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prace konserwatorskie, prace remontowe

Nagrobek oficera inwalidów
Nagrobek Józefa Korytyńskiego i jego rodziny na Cmentarzu Parafialnym w Opatowie został poddany już częściowej konserwa-

cji. Prace przy nim wykonywane są pod nadzorem konserwatora zabytków.

To jeden z piękniejszych pomników po-
chodzących z połowy XIX w. Upamiętnia 
znaną w historii postać oficera inwalidów, 
uczestnika walk napoleońskich w 1809 i 1812 
r.,  powstańca listopadowego.  

Zabezpieczony na zimę
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatow-

skiej prace przy nagrobku rozłożyło na etapy, 
bo wymagają sporych nakładów finansowych. 
Będą wynosić około 24 tys. zł. Pomnik się 
przechylił, niewiele brakowało, by się prze-
wrócił. 

- Skontaktowaliśmy się z rodziną pocho-
wanych – mówi wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Andrzej Żychowski. – Po otrzyma-
niu stosownego zezwolenia ruszyliśmy z pra-
cami. Dr Zygmunt Dobrowolski z Krakowa, 
potomek Józefa Korytyńskiego, wpłacił 5 tys. 
zł na renowację pomnika. To też był jeden z 
czynników, który wpłynął na przyśpieszenie 
prac.

W tym roku prace wykonano za około 12 
tys. zł. Zdjęto górną część pomnika i go wy-
prostowano. Uzupełniono brakujące elemen-
ty w krzyżu. Zespół konserwatorski wyrównał 
podłoże. W dolnych częściach kilka fragmen-
tów było pokruszonych i je uzupełniono. 

Odpowiednimi klejami nagrobek zabez-
pieczono i przygotowano do okresu zimo-
wego. - W przyszłym roku będą zastosowane 
kolejne impregnaty – wyjaśnia Wiesław Baka. 
- Czeka nas jeszcze konserwacja kosmetycz-
na, zabezpieczenie przed wodą ubytków ka-
mienia. Zakończenie prac przewidujemy w 
czwartym kwartale przyszłego roku.

W pułku weteranów czynnych
Józef Korytyński należał do pułku wetera-

nów czynnych, korpusu polskich inwalidów. 
Urodził się w 1793 r., zmarł w 1860 r. Uczest-
niczył w kampanii napoleońskiej w 1809 i 

Przed figurą członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej, od lewej Wiesław 
Baka, Andrzej Żychowski, Zbigniew Zybała, Stefan Kowalik 

1812, w bitwie pod Trokami jako 19-letni 
chłopiec został ranny w nogę i głowę. 

Brał udział w powstaniu listopadowym, 
otrzymał stopień porucznika. - Później losy 
jego należały do kontrowersyjnych – nie 
ukrywa Zbigniew Zybała. - Zgromadził od-
powiednie kwoty, gdy był komendantem wię-
zienia w Chęcinach. 

W 1836 r. wykupił duży majątek w Opa-
towie na terenie przedzielonym dzisiejszą dro-
gą prowadzącą do Kielc, w stronę Zochcina i 
Marcinkowic. 

Nikt już nie pamięta
W 1827, w wieku 34 lat, Józef Korytyński 

założył rodzinę. Z małżeństwa z Joanną miał 
4 córki i syna. W grobowcu obok Józefa leżą: 
jego żona Joanna, która żyła 65 lat, zmarła w 
1878, Józefa Dobrowolska – zmarła w 1871 r. 
w wieku 77 lat, Teodor Dobrowolski – zmarł 
w 1880 r. w wieku 79 lat,  Józefa z Korytyń-
skich Merecka – zmarła w 1882 r., Karolina z 
Korytyńskich Dobrowolska – zmarła w 1914 
r., Józefa Dobrowolska - zmarła w 1923 r. w 
wieku 81 lat i Irena Parysówna – zmarła w 
1919 r. w wieku 29 lat 

Darczyńca renowacji pomnika, dr Zyg-
munt Dobrowolski z Krakowa to prawdo-
podobnie praprawnuk Józefa Korytyńskiego, 
prawnuk Karoliny zmarłej w 1914 r.    

Historię rodziny w swojej pracy przed-
stawiła wybitna regionalistka, Aleksandra 
Gromek- Gadkowska. Oto jej fragment: „Jó-
zef i Joanna Korytyńscy córkę Józefę wydali 
za mąż za Mareckiego o nieznanym imieniu. 
Starsi mieszkańcy ulicy Legionów wskazywali 

mi, działkę ciągnącą się od ulicy (wtedy Ła-
gowskiej), aż do rzeczki płynącej z Zochcina, 
którą otrzymała córka Józefa z męża Merecka. 
Niestety, nikt nie pamiętał, kiedy ją sprzedała i 
kiedy nowy właściciel wybudował na tej dział-
ce murowany, piętrowy dom. 

Córka Karolina wyszła za mąż za Teo-
dora Dobrowolskiego. Rodzice przeznaczyli 
jej działkę po przeciwnej stronie ulicy, aż do 
rzeczki Marcinkówki. Miała kilka córek i syna, 
którzy po jej śmierci umieścili na grobowcu 
epitafium. Nikt ze starszych mieszkańców nie 
pamięta kiedy sprzedała działkę i kiedy nowy 
właściciel wybudował na niej młyn”. 

Obecnie znajduje się tu hotel i restauracja 
„Miodowy Młyn”.

(n)
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2018 Roku 

życzymy wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Opatów 

aby ten najpiękniejszy czas napełnił Was radością, ciepłem i życzliwością.

Niech te szczególne dni będą okazją 

do wspólnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia 

w serdecznym gronie rodziny i przyjaciół. 

Życzymy Wam również siły i wytrwałości w realizacji zamierzonych celów, 

samych sukcesów, dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Opatowie

Jacek Cheba

Burmistrz

Miasta i Gminy Opatów

Andrzej Chaniecki

Pomnik Św. Marcina fot. J.Czub
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z życia samorządu

Gmina realizowała w 2017 r. „Program 
integracji społeczności romskiej w Pol-
sce”.  W ramach małych grantów zadania 
edukacyjnego kupiła wyprawki szkolne 
i ubezpieczyła uczniów romskich, którzy 
uczą się w szkołach podstawowych nr 1 i 
nr 2. Wsparcie uzyskało razem 5 uczniów. 
Gmina wyremontowała mieszkanie jednej 
romskiej rodziny. Łącznie na te zadania 
gmina otrzymała 8,6 tys. zł z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.

INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI 
ROMSKIEJ 

MIKOŁAJ 
NA OPATOWSKIM RYNKU

Gmina realizuje „Program integra-
cji społeczności romskiej na lata 2014-
2020”. Za podstawowy cel uznała zwięk-
szenie udziału społeczności romskiej 
w życiu społeczeństwa obywatelskiego 
dzięki wsparciu udzielanemu w czterech 
dziedzinach: edukacji (w tym edukacji 
kulturowej, historycznej i obywatelskiej), 
mieszkalnictwa, zdrowia oraz działaniach 
prozatrudnieniowych. Program integracji 
daje możliwość udzielania wsparcia jed-
nostkom samorządu terytorialnego, które 

podejmują działania na rzecz zwiększenia 
integracji swoich romskich mieszkańców, 
organizacjom pozarządowym, a także in-
nym instytucjom i podmiotom, dla któ-
rych sytuacja Romów w Polsce nie jest 
obojętna.

W ramach programu gmina w 2016 
i w 2017 wyremontowała razem trzy 
mieszkania zamieszkałe przez Romów. 
Finansowane również były ubezpieczenia 
i wyprawki szkolne. 

Usuwanie 
azbestu

Gmina w 2017 r. kontynuowała 
realizację „Programu usuwania wy-
robów zawierających azbest z terenu 
Miasta i Gminy Opatów na lata 2010 
– 2032”.

W 2017 r. usunięto  9,6 tys. metrów 
kwadratowych eternitu. Koszt całko-
wity demontażu transportu i utylizacji 
wyniósł 28,7 tys. zł, w tym koszty kwa-
lifikowane zadania stanowiły wartość 
23,7 tys. zł. 

Program realizowano przy wsparciu 
finansowym Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach w wysokości 8,7 tys. 
zł, tj. 35 proc kosztów kwalifikowanych 
oraz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie w kwocie 11,8 tys. zł, tj. 50 
proc. kosztów kwalifikowanych.

Barszcz 
Sosnowskiego

Gmina realizowała również w  
2017 r. program pn.: „Zwalczanie 
barszczu Sosnowskiego na terenie 
gminy Opatów”. 

Zadanie jest realizowane w latach 
2015-2018 przy wsparciu finansowym  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Kielcach w wysokości 18,8 tys. zł, tj. 
89,29 proc. kosztów kwalifikowanych 
zadania. W 2017 r. dofinansowanie wy-
niosło 7 tys. zł.

Po długim oczekiwaniu Mikołaj przy-
był nie saniami, lecz z braku śniegu, brycz-
ką z workiem pełnym prezentów i słody-
czy. Uradowane dzieci przygotowały dla 
niego wierszyki i piosenki. Uczestniczyły 
w zabawach i konkursach m.in. na naj-
ładniej ozdobioną choinkę. Wzięły w nim 
udział dzieci z Przedszkola Publicznego 
oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 
1, Szkoły Podstawnej nr. Ozdoby choinko-
we oceniała komisja w składzie: zastępca 
burmistrza - Ireneusz Klimkowski, Małgo-

Tradycyjnie już od kilkunastu lat, 6 grudnia na opatowskim rynku odbyło się spo-
tkanie z Mikołajem. Do zabawy przygrywała świąteczna muzyka specjalnie przygoto-
wana przez Opatowski Ośrodek Kultury. 

rzata Stankowska-Kolasińska oraz Danuta 
Dziekońska z UMiG Opatów. Przyznane 
zostały same pierwsze miejsca oraz pamiąt-
kowe dyplomy i słodycze. 

Organizatorami mikołajek był Urząd 
Miasta i Gminy w Opatowie, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Opatowski Ośrodek Kul-
tury. Mikołajkową zabawę honorowym 
patronatem objął Burmistrz Opatowa- 
Andrzej Chaniecki.
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BŁOGOSŁAWI I WITA WSZYSTKICH
stanął pomnik św. Marcina 

Na wzgórzu przed Kolegiatą św. Marci-
na z Tours w Opatowie odsłonięto pomnik 
patrona parafii i miasta. Olbrzymia figura 
z postumentem ma około 5,5 metra wyso-
kości. Na frontonie rzeźby widnieje napis: 
„Świętemu Marcinowi Biskupowi (316/317 
– 397), patronowi miasta, parafii, kolegiaty, 
kapituły opatowskiej za opiekę i wzór życia. 

albo i więcej. Dla mnie zawsze to było in-
spirujące, że Święty Marcin, który patronuje 
świątyni, parafii jest tym, który troszczy się 
o to miejsce. Tyle różnych wojen, zawieruch, 
różnych napadów. Tatarzy spustoszyli świą-
tynię, a jest ona dzisiaj taka dostojna, zawsze 
wzrusza wszystkich przybywających. 

 
Dzieło życia

Zdaniem księdza proboszcza, na pew-
no była ważna przyczyna, że nasi ojcowie 
wybrali go na patrona. Okoliczności są ta-
kie, że w tamtym roku i w tym mija 1700 
lat od narodzin św. Marcina. Z przekazów 
wiemy, że urodził się albo w 316 r., albo 
w 317 r. w Sarabii (dziś Szombathely) w 
Pannonii na Węgrzech. - Przebywaliśmy 
tam z grupą parafian, żeby uczcić miejsce 
jego narodzin. W związku z jubileuszem 
postanowiłem podziękować św. Marci-

nowi za to, że jest patronem, opiekunem 
dla nas, u Pana Boga stawia się za nami. 
To miejsce jest jakby otoczone płaszczem 
Marcinowym. Czuje się jego opiekę,  ema-
nację miłosierdziem na nas, ale jest też 
niezwykłym pięknym wzorem życia. 

Ksiądz proboszcz już od kilku lat my-
ślał, by pomnik św. Marcina powstał na 
skarpie kolegiackiej i wpisywał się w całą 
płaszczyznę otoczenia. 

- Ten pomnik powstaje z mojej fun-
dacji, to jest moja inicjatywa, chciałbym, 
by jakiś ślad został po mnie. Wiadomo, 
że każdy stara się coś robić i pozostawić 
po sobie jakieś dzieło. Rodzice starają 
się przekazać swoim dzieciom depozyt 
wiary, jakiś depozyt materialny. Ja tutaj 
troszczę się o tę Bożą świątynię, o sprawy 
duchowe. 

W urodziny patrona
- To dzieło, które będzie przypominać ju-

bileusz narodzenia naszego patrona – mówi  
proboszcz miejscowej parafii, ksiądz Michał 
Spocinski. -  Rzadko się zdarza, by w równą 
rocznicę dochodziło do takich uroczystości. 
Sama postać Marcina jest niezwykła. Figura 
stanęła na skarpie, wita wszystkich tu przejeż-
dżających pielgrzymów, turystów, mieszkań-
ców. To jest głębokie dzieło przemawiające 
swoją treścią. Będzie inspirować nas do zadu-
my.

Doskonały jest wybór miejsca dla pomni-
ka, Marcin na skarpie błogosławi przybywają-
cych do Opatowa, przejeżdżających tędy. To 
forma bardzo otwarta, nie tylko na wiernych 
przybywających do świątyni. Wokół św. Mar-
cina może w przyszłości powstaną nowe rzeź-
by, które będą wkomponowane w otoczenie.    

Ksiądz proboszcz Michał Spociński opo-
wiada o tym, że odkąd przybył do Opatowa, 
zawsze był pod wrażeniem monumentalnego 
dzieła, starożytnej kolegiaty. - To jest ewene-
ment, żeby takie dzieło przetrwało przez wieki 
i pokolenia – podkreśla. - Jeśli mamy Kapitułę 
Kolegiacką, która liczy ponad 800 lat, w 2006 
r. obchodziliśmy jubileusz, więc sama świąty-
nia prawdopodobnie istnieje około 900 lat 

cd na str. 11
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PAMIĘĆ O WYBITNYCH OSOBACH

w 99. rocznicę odzyskania niepodległości 

Orszak prowadziła przez rynek Orkie-
stra Dęta Opatowskiego Ośrodka Kultury, 
która na początku uroczystość zagrała hymn 
państwowy „Jeszcze Polska nie zginęła”. - 
Rzeczpospolita Polska to zbiór większych i 
mniejszych lokalnych ojczyzn - zabrał głos w 
imieniu burmistrza Andrzeja Chanieckiego 
przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Che-
ba. - Jedną z nich jesteśmy my, mieszkańcy 
ziemi opatowskiej, z której także wywodzą 
się wybitne osoby, odgrywające w tamtych 
czasach znaczącą rolę w odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości po ponad 123 latach 
niewoli i w odbudowie suwerennej, demo-
kratycznej II Rzeczpospolitej. 

Przewodniczący Jacek Cheba zwrócił 
się z apelem do mieszkańców, by wypoży-
czyli Urzędowi Miasta i Gminy posiadane 
fotografie, listy, opracowania biograficzne, 
dokumenty urzędowe, które dotyczą przod-
ków bądź innych osób biorących udział 
w walkach o odzyskanie niepodległości i 
odbudowie II Rzeczpospolitej, jak choćby 
Ludwik Darowski - minister w kilku rzą-
dach II Rzeczpospolitej czy Stanisław Gano, 
żołnierz 4 Dywizji Strzelców Polskich, a po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości żoł-
nierz 2 Dywizji Piechoty Legionów.  

Jacek Cheba podkreślał, że pojawienie 
się Polski na mapie Europy w 1918 roku za-
wdzięczamy nie tylko Józefowi Piłsudskie-
mu, Romanowi Dmowskiemu, Ignacemu 
Janowi Paderewskiemu, Ignacemu Daszyń-
skiemu, Wincentemu Witosowi, Wojcie-
chowi Korfantemu, ale także wszystkim tym, 
którzy przelewali krew w powstaniach i bi-
twach I wojny światowej, a także w później-
szych walkach o ostateczne ukształtowanie 
granic. Przypomniał, że uroczystości zwią-
zane z ogłoszeniem proklamacji w naszym 
mieście, opisane między innymi w raporcie 

oficera werbunko-
wego i jednocześnie 
posła do wiedeń-
skiej Rady Państwa, 
p o d p o r u c z n i k a 
Legionów Polskich 
Tadeusza Regera, 
ukazują ogrom 
emocji i radości na 
wieść o możliwości 
odrodzenia się Pań-
stwa Polskiego, ale 
też instrumentalne 
wykorzystanie tych 
p a t r i o t y c z n y c h 

uczuć opatowian przez podkomendnych 
Franciszka Józefa /raport w ostatnim wyda-
niu pisma „Ziemia Opatowska”/. 

W imieniu wojewody świętokrzyskiej 
Agaty Wojtyszek przemawiał radny powia-
towy Tomasz Staniek. 

Poseł Kazimierz Kotowski zachęcał do 
wspólnego porozumienia, szacunku, wza-

Główne obchody Święta Niepodległości odbywały się w rynku przed pomnikiem 
majora Ludwika Zwierzdowskiego „Topora”, gdzie delegacje szkół i zakładów pracy 
przeszły po mszy w kolegiacie.

jemnej rozmowy. - Historia nasza jest jed-
na i taka powinna pozostać – powiedział. 
- W niej są uwzględnieni wszyscy, którzy 
byli, funkcjonowali w naszej małej ojczyź-
nie, jak i w regionie, jak i w państwie. 

Kazimierz Kotowski przypominał 
wartość dokonań Polski samorządowej, 
która winna być partnerem dla rządzą-
cych. -  Jestem przekonany, że tą drogą 
możemy pójść – nie ukrywał. - Samorząd 
będzie ogniwem sprawczym i twórczym 
do tworzenia i spełnienia tych zadań i 
myśli, o których tak mówimy, o zniwelo-
waniu podziałów, wzajemnym szacunku 
i o myśleniu i czynieniu wszystkiego, aby  
Najjaśniejsza Rzeczpospolita była naszym 
wspólnym domem. 

Delegacje złożyły kwiaty przed po-
mnikiem „Topora”. Gminę Opatów repre-
zentowali: pełniący obowiązki burmistrza 
Ireneusz Klimkowski, sekretarz Barbara 
Kłosińska, przewodniczący Rady Miejskiej 
Jacek Cheba, radny Marcin Słapek. „Rota” 
w wykonaniu Orkiestry Dętej zakończyła 
uroczystości w rynku. Po południu odbył 
się spektakl w Opatowskim Ośrodku Kul-
tury, który nawiązywał do obchodzonego 
Święta Niepodległości. 
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KIEDY MYŚLĘ OJCZYZNA...

BARWY MOJEJ OJCZYZNY

Przed Świętem Niepodległości 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 przy-
gotowali wzruszający program artystycz-
ny „Kiedy myślę Ojczyzna”. 

Recytacje, śpiew, taniec były ozdobą 
uroczystej akademii. Towarzyszyła im pre-
zentacja multimedialna, która nawiązywa-
ła do przedstawianych epizodów z historii 
Polski. Uczniowie przypomnieli znane 
wiersze: „Oblicza ojczyzny” Tadeusza Ró-
żewicza, „Wiersz dydaktyczny” Bogusława 
Żurakowskiego, „Bajka” Jacka Kaczmar-
skiego, „Kraj” Zbigniewa Herberta, „Nie-
podległość” Antoniego Słonimskiego, frag-
menty „Kwiatów polskich” Juliana Tuwima, 

„Tu wszędzie Polska” 
Tadeusza Kubiaka. 

Nawiązali do pie-
śni i piosenek: „Jest 
taki kraj”, „Tango na 
głos, orkiestrę i jeszcze 
jeden głos”, „Piechota”, 
„Legiony”, „Rozkwi-
tały pąki białych róż”. 
Śpiewali: Maja Go-
razd, Zuzanna Jarecka, 
Zuzanna Wiśniewska, 
Maciej Mizera, Ange-
lika Zimnicka, Julia 
Toboła. 

Z zainteresowaniem wszyscy oglądali 
układ taneczny, który obrazował te momen-
ty z naszej historii, gdy trzej zaborcy, Prusy, 
Rosja, Austria, rozrywali Polskę na kawałki. 
W tańcach wystąpili: Maja Gorazd, Marty-
na Tarka, Patrycja Zielonka, Nina Religa, 
Agnieszka Lipiec, Karolina Szostak. 

- Dla mnie Ojczyzna jest powodem do 
dumy. Moja ojczyzna, nasza ojczyzna prze-
trwała wiele. Przeżyła rozbiory, pierwszą 
i drugą wojnę światową  - mówił Łukasz z 
VII a w przygotowanej sondzie o niepodle-
głości. 

- Ojczyzna to dom, w którym żyję – do-
dawała Ola z VII a. - Ojczyzna jest moim 

małym światem, w tym jest moja rodzina, 
przyjaciele i wszystko, co najważniejsze w 
życiu. 

Ciekawie zabrzmiały też słowa Kacpra 
z VII b: Ojczyzna dla mnie to nasz kraj, w 
którym żyjemy, w którym jest nasze mia-
sto, w którym się zakochujemy i w którym 
jesteśmy z przyjaciółmi.  

Na koniec wszyscy zaśpiewali pieśń 
„Jak długo w sercach naszych”. Dyrek-
tor szkoły Anna Przygoda podziękowała 
uczniom za przygotowanie akademii w 99. 
rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę. – Przez tę godzinę przeżyliśmy 
wspaniałą, wzruszającą lekcję historii – 
powiedziała.  

Za scenariusz i oprawę plastyczną 
odpowiadała Alicja Janik, za prezentację 
multimedialną – Anna Michalik-Sadaj, za 
muzykę – Magdalena Szemraj, za taniec – 
Dorota Kozub, za scenografię – Barbara 
Sus, za oprawę techniczną – Zbigniew Wi-
śniewski. - W tym roku zdecydowaliśmy, że 
nie będzie to typowe Święto Niepodległo-
ści – powiedziała Wioletta Zakrzewska, 
która przygotowała scenariusz i program 
artystyczny.  – Chcieliśmy uwypuklić to, 
że obchodzimy rok symboli narodowych. 
A z symbolami kojarzy się ojczyzna. Przy 
okazji przypomnieliśmy najważniejsze fak-
ty dotyczące niewoli i odzyskiwania przez 
Polskę niepodległości.

W Szkole Podstawowej nr 2 odbyła 
się uroczysta akademia „Barwy mojej 
ojczyzny”. 

Na program akademii złożyły się dwa 
układy taneczne w wykonaniu Szkolnego 
Teatru Tańca, montaż słowno – muzyczny 
zaprezentowany przez  Gimnazjalną Grupę 
Teatralną, zespół wokalny i solistów oraz 
pokaz multimedialny. 

- Przedsięwzięcie to było ważną lekcją 
historii i patriotyzmu, z której wynikało, 
że obowiązki wobec ojczyzny dotyczą nas 
wszystkich – mówi dyrektor szkoły Joanna 

Bińczak. - Troska o swój rozwój, zachowa-
nie dobrych obyczajów, więzi z rodziną, 
trwanie w wierze, umiłowanie wolności i 
tradycji narodowych są czynnikami budują-
cymi naród bez względu na sytuację histo-
ryczną, okoliczności polityczne, warunki 
ekonomiczne.

Wykonawcy: Piotr Jędrzejewski, Zu-
zanna Nadziałek, Igor Swat, Dawid Or-
łowski, Małgorzata Wrzołek, Iwona Strzyż, 
Wiktoria Gromczyk, Amelia Piotrowska, 
Mikołaj Kasiński, Jakub Maliński, Michał 
Jasiński, Marika Wit, Gabriela Kocznur, 

Martyna Wójcik, K. Czekaj, W. Ciszew-
ska, Z. Mazurek, M. Wicha, W. Stachura, 
L. Mendrykowska, M. Kapsa, M. Men-
dyk, Marlena Gajek, Wiktoria Popek, Julia 
Wójcik, Julia Zdyb, Kacper Biernat, Jakub 
Domański, Mateusz Motyl, Igor Seliga, 
Kacper Szczykutowicz, Amelia Zieja, Julia 
Wołoszyn, Julia Mruk, Julia Iskra, Paulina 
Andzel, Oliwia Gondek, Patrycja Baran, 
Patrycja Lenart, Alicja Ignacak, Natalia 
Misiołek, Weronika Bełczowska, Martyna 
Kargul, Jakub Szczykutowicz.

Młodzież pracowała pod kierunkiem 
nauczycieli: A. Kotkowskiej, M. Strzyż,                 
I. Budzeń, J. Mazurek. Nad całością czuwała 
dyrektor szkoły Joanna Bińczak.
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W CZASIE OKUPACJI 
AUSTRO - WĘGIERSKIEJ

Wielka wojna 1914-1918

W kolejnym odcinku cyklu poświęconego wydarzeniom Wielkiej Wojny w Opatowie 
i okolicach, które w roku przyszłym złożą się na okolicznościową publikację przygoto-
wywaną z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, przedstawię  nie-
które aspekty codziennego życia miasta po ostatecznym zakończeniu prowadzonych 
tu działań militarnych. 

Administracja
23 czerwca 1915 r., w ślad za ustępują-

cymi z terenów całego Królestwa Polskiego 
wojskami rosyjskimi, do Opatowa wkroczyły 
oddziały armii austro–węgierskiej. Rozpoczę-
ła się trwająca ponad trzy lata okupacja mia-
sta i całej ziemi opatowskiej przez kolejnego 
zaborcę.  Po szybkim przesunięciu się frontu 
na wschód, Austriacy natychmiast zaczęli na 
zajętych terenach tworzyć własny aparat ad-
ministracyjny. Większość działań nowo po-
wstałych władz była podporządkowana toczą-
cej się nadal wojnie, z wszelkimi związanymi 
z tym faktem ograniczeniami i obowiązkami, 
jakie spadły na mieszkańców podbitych te-
renów. Tylko niejako celem ubocznym było 
zapewnienie ludności cywilnej w miarę nor-
malnego życia. 

Bezpośrednią władzę na terenie powiatu 
opatowskiego sprawowała Cesarska i Królew-
ska Komenda Obwodowa  z siedzibą w Opa-
towie. Mieściła się ona w budynku dzisiejszego 
Urzędu Miasta i Gminy. Na czele Komendy 
stał komendant - oficer, któremu podlegały 
oddziały: wojskowy i administracyjny (cywil-
ny). W skład oddziałów wchodziły poszcze-
gólne komórki, zajmujące się nadzorowaniem 
różnych dziedzin życia obwodu, jak np. wy-
dział: techniczny, gospodarczy, rachunkowy, a 
także  referaty: oświaty i szkolnictwa, sanitar-
ny, skarbowy  czy weterynaryjny. Komendzie 
obwodu podlegały także pełniąca funkcje po-
licyjne żandarmeria oraz sąd obwodowy. W 
Opatowie wydawano Dziennik Urzędowy 

C. i K. Komendy Obwodowej, będący oficjal-
nym organem władzy okupacyjnej, w którym 
publikowano wszelkie zarządzenia dla ludno-
ści.  Pierwszym, tymczasowym komendantem 
obwodu został mianowany płk Baranowski, 
następnie urząd  sprawował płk Walerian 
Fehmel, zaś jako ostatni  do końca okupacji w 
listopadzie 1918 r. funkcję tę pełnił ppłk Wła-
dysław Hahorkiewicz.

W okupacyjnej rzeczywistości
Trudno w tak krótkim tekście opisać, czy 

choćby zasygnalizować wszystkie pozytywne 
i negatywne aspekty życia Opatowa i okolic 
w okresie austriackiej okupacji. Przybliżę tyl-
ko nieco niektóre z nich. Wśród pozytywów 
związanych z nową władzą wymienić należy 
niewątpliwie sprawy związane ze szkolnic-
twem. Austriacki okupant nie stawiał wła-
ściwie żadnych ograniczeń w tym zakresie.  
Wręcz przeciwnie,  zobowiązywano władze 
gminne  do wznawiania działalności istnieją-
cych wcześniej szkół oraz do organizacji no-
wych placówek. Starano się polepszać poziom 
nauczania np. poprzez zachęcanie nauczycieli 
do  podnoszenia kwalifikacji. W szkołach 
bez ograniczeń uczono j. polskiego i ojczy-
stej historii. Już pod koniec 1917 r. w gminie 
Opatów istniało 14 szkół, w tym otwarte we 
wrześniu tegoż roku gimnazjum im. B. Gło-
wackiego. Stawiało to ją w tym zakresie na cze-
le wszystkich gmin powiatu opatowskiego. Za 
przyzwoleniem władz okupacyjnych w Opa-
towie działał szpital a także liczne instytucje 
społeczne, kulturalne i dobroczynne. Było 
wśród nich Chrześcijańskie Towarzystwo 
Dobroczynności, prowadzące m. in. ochron-
kę i czytelnię, Kółko Rolnicze, Stowarzysze-
nie Kobiet, Koło Ziemianek, Towarzystwo 
Oświatowe  i Towarzystwo Miłośników Sce-
ny. Liczne były także organizacje żydowskie, 
jak chociażby Towarzystwo Dobroczynności 
Linas Hacedek  czy Stowarzyszenie  Talmud 
Thora.  Wszystkie wymienione organizacje 
stanowiły przejaw obywatelskiej aktywności 
w trudnych wojennych czasach i co bardzo 
ważne, po latach rosyjskich zakazów zajmo-
wały się one także krzewieniem patriotyzmu 
i polskości. Przejawiało się to m. in. w uroczy-
stym obchodzeniu ważnych historycznych 

rocznic, jak np. Powstanie Styczniowe, Po-
wstanie Listopadowe czy  uchwalenie Kon-
stytucji 3-go Maja.

Innym pozytywnym aspektem okupacji 
austriackiej było funkcjonowanie miejscowej 
polskiej samorządności w postaci władz gminy 
i miasta, a także jej rozwijanie poprzez tworze-
nie nowych, złożonych z Polaków lokalnych 
organów władzy. I tak np.17 września 1917 
r. władze okupacyjne wydały rozporządzenie 
o ustanowieniu samorządu powiatowego, 
do kompetencji, którego należeć miały m.in. 
opieka i nadzór nad gospodarką gmin oraz 
wykonywanie poleceń władz państwowych. 
Jako reprezentanci Opatowa do Sejmiku Po-
wiatowego weszli m. in. ówczesny burmistrz 
Adam Musielski i powszechnie szanowany 
obywatel miasta, aptekarz Edmund Świestow-
ski, któremu powierzono także prowadzenie 
biura wydziału powiatowego.

Trudy codziennego  życia
O ile w sferze oświatowej czy społecz-

nej austriacka okupacja była raczej przyjazna 
miejscowej ludności, o tyle  pod względem 
ekonomicznym  stała się poważnym utrapie-
niem. Szczególnie tragiczna była sytuacja żyw-
nościowa. Reglamentowano chleb, cukier i 
inne podstawowe artykuły. Okupant, przy po-
mocy straży skarbowej bezwzględnie ściągał 
ustanowione przez siebie podatki. Nieodłącz-
nym elementem rzeczywistości, w szczególnie 
drastyczny sposób dotykającym ludność wiej-
ską oraz właścicieli ziemskich,  były nałożone 
obowiązkowe kontyngenty płodów rolnych. 
Wspominałem o tym w poprzednim numerze 
„Opatowa”, cytując relacje uczniów opatow-
skiego gimnazjum na ten temat. Ich oddawa-
nie utrudniał fakt, że wsie były wyniszczone 
wojną. Jeden z centralnych magazynów, gdzie 
nakazywano dostarczać dostawy mieścił się w 

Budynek Komendy Obwodowej. 
Opatów 1916 r. 

Dziennik Urzędowy C. i K. Powiatowej 
w Opatowie.



9OPATÓW nr 4 (24), listopad - grudzień 2017

OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI

kultura

Opatowie. Obowiązek narzucony przez oku-
panta natrafiał na opór zarówno chłopów jak i 
właścicieli majątków. Na początku 1917 r. za-
ległości w oddawaniu dostaw były tak wielkie, 
że komendant obwodu w specjalnej odezwie 
oskarżył ludność wiejską i  właścicieli  wielkich 
majątków o celową złą wolę. Grożono  repre-
sjami i siłową rekwizycją plonów. W ściąganiu 
zaległych kontyngentów i nadzorowaniu wy-
pełniania poleceń władz okupacyjnych poma-
gała m. in. żandarmeria. 

Dostawa zarekwirowanego zboża do maga-
zynu Komendy Obwodowej w Opatowie.

Egzekucja trzech bandytów Opatowie. 
Wiosna 1916 r.

Surowa sprawiedliwość
Jednak oprócz funkcji represyjnej w sto-

sunku do ludności zalegającej z kontyngenta-
mi, żandarmeria pełniła również pozytywną 
funkcję ochronną. Zwalczała spekulację oraz  
pospolity bandytyzm, szczególnie rozwija-
jący się w wojennym zamęcie. Ujętymi groź-
nymi przestępcami zajmował się następnie 
działający w Opatowie Wojskowy Sąd do-
raźny. Orzekając na mocy przepisów stanu 
wojennego, wydawał on surowe, ale uzasad-
nione okolicznościami wyroki. Np. w mar-
cu i kwietniu1916 r. w Opatowie stracono 
przez powieszenie dwie  trzyosobowe grupy 
bezwzględnych przestępców oskarżonych o 
zbrodnie morderstwa i rabunku. Egzekucję 
jednej z nich przedstawia unikalna fotografia 
zachowana w zbiorach Muzeum w Ostrowcu, 
którą na potrzeby tego tekstu udostępnił jego 
kustosz Waldemar Brociek.

Marek Lis
Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie

Wystawa zawiera reprinty zdjęć archi-
walnych i dzieł malarskich oraz życiorysy 
znanych osób. Przypomniana jest pream-
buła konstytucji marcowej z 1921 r. w 
której pisano o wdzięczności za „męstwo 
i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które 
najlepsze wysiłki swoje w sprawie niepodle-
głości bez przerwy poświęcały (...)”. Obok 
Józefa Piłsudskiego w historię tej walki 
wpisali się min.: Ignacy Paderewski, Roman 
Dmowski, Wincenty Witos, Wojciech Kor-
fanty i Ignacy Daszyński.

 - Każdy z nich odegrał ważną rolę w 
okresie, kiedy rozstrzygały się kwestie zwią-
zane z walką o przebieg polskich granic 
czy obroną świeżo zdobytej niepodległości 
– mówi dyrektor Opatowskiego Ośrodka 
Kultury, Dorota Jopek. - Józef Piłsudski był 
pierwszym marszałkiem Polski. Jednym z 
ważniejszych wydarzeń w jego politycznej 
karierze było wywołanie kryzysu przysię-
gowego oraz bojkot wojsk austriackich i 
niemieckich. Wtedy to został aresztowany 
i trafił do magdeburskiego więzienia. Fakt 
ten uczynił z niego bohatera całego narodu 
polskiego i symbol walki o niepodległość.

Najznamienitszym polskim politykiem 
I poł. XX wieku był Roman Dmowski. Na-
pisał wiele książek, w największym dziele 
„Niemcy, Rosja i kwestia polska” zawarł 
cały swój program polityczny, a także doko-

nał analizy sytuacji politycznej Polski. - To 
pozycja do dziś aktualna – podkreśla dyrek-
tor Dorota Jopek. 

W odzyskaniu niepodległości ważną 
rolę odegrał Wojciech Korfanty, utalento-
wany dyplomata, dzięki niemu przyłączono 
do Rzeczpospolitej część Górnego Śląska 
po krwawych śląskich powstaniach.  Ignacy 
Paderewski, genialny pianista, po wyjeździe 
do Stanów Zjednoczonych stał się ideowym 
przywódcą Polonii amerykańskiej. Dzięki 
jego aktywności prezydent Wilson w słyn-
nym orędziu z 22 stycznia 1917 r. mówił 
wyraźnie o prawie Polski do niepodległości. 
Na tej podstawie jeden z 14 punktów poko-
ju sformułowanych przez Wilsona zawierał 
postulat konieczności powstania niepod-
ległego państwa polskiego z dostępem do 
morza. 

Ignacy Daszyński przeszedł do historii 
jako premier pierwszego rządu niepodle-
głej Polski.  Był członkiem Polskiej Partii 
Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska 
Cieszyńskiego (PPSD), wieloletnim prze-
wodniczącym Rady Naczelnej i członkiem 
Centralnego Komitetu Wykonawczego 
PPS. Wincenty Witos przyszedł na świat 
w ubogiej chłopskiej rodzinie. Trzykrotnie 
pełnił funkcję premiera Rzeczypospolitej 
Polskiej. Był prezesem Polskiego Stronnic-
twa Ludowego „Piast”.

W Opatowskim Ośrodku Kultury czynna była wystawa „Ojcowie Niepodległo-
ści", która przypomniała najwybitniejsze postaci w polskiej historii. 
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Członkowie grupy, którzy nie byli wcze-
śniej wymieniani: Zofia Różalska, Edwar-
da Klusek, Jan Sidor, Wiesława Kobiałka, 
państwo Helena i Jan Chycowie, Zdzisława 
Banasińska, Zofia Kocznur, Barbara Rzepka, 
Janina Śmigała.

pasjonaci, społecznicy

Z KOŚCIOŁEM I OJCZYZNĄ

KU CZCI ŚW. CECYLII

Członkami grupy są kobiety i mężczyźni 
z różnych grup zawodowych, o różnym po-
ziomie wykształcenia, z różnych środowisk. 
To osoby, które należą do Koła Żywego Ró-
żańca, Trzeciego Zakonu, w części do Akcji 
Katolickiej. 

- Powstaliśmy, by umacniać wiarę katolic-
ką i patriotyzm, miłość do ojczyzny – mówi 
przewodnicząca grupy, Marianna Bieniek. - 
Jesteśmy świadkami rozprzestrzeniania się zła 
w różnej postaci. Niepokoiła nas sytuacja w 
naszym kraju, wykpiwanie narodowych sym-
boli, zohydzanie historii, zakłamywanie rze-
czywistości, ataki na Kościół, na wolne media. 
Ojczyzna nas potrzebuje, naszej modlitwy i 
naszego religijno-patriotycznego świadectwa.

W salce franciszkańskiej
Spotkania grupy najpierw odbywały w 

pierwszą i trzecią środę miesiąca, obecnie w 
pierwszą środę miesiąca, po Mszy Świętej wie-
czornej, w klasztornej salce franciszkańskiej. 

Osoby skupione w grupie rozmawiają o 
aktualnych problemach, czynnie uczestniczą 
w wydarzeniach, które dotyczą miasta, powia-
tu, regionu, kraju. 

Ich celem jest wspólna troska o dobro kra-
ju, obrona wartości moralnych. Każde spotka-
nie kończy się modlitwą w intencji ojczyzny. 

Do grupy należy 20 osób.  Grupę odwie-
dzali posłowie, senatorowie. 7 kwietnia 2013 
r. odsłonięto i poświęcono tablicę upamięt-
niającą katastrofę smoleńską, której fundato-
rem jest Grupa Religijno – Patriotyczna i OO. 
Bernardyni. 11 maja 2013 r. przybył do klasz-

toru OO. Bernardynów pre-
zes PiS Jarosław Kaczyński, 
który po modlitwie przed 
wizerunkiem Matki Bożej 
Opatowskiej złożył kwiaty 
pod pamiątkową tablicą. 
Aktu poświęcenia tablicy 
dokonał definitor Zakonu 
o. Oktawian Jusiak. 

Akcje, protesty, pod-
pisy

Członkowie grupy bra-
li udział w akcjach obrony 

dzieci nienarodzonych, wolnych mediów, zie-
mi i lasów, szpitala opatowskiego, w różnych 
marszach. Zbierali podpisy, by wesprzeć te 
inicjatywy, między innymi komisję do wyja-
śnienia katastrofy smoleńskiej. Brali ostatnio 
udział w akcji „Różaniec bez granic”, uczest-
niczyli w uroczystościach 200-lecia powstania 
Diecezji Sandomierskiej, 100. rocznicy obja-
wień fatimskich. 

Grupa uczestniczyła w jubileuszu 550-le-
cia obecności Bernardynów w Opatowie, 
które odbywały się pod przewodnictwem o. 
Biskupa Damiana Muskusa.  

Członkowie grupy zwiedzili tak znane 
miejscowości, jak: Święty Krzyż, Kałków, Ja-
sna Góra, Kalwaria Zebrzydowska, Łagiewni-
ki, Kraków, Warszawa, Licheń, Toruń.

Biorą systematycznie udział w uroczy-
stościach patriotycznych na terenie miasta, 

Grupa Religijno-Patriotyczna działająca przy Parafii Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny i Klasztorze Ojców Bernardynów w Opatowie powstała w listopadzie 2011 r. 

w kolejnych rocznicach bitwy opatowskiej, w 
Święcie Niepodległości i Konstytucji 3 Maja. 
Uczestniczą w komisjach wyborczych w wy-
borach do Sejmu i Senatu, w wyborach samo-
rządowych.  

Aktywni
Inicjatorem grupy był ojciec Radosław 

Gulba, który pełnił rolę jej opiekuna ducho-
wego. Po jego odejściu opiekunem został oj-
ciec Ezechiel, następnie ojciec gwardian Kry-
spin, obecnie ojciec Demetriusz. 

- Zbieraliśmy różańce misyjne na prośbę 
misjonarzy z Ugandy – mówi ojciec Deme-
triusz. - Spotykamy się, widzimy te same twa-
rze. Są z nami osoby starsze, chore, które nie 
uczestniczą w naszych spotkaniach, ale biorą 
udział w modlitwie w intencji ojczyzny. Są z 
nami duchowo, ale nie fizycznie. Grupa jest 
bardzo aktywna, wiele tematów podejmuje, 
zabiera głos w najważniejszych sprawach ko-
ścioła i ojczyzny.    

Głosy
Teresa Soboń: Całe moje życie to mo-

dlitwa o spokój, pokój, czas bez wojny, bo ja 
się urodziłam tuż przed wojną. Chcę, by pa-
nowała w kraju zgoda. Natalia Malczyk: Nie 
lubię, gdy ktoś wybiela swoją działalność. 
Stanisława Gębarska: Interesują mnie pieśni 
patriotyczne, religijne. Maria Kargul: Modli-
twa dla mnie jest najważniejsza. Barbara Rej: 
Od początku działam w grupie. Denerwują 
mnie niektóre zachowania partii politycz-
nych. Przykro, że nie ma jedności, by działać 
dla dobra ojczyzny. Jadwiga Skoczkowska: Je-
stem od niedawna w grupie. Lubię przebywać 
w tym towarzystwie.  

kultura
W Koprzywnicy odbył się "Przegląd 

Chórów i Orkiestr Dętych", czyli "Ko-
przywnickie Dni Cecyliańskie". Już po raz 
czwarty artyści wspólnie muzykowali ku 
czci Cecylii. Ta święta jest patronką chó-
rzystów, lutników, organistów, a także ze-
społów wokalno-muzycznych. Podczas 
przeglądu Opatowski Ośrodek Kultury re-

prezentowali: Chór Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku oraz Opatowska Orkiestra Dęta 
im J. Grudnia OOK. Ponadto wystąpili: 
Zespół „Powiślanie” z Koprzywnicy, Chór 
Katedralny z Sandomierza, oraz Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta z Koprzywnicy.
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BŁOGOSŁAWI I WITA WSZYSTKICH
stanął pomnik św. Marcina 

Uważam, że pomnik Marcina będzie 
zwieńczeniem tych wszystkich działań, które 
już zostały zrealizowane i ewentualnie, jeśli 
Pan Bóg pozwoli, dalej będą realizowane.     

W stroju biskupa
Bardzo osobiście brzmią słowa księdza 

proboszcza: - Będąc w ubiegłym roku z piel-
grzymką parafian we Francji, przypadkowo, 
gdzieś w Sanktuarium św. Marcina, znala-
złem figurę, która mi się spodobała. To fi-
gura biskupa Marcina w stroju powitalnym, 
pasterza, który błogosławi, trzyma w dłoni 
Ewangeliarz, Księgę Życia i pastorał. Kupi-
łem te figurę, by była pamiątką z Tour, ale też 
inspiracją dla naszego dzieła. 

I tak zrodziła się myśl, by na podstawie 
tej figury stworzyć pomnik św. Marcina.  

Pobłogosław tę figurę
Pomnik odsłonił obecny podczas uro-

czystości 11 listopada, w imieniny patrona 
parafii, ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz.  
- Pobłogosław Panie tę figurę św. Marcina bi-
skupa – modlił się. - Byśmy prosili o jego sta-
wiennictwo, ale także naśladowali, aby w ten 
sposób stać się świadkami twojej prawdy i 

cd ze str. 5
miłości. Użycz nam Panie za pośrednictwem 
św. Marcina biskupa pomocy i obrony. 

Pomnik z piaskowca wyrzeźbili bracia 
Jarosław i Józef Dąbrowscy z Janikowa, 
gmina Ożarów. Pracowali nad nim trzy 

miesiące. Figurę Marcina wykuli z jednej 
bryły. Inne elementy zostały połączone. 
Piaskowiec pochodzi z ich prywatnego 
kamieniołomu.  - Zamówienie było dość 
szybkie, krótki termin wykonania – mó-
wią. - Wzór był zasugerowany z albumu 
poświęconemu świętemu.  To wizytówka 
naszej pracy.
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oświata

PRZEDSZKOLE 
CZYTA DZIECIOM

W konkursie brały udział wszystkie 
przedszkolaki z pomocą swoich wycho-
wawczyń. Do realizacji 10 zadań zostali też 
włączeni rodzice oraz zaproszeni goście. 
Projekt koordynowały: Anna Dziadowicz, 
Iwona Karbarz, Grażyna Hajdukiewicz oraz 
Wioletta Malińska.

- Jestem przekonana, że realizacja 
przedsięwzięcia „Zaczytane przedszkole” 
przyniosło naszym dzieciom dużo korzy-
ści - mówi Marta Popek, dyrektor przed-
szkola.  -Nasze przedszkolaki bardzo 
chętnie poznawały świat, były spragnione 
informacji o otaczającej je rzeczywisto-
ści. Książka była najlepszym atrybutem w 
procesie poznawania.

Kącik wymiany książek 
Milusińscy brali udział w debacie 

,,Książka naszym przyjacielem”. W pięk-
nie zaaranżowanej sali przedszkolnej, 

wśród wielu ciekawych i kolorowych ksią-
żek dzieciaki chętnie opowiadały o swo-
ich ulubionych bohaterach bajek i baśni 
oraz historiach w nich zawartych. Pod-
czas rozmów przedszkolaki jednogłośnie 
uznały, że książka jest naszym przyjacie-
lem. Podawały na to wiele argumentów. 

W holu głównym przedszkola po-
wstał „Kącik wymiany książek”. Każdy 
rodzic razem ze swoim dzieckiem mógł 
zabrać z półeczki wybraną opowieść do 
poczytania w domu. Następnego dnia 
był zobligowany do umieszczenia jej z 
powrotem. Ta wymiana sprawiła przed-

Przedszkole Publiczne przystąpiło do „Ogólnopolskiego Konkursu dla Wychowaw-
ców i Przedszkolaków” zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w War-
szawie. Konkurs pod hasłem „Zaczytane przedszkole” odbywał się od  marca do 30 
listopada br. 

szkolakom wiele radości, a jednocześnie 
nauczyła odpowiedzialności za wypoży-
czoną lekturę.

Bal postaci z bajek
Międzynarodowy Dzień Postaci z Ba-

jek, przypadający na dzień 5 listopada, 
dzieciaki uczciły przychodząc do przed-
szkola przebrane w przepiękne, bajkowe 
stroje. Tego dnia wzięły udział w balu 
postaci z bajek. W trakcie zabawy odbyły 
się konkurencje wymagające wykazania 
się znajomością treści bajek, dzieci roz-
wiązywały zagadki, rozpoznawały bajkę 
po rekwizycie oraz po przeczytanym frag-
mencie tekstu. 
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Ogromnym zainteresowaniem przed-
szkolaków i ich rodziców cieszył się 
zorganizowany w listopadzie rodzinny 
konkurs plastyczny „Moja wymarzona 
książka – projekt okładki”. 

Do udziału zostali zaproszeni też go-
ście. W innowacyjnej imprezie promu-
jącej czytelnictwo wzięła udział grupa 
młodzieży z Zespołu Szkół nr 2, która 
wystawiła przedstawienie „Jaś i Małgosia”. 

Pięciolatki z grupy „Leśne Duszki”, 
rewanżując się, zaprezentowały przy-
byłym inscenizację „W bibliotece”. Wi-
dzami byli rodzice, dzieci z oddziałów 
przedszkolnych SP nr 2, zaproszeni go-
ście. Spektakle dostarczyły dzieciom dużo 
radości, wrażeń i pozytywnej energii. 

Wszystkim podjętym w przedszkolu 
działaniom towarzyszyła idea głośnego 
czytania.  Do codziennej akcji włączyli 
się nauczyciele i pracownicy przedszko-
la, rodzice oraz wolontariusze ze szkół. 

Szczególnie miło wspominają dzieci gło-
śne czytanie bajek zaproponowane przez 
Bernadettę Barę, kierownika referatu 

organizacyjnego Urzędu Miasta i Gmi-
ny oraz Małgorzatę Śliwę z Powiatowej i 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. 
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widowisko w Opatowskim Ośrodku Kultury

Uczestnicy spektaklu:
Sara Al Kantar, Mateusz Woźniak, Aleksandra Molisak, Karolina Strzępska, Aleksandra 

Kolasa, Magdalena Grzyb, Natalia Szymańska, Zuzanna Zwolińska, Zuzanna Pater, Paulina 
Lis, Katarzyna Gardynik, Przemysław Kidoń, Jakub Piątek, Mateusz Firmanty, Konrad Olaś, 
Marcel Przygoda, Aleksandra Basak, Bartosz Stańczyk, Szymon Banaś, Kinga Brodawka, 
Amelia Zieja, Amelia Trytko, Julia Kapsa, Zuzanna Susło, Magdalena Susło, Zofia Skórska, 
Weronika Gumuła, Alicja Staniszewska, Michał Różalski, Karolina Grabowiec, Julia Toboła, 
Gabriela Kowaluk, Łukasz Wożniak, Kamil Skuza oraz uczniowie klas mundurowych ZS Nr1 
w Opatowie. 

POLSKA TO WIELKA RZECZW Opatowskim Ośrodku Kultury od-
była się premiera spektaklu ,,Polska to 
Wielka Rzecz”. Młodzież przedstawiła 
najważniejsze chwile z przeszłości na-
szego narodu, którego 123-letnie zma-
gania z niewolą przyniosły upragnioną 
niepodległość. 

Zróżnicowany i niezwykle bogaty re-
pertuar spektaklu wypełniły piosenki le-
gionowe, jak też współczesne nawiązujące 
do postaw patriotycznych, które wykony-
wali soliści przygotowani przez Magdale-
nę Szemraj. 

przygotowana przez Romana Dulnego. 
Przedstawienie zostało wzbogacone przez 
obecność na scenie męskiej grupy z klasy 
mundurowej wcielającej się w żołnierzy 
walczących o wolną Polskę. 

Różne formy wypowiedzi scenicznej, 
kostiumy, muzyka i scenografia przygo-
towana przez Beatę Piątek sprawiły, że 
przedstawienie stało się barwnym wido-
wiskiem. Przejmujące sceny pożegnań 
i powrotów walczących o wolną Polskę 
żołnierzy, wypowiadane i wyśpiewane 
teksty, wzruszały widzów i dostarczały 
im silnych emocji. Publiczność nie kryła 
swoich łez i podziwu dla młodych arty-
stów, czego dowodem były niegasnące 

Teksty pochodzące z dzieł Stanisława 
Wyspiańskiego, Juliusza Słowackiego, Cy-
priana Kamila Norwida, Krzysztofa Ka-
mila Baczyńskiego, przekazywane przez 
aktorów przygotowanych przez Edytę 
Gwoździk były mocno brzmiącym ak-
centem widowiska. Niezwykle ujmująca 
etiuda taneczna wykonana przez tancerki 
do muzyki Fryderyka  Chopina, została 

brawa. 
Spektakl zaszczycił swoją obecnością 

prałat ks.dr Michał Spociński, proboszcz 
Parafii św. Marcin. Po spektaklu dyrektor 
OOK Dorota Jopek w imieniu burmi-
strza Andrzeja Chanieckiego podzięko-
wała widzom za przybycie, a artystom za 
wspaniałe przedstawienie tak ważnych 
wydarzeń z historii naszej ojczyzny. Po-
gratulowała też Edycie Gwoździk, opie-
kunowi artystycznemu Opatowskiego 
Teatru Muzycznego, autorce scenariusza.

Po spektaklu odbył się koncert pieśni 
legionowych w wykonaniu Chóru Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, który prowa-
dzi Pawał Żerdecki. 
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nasze firmy

BIZNES W ŚRODKU MIASTA  

MEDAL DLA CUKIERNI
pączek od „Szarego” 

Pomysł na życie
– Ukończyliśmy studia i szukaliśmy po-

mysłu na pracę, na realizację swoich pasji – 
mówią Iwona i Andrzej Dąbrowscy. - Posta-
nowiliśmy otworzyć własną firmę. 

Zaczęli wynajmować budynek przy ulicy 
Kilińskiego, gdzie kiedyś znajdował się sklep 
Spółdzielni Inwalidów. Były to największe 
pomieszczenia w centrum miasta pod wzglę-
dem powierzchni, duże podwórko, do dyspo-
zycji cała posesja. Dobra lokalizacja, wszędzie 
blisko. Niekiedy tylko utrudniony jest tutaj 
dojazd ze względu na zakorkowanie tej części 
miasta, występuje problem z rozładunkiem. 
Państwo Dąbrowscy płacą czynsz administra-
torowi budynku, który reprezentuje Gminę 
Żydowską.

Handel coraz większy
Najpierw sprzedawali materiały budow-

lane, później przeszli na materiały wykoń-
czeniowe. W asortymencie posiadają płytki 
wszystkich polskich producentów, artykuły 
sanitarne, kabiny, wanny, szafki, baterie, a tak-
że farby. 

Ich działalność ciągle się rozszerza. Myślą 
o sprzedaży internetowej. Od tego roku pro-
wadzą filię w Baćkowicach. - W wynajmowa-
nych pomieszczeniach brakuje powierzchni, 
by zająć się ciężką budowlanką – tłumaczą 
Dąbrowscy. 

Lokal, gdzie znajduje się filia, jest już ich 
własnością. - Tu, w Opatowie, nie ma takiej 
możliwości, byśmy w centrum miasta mieli 
swoją działkę, swój lokal dostosowany pod 
materiały budowlane – mówią. - To jest zbyt 
ciasne miasto, położone w dołku. Owszem, 
posiadamy działkę, ale jest na wylocie z Opa-

towa, niedaleko przyszłej obwodnicy. 

Bezpośrednie dostawy, ceny konku-
rencyjne 

Firma „Rem” rozwija się, ma wielu 
klientów. Mieszkańcy chętnie nabywają tu 
niezbędne materiały wykończeniowe. Naj-
większy zbyt mają na płytki łazienkowe. Lu-
dzie budują nowe domy, remontują stare, 
modernizują, unowocześniają. Bardzo dużo 
materiałów sprzedają nie tylko mieszkańcom 
Opatowa, ale okolic, także Ostrowca Święto-
krzyskiego, Sandomierza, Staszowa. 

- Możemy utrzymywać niskie ceny, bo 
mamy podpisane umowy z producentami 
polskimi na bezpośrednie dostawy, bez żad-
nych pośredników – chwalą się. – To dlatego 
nasze ceny mogą być konkurencyjne, dobre 
dla klientów.  

Cały czas inwestują pieniądze w program 
projektowania, który jest ciągle ulepszany, 
usprawniany. Przez to klient może na ekranie 
widzieć swoją przyszłą łazienkę, a nie tylko ją 
sobie wyobrażać. 

- Obecnie najmodniejszy w wyposażeniu 
jest minimalizm, modne kolory – biel i sza-
rość – opowiada pani Iwona. - Do łask wraca 

Firma „Rem” zajmuje się sprzedażą płytek ceramicznych oraz wyposażenia sa-
nitarnego i materiałów wykończeniowych. Powstała w marcu 2003 r. i od początku 
zajmuje pomieszczenia przy ulicy Kilińskiego 11. 

kamień, metal i szkło, a także motywy de-
koracyjne o strukturze 3D. Dominują me-
ble wykończone płytą lakierowaną. Zawsze 
staramy się posiadać w ofercie te produkty, 
które są poszukiwane przez naszych klien-
tów. 

Dzieci interesują się firmą
Nie martwią się zmienianymi przepi-

sami podatkowymi, składkami na ZUS. 
Wszelkie rozliczenia prowadzi za nich Biu-
ro Rachunkowe. Chcą, by wszystkie doku-
menty były w porządku. 

Obecnie firma zatrudnia 7 osób, w tym 
4 – w Opatowie. Mają dzieci w wieku 7 i 
10 lat. Czy przejmą firmę po rodzicach?  
– Dzieci jak najbardziej na tę chwilę prze-
jawiają zainteresowanie handlem – mówią 
państwo Dąbrowscy. -  A co będzie w przy-
szłości, to nie wiadomo. 

Współpraca z środowiskiem
Jak firma uczestniczy w życiu społecz-

nym środowiska? Jak współpracuje z lokal-
nymi organizacjami? – W miarę naszych 
możliwości wspieramy sport, zwłaszcza 
Opatowski Klub Sportowy.  W 2011 i 2016 
r. otrzymaliśmy statuetki za wsparcie finan-
sowe i rzeczowe dla OKS.  

To zainteresowanie sportem wynika z 
tego, że sami się nim zajmują. Dzieci grają 
w piłkę ręczną, siatkową, uprawiają karate. 
Wszyscy pływają.  

Cukiernia „U Szarego” została odzna-
czona Srebrnym Medalem imienia Jana 
Kilińskiego przyznanym przez Związek Rze-
miosła Polskiego.

-  Medal przyjąłem z wielkim zadowo-
leniem, jesteśmy tutaj blisko 60 lat – mówi  
Edward Szary, założyciel cukierni, który obec-
nie prowadzi zakład z synami. Jarosławem i 
Waldemarem. - Podobno nie ma rzemieślni-
ka, by tak długo prowadził zakład. To 
wyraz uznania dla mojej pracy. 

Zakład specjalizuje się w pącz-
kach, które otrzymały znak produktu 
regionalnego. Niewiele cukierni ma 
swoje wyroby na takiej liście. Pączków 
zakład produkuje najwięcej, oprócz 
tego różne ciasta, asortyment ma dość 
bogaty.  

Synowie Edwarda Szarego twier-
dzą, że zadowolenie z pracy jest duże, 
bo zakład wrósł w pejzaż Opatowa i 
regionu. - To takie podziękowanie za 
naszą pracę  – mówią. - Produkujemy 

ciągle tymi samymi metodami, ludzie są przy-
zwyczajeni do smaku. Czasami stoją w dłu-
gich kolejkach, by kupić od nas pączek. 

Edward Szary otrzymał medal podczas 
zebrania sprawozdawczo-wyborczego Cechu 
Rzemieślników i Przedsiębiorców w Opato-
wie. Przyznała go Izba Rzemieślnicza w Kiel-
cach. Medal wręczał jej przedstawiciel oraz 
prezes cechu opatowskiego, Teresa Gajewska. 
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nasze podróże z historią

KATYŃ Z MOTOCYKLA 

Spod Grobu 
Nieznanego Żołnierza

Z motocyklistami skupionymi w Sto-
warzyszeniu Międzynarodowy Motocy-
klowy Rajd Katyński miałem zaszczyt 
już dwukrotnie udać się na Kresy Rze-
czypospolitej, aby oddać hołd bohate-
rom spoczywającym w tej ziemi. To była 
również możliwość odwiedzenia Polaków 
mieszkających na dawnych terenach Pol-
ski.   

Motocyklowy Rajd Katyński w tym 
roku pojechał na Wschód już siedemna-
sty raz. W pierwszym uczestniczyło kil-
ka motocykli, w tegorocznym wyruszyło 
około 150 maszyn, udekorowanych bia-
ło-czerwonymi flagami. 

Rajd, tradycyjnie jak co roku, ruszył 
z warszawskiej Świątyni Opatrzności Bo-
żej, gdzie od 2017 r. w Panteonie Wiel-
kich Polaków spoczywają prochy twórcy 

rajdu, komandora Wiktora Węgrzyna. 
Uroczysty start nastąpił spod Grobu Nie-
znanego Żołnierza w Warszawie. Hono-
rowy sygnał w 2016 r. dała wdowa po ge-
nerale Andrzeju Błasiku, w tym roku - syn 
rotmistrza Witolda Pileckiego.  

W ciągu trzech tygodni trwania rajdu 
przejechaliśmy ponad 7,5 tys. km, mieszka-
jąc w namiotach i żywiąc się w warunkach, 
które można nazwać wojskowo-polowymi. 
Bywało i tak, że na miejsce przeznaczenia 
przyjeżdżaliśmy po zmroku, na szybko 
rozstawialiśmy namioty, później uczest-
niczyliśmy we mszy świętej, sprawowanej 
codziennie w kolejnych miejscach zwią-
zanych z historią Rzeczypospolitej, szyb-
ko jedliśmy kolację i zasypialiśmy. Rano, 
nierzadko jeszcze przed świtem, pobudka, 
szybka toaleta i śniadanie, pakowanie mo-
krych od rosy namiotów na motocykle i 
„na koń” w dalszą drogę.

Miejsca obowiązkowe
Na Wschodzie miejsc związanych z hi-

storią Polski jest pełno i nie sposób odwie-
dzić wszystkie podczas jednego rajdu. Są 
jednak co roku miejsca obowiązkowe. Do 
takich należą: Cmentarz Orląt Lwowskich, 
Huta Pieniacka (polska wieś, której miesz-
kańcy zostali  wymordowani przez bande-
rowców w czasie Rzezi Wołyńskiej), Jazło-
wiec (znany z Cudownego Obrazu Matki 
Bożej Jazłowieckiej, ale także ze sławnego 
Pułku Ułanów Jazłowieckich), Kamieniec 
Podolski, Chocim, Latyczów, Bykownia, 
Kozielsk, Ostaszków, Miednoje, Kuropa-
ty, Wilno, Ponary, cmentarz na Rossie, ale 
ponad wszystko Katyń i Smoleńsk. Miejsca 
tragiczne dla Polaków, związane z wydarze-
niami zarówno naszej najnowszej historii, 
jak i tej odległej. 

Ogromne wrażenie zrobiły na mnie 
przede wszystkim miejsca, w których spo-
czywają szczątki Polaków pomordowanych 
wiosną 1940 r. Niesamowite przeżycia to-
warzyszyły mi zarówno przy wjeździe do 
lasu w Bykowni pod Kijowem, gdzie droga 
prowadząca do miejsca spoczynku Polaków 
jest udekorowana powiązanymi na drze-
wach biało–czerwonymi i żółto-niebieski-
mi wstążkami symbolizującymi żywą pa-
mięć o ofiarach, jak i na cmentarzu w lesie w 
Miednoje i na cichym, pozbawionym nawet 
śpiewu ptaków miejscu kaźni naszych roda-
ków spoczywających w katyńskim lesie. 

Z biało-czerwonymi flagami
Te miejsca skrywa ogromna tajemnica. 

Wywołują one bardzo głębokie przeżycia, 
nawet wśród tych mniej wrażliwych osób. 
Tym bardziej, że jako uczestnicy rajdu mie-
liśmy przywilej spać w namiotach w tych 
lasach, na terenie memoriałów. Po zmro-
ku uczestniczyliśmy tam w uroczystych 
mszach świętych, odprawianych przy po-
chodniach przez księży - motocyklistów, 
podróżujących razem z nami. 

W sporej grupie spokojnych, poukładanych i życzliwych motocyklistów dużą część 
stanowią ci, którzy jeżdżą, aby umocnić swoją wiarę i zademonstrować patriotyzm, 
miłość do Polski. 
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sport

ZWYCIĘZCY Z „DWÓJKI” 

gmina Opatów na Międzynarodowych Targach Turystycznych

Wszędzie tam docieraliśmy na motocy-
klach przystrojonych biało-czerwonymi fla-
gami, budząc powszechne zainteresowanie 
i sympatię zwykłych ludzi. Rajd niósł prze-
słanie przyjaźni pomiędzy słowiańskimi na-
rodami oraz głosił potrzebę pokoju. Wszę-
dzie tam, gdzie docieraliśmy, mówiliśmy o 
tym, że nie jedziemy odbierać polskich ziem 
Ukrainie czy Białorusi, ale czcić pamięć po-
ległych i pomordowanych oraz przestrzegać 
przed popełnianiem w przyszłości błędów, 
które już w historii zostały popełnione. 

Nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że 
tzw. wielka polityka psuje relacje pomiędzy 
zwykłymi ludźmi, wprowadza niepotrzeb-
ne bariery i uprzedzenia. Nie jestem od-
osobniony w twierdzeniu, że ze strony zwy-
kłych Rosjan, w szczególności rosyjskich 
motocyklistów odczuwaliśmy ciągłą opiekę 
i troskę o to, żebyśmy w ich kraju czuli się 
dobrze i bezpiecznie. Rosjanie nie czują do 
nas nienawiści. 

 
Rekolekcje w siodle

Rajd Katyński to wielka lekcja historii, 
patriotyzmu, a także swoiste rekolekcje w 
siodle motocyklowym. Nie da się w żaden 
sposób oddzielić historii Polski od chrze-
ścijaństwa, dlatego też w tej podróży msze 
święte były punktem nieodłącznym.

Rajd Katyński ma w sobie jakąś taką 
nieopisaną moc, która scala i wiąże więzami 
koleżeństwa, a nierzadko i przyjaźni moto-
cyklistów w nim uczestniczących. Weterani 
rajdu mawiają, że z tej wyprawy każdy przy-
jeżdża odmieniony, wyciszony. 

Dla wielu z nas rajd był okazją, aby jesz-
cze raz ustalić hierarchię rzeczy ważnych w 
swoim życiu. Obcując z samym sobą, z gło-
wą zamkniętą w kasku analizując na kolej-
nych etapach pobyt w mijanych miejscach, 
bez problemu ożywialiśmy w sobie na nowo 
miłość do Ojczyzny, której ogromna część 
pozostała na Kresach. Miłość, o której nie-
rzadko zapominamy rzucając się w wir co-
dziennych zadań i obowiązków. 

Każdemu, kto kocha podróże moto-
cyklowe (kobiety także nie są wyłączone z 
rajdu, czego dowodem może być moja żona, 
uczestnicząca w tegorocznym rajdzie), kto 
nie boi się surowych warunków życia, kto 
interesuje się historią, dla kogo wiara i 
Polska nie są tylko pustymi sloganami, po-
lecam tę wyprawę. To szlak chwały oręża 
polskiego, szlak mogił zesłańców i jeńców. 

To wyprawa, która co roku odbywa się 
pod wypisanym na kamizelkach rajdowców 
hasłem księdza prałata Zdzisława Jastrzę-
biec Peszkowskiego: „Kocham Polskę i Ty 
Ją kochaj”. Tylko tyle, ale i aż tyle.

Grzegorz Gajewski

II edycja Targów World Travel Show 
odbyła się w dniach 20 do 22 październi-
ka 2017 roku w największym w tej części 
Europy Centrum Targowo-Konferencyj-
nym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie 
koło Warszawy. 

Gmina Opatów wspólnie z Hotelem & 
Restauracją „Miodowy Młyn” prezentowa-
ła nasze walory turystyczne, sztandarowe 
obiekty: kolegiatę opatowską, podziemną 
trasę turystyczną, klasztor i kościół ojców 

bernardynów, „Krówkarenkę”, ale także za-
mek Krzyżtopór w Ujeździe oraz produkty 
- pączki z cukierni „U  Szarego” i Krówkę 
Opatowską.

Międzynarodowe Targi Turystyczne 
World Travel Show to jedno z głównych 
wydarzeń targowych branży turystycznej 
w Polsce. Jego misją jest promocja polskich 
regionów i firm działających w branży tury-
stycznej, kreowanie nowego standardu tar-
gów turystycznych oraz integracja branży.

10 listopada na rynku odbyła się V 
edycja Opatowskiego Biegu Niepodległo-
ści. Wzięli w nim udział uczniowie Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Partyzantów Ziemi 
Opatowskiej.  

W poszczególnych kategoriach zajęli wy-
sokie pozycje. W kategorii OPEN w grupie 

dziewcząt czołowe miejsca przypadły uczen-
nicom klasy V: I miejsce – Aleksandra Two-
rek, II -Klaudia Siuda. Opiekunem grupy 
był Artur Waszczyk. Impreza miała na celu 
popularyzację biegania wśród mieszkańców 
powiatu oraz  wartości patriotycznych. Gra-
tulujemy wszystkim uczestnikom.
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unikat w sztuce sakralnej 

ZAGADKOWE DZIEJE TORKULARU
„Rachelin herbu Krucyni, włoch biskup Krakowski za panowania Kazimierza Mnicha w 1040 r. w lasach nad rzeką Łukawką wzniósł kościół 

drewniany i osadziwszy przy nim kapłana, z okolicznych wsi utworzył parafię. Biskup Lambert Zula, Polak herbu Starża, kościół ten poświęcił”.

Takie początki kościoła pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 
dziś będącego świątynią klasztoru oo. Ber-
nardynów oraz kościołem parafialnym w 
Opatowie przedstawił w swoim opracowa-
niu „Dekanat opatowski” ks. Jan Wiśniew-
ski. Świętując 550-lecie obecności bernar-
dynów w naszym mieście cofnijmy się na 
chwilę do początków chrześcijaństwa na 
żmigrodzkim wzgórzu…

Ołtarz słynął cudami
W miejscu istniejącego obecnie baroko-

wego kościoła już prawie tysiąc lat temu mógł 
się pojawić kościółek drewniany, zapewne 
grodowy, jeden z pierwszych na ziemiach 
polskich. Jako fundacja z czasów Kazimierza 
Odnowiciela wpisywał się w sieć utrwalenia i 
może odbudowy (po tzw. „reakcji pogańskiej”) 
chrześcijaństwa w państwie Piastów. Oddajmy 
ponownie głos ks. Wiśniewskiemu: „… około 
1140 roku, Piotr Dunin herbu Łabędź (…) na 
miejscu drewnianego kościoła w Opatowie 
wzniósł nowy z ciosu”. Wspominali o tym daw-
ni kronikarze: Marcin Bielski i Kasper Niesiec-
ki, utwierdzając wiadomości o istnieniu świąty-
ni wcześniejszej, niż kolegiata pod wezwaniem 
św. Marcina. Kościół na Żmigrodzie przejęli na 
przestrzeni lat 1467 – 1472 bernardyni, two-
rząc tu jeden ze swoich pierwszych konwentów 
w Polsce. Następnie, za sprawą remontów w 
XVII w. kościół z gotyckiego przybrał kształt 
barokowy. Jego obecny wygląd to prawdopo-
dobnie efekt pracy Bernarda Meretyna – lwow-
skiego architekta, zmarłego w 1759 r. prekurso-
ra form rokokowych na ziemiach polskich. W 
wystroju wnętrza odnajdujemy dzieła takich 
twórców, jak malarz – bernardyn Franciszek 
Lekszycki czy mistrz lwowskiej rzeźby rokoko-
wej Maciej Polejowski. Lecz nas interesuje w tej 

chwili inny, dość zagadkowy zabytek…
Tradycja głosi, że w 1077 r. w miejscowej 

świątyni mszę św. przed ołtarzem „Torkular 
zwanym” odprawił św. Stanisław ze Szczepa-
nowa. Nie dyskutując na temat możliwości ist-
nienia w Opatowie (ówczesnym Żmigrodzie) 
tego typu wizerunku już w XI w. trzeba przy-
znać, że przez wieki otaczany był wielkim na-
bożeństwem. Jak podawał ks. Jan Wiśniewski, 
w 1679 r. biskup krakowski Mikołaj Oborski 
w opatowskim kościele „zaprowadza Bractwo 
Dobrej Śmierci i ołtarz zw. Torkular uprzy-
wilejowanym czyni”. Natomiast, jak czytamy 
również w „Dekanacie opatowskim”: „Zawie-
szone na ołtarzu wota dowodzą, że niejedna 
dusza doznała tu ulgi i nie jedno serce pod 
wpływem widoku męki Boga – Człowieka 
zapałało miłością ku Stwórcy i Zbawicielowi”. 
Z kolei ks. Karol Targowski, tworząc w 1934 r. 
coś w rodzaju kościelnego inwentarza powtó-
rzył, a nawet rozbudował legendę o obecności 
tu św. Stanisława: „Zaszczyt dla kościoła uczy-
nił w roku 1077-ym święty Stanisław Szcze-
panowski (na dwa lata przed śmiercią) jako 
biskup krakowskiej diecezji.  Z Sandomierza, 
wizytując ówczesną kolegiatę i inne kościoły, 
szedł do Żmigrodu (dziś Opatowa), klęczał w 
połowie drogi, stąd Kleczanów dzisiejsza pa-
rafia i kościół pod wezwaniem św. Stanisława, 
w Opatowie wizytował kościół Panny Marji, 
przenocowawszy u ówczesnego proboszcza 
(kolegiaty jeszcze nie było), zbudowana dopie-
ro 1180 roku, odprawił mszę świętą przed ołta-
rzem Pana Jezusa Chrystusa „in torculare”. Ks. 
Targowski pisał też o renowacji zabytku: „Przy 
odnowieniu tego ołtarza, już za mojego rektor-
stwa, korba – świder  drewniany zaginął, doda-
ny Duch Św. w postaci gołębicy…” i w innym 
miejscu: „Ołtarz odnowiony. Dodana rzeźba 
Ducha Św. w postaci gołębicy, tło z ciemno 
czerwonego aksamitu, kosztem pani Łucji ze 
Stecińskich Adamskiej, odnawiał Krzywicki z 
Radomia”. Jak wynika z opisu Osoba Ducha 
Świętego została do rzeźby dodana całkiem 
współcześnie. Opiekun klasztoru w począt-
kach XX w. zamieścił  również następującą 
informację: „Obraz olejny, jakby kopie naszej 
rzeźby na płótnie widziałem w kościele Iłżec-
kim”. Pisał też o tym, że ołtarz słynął cudami 
i był ozdobiony przez „kilkanaście srebrnych 
serc”, stanowiących wota. 

Tłocznia mistyczna
Obecna rzeźba autorstwa anonimowego, 

być może ludowego artysty to zapewne ko-
pia poprzedniej (poprzednich?). Choć bywa 

datowana na XVII w., widać w niej wpływy 
sztuki gotyckiej, może z II połowy XV w., z 
czasów działalności Wita Stwosza. Przedsta-
wienie szokuje współczesnych zarówno swo-
im realizmem, jak i odbieraną bezpośrednio 
wymową. Jednakże symbolika Tłoczni Mi-
stycznej jest oczywista. Ks. Władysław Fuda-
lewski pisał: „Rzeźba przedstawia, jak Ojciec 
niebieski wtłacza cały ciężar okrutnych mąk 
na ramiona Jednorodzonego Syna, który z 
całą pokorą jako Bóg człowiek dobrowolnie 
wziął na siebie”.  

Skąd nazwa Torkular? To łacińskie sło-
wo oznacza właśnie tłocznię i pojawia się w 
Księdze Izajasza (63, 2-3): Dlaczego krwawa 
jest Twoja suknia i szaty Twe jak u tego, co 
wygniata winogrona w tłoczni? / Sam jeden 
wygniatałem je do kadzi i ani jednego z ludu 
nie było ze mną (Quare ergo rubrum Est in-
dumentum tuum et vestimenta tua sicut cal-
cantium in torculari? / Torcular calcavi solus 
et de gentibis non Est vir mecum). 

Torcular Christi to przedstawienie obec-
ne w sztuce Zachodu od XII wieku, ale nie-
zbyt rozpowszechnione. O ile w różnych 
krajach Europy spotyka się tego typu obrazy, 
to rzeźb jest niewiele. Tym bardziej Torkular 
opatowski stanowi unikat, który miałem za-
szczyt nieco przybliżyć naszym Czytelnikom. 

Zbigniew Zybała   
Literatura: 

Pismo Święte Starego Testamentu, Księga Izajasza 63, 2-3.
Ks. Władysław Fudalewski, Miasto Opatów podług 

miejscowych źródeł i podań. Warszawa, 1895.
Ks. Karol Targowski, Kościół filjalny Wniebowzięcia 

Marji przy klasztorze poklasztornym w Opatowie. 
Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu, Akta Wnie-

bowzięcia NMP Opatów 1865 – 1983 – I. 
Ks. Jan Wiśniewski, Dekanat opatowski. Radom, 1907.
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VI Ogólnopolska Konferencja Historyków, Archeologów, Prawników i Politologów

PRZESZŁOŚĆ ODKRYWANA 
NA NOWO

W Opatowskim Ośrodku Kultury od-
była się Ogólnopolska Konferencja Histo-
ryków, Archeologów, Prawników i Poli-
tologów. Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jacek Cheba w imieniu burmistrza An-
drzeja Chanieckiego powitał wszystkich 
jej uczestników i życzył owocnych obrad. 

Dzieje polityczne
- Spotykamy się już po raz szósty i po-

woli staje się to cykliczna impreza – nie krył 
satysfakcji dr Radosław Kubicki, jeden z or-
ganizatorów spotkania. - W obecnej konfe-
rencji na pewno ważnym elementem, prze-
wijającym się w kolejnych wystąpieniach są 
dzieje polityczne Opatowa. Mamy o tym 
przynajmniej trzy referaty.

Organizatorzy konferencji postarali 
się, by i tym razem nie zabrakło ciekawych 
tematów. Dr Radosław Kubicki z Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
przygotował referat o wyborach do władz 
samorządowych miasta Opatowa w okre-
sie I Rzeczypospolitej na tle praktyk wy-
borczych w innych wybranych ośrodkach 
miejskich. Dr Paweł Paciorek z Kielc mówił 
o posłach sejmiku opatowskiego w czasach 
stanisławowskich. Z kolei  dr hab. prof. 
UJK Mariusz Nowak  z UJK w Kielcach 
przygotował referat o próbach adaptacji 
podopatowskich majątków ziemskich do 
zmian sytuacji ekonomicznej w II RP na 
przykładzie rodu Horochów, O Opato-
wie, Sandomierzu i Ożarowie  na łamach 
„Ojczyzny” w latach 1918-1931 referował 
natomiast mgr Rafał Segda z UJK w Kiel-
cach. Dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys z UJK 
w Kielcach mówił o ofiarności duchowień-
stwa diecezjalnego na cele dobroczynne w 
Opatowie i okolicach 1939-1945, dr Ad-
rian Mitręga z UJK w Kielcach o wyborach 
samorządowych w Opatowie i powiecie 
opatowskim w 2014 roku. 

Miejscowi badacze
Z dużym zainteresowaniem przyjęto 

wystąpienia miejscowych historyków, re-
gionalistów: mgr Wiktora Węglewicza, 
który obecnie jest związany z UJ w Krako-
wie. o dziejach szkoły prywatnej w Gierczy-
cach założonej przez Augusta Łempickiego 
w latach 1908-1916, mgr Agnieszki Śliwy z 
Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej imienia  Stanisława Czernika w 
Opatowie o zawartości czasopisma „Ziemia 
Opatowska” oraz  wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej w Opatowie, mgr Andrze-
ja Żychowskiego o ludności żydowskiej w 
Opatowie w I połowie XX wieku.  

- Referat „Dzieje szkoły prywatnej w 
Gierczycach” zwrócił moją szczególną uwa-

gę – wypowiadał się zastępca dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 1, Robert Wójcik. – 
Wiktor Węglewicz odkrył nowe źródła, do-
kumenty, do których wcześniej nie dotarli 
badacze opracowujący monografię szkoły. 
To była szkoła prywatna, dlatego trochę 
inaczej funkcjonowała. Referat był bardzo 
spójny, dobrze opracowany pod względem 
naukowym. Ciekawy był też referat dra Ra-
dosława Kubickiego o samorządzie i referat 
dra Pawła Paciorka o posłach sejmiku opa-
towskiego. Oczywiście z zainteresowaniem 
słuchałem też Andrzeja Żychowskiego. 

- Przedstawiam referat o zawartości 
„Ziemi Opatowskiej” w latach 1986-2017 

– powiedziała Agnieszka Śliwa. - Wydo-
byłam regionalizm, różnorodność porusza-
nych tematów w periodyku. Podkreśliłam 
pracę, którą wykonało towarzystwo przez 
ponad 30 lat. Jestem opatowianką od uro-
dzenia, obecnie pracownikiem miejscowej 
biblioteki.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Żychowski podziękował za szóstą 
już konferencję. Nie ukrywał, że tak cieka-
we spotkanie powinno być szerzej promo-
wane i z jego  tematami należy dotrzeć do 
większej liczby mieszkańców. Konferencję 
prowadzili: dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys, 
dr Radosław Kubicki.
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DYBOWSCY W KONSPIRACJI
ciekawi ludzie 

Szanowni Czytelnicy Kwartalnika ,,Opa-
tów”. Chcę Wam przybliżyć sylwetki ludzi,  
żołnierzy wyklętych, których życie związane 
jest z naszym miastem. Zacznę od rodziny 
Dybowskich, bohaterów trzech miast – 
Opatowa, Krakowa i Legnicy. 

Adiutant generała
Rodzina Dybowskich, Władysław, Kata-

rzyna i 10-letni syn Konrad zamieszkali naj-
pierw w dworku w Oficjałowie, a następnie 
wynajęli mieszkanie u opatowskiego Żyda, 
przy ulicy Piłsudskiego 38 (dzisiejsza ulica Ko-
ściuszki). Dom ten później należał do rodzeń-
stwa Franciszki i Jana Bakalarskich. Istnieje 
do tej pory, ale jest w stanie ruiny. Dybowscy 
mieszkali w naszym mieście od 1929 r. 

Władysław Dybowski urodził się 17 maja 
1890 r. w Warszawie. Po zdaniu matury w 
szkole realnej, w latach 1912 – 1917 studio-
wał w Kijowskim Instytucje Handlowym. 
Wiosną 1917 r. zmobilizowany został do 
armii rosyjskiej, trafił do Kijowskiej Szkoły 
Wojennej z  przydziałem do 4 Pułku Strzel-
ców Polskich, z którym walczył na froncie au-
striackim. Od sierpnia w korpusie wschodnim 
generała Józefa Dowbor-Muśnickiego, brał 
udział w walkach z Niemcami jako dowódca 
kompanii i adiutant pułku. Gdy korpus został 
zlikwidowany, przedarł się do Rumunii. Po 
powrocie do Polski osiadł w Stanisławowie. 
Brał udział w wojnie z bolszewikami. Po ko-
lejnych awansach za zasługi w walkach, mię-
dzy innymi pod Czotkowem i Husiatynem 

został adiutantem generała Józefa Hallera. Po 
wojnie pozostał w wojsku. Odbył szkolenie w 
Centrum Szkolenia Kawalerii w Grudziądzu. 
Po kolejnych awansach został dowódcą szwa-
dronu 6. Pułku Strzelców Konnych w stopniu 
rotmistrza, a następnie adiutantem pułku. 

W tajnej organizacji 
Po przeniesieniu w stan spoczynku za-

mieszkał wraz z rodziną w Opatowie. W la-
tach 30. podjął działalność polityczną w Or-
ganizacji Polskiej – tajnej zhierarchizowanej 
strukturze Obozu Narodowego. Od 1929 r. 
pracował w naszym mieście jako dyrektor w 
Spółdzielni Rolno-Handlowej. Od 1932 r. 
był dyrektorem w Urzędzie Rozjemczym do 
Spraw Wiejskich Własności Rolnych. 

W latach 30. był założycielem i redakto-
rem naczelnym gazety ,,Echo Ziemi Opatow-
skiej”, której mottem było hasło ,,Jednością i 
pracą – do potężnej Polski”. Poruszał w swych 
artykułach sprawy wielkiej polityki światowej, 
jak również tematykę lokalną Ziemi Opatow-
skiej. Syn Dybowskich, Konrad, uczęszczał do 
Gimnazjum Imienia Bartosza Głowackiego, 
które ukończył egzaminem maturalnym w 
1938 r.  

W czasie okupacji niemieckiej rodzi-
na Dybowskich przeniosła się do Krakowa, 
gdzie Władysław podjął pracę w zakładach 
Zieleniewskiego. Wciąż związany z OP jako 
oficer w stopniu majora znalazł się w struk-
turach Narodowych Sił Zbrojnych. W 1942 
r. był twórcą i dowódcą Krakowskiej Brygady 
Obrony Narodowej. Po wkroczeniu Armii 
Czerwonej do Krakowa wstąpił do PPR, 
gdzie zajmował się działalnością szpiegowską 
na rzecz OP oraz Zrzeszenia WIN.

W sierpniu 1945 r. na polecenie władz 

komunistycznych przeniósł się do Legnicy, 
gdzie został wiceprezydentem miasta odpo-
wiedzialnym za sprawy administracyjne. Swo-
je stanowisko wykorzystywał do działalności 
wywiadowczej. W jej ramach udało mu się 
pozyskać do współpracy dwóch oficerów ra-
dzieckich ze sztabu Północnej Grupy Wojsk 
Radzieckich. Zdobyte informacje przekazy-
wał do krakowskiej komórki WIN, która wy-
syłała je do Londynu.

Jesienią 1946 r. Urząd Bezpieczeństwa 
rozpracował krakowskie, warszawskie i legnic-
kie struktury WIN. Wśród aresztowanych 
znaleźli się Władysław Dybowski i jego syn 
Konrad, w czasie wojny żołnierz AK, a póź-
niej członek antykomunistycznego podzie-
mia w Krakowie. Przewieziono ich do aresz-
tu śledczego na warszawskimi Mokotowie. 
Więcej wiadomości na temat Władysława i 
Konrada Dybowskich i ich ostatnich chwil 
życia w więzieniu można przeczytać w książce 
prof. Władysława Bartoszewskiego „Syndykat 
zbrodni” wydanej w Paryżu w 1986 r. 

Ojca i syna Dybowskich oskarżono o 
działalność przeciwko Polsce Ludowej i szpie-
gostwo. 16 czerwca 1947 r. Wojskowy Sąd Re-
jonowy w Warszawie pod przewodnictwem 
ppłk. Jana Hryckowiana skazał obu na karę 
śmierci. Wyrok wykonano 31 sierpnia 1947 r. 
w więzieniu mokotowskim. Zwłoki pochowa-
no w nieznanym miejscu. W 1993 r. Sąd War-
szawskiego Okręgu Wojskowego unieważnił 
wyroki skazujące. Symboliczne groby majora 
Władysława Dybowskiego i jego syna Konra-
da znajdują się na Cmentarzu Powązkowskim 
w Kwaterze ,,Na Łączce”. Należy wspomnieć 
też o dwóch mieszkańcach Opatowa, o Ste-
fanie i Stanisławie Krasińskich, którzy byli 
najbardziej związani z małżeństwem Dybow-
skich. 

