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prace remontowe, prace konserwacyjne

Płyta 
doktora Wiciejewskiego 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej odnowiło płytę nagrobną doktora Lu-
dwika Wiciejewskiego. To jedna z mniej znanych postaci lekarskiej palestry w naszym 
rejonie.

Grobowiec jak nowy
Pieniądze na odnowienie grobu Ludwi-

ka Wiciejewskiego (1840-1905) pochodzi-
ły z kwest  zbieranych na cmentarzu przez 
członków towarzystwa. 

Były prezes towarzystwa Wojciech 
Gdowski nawiązał kontakt z firmą Kamie-
niarstwo Artystyczne i Budowlane w Rżu-
chowie, gmina Sadowie. Jej właściciel, Piotr 
Kot, podjął się wykonania prac.  

Płyta z piaskowca została wyczyszczona 
i podniesiona do góry, bo znacznie opadła i 
znajdowała się poniżej okolicznych grobów. 
Wszystkie prace kosztowały około 3,5 tys. 
zł. Członek towarzystwa Mirosław Polak 
wykonał bezpłatnie prace porządkowe. 

Z drobnej szlachty
Grobowiec Ludwika Wiciejewskiego 

znajduje się przy końcu głównej alejki cmen-
tarza. Lekarz pochodził z drobnej szlachty, 
rodziny mieszkającej od wielu pokoleń na 
ziemi lubelskiej. Jego ojciec Jan Wiciejewski 
(1806 – 1885) był urzędnikiem państwo-
wym, burmistrzem Krasnobrodu (1840 – 
1847), Urzędowa (1847 – 1854), następnie 
Szczebrzeszyna (1855 - 1865). Matka An-
tonina z Korsneków (1811 - ?) zajmowała 
się domem i wychowaniem dzieci. 

Państwo Wiciejewscy, jak podaje An-
drzej Zychowski, dochowali się czworga 
dzieci: Ludwika Zefiryna urodzonego 23 
sierpnia 1840 r. w Krasnobrodzie, Antonie-
go Wincentego i Marcelego Anastazjusza 
urodzonych 21 stycznia 1845 r. w Krasno-
brodzie, Konstancję Scholastykę urodzoną 
7 lutego 1847 r. w Krasnobrodzie i Eufe-
mię Teofilę urodzoną 4 września 1854 r. 
w Szczebrzeszynie. Jan Wiciejewski był 
człowiekiem uległym wobec władz carskich 
i ściśle wypełniającym ich polecenia. Uboż-
sza ludność Szczebrzeszyna urządziła pod 
jego domem 2 sierpnia 1861 r. tzw. „kocią 
muzykę”, jako wyraz dezaprobaty wobec 
jego zachowania. 

Najstarszy syn Wiciejewskich, Ludwik 
Wiciejewski, ożenił się z Aleksandrą Kur-
cewiczówną (1848 – 1929) w Lublinie 17 
lipca 1871 r. Małżonkowie zamieszkali w 
Szczebrzeszynie, mieli trójkę dzieci: Marię 

Ludwikę (ur. 1872 r.), Stefana Aleksandra 
(ur. 1875 r.), Karola Jana (ur. 1876 r.). 

Doktor Wiciejewski po ukończeniu 
studiów na wydziale lekarskim rozpoczął 
pracę w szpitalu św. Katarzyny w Szcze-
brzeszynie, następnie w Nowo Aleksandrii 
(Dęblin) i jako lekarz powiatowy w Ko-
zienicach (wymieniony w Kalendarzu In-
formacyjnym Guberni Radomskiej na rok 
1903). 

W tym czasie lekarzem powiatowym 
w Opatowie był jego przyjaciel z czasów 
kozienickich Piotr Paweł Bortnowski. Na-
leży w tym miejscu przypomnieć, że Opa-
tów był jednym z większych miast Guberni 
Radomskiej i być może Wiciejewski objął 
posadę w szpitalu opatowskim. Przebywał 
w naszym mieście krótko, zmarł 1 stycznia 
1905 r. i został pochowany na cmentarzu 
w Opatowie. Jego małżonka zmarła w Lu-
blinie 21 stycznia 1929 r. w wieku 81 lat i 
została pochowana w na cmentarzