego czy Lecha Mako-
wieckiego w  wykonaniu 
Karoliny Klusek, Agaty 
Soi, Sary Al Kantar i Anny 
Surmy. – To młodzi ar-
tyści obdarzeni ogromną 
wrażliwością, dojrzałością 
interpretacji płynącą z głę-
bi duszy i nietuzinkowymi 
głosami o  wspaniałej bar-
wie – mówi o  wykonaw-
cach Edyta Gwoździk. 
- Zaprezentowali wysoki 
poziom artystyczny. 

Podczas koncertu pieśni patriotycz-
nych wykonane zostały takie utwory, jak: 
„Przybyli ułani”, „”Jak to na wojence ład-
nie”, „Piechota”, „Rozszumiały się”, „Le-
giony”, „Wojenko wojenko”, „Jedzie na 
kasztance”, „O mój rozmarynie”, i „Modli-
twa o  pokój”. Publiczność śpiewała wraz 
z  wykonawcami, bowiem specjalnie na tę 
okoliczność powstały śpiewniki z tekstami 
piosenek. 

Oprócz Edyty Gwoździk  w przygoto-
wanie widowiska byli zaangażowani: Mag-
dalena Szemraj - opracowanie i  przygoto-
wanie wokalne, Paweł Żardecki - aranżacja 
i  kierownictwo muzyczne, Roman Dulny 
- choreografia, Beata Piątek - scenografia. 
Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz 
Andrzej Chaniecki.

A TO POLSKA WŁAŚNIE
11 listopada w sali widowiskowej Opatowskiego Ośrodka Kultury odbyło się widowi-

sko patriotyczne „A to Polska właśnie”. Spektakl w wykonaniu Opatowskiego Teatru Mu-
zycznego połączony był z koncertem pieśni patriotycznych solistów Studia Piosenki OOK. 

kultura
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UROCZYSTOŚCI  
W OPATOWSKIM OŚRODKU 

KULTURY

Symboliczne przecięcie wstęgi
Wszystkich gości przybyłych na otwarcie 

OOK, w tym przede wszystkim delegację z 
zaprzyjaźnionego norweskiego miasta Øvre 
Eiker, powitał burmistrz Andrzej Chaniecki. 

Burmistrz podkreślił, że dzisiejsze prze-
cięcie wstęgi symbolizuje nie tylko otwarcie 
OOK po procesie termomodernizacji, jego 
otoczenia, ale także otwarcie wszystkich in-
westycji zrealizowanych w ciągu czterech lat. 
Podziękował tym wszystkim, którzy go wspo-
magali.

Symboliczną wstęgę przecinali: delegacja z 
Norwegii na czele z dyrektor do spraw kultury 
Lidią Ivanową - Myhre, członek Zarządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotow-
ski, burmistrz Andrzej Chaniecki, gwardian 
klasztoru ojców bernardynów Kryspin Florys, 
ksiądz dr Michał Spociński, radni miejscy, ko-
mendanci powiatowi służb mundurowych, dy-
rektorzy, kierownicy instytucji i szkół.

budynek po modernizacji

W niedzielę, 9 listopada, oddano po modernizacji Opatowski Ośrodek Kultury. Odbył się koncert z okazji 
Święta Niepodległości. W spotkaniu uczestniczyła delegacja z zaprzyjaźnionego miasta Øvre Eiker z Norwegii.

Inwestycja realizowana była w ramach dwóch projektów: „Termomodernizacja budyn-
ków użyteczności publicznej w gminie Opatów w celu ograniczenia zużycia energii” oraz 
„Kompleksowa rewitalizacji przestrzeni sportowo-rekreacyjno-kulturalnej w Opatowie w 
ramach obszaru II i III” realizowanych w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013. Pierwszy 
projekt otrzymał dofinansowanie ponad 4 mln zł, drugi - 3,97 mln zł. Składał się z pięciu 
zadań: budowy strefy rekreacji dziecięcej i sportowej, modernizacji stadionu, modernizacji 
amfiteatru, remontu przedszkola i rewitalizacji parku miejskiego.

W ramach termomodernizacji docieplono budynek OOK. Zamontowano nową 
instalację ciepłowniczą i kolektory słoneczne. Natomiast w ramach remontu amfiteatru 
wymieniono pokrycie dachowe, nawierzchnię pod siedziskami i przestrzenią komunika-
cyjną i same siedziska. Remont objął także scenę i muszlę koncertową wraz z zapleczem. 
Zamontowano nową instalację oświetleniową i ekrany akustyczne. Przebudowano wejścia 
do amfiteatru, wybudowano szalety wraz z przyłączami i wzmocniono słupy przekrycia 
widowni. Obiekt został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rewitalizacja 
dotyczyła również terenów przyległych wokół budynku OOK.

Podziękowania i zaproszenia
Dalsza część uroczystości odbyła się w 

sali widowiskowej OOK. Posłanka Renata 
Janik wyraziła zadowolenie z zaproszenia i do-
tychczasowej współpracy. Burmistrz Andrzej 
Chaniecki podziękował osobiście posłance 

oraz posłowi Arturowi Gieradzie za wsparcie 
polityczne, które doprowadziło do uchwały 
Rady Ministrów w sprawie budowy obwod-
nicy.  Członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego, Kazimierz Kotowski, pod-
kreślił, że dzisiaj dziękujemy sobie wzajemnie 
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za minione cztery lata, niektórzy za realizację 
zadań od 1990 r. - To dzisiaj możemy cieszyć 
się przed Świętem Niepodległości z realizacji 
wielu zadań, w tym tych zapowiadanych, bu-
dowy obwodnicy - powiedział. - To, co było 
niemożliwe, powoli będzie się materializo-
wać. Tak jak zmaterializowało się wiele zadań, 
w tym modernizacja Opatowskiego Ośrodka 
Kultury. To wszystko zrobili radni, samorządy 
gmin, powiatów, województwa wspólnie z ad-
ministracją rządową. Dziękuję dzisiaj za to w 
imieniu samorządu województwa i swoim.

Burmistrz Andrzej Chaniecki podzię-
kował Lidii Ivanowej-Myhre i całej delegacji 
za przyjazd do Opatowa. - Dziękuję, że wy-
brała pani nas spośród kilkudziesięciu gmin, 
które się prezentowały pod koniec 2012 r. w 
Warszawie – powiedział. - Byliśmy tą gminą, 
która nie zaczynała od pieniędzy, mówiliśmy 
o rzeczach niematerialnych. Ostatnio prze-
bywałem w Norwegii z Hufcem Rycerstwa 
Opatowskiego, zwiedziłem gminę Řvre Eiker, 
która słynie z największych łowisk łososia.

Lidia Ivanowa-Myhre przypomniała, że 
zainteresowała się Opatowem, bo to gmina, 
która ma niezwykle ciekawą historię, kultu-
rę. - My mieszkańcy Norwegii dużo możemy 
się nauczyć od państwa – powiedziała. - Cie-
szymy się, że Hufiec Rycerstwa Opatowskie-

go mógł odwiedzić naszą gminę dwa razy. 
Będziemy go także gościć w 2015 r. Kultura 
łączy ludzi w poprzek granic i tradycji, two-
rzy mosty, których nie może zniszczyć żadna 
broń i okupacja. W imieniu burmistrza Řvre 
Eiker dziękuję państwu i młodzieży opatow-
skiej za naszą wspólną pracę. Życzymy wam 
wszystkiego najlepszego z okazji Święta Nie-
podległości. Zapraszamy do nas, do Norwegii. 

Śpiew jest moją miłością
W części artystycznej uroczystości odbył 

się koncert „Śpiew jest moją miłością”. Arie, 
popularne pieśni legionowe, patriotyczne, 
znane przeboje muzyki rozrywkowej wyko-

nała solistka Teatru Muzycznego w Łodzi, 
Sylwia Strugińska. Wśród wykonywanych 
utworów znalazły się między innymi: „Przy-
byli ułani pod okienko”, „Rozkwitały pęki 
białych róż”, „Nie żałuję” z repertuaru Edyty 
Geppert, „Tańczące Eurydyki” z repertuaru 
Anny German. 

Sylwii Strugińskiej towarzyszyły pracujące 
pod kierunkiem Magdaleny Szemraj solistki 
OOK: Patrycja Rozmus, Agata Soja, Karolina 
Klusek, Sara Al–Kantar.

Na fortepianie grał Mariusz Ambrosz-
czyk, na kontrabasie - Michał Nowak, na 
akordeonie - Waldemar Zybała. Koncert pro-
wadziła Anna Drela. 



14 OPATÓW nr 4 (12), listopad - grudzień 2014

Mistrz płatnerstwa 

miesiące. Składa się z ośmiu elementów. 
Jest to napierśnik, główna część zbroi, 
naplecznik – na plecy, skrzydła husarskie, 
hełm, dwa karwasze to są osłony od dło-
ni do łokcia, naramienniki. Wszystko ru-
chome, by nie krępowało ruchów. Oboj-
czyk husarski składa się z dwóch części, 
przedniej i tylnej, odmyka się za pomocą 
specjalnego zawiasu, ma paski rzemienne 
mocowane do naramienników.

Najwięcej pracy wymagał napierśnik, 
gdyż jest największym elementem zbroi i 
najbardziej ozdobnym. W połowie składa 
się z czterech folg, czyli ruchomych części 
które mają za zadanie ułatwiać porusza-
nie się w zbroi. Napierśnik husarski skła-
dał się od trzech do pięciu folg. Po lewej 

Zbroja z husarskimi skrzydłami
Pan Andrzej prezentuje zbroję ry-

cerską. – To zbroja husarska z pierwszej 
połowy XVII wieku wykonana z blachy 
1,5- milimetrowej. Jak najbardziej nadaje 
się do użytku - zapewnia. 

Zbroję wykonał na podstawie zdjęć 
muzealnych, by każdy szczegół był zgod-
ny z ówczesnym czasami. Nie dodaje od 
siebie żadnych ozdób. To wierna kopia 
zbroi z tamtego okresu. 

Zbroja husarska składa się z dwóch 
gatunków metalu: tzw. czarnej blachy i 
mosiądzu, który służy do ozdoby. Czar-
na blacha jest wyklepana młotkiem i na-
stępnie wyczyszczona papierem ściernym. 
Nad zbroją pan Andrzej pracował dwa 

stronie napierśnika znajduje się podobi-
zna Matki Boskiej, bo takie zbroje miało 
Bractwo Maryjne, które założył Włady-
sław IV. Po prawej stronie – Krzyż Ry-
cerski. Zbroja husarska była wykonywana 
przez rzemieślników ludowych, wiejskich 
kowali, dlatego tak wiele jest motywów 
zdobniczych, można powiedzieć ludo-
wych – wyjaśnia pan Andrzej. - Wraz z 
kolejnymi epokami zbroje stawały się co-
raz bardziej ozdobne.

Andrzej Lewicki zrobił już kilka ta-
kich zbroi husarskich. Wykonywał też 
zbroje z innych okresów rycerskich. Lubi 
to robić, to jego pasja. Taka zbroja kosz-
tuje około 5 tys. zł. Bardzo trudno zna-
leźć nabywcę. Powstaje coraz więcej grup 
rekonstrukcyjnych, zwłaszcza z okresu 
średniowiecza. To widać na pokazach te-
lewizyjnych. Mniejsze jest zainteresowa-
nie XVII wiekiem. Są, owszem, pasjonaci, 
którzy jeżdżą konno z kopiami, ale to już 
nie jest tak popularna epoka jak średnio-
wiecze. 

Andrzej Lewicki ma wiele zainteresowań. Jedną z nich są zbroje rycerskie. To rzadka 
pasja w naszym regionie, wymaga cierpliwości, skupienia, wiedzy historycznej. Trzeba być 
upartym, by się jej poświęcić. 

ciekawi ludzie
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ciekawi ludzie

Trudne początki
Skąd wzięło się to zainteresowanie zbroją 

rycerską? – Od najmłodszych lat miałem za-
miłowanie do militariów – wyjaśnia Andrzej 
Lewicki. - Lubiłem czytać książki na ten te-
mat, przeglądać albumy. To jest taki konik, 
jakaś siła wewnętrzna, która do czegoś ciągnie 
człowieka. 

W wieku 35 lat podjął pan Andrzej pró-
bę wykonania zbroi, jednak nie było to łatwe 
zadanie. W latach 80. nie funkcjonował Inter-
net, opracowania literackie, historyczne były 
znikome. Z trudnością się do nich docierało. 

Kiedy zaczynał, nie wiedział, że istnieje 
taki zawód jak płatnerz. Nie było gdzie zo-
baczyć, podpatrzeć. By poznać tajniki wyko-
nania zbroi i uzbrojenia, udał się do Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie. Nie miał tam 
jednak możliwości dotykania eksponatów, 
obejrzenia zbroi od środka. 

Ostatecznie wiedzę, którą pan An-
drzej posiada, zdobył sam, metodą prób 
i błędów. 

Żeby w słońcu świeciła
Gdy zaczynał, nie wiedział, jak wyprofi-

lować blachę. Miał z tym problemy. Trzeba 
czuć blachę, wiedzieć, gdzie uderzyć. Nie 
wychodziły mu wygięcia. Sam jednak do 
wszystkiego doszedł. Do wykonywania zbroi 
wystarczy kowadło, zwykłe narzędzia ślusar-
skie. Potem potrzebne jest czyszczenie blachy, 
polerowanie, by błyszczała w słońcu. - Musia-
łem wszystko wypolerować od zewnątrz, by 
żadnych uderzeń nie było widać, natomiast 
wewnątrz zbroi widoczne jest klepanie młot-
kiem - wyjaśnia. - Papierem ściernym nie wol-
no doprowadzić do tego, by za bardzo lśniła. 
Jedyne informacje o czyszczenia zbroi to opisy 
pasty wykonanej ze starej cegły z dodatkiem 

oleju lub łoju, którą polerowało się zbroje. Ten 
połysk nigdy nie był taki, jak to dzisiaj widać w 
telewizji. Można się w zbroi niemal przejrzeć 
jak w lusterku. 

W filmach historycznych aktorzy pierw-
szoplanowi mają zbroje metalowe, drugopla-
nowi – plastikowe. W latach 70., gdy kręcono 
„Potop”, nie było takiej techniki, rozmachu, 
ale to ten film, zdaniem pana Andrzeja, jest 
zrobiony przepięknie. 

Widać olbrzymie środki, którymi film 
wtedy dysponował. Duże było także zaanga-
żowanie wojska. W „Ogniem i mieczem”, jak 
przyznaje pan Andrzej, czuje się komputero-
we nakładanie obrazów. 

Pod koniec XVII, po bitwie pod Wied-
niem, zaczyna się zmierzch husarii. Nie speł-
niała już swojej roli na polu bitwy. - W historii 
zbroi przychodzą kolejne epoki i wypierają 
zbroje, które kiedyś były najlepsze – mówi pan 
Andrzej. 

Następców na razie brak
Z zawodu jest elektrykiem, ale teraz 

wykonuje usługi szewskie, bo jest na nie 
zapotrzebowanie. Z tego się utrzymuje. 
Wiele innych zawodów, które wymagają 
zdolności manualnych nie jest mu ob-
cych. Radzi sobie w bardzo wielu z nich. 
Po prostu, lubi robić wszystko. Jest taką 
złotą rączką. Wykonuje różne usługi 
związane z codzienną eksploatacją domu, 
remontami. 

Jest rodowitym opatowianinem, tutaj 
się urodził, mieszka przy ulicy Partyzantów. 
Ma dwie córki, które nie są zainteresowane 
zbrojami, tą ciekawą pasją. Pan Andrzej nie 
ma komu przekazać swoich zainteresowań. - 
Może zięciom w przyszłości, wnukom – żar-
tuje. 

(n) 

nasi seniorzy

ZŁOTE 
GODY 

W kawiarni „Gwarek” Opatowskiego 
Ośrodka Kultury, 18 października, odby-
ła się uroczystość dekoracji medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które 
przyznał parom małżeńskim Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznaczenia otrzymali: Alfreda i 
Bolesław Banasiewiczowie, Bogumiła i 
Józef Cichoccy, Janina i Stefan Cieśliko-
wie, Grażyna i Zenon Czajkowie, Alicja 
i Edmund Domańscy, Zofia i Jerzy Fla-
sińscy, Barbara i Piotr Frejlichowie, Kazi-
miera i Eugeniusz Giepardowie, Eleonora 
i Stefan Kowalikowie, Zofia i Tadeusz 
Majowie, Marianna i Józef Pawlikowie, 
Marianna i Stanisław Skrzypczyńscy, 
Marianna i Stanisław Szcześniakowie. 
Jubileusz obchodzili również Kazimiera 
i Zygmunt Gierczakowie, którzy niestety 
nie pojawili się na uroczystości. Medale 
oraz kwiaty wręczał burmistrz Andrzej 
Chaniecki.

W części artystycznej wystąpiła mło-
dzież z Teatru Muzycznego Opatowskie-
go Ośrodka Kultury ze spektaklem „Już 
nie zapomnisz mnie, czyli wspomnień 
czar” . Widowisko nawiązywało do kli-
matu lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Za 
scenariusz i reżyserię odpowiadali Edyta 
Gwoździk i Roman Dulny, aranżację mu-
zyczną - Paweł Żerdecki, przygotowanie 
wokalne - Magdalena Szemraj, scenogra-
fię - Beata Piątek.
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Świadectwo szkolne Leona Lecha Beynara, znajdujące 
się w muzeum szkoły, do której uczęszczał, czyli w 

dzisiejszym Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza 
Głowackiego w Opatowie.

wybitni ludzie

Rajd po bezdrożach zaścianka  
i Samochód Jagielloński

Udział w konspiracji, a szczególnie służba 
w Armii Krajowej, także po roku 1945 – w 
słynnej V Wileńskiej Brygadzie AK i to jako 
adiutant jej dowódcy, majora Zygmunta Szen-
dzielarza „Łupaszki” zaważyły na dalszym ży-
ciu pisarza. Mimo, że z czasem odnalazł się w 
nowej rzeczywistości, rozwijając literacką ka-
rierę, to te karty z życiorysu spowodowały, iż 
na zawsze pozostał dla komunistycznego sys-
temu kimś obcym, podejrzanym, poddanym 
nieustannemu nadzorowi, inwigilacji.

Podczas powojennej, antykomunistycz-
nej konspiracji narodził się też pseudonim li-
teracki autora „Polski Jagiellonów”. Ranny w 
walce trafił do miejscowości Jasienica, znajdu-
jąc schronienie na plebanii, pod opieką księ-
dza Stanisława Falkowskiego. Opiekun ranne-
go wspominał pewną dedykację w książce od 
Jasienicy, w której autor stwierdził, że księdzu 
zawdzięcza m.in. swój pseudonim literacki. 
Imię Paweł miało natomiast pochodzić od 
domniemanego ołtarza w jasienickim kościele 
- ołtarza św. Pawła, za którym ponoć ukrywał 
się Beynar. Neguje tę dość fantastyczną wersję 
córka pisarza, która stwierdza: „Prawda jest 
taka, że imię Paweł bardzo tacie się podobało”.

Powróćmy jednak do wątków z życia Ja-
sienicy, związanych z Ziemią Opatowską. W 

1950 roku już jako literat – reporter, związany 
ze Stowarzyszeniem PAX ponownie znalazł 
się bowiem na drogach, a raczej bezdrożach 
naszego regionu. Owocem wyprawy tereno-
wym samochodem, w towarzystwie kierow-
cy i fotografa jest zbiór reportaży, zatytuło-
wany „Wisła pożegna zaścianek”. Tytułowy 
„zaścianek” to właśnie Kielecczyzna, obszar 
między Kielcami, Krakowem i Sandomie-
rzem. Jasienica dokonuje barwnych opisów 
wielu miejscowości i chociaż pobyt tutaj nie 
jest dla niego czymś nowym, fascynuje go 
historia, zapisana w bogatym krajobrazie i 
obecna na każdym kroku, uczynionym po 
lessowych ścieżkach, pagórkach i wąwozach. 
Opowiada o wyjątkowych, lecz niestety mało 
znanych, niejako zagubionych wśród wzgórz 
zabytkach prastarej Sandomierszczyzny. Po-
dróżnicy zmagają się zarazem z koszmarnymi 
warunkami drogowymi, mając trudności z 
dotarciem do wielu miejsc. O ów-
czesnym stanie drogi Kielce – Opa-
tów możemy przeczytać: „Gładka i 
wygodna nawierzchnia skończyła się 
w Kielcach. Od tego grodu znanego 
najdawniejszym u nas kronikarzom 
wiedzie w kierunku na Opatów coś, 
co nie posiada właściwej nazwy w 
żadnej mowie europejskiej”.