Więzienie na Montelupich
O działalności konspiracyjnej mjr Wła-

dysława Dybowskiego na Dolnym Śląsku 
wiedziało tylko kilka osób. Na miejscu w Le-
gnicy wtajemniczeni byli jedynie bracia Kra-
sińscy – Stanisław i Stefan. Dybowski znał ich 
jeszcze z okresu, kiedy mieszkał i pracował w 
Opatowie. Stanisław był wtedy jego służącym, 
a Stefan kolegą szkolnym Konrada, któremu 
korepetycji udzielała Katarzyna Dybowska. 
Krasińscy w Legnicy zamieszkali razem z 
Dybowskim. Obu zatrudnił w zarządzie miej-
skim, Stanisława jako szofera prezydenta mia-
sta, a Stefana jako ślusarza. Stefan po jakimś 
czasie zrezygnował i powrócił do swojego za-
wodu z okresu okupacji, do pracy szewca.

Starszy z braci, Stanisław ps. „Skrzyp” (ur. 

Konrad Dybowski

Dom, w którym mieszkali Dybowscy.
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NA WIGILIĘ
z Borysławia przybyła do Opatowa kulinaria

1911) w czasie okupacji przeniósł się z Opato-
wa do Krakowa, gdzie znalazł zatrudnienie w 
zakładach Zieleniewskiego. W 1942 r. wstąpił 
do Krakowskiej Brygady Obrony Narodowej, 
organizacji kierowanej przez Władysława Dy-
bowskiego, w której pełnił rolę łącznika. Krót-
ko po wojnie służył w Wojsku Polskim. W 
tym okresie składał „Przemyskiemu” raporty 
o stanie liczbowym swojego oddziału, jego 
uzbrojeniu, wyposażeniu oraz o nastawieniu 

Władysław Dybowski

żołnierzy do Armii Czerwonej. 
W październiku 1945 r. został zdemobi-

lizowany i udał się do Legnicy, gdzie wstąpił 
w szeregi PPR. Stefan Krasiński (ur. 1923) po 
wojnie wyjechał do Krakowa. Tam po rozmo-
wie z Władysławem Dybowskim zdecydował 
się na wspólny wyjazd z nim na ziemie odzy-
skane.  

Stefan Krasiński na polecenie Włady-
sława Dybowskiego trzykrotnie podróżo-
wał z Legnicy do Krakowa, by dostarczyć 
raporty Konradowi Dybowskiemu. Było 
to w październiku 1945 r. oraz w lutym i 
kwietniu 1946 r. Krasińskich aresztowano 
16 października 1946 r. Trzy dni później 
zostali przekazani z katowickiego WUBP 
do WUBP w Krakowie, gdzie poddano ich 
przesłuchaniom. Bracia sądzeni byli w tzw. 
procesie odpryskowym. Wojskowy Sąd Re-
jonowy w Krakowie pod przewodnictwem 
mjr dr Karola Peczenika 18 stycznia 1947 
r. skazał Stanisława Krasińskiego na karę 
pięciu lat pozbawienia wolności za przyna-
leżność do Krakowskiej Brygady Obrony 
Narodowej i nielegalne przechowywanie 
broni, a Stefana Krasińskiego na dwa lata 
więzienia za pełnienie funkcji łącznika w 
nielegalnej organizacji. Na tym samym po-
siedzeniu sądu wyrok otrzymała żona Wła-

dysława Dybowskiego, Katarzyna, którą 
skazano na trzy lata więzienia za pełnienie 
funkcji łączniczki KBON oraz przechowy-
wanie materiałów propagandowych otrzy-
manych z organizacji WiN. 

Krasińscy karę odbywali w więzieniu 
Montelupich w Krakowie. Obu 15 marca 
1947 r. skrócono wyrok na mocy amnestii. 
Prawdopodobnie w tym samym czasie więzie-
nie opuściła Katarzyna Dybowska. Stanisław 
Krasiński pozostał w Krakowie, gdzie zmarł 
7 sierpnia 1989 r. Natomiast Stefan Krasiń-
ski powrócił do rodzinnego Opatowa. Zmarł 
12 marca 1997 r. Katarzyna Dybowska prze-
niosła się do Limanowej (zmarła 23 września 
1972 r.) 

Władze miasta Legnicy ogłosiły rok 2017 
rokiem majora Władysława Dybowskiego. 
Cześć ich pamięci!

(Artykuł ten powstał dzięki otrzymanym 
materiałom od Bogumiły Grudniewskiej z 
Opatowa, Marcina Makuch, dyrektora Mu-
zeum Miedzi w Legnicy, Jarosława Czuba  z 
Opatowa, Tomasza Baradzieja z Opatowa,  
mojego syna. Zdjęcia Władysława i Konrada 
Dybowskich wykorzystane w artykule pocho-
dzą z archiwum Instytutu Pamięci Narodo-
we).

Marek Baradziej    

Świąteczny sernik czekoladowy ze 
śliwkami 

Składniki: Spód 400 g ciasteczek; peł-
noziarnistych, 150 g rozpuszczonego ma-
sła. Masa: (wszystkie składniki w tempera-
turze pokojowej) 1000 g serka kremowego 
(serek Philadelphia lub serek Ulubiony z 
Wielunia lub Turek Świeży Naturalny lub 
serek kremowy z Piątnicy, 200 g gorzkiej 
czekolady, 1 puszka mleka skondensowane-
go, 3 jajka, 1 łyżeczka cynamonu, 1 łyżecz-
ka przyprawy do piernika, 175 ml kwaśnej 
śmietany, 2 łyżki mąki ziemniaczanej; 200 
g suszonych śliwek, 150 g rumu/ lub wody. 

Ciasteczka rozkruszyć na drobne 
okruszki i połączyć z jeszcze ciepłym, roz-
puszczonym masłem. Masą wyłożyć spód 
tortownicy o średnicy 26 cm. Wyrównać, 
docisnąć masę i wstawić do lodówki na 
przynajmniej 30 minut. Śliwki namo-
czyć-najlepiej dzień wcześniej lub kilka 
godzin wcześniej- w rumie lub w wodzie. 
Następnie namoczone śliwki podgrzewać 
w małym rondelku razem z rumem/wodą  
na małym ogniu kilka minut, aż się lekko 
podgrzeją. Jeszcze ciepłe dobrze zmikso-
wać. Przestudzić. Czekoladę rozpuścić w 

kąpieli wodnej i połączyć ze zmiksowany-
mi śliwkami. Do miski włożyć zmiksowa-
ne śliwki z czekoladą, serek kremowy, mle-
ko skondensowane, jajka, śmietanę mąkę 
ziemniaczaną, cynamon, przyprawę do 
piernika. Wszystko dobrze zmiksować do 
połączenia. Przełożyć masę do tortownicy 
i wstawić do piekarnika nagrzanego 
do 160 stopni. Piec około godziny. 
Uchylić piekarnik i zostawić ciasto 
do przestudzenia a następnie wsta-
wić do lodówki na kilka godzin lub 
na całą noc. Można polać polewą 
czekoladową.

PS. Kochani Mieszkańcy mia-
sta i gminy Opatów. Na zbliżające 
się święta Bożego Narodzenia w 
imieniu swoim, Sióstr i Mieszkanek 
Schroniska dla Kobiet w Lipowej 
życzę wiele mocy, pokoju, radości, 
potrzebnych łask i Bożego błogosła-
wieństwa płynącego od Dzieciątka 
Jezus dla Waszych Rodzin, Dzieci 
oraz Osób samotnych i niepełno-
sprawnych. Niech Święta Rodzina z 

Nazaretu będzie dla Was, Kochani, podporą 
w podejmowaniu nieraz trudnych decyzji. A 
światło gwiazdy betlejemskiej niech będzie 
znakiem na szlaku do prawdziwego szczę-
ścia w Nowym 2018 Roku. Dziękujemy za 
duchowe i materialne wsparcie. Zapewnia-
my o naszej pamięci w modlitwie.
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Fot. 4 – Zarząd i Rada Gminy w Opatowie w 1937 r. Dru-
gi od lewej siedzi Józef Polak, na zdjęciu są znane i zidenty-
fikowane osoby: pierwszy z lewej Jan Żółciak, trzeci – Waw-
rzyniec Redlich, następnie to późniejszy poseł Paweł Wróbel, 
Andrzej Oficjalski, syn Jana. 

Fot. 5 – Powiatowa Rada, w centrum starosta Wacław Boł-
dok, od góry pierwszy z lewej Józef Polak. Na zdjęciu jest tez 
Wincenty Michalski z Okaliny, Wawrzyniec Redlich.

Fot. 6 – Pierwsza komunia Reginy Szewczyk (Polaków-
ny).  Zdjęcie z 1932 wykonane w kolegiacie. – Miałam czarne 
lakierki - pamięta. – Mam na sobie piękną sukienkę komu-
nijną, „przechodnią”. Siostra Helena była trzy lata starsza ode 
mnie i po niej ją otrzymałam. Po mnie sukienkę tę założyła 
na komunię następna moja siostra, dwa lata młodsza Urszula.     

Fot. 7 – Następne zdjęcie z cyklu komunijnego. Komunia 
Zbigniewa Polaka (1926-2010), zdjęcie z 1934 r. Poszedł rok 
wcześniej do szkoły

Fot. 8 – Na zdjęciu siostra Urszula (1924-2002). Zdjęcie 
Urszuli w wieku około 20 lat. - Lubiła się fotografować – pa-
mięta Regina Szewczyk. – Miała wesołe usposobienie. 

Fot. 9 – Józefa Polak z córkami, Heleną (1919-1993), Ur-
szulą (1924-2002), Reginą. Zdjęcie wykonane około 1941 r. 

Fot. 10 – Dwie siostry Polakówny, Regina i Urszula, zdję-
cie z około 1940 r. wykonane w Oficjałowie w ogrodzie przed 
domem. Modne wówczas berety na głowach.  

Fot. 11 – Dwie siostry, Regina i Urszula, ale w innych 
strojach. Typowa moda tamtych czasów. Zdjęcie zostało wy-
brane ze względu na piękne stroje.

Fot. 12 – Zdjęcie Reginy Szewczyk z synem Krzysztofem  
Szewczykiem (1942-1979). - Zdjęcie wykonał mój mąż Zdzi-
sław w 1943 r. – wyjaśnia pani Regina. – On je również wy-
wołał.

Fot. 13 – Bracia Reginy podczas okupacji przed domem w 
Oficjałowie, pierwszy od lewej Zdzisław (1917-1989), dru-
gi Zbigniew (1926-2010). Zbigniew jest ojcem Mirosława 
(ur. 1965 r.) i  Grzegorza (ur. 1959 r.).  Żoną Zbigniewa była 
Zdzisława Polak z domu Orłowska, ur. w 1937 r., mieszka w 
Oficjałowie, w rodzinnym domu Polaków.   

Fot. 14 -  Zdjęcie z komunii syna Reginy, Krzysztofa Szew-
czyka z 1951 r. Klęczy trzeci od lewej w pierwszym rzędzie.       

Urodziła się w 1922 r., mieszka w Oficjałowie, wyszła za 
mąż za Zdzisława Szewczyka w 1940 r. Po II wojnie, od 1947 
r. do 1955 r., pracowała w mleczarni, potem do 1982 r. jako 
kasjerka w Banku Spółdzielczym. Znana była wśród mieszkań-
ców, że szybko wypłacała pieniądze i nigdy się nie myliła. Od 
35 lat przebywa na emeryturze.

Z obszernego albumu fotografii Regina Szewczyk wybrała 
te, które pokazują bogate tradycje patriotyczne i społeczni-
kowskie rodziny. 

Fot. 1 - Józef Polak (1883-1969), współzałożyciel Oficjało-
wa, obok rodziny Oficjalskich i Gibalskich, członek Związku 
Włościańskiego, który utworzył liceum opatowskie, założyciel 
PSS „Społem” w Ostrowcu Świętokrzyskim w 1917 r. Fotogra-
fia z 1942 r. z.kenkarty.

Fot. 2 - Tradycje patriotyczne, niepodległościowe rodziny. 
– To brat mojej mamy Józefy Polak, Stanisław Krupa (1900-
1966) – mówi Regina Szewczyk. - Zdjęcie pochodzi z 1918 r., 
gdy miał 18 lat i poszedł na ochotnika do walk o Lwów. Potem 
był zawiadowcą stacji granicznej z Niemcami w Laskowicach 
Pomorskich koło Piły. W 1939 r. dostał się do niewoli niemiec-
kiej.   

Fot. 3 – Stanisław Krupa. Zdjęcie przysłane do rodziny z 
oflagu w 1940 r. 
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cd na str. 22 i 23

Z rodziny 
założycieli Oficjałowa

Regina Szewczyk jest córką Józefa Polaka, jednego z 
trzech założycieli Oficjałowa, obok  Jana Oficjalskiego i Gi-
balskiego.   
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