W latach 60. Jasienica wydaje 
swoje najgłośniejsze dzieła histo-
ryczne. Zwłaszcza „Polska Jagiel-
lonów”, zaliczana do najbardziej 
znanych dzieł polskiej literatury 
przynosi mu rozgłos, a także znacz-
ną poprawę sytuacji materialnej. Jak 
wspomina córka pisarza: „…ojciec 
zaczął rozmyślać nad kupnem sa-
mochodu”. Było to na tamte czasy 
(dokładnie w roku 1965) nie lada 
wyzwanie, a zdobycie pojazdu wią-
zało się z uzyskaniem talonu i inny-
mi rozlicznymi „załatwieniami”. Co 
ciekawe – punktem przerzutowym 
dla wejścia w posiadanie tego luk-
susowego dobra był Opatów. Ewa 
Beynar-Czeczott pisze: „...dowie-
działam się, że z drugiej ręki nabyto 
wartburga i trwa załatwianie formal-
ności. Auto zostanie dostarczone do 

Opatowa, a stamtąd mamy je zabrać osobiście, 
z uwagi na źródło dochodu będzie się nazy-
wać Samochodem Jagiellońskim”. Pani Ewa 
wraz z ojcem, który „nie miał żadnych pre-
dyspozycji do takich rzeczy” jak prowadzenie 
pojazdów, przybyli do Opatowa kultowym 
obecnie motocyklem WFM. W drodze po-
wrotnej WFM-ka znalazła się w bagażniku 
równie dziś legendarnego Wartburga.

  
Rendez-vous z bezpieką

Autor wspaniałych dzieł o naszej historii, 
tradycjach i kulturze nie miał łatwego życia 
w PRL-u. AK-owska przeszłość, problemy z 
cenzurą, próby oporu, jak podpisanie słynne-
go „Listu 34” czy udział w protestach z 1968 
roku doprowadziły do czasowego zakazu pu-
blikacji pisarza i usunięcia go ze Związku Li-
teratów Polskich. Lecz najbardziej bolesnym 
ciosem dla Jasienicy był personalny atak na 
niego ze strony I sekretarza PZPR Władysła-
wa Gomułki. Towarzysz „Wiesław”, wykorzy-
stując powojenny fakt uwięzienia a następnie 
zwolnienia Jasienicy z więzienia UB, pomówił 
go o współpracę z aparatem władzy. Śledztwo 
przeciwko Jasienicy miało zostać umorzone 
„z powodów, które są mu znane”. Wymienia-
jąc jego prawdziwe nazwisko Gomułka uczy-
nił go kimś ukrywającym swoją tożsamość, 
członkiem „bandy Łupaszki”, mordującym 
niewinnych ludzi i w końcu ubeckim donosi-

OPATÓW 
NA ŚCIEŻKACH ŻYCIA PAWŁA JASIENICY 

(CZĘŚĆ 2)
Urodzony daleko stąd, w carskiej Rosji, żołnierz Września, adiutant „Łupaszki”, miłujący 

nade wszystko ziemię rodzinną – polskie Kresy, wybitny historyk i genialny eseista, literat na 
celowniku bezpieki. Życiorys Pawła Jasienicy, autora wspaniałych, historycznych bestselle-
rów, na których wychowały się pokolenia Polaków, zawiera też opatowskie epizody.

Leon Lech Beynar, późniejszy Paweł Jasieni-
ca w czasach studenckich (ok. 1930). 
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święto młodego wina

AUKCJA W „ŻMIGRODZIE”

cielem, który wydał swoich towarzyszy broni, 
w tym i dowódcę, straconego przez UB.

Osobnym, ale wpisującym się w posta-
wę komunistycznych władz wobec pisarza 
rozdziałem jest jego związek z Zofią (Neną) 
O’Bretenny (z domu Darowską). Okazało 
się, że ostatnie lata życia Jasienica spędził z 
agentką Służby Bezpieczeństwa. Posługując 
się pseudonimami „Ewa” i „Max” donosiła o 
każdym kroku człowieka, który całkowicie 
jej zaufał, a na osiem miesięcy przed śmiercią 
uczynił swoją żoną. Ewa Beynar-Czeczott pi-
sze, że ta „za mądra” (jak ją określił w swoich 
„Dziennikach” słynny Kisiel – Stefan Kisie-
lewski) pani pochodziła „z bardzo dobrej zie-
miańskiej rodziny z okolic Opatowa”. 

Paweł Jasienica zmarł w 1970 roku. Prawa 
autorskie do jego dzieł odziedziczyła żona Zo-
fia, a następnie jej syn Marek Obretenny. Spór 
o te prawa z córką Jasienicy utrudniał reedycję 
jego książek, a zakończył się dopiero w 2006 
roku, korzystną dla Ewy Beynar-Czeczott de-
cyzją Sądu Rejonowego w Warszawie o przy-
znaniu jej wyłącznych praw do twórczości 
swojego ojca.

Leon Lech Beynar - Paweł Jasienica stał 
się nauczycielem pokoleń Polaków, nie tylko 
tych zainteresowanych historią, ale wszyst-
kich wrażliwych na przebogate dziedzictwo 
naszej tradycji i kultury. Przekazał potom-
nym pewien bardzo wartościowy sposób 
myślenia o sprawach wspólnych, o państwie 
i społeczeństwie. Dla przykładu - w „Rzecz-
pospolitej Obojga Narodów” zawarł na-
stępujące, ponadczasowe, zawsze aktualne 
refleksje: „Atmosfera polityczna kraju musi 
odpowiadać pewnym warunkom, jeśli miesz-
kańcy państwa mają być naprawdę obywate-
lami, nie luźnym zbiorowiskiem indywiduów, 
zatroskanych jedynie o własne skóry i interesy. 
Obywatelem jest tylko ten, kto poczuwa się 
do osobistej odpowiedzialności przed sobą 
samym za stan spraw publicznych”. 

Opracował: Zbigniew Zybała
(Dziękuję dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imie-

nia Bartosza Głowackiego w Opatowie Barbarze Kasińskiej 
za udostępnienie świadectwa Leona Beynara z muzeum 
szkoły).

Literatura:
Beynar-Czeczott Ewa, Mój ojciec Paweł Jasienica, 
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- To nasze święto beaujolais (bożole), 
młodego wina francuskiego – wyjaśnia 
Piotr Kaptur, przewodniczący Stowarzysze-
nia na Rzecz Rozwoju Ziemi Opatowskiej. 
– Degustację win nie tylko francuskich, ale 
pochodzących też z Opatowa, Sandomie-
rza łączymy z akcją charytatywną. Realizu-
jemy cele statutowe, staramy się pomagać 
dzieciom. W ubiegłym roku kilka tysięcy 
złotych przeznaczyliśmy dla Piotrusia Cha-
remskiego. Dofinansowujemy kolonie, wy-
jazdy dla dzieci z ubogich rodzin. 

Od dziewięciu lat podczas wieczoru 
przyznawana jest przez stowarzyszenie 
Statuetka Ptak Nadziei, którą otrzymują 
osoby szczególnie wspierające dzieci po-
trzebujące pomocy. W tym roku wyróżnie-
nie trafiło do przedsiębiorcy z Ostrowca 
Świętokrzyskiego. 

Podczas aukcji prowadzonej przez re-
daktora „Wiadomości Świętokrzyskich” 
Jerzego Strzyża można było nabyć, między 
innymi obrazy Teodory Kwiatkowskiej, 
Stanisława Kwiatkowskiego, romskiego 
artysty Edwarda Majewskiego, książki z 
autografami autorów, płyty, różne gadże-
ty ofiarowane przez Radio Kielce, Radio 
Opatów. Spółdzielnia Mleczarska przeka-
zała na licytację kosz smacznych krówek z 
logo wieczoru francuskiego. Były też prace 
ze Środowiskowych Domów Pomocy Spo-

Już po raz dwunasty w restauracji Żmigród odbył się wieczór francuski. Podczas 
aukcji różnych przedmiotów zebrano około sześciu tysięcy złotych, które trafią do osób 
najbardziej potrzebujących. 

łecznej. 
 Za 1100 złotych widok na kolegiatę 

w Opatowie wylicytował Grzegorz Ga-
jewski, prezes Stowarzyszenia Region 
Świętokrzyski. Z kolei butelkę młodego, 
tegorocznego wina za 150 złotych powę-
drowała do harcmistrza Dariusza Bińcza-
ka. Książkę „Piekło Dakaru” z autogra-
fem Krzysztofa Hołowczyca wylicytował 
Grzegorz Różalski.

W części artystycznej śpiewały: Patry-
cja Rozmus oraz Sara Al Kantar, woka-
listki z Opatowskiego Ośrodka Kultury. 
Gwiazdą wieczoru był irlandzki muzyk, 
piosenkarz Liam Mc Murrey. Przed ro-
kiem wystąpił Maciej Maleńczuk. 
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nasze tradycje

Flagi z kirem
Wiadomość o śmierci Józefa Piłsudskiego 

wywołała w naszym miasteczku olbrzymie 
poruszenie.  Informację o zgonie ogłoszono 
przez radio, a w kolegiacie zaczęły bić dzwo-
ny, które od tej pory do momentu złożenia 
ciała do grobu dzwoniły codziennie w godzi-
nę zgonu Marszałka. Na gmachach publicz-
nych i prywatnych domach wywieszono flagi 
państwowe oznaczone kirem i czarne flagi 
żałobne. Odwołano wszelkie koncerty, zaba-
wy i imprezy rozrywkowe. Poruszenie było 
powszechne, smutna wiadomość odsunęła 
na drugi plan wszelkie sprawy codzienne, na 
ulicach grupki ludzi rozmawiały o śmierci 
Marszałka, świadomi doniosłości chwili. Było 
oczywiste, że oto następuje koniec ważnej 
epoki w historii Polski, że odszedł człowiek 
ogromnych zasług dla Państwa i Narodu. 
Przejęcie było szczególnie widoczne w przy-
padku dzieci w wieku szkolnym, które z po-
wagą i wzruszeniem nosiły opaski żałobne. 
Wszystkie miejscowe stowarzyszenia zarzą-
dziły nadzwyczajne zebrania. 

Najważniejsi obywatele miasta zebrali 
się w gabinecie starosty Wacława Bołdoka, 
by ustalić przebieg uroczystości żałobnych w 
mieście. Powołano Powiatowy Komitet Uro-
czystości Żałobnych. Ustalono, że dla oddania 
hołdu pamięci Zmarłego na rynku miejskim 
u stóp pomnika Ludwika Topór-Zwierzdow-
skiego i Powstańców Styczniowych pełnione 
będą warty honorowe przez przedstawicieli 
wszystkich środowisk. W sobotę 18 maja, 

czyli w dzień złożenia 
zwłok Marszałka w Gro-
bach Królewskich na Wa-
welu, wartę rozpoczęły 
władze powiatu i miasta, 
następnie posterunek 
objęła Organizacja Strze-
lecka, drużyny Hufca 
ZHP Opatów, strażacy, 
młodzież szkolna wraz z 
nauczycielami, Chrześci-
jańskie Stowarzyszenie 
Rzemieślników, urzędni-
cy skarbowi i inni. Przed 
pomnikiem, otoczonym 
flagami państwowymi 
i żałobnymi, ustawiono 
specjalny postument ob-

leczony kirem, na którym wyeksponowano 
medalion z profilem Marszałka. Przed połu-
dniem odbyła się manifestacja zwołana dla 
upamiętnienia zasług Józefa Piłsudskiego, na 
rynku stawili się prawie wszyscy mieszkańcy 
Opatowa. W jednym szeregu żałobników 
stanęli Polacy i Żydzi. Orkiestra dęta odegrała 
hymn państwowy i melodie znanych pieśni 
legionowych.

Przy symbolicznej trumnie
Starosta Wacław Bołdok wygłosił podnio-

słe przemówienie, a potem odczytał tekst spe-
cjalnie przygotowanego na tę okazję ślubowa-
nia, w którym znalazła się deklaracja pamięci o 
zmarłym Marszałku, przysięga wierności tym 
ideałom, którym całe życie służył  i zapewnie-
nie o kontynuowaniu dzieła budowy Polski 
silnej i niepodległej. Gdy ogłoszono minutę 
ciszę, nad miastem zapanowało naznaczone 
wzruszeniem milczenie. Po południu w Ko-
legiacie św. Marcina odbyły 
się uroczystości religijne pod 
przewodnictwem księdza 
dziekana Hieronima Cieśla-
kowskiego. Przed ołtarzem, u 
stóp ambony na wysokim ka-
tafalku ustawiono symbolicz-
ną trumnę nakrytą flagą biało 
czerwoną i czarną. Zadbano o 
uroczysty wystrój wnętrza ko-
legiaty, trumna otoczona była 
kolumnami w jodłowym przy-

Marszałek Józef Piłsudski zmarł w Belwederze 12 maja 1935 r. o godzinie 20.45. 
Ogłoszono żałobę narodową. Uroczystości pogrzebowe miały miejsce w dniach 13 – 
18 maja 1935 roku. W tym czasie ciało Józefa Piłsudskiego było przewożone koleją z 
Warszawy do Krakowa. Tam złożono je w krypcie św. Leonarda na Wawelu. Pogrzeb 
Marszałka stał się wielką manifestacją jedności narodowej. A jak tamte uroczystości  
przebiegały w Opatowie?

braniu, zwieńczonymi białym orłem. Katafalk 
znajdował się w szpalerze wysokich świec. 
Zapalono wszystkie lampy we wnętrzu ko-
ścioła, który był wypełniony po brzegi, przy-
byli przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń 
i zawodów, obowiązkowo młodzież szkolna 
z nauczycielami. Szereg zdjęć z tej uroczysto-
ści wykonał instruktor Hufca ZHP Opatów 
phm Stefan Gnatowski. Na jednym z nich 
wyraźnie widać witraż z Chrystusem ukrzyżo-
wanym zamontowany w nawie głównej około 
1930 roku, który nie zachował się do naszych 
czasów (podczas II wojny światowej uległ cał-
kowitemu zniszczeniu). 

Żałobna akademia
Do czasu krakowskich uroczystości 

pogrzebowych kolegiatę odwiedzały tłumy 
parafian, aby modlić się za duszę Zmarłe-
go. Kulminacja uroczystości miała miejsce 
w niedzielę 19 maja 1935 roku o godzinie 
13.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Opatowie. Tego dnia odbyła się uroczysta 
akademia żałobna ku czci śp. Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego; wejście było możliwe je-
dynie po okazaniu specjalnej karty wstępu, 
obowiązywał czarny strój. Budynek był ude-
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kultura

korowany zgodnie z potrzebą chwili, z naj-
wyższego piętra wieży strażackiej opuszczo-
no flagę biało-czerwoną z żałobną wstążką. 
Nad wejściem zawieszono imponujących 
rozmiarów Krzyż Walecznych z jodłowym 
przybraniem. W jego centrum na czarnym 
tle umieszczono dużych rozmiarów portret 
Marszałka w charakterystycznej maciejów-

ce z czasów legionowych; na ramionach 
krzyża wyeksponowano inicjały Zmarłego 
oraz daty Jego urodzin i śmierci. Symbolika 
tej dekoracji była wymowna dla każdego, 
wspomniane odznaczenie ustanowiono, 
aby uhonorować „czyny męstwa i odwagi, 
wykazane w boju” dla istnienia niepodległej 
Rzeczypospolitej, a więc zasługi, które zde-
cydowały o niezwykłej roli Józefa Piłsud-
skiego w historii Polski. 

Opracowanie:
Andrzej Żychowski, Tomasz Wicha

Zapłonęły iluminacje świąteczne.  Na 
ogromnej choince, która znajduje się w 
centrum rynku, zabłysły lampki. W pro-
gramie przygotowanym przez instruktorów 
Opatowskiego Ośrodka Kultury znala-
zło się mnóstwo konkursów i zabaw. Były 
słodycze, maskotki, gry dla najmłodszych 
uczestników spotkania, które ufundowała 
GKRPA. 

Po pojawieniu się św. Mikołaja wszyscy 
wesoło się bawili przy popularnych piosen-
kach. Spotkanie zakończyło się wspólnym  
zdjęciem z wyczekiwanym gościem.

Organizatorami spotkania z Mikołajem 
byli: GKRPA i OOK. Patronatem imprezę 
objął burmistrz Andrzej Chaniecki.

Tradycyjnie już 6 grudnia na opatowskim rynku odbyły się mikołajki dla najmłod-
szych mieszkańców miasta i gminy. W spotkaniu udział wzięli między innymi: bur-
mistrz Andrzej Chaniecki, sekretarz gminy Barbara Kłosińska oraz członkowie Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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SYMBOLICZNE 
OTWARCIE PARKINGU

W niedzielę, 7 grudnia, otwarto nowy parking przy Cmentarzu Parafialnym w 
Opatowie. Będzie tu miejsce dla około 70 samochodów. W kameralnej uroczystości 
uczestniczył burmistrz Andrzej Chaniecki i ksiądz prałat, dr Michał Spociński. 

Przed symbolicznym 
przecięciem wstęgi ksiądz 
prałat, dr Michał Spociń-
ski przypomniał, że na 
cmentarzu leżą nasi rodzi-
ce, przyjaciele, znajomi, 
bohaterowie walk o wol-
ność ojczyzny. To miejsce 
związane jest z wielka za-
dumą, modlitwą, nostalgią. 
- Ważne jest, by miejsce na 
cmentarz było także drogą 
dostojną – powiedział. - 
Tą drogą wszyscy podąża-
my i tu się kiedyś wszyscy 

spotkamy. Dlatego tak ważna jest pamięć o 
naszych zmarłych. Jestem wdzięczny bur-
mistrzowi Andrzejowi Chanieckiemu, wła-

dzom miasta za przygotowanie parkingu. To 
miejsce potrzebne dla całej społeczności.

Ksiądz prałat Michał Spociński podkre-
ślił, że Opatów długo czekał na nowy par-
king. To miejsce świadczy o gospodarzach, o 
nas. Wszyscy widzą, jak wiele zostało zrobio-
ne w ostatnim czasie. Ksiądz prałat podzię-
kował burmistrzowi w imieniu mieszkańców 
opatowskiej ziemi, obydwu parafii i wszyst-
kich ludzi, którzy tu przyjeżdżają na groby 
swoich bliskich.

Burmistrz Andrzej Chaniecki podkre-
ślił, że nowy parking jest jakby zwieńcze-
niem wielu prac wykonanych w ostatnich 
czterech latach. Ta inwestycja była jedną z 
najprostszych. Wykonawca został wyłonio-
ny we wrześniu, ale po miesiącu wycofał się 
z prac. Szybko poszukano następnego, bo 

nasze inwestycje
parking miał być czynny już na 1 listopada. 
Pogoda trochę nie sprzyjała pracom. Mało 
tego, teren jest lessowy, dość trudny do ta-
kich inwestycji. Płyty można jednak zdjąć, 
podłoże ustabilizować, wyrównać. - W tym 
terenie mamy jeszcze wiele do zrobienia – 
zapowiedział burmistrz. - Na wiosnę chce-
my uporządkować skarpę, usunąć korzenie 
drzew, zasadzić iglaki. To wszystko ma być i 
funkcjonalne, i estetyczne.

Andrzej Chaniecki przypomniał, że w 
poprzedniej kadencji udało się zrobić bar-
dzo wiele inwestycji, Ich wartość wyniosła 
30 mln zł, z zewnątrz pozyskano 20 mln. W 
nowej kadencji też planowanych jest wiele 
inwestycji. - Jeśli człowiek czegoś się podej-
muje, powinien to robić z największą staran-
nością - powiedział burmistrz. - Jeśli dobrze 
pracujesz, to większość to doceni. Wynik wy-
borów to paliwo do dalszego działania.

Symboliczną wstęgę przy wjeździe na 
nowy parking przeciął burmistrz Andrzej 
Chaniecki, ksiądz prałat Michał Spociński i 
mieszkańcy.

Parking liczy około 70 miejsc dla sa-
mochodów. Powstał dzięki środkom z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
- Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju”
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pomoc społeczna

OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

Spotkanie z okazji Dnia  
Pracownika Socjalnego

21 listopada 2014 r. w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej odbyło się spotkanie z okazji 
Dnia Pracownika Socjalnego. W tym szcze-
gólnym dniu z pracownikami Ośrodka Po-
mocy Społecznej i Środowiskowego Domu 
Samopomocy spotkali się: burmistrz 
Andrzej Chaniecki, Grażyna Arczewska, 
przewodniczącej Komisji Zdrowia, Opie-
ki Socjalnej i Ochrony Środowiska Rady 
Miejskiej minionej kadencji, Barbara Kło-
sińska, sekretarz Gminy oraz Martyny Ru-
sak, skarbnika Gminy.

Burmistrz skierował do pracowników 
wyrazy uznania za trud codziennej pracy 
na rzecz drugiego człowieka oraz życzył 
satysfakcji i radości z niesienia pomocy po-
trzebującym. Kierownik Ośrodka, Elżbieta 
Chodorek doceniła całoroczną pracę i za-
angażowanie całego zespołu. Szczególnie 
podziękowania za bardzo dobrą współpracę 
skierowała do władz samorządowych oraz 
radnych Rady Miejskiej, podkreślając jed-
nocześnie, jak ważne jest wsparcie i zrozu-
mienie dla realizowanych przez Ośrodek 
działań. 

Wyróżnienie dla kierownika OPS
Tegoroczne spotkanie kadry kierowniczej 

Ośrodków Pomocy Społecznej i Środowi-
skowych Domów Samopomocy wojewódz-
twa świętokrzyskiego było m.in. elementem 
uroczystych obchodów Dnia Pracownika 
Socjalnego. Z tej okazji zostały przyznane i 
wręczone przez wojewodę Bożentynę Pałkę 
–Korubę statuetki i listy gratulacyjne. Wśród 
czterech wyróżnionych w województwie 
osób, za całokształt zadań realizowanych w 
środowisku lokalnym na rzecz osób potrzebu-
jących, znalazła się kierownik Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Opatowie Elżbieta Chodo-
rek, która otrzymała list gratulacyjny. 

„Jeden za wszystkich, wszyscy za 
jednego” 

Pod tym wymownym hasłem działają 
w tym roku wolontariusze w całej Polsce 
zgromadzeni wokół projektu Stowarzysze-
nia Wiosna „Szlachetna paczka”. Na terenie 
Opatowa już od 3 lat działa grupa wolon-
tariuszy, którzy wyznają zasadę, że więcej 
szczęścia jest w dawaniu. 

To dzięki nim do bazy internetowej 
trafiły rodziny, które potrzebują wsparcia, 
zainteresowania, zachęty do działania. Sy-
tuacja każdej z rodzin traktowana jest bar-
dzo indywidualnie, a osoby zainteresowane 
przygotowaniem pomocy mają szansę zro-
bić to w sposób przemyślany i dostosowany 
do potrzeb. Od 22 listopada za pośrednic-
twem strony internetowej www.szlachetna-
paczka.pl darczyńcy mogą wybierać rodzi-
ny, które chcą wesprzeć. Podczas wielkiego 
finału akcji w dniach 13-14 grudnia pomoc 
w formie paczek , za pośrednictwem wolon-
tariuszy trafi do rodzin. Marzeniem druży-
ny „szlachetnej paczki” jest to, by obdaro-
wać w tym roku 17 tysięcy rodzin z całej 
Polski. A wolontariusze z Ośrodka Pomocy 
Społecznej z Opatowa mają nadzieję, że 
wśród tych rodzin znajdą się także z nasze-
go rejonu. 

Karta Dużej Rodziny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 

jest realizatorem zadań wynikających z Roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 
2014 r. w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji rządowego programu dla rodzin 
wielodzietnych. Według programu rządowe-
go rodziny wielodzietne (z minimum 3 dzie-
ci) otrzymują Kartę Dużej Rodziny, która po-
zwala korzystać z ulg i uprawnień określonych 
przez właściwych ministrów. Rolą ośrodka 
jest m.in. przyjmowanie i przekazywanie dro-
gą elektroniczną wniosków o wydanie Karty, 
ustalanie i weryfikacja uprawnień do korzysta-
nia z niej. Dotychczas wydano 119 kart. 

Małe kroki do sukcesu
W bieżącym roku Ośrodek Pomocy 

Społecznej zakończył realizację projektów 

systemowych „Małe kroki do sukcesu” w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Priorytet VII „Promocja Integra-
cji Społecznej” Działanie 7.1. „Rozwój 
i upowszechnienie aktywniej integra-
cji” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej” 

W 2014 r. była to już 7 edycja. W 
7- letnim okresie projektowym zreali-
zowano szkolenia dla kobiet i mężczyzn 
w zakresie: technolog robót wykończe-
niowych, kucharz z organizacją przyjęć, 
przedstawiciel handlowy z prawem jazdy 
kat. B oraz prowadzono działania z akty-
wizacji społecznej oraz zdrowotnej kobiet 
współuzależnionych, edukacji antyalko-
holowej i przeciwdziałania przemocy do-
mowej. W efekcie zdobytych kwalifikacji 
20 osób podjęło zatrudnienie. 

Budżet projektu w latach 2008-2013 
wyniósł ogółem 672.655,62 zł., w tym 
wkład własny gminy 78.049,43 zł. i środ-
ki ŚBRR – 594.606,19 zł. W tym okresie 
kontrakty socjalne zostały zawarte z 97 
beneficjentami. 

W 2014 r. ośrodek podjął działa-
nia zmierzające do poprawienia jakości 
funkcjonowania rodziny w kryzysie ma-
jącej jednocześnie problemy w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych. Celem 
głównym projektu było przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu, aktywizacja 
społeczna oraz zdrowotna współuza-
leżnionych kobiet będących klientami 
ośrodka pomocy społecznej. Planowany 
budżet projektu wynosi 110.253 zł. (w 
tym środki własne gminy – 11.576,57 
zł.). Firmą szkolącą był ZDZ Opatów. W 
projekcie brało udział 14 kobiet współ-
uzależnionych od alkoholu korzystają-
cych ze świadczeń pomocy społecznej. 
Uczestniczki zdobyły wiedzę z zakresu 
uzależnień, współuzależnień i przemocy 
domowej. Poprawie uległy relacje z ro-
dziną i najbliższym otoczeniem oraz ich 
samoocena oraz sytuacja materialna po-
przez wsparcie finansowe z OPS. 

Zrealizowano również działania o 
charakterze środowiskowym w ramach 
kontraktu socjalnego. Dla dzieci osób 
biorących udział w projekcie zorganizo-
wano wyjazdy edukacyjno-informacyjne 
do Sandomierza i Bałtowa oraz wspól-
ny wyjazd integracyjno-terapeutyczny 
uczestniczek projektu i ich dzieci do Za-
kopanego. Uroczyste zakończenie projek-
tu odbyło się w sali konferencyjnej Urzę-
du Miasta i Gminy w Opatowie w dniu 
24 października. 

(Oprac. E. Chodorek, E. Wiśniewska)
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22 listopada uczniowie klas munduro-
wych Zespołu Szkół nr 1 brali udział w ćwi-
czeniach w Ośrodku Szkolenia Forty GRAK 
w Warszawie. Tego typu spotkania w stolicy  
stały się już stałym elementem współpracy 
z majorem Jackiem Kowalikiem.  

oświata

ogłoszenie

„MUNDURÓWKA”  
na szkoleniu w Warszawie

Ćwiczenia odbywały się pod czujnym 
okiem majora Kowalika, Chief Instrukto-
ra Bartosza Gaguckiego i podchorążych z 
Wojskowej Akademii Technicznej. Młodzi 
miłośnicy munduru ze szkoły w Opatowie 
odkrywali kolejne tajniki wiedzy potrzebnej 
do pracy w służbach mundurowych. Mogli 
uczyć się od najlepszych studentów WAT 
skupionych w organizacji „Woda, ląd, powie-
trze”. Cenne wskazówki, które uzyskali od 
starszych kolegów, na pewno będą procento-
wać w przyszłości. 

- To wspaniała przygoda i wielki zaszczyt, 
że możemy zdobywać wiedzę i umiejętności 
od tak znakomitej kadry - Angelika Zięba, 
uczennica klasy II LOM, która uczestni-
czyła w kilku szkoleniach i zgrupowaniach, 
nie kryła swojego zachwytu. Natomiast na 
Piotrze Nowaku niesamowite wrażenie zro-
biło  już samo miejsce Forty GRAK, surowe 
warunki tworzące atmosferę tajemniczości 
sprzyjającej szkoleniu. 

Młodzi „mundurowcy” doskonalili swo-
je umiejętności z zakresu udzielania pomo-
cy przedmedycznej, komunikacji, radzenia 
sobie ze stresem i pracy w zespole, a także 
musztry. Ważnym elementem szkolenia były 
nowe elementy systemu GROM COMBAT, 
dobrze znane żołnierzom elitarnej jednostki 
specjalnej GROM. Nauczyciele koordynują-
cy szkolenie dla klas mundurowych – Edyta 
Gwoździk i Marek Frejlich, podziękowa-
li majorowi Jackowi Kowalikowi i kadrze 
GRAK. - Wiedza przekazywana  i wsparcie 
udzielane młodym ludziom ma ogromne 
znaczenie – stwierdzili.  -  Do każdego szko-
lenia młodzież podchodzi z dużym zaanga-
żowaniem. 
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stara fotografia

Józef Bińczak pracował w starostwie, był urzędnikiem. Przy-
dzielał blachy na kościoły.  Starał się dwa lata po ślubie o wyjazd 
do USA, bo miał obywatelstwo amerykańskie. Tam przebywał brat 
jego matki. Józef Bińczak pojechał nawet do konsulatu w Warsza-
wie po dokumenty. Miał już termin wyznaczony na kurs statkiem. 
Pani Marianna zamierzała płynąć za nim po trzech miesiącach. 

Zatrzymała go jednak milicja w Opatowie. Twierdziła, że jedzie 
do USA, bo jest wrogiem Polski Ludowej.  Jedzie do Ameryki, by 
zostać szpiclem. 

Niełatwe były losy Józefa Bińczaka po wojnie. Bał się szykan 
i pojechał na ziemie zachodnie, do Prus Wschodnich, pod Wałcz.  
Po pół roku wrócił do pracy w Opatowie. Musiał się systematycznie 
meldować w komisariacie milicji.  – Józiu, przyjeżdżaj do mnie, bo 
oni cię tam zjedzą, do Rosji wywiozą – mówił szwagier Baran do 
męża. – Przyjeżdżaj ty pierwszy, a potem żonę sprowadzisz. 

Józef Bińczak jeszcze raz pojechał na ziemie zachodnie, tym 
razem z małżonką. Pracował u szwagra Barana w Krajence koło 
Wałcza. Był zdolny, ukończył kursy, prowadził melioracje pól. Po 
pięciu, sześciu latach rodzina około 1956 r. powróciła do Opatowa.

Państwo Bińczakowie zajęli się sadownictwem, ogrodnictwem. 
- Cały Opatów nas znał – mówi pani Marianna. - Mieliśmy pyszną 
kapustę, marchewkę, kalafiory, które nie były jeszcze tak popularne 
jak teraz.   

Pani Marianna jest dumna 
z męża. Pokazuje dawne pisma: 
„Nie ma dla nas i naszej ojczyzny 
skarbu najdroższego niż pokój. 
Z okazji jubileuszu 45-lecia po-
wstania Armii Krajowej Zarząd 
Koła Miasta i Gminy ZBOWiD 
w Opatowie składa koledze Józe-
fowi Bińczakowi podziękowania 
za osobisty wkład w walce o wy-
zwolenie narodowe i społeczne 
oraz w rozwój i odbudowę orga-
nizacji kombatanckiej. Sekretarz 
Zarządu Wacław Nowak, prezes 
Jan Cybula. 17 lutego 1987 r”. 
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Z albumu  
rodziny emigrantów

stara fotografia

Marianna Bińczak, z domu Lipka, wybrała jako najciekawsze 
zdjęcie z 1950 r., na którym jest razem z mężem. – To były najpięk-
niejsze nasze lata – wspomina.

Marianna Lipka urodziła się w 1927 r., jest córką Franciszka, 
który zmarł w 1978 r. w wieku 88 lat  i Józefy z domu Wasilkow-
skiej zmarłej w 1971 r., też w wieku 88 lat. 

Ciekawostką jest to, że Ma-
rianna Lipka urodziła się we 
Francji. Jej rodzice wyjechali za 
chlebem i tam przebywali pięć 
lat. Gdy przyjechali do Opatowa 
w 1931 r., zbudowali dom przy 
ulicy Czernikowskiej. 

Mąż pani Marianny, Józef 
(1918-1990), z którym wzięła 
ślub w 1946 r. w Opatowie, też 
urodził się za granicą, w USA. 
Miał nawet obywatelstwo amery-
kańskie. Jego rodzice przebywali 
na ziemi amerykańskiej dwanaście 
lat i wrócili do Opatowa w 1924 r.

ną w Opatowie. W dokumentach rodzinnych zachowało się jego 
świadectwo z 19 czerwca 1933 r. 

Był żołnierzem AK, brał udział w uwolnieniu więźniów z wię-
zienia w Opatowie, znajdował się na obstawie. Uczestniczył w naj-
poważniejszych walkach partyzantów w tym rejonie. Ratował księ-
ży, którym groził wyjazd do Oświęcimia, między innymi księdza 
Glibowskiego. Woził mąkę do partyzantów w rejon Wygiełzowa 
koło Iwanisk.

Już po wojnie, 24 grudnia 1945 r. na podstawie Dekretu Wy-
zwolenia Narodowego, Józef Bińczak, ps. „Kasa” otrzymał nomi-
nację na plutonowego. To było zatwierdzenie uzyskanych w okresie 
konspiracji nominacji „za obywatelskie czyny i wybitne zasługi w 
partyzanckich walkach z niemieckim okupantem”.  

cd na str. 23

Pani Marianna miała dwie siostry – Annę i Stefanię oraz trzech 
braci – Stanisława, Franciszka, Władysława. Rodzeństwo jej męża 
Józefa to dwie siostry - Gienia i Maria oraz dwaj bracia - Jan i Stach.  
Marianna i Józef nie mieli dzieci. 

Józef Bińczak ukończył 7-klasową Publiczną Szkołę Powszech-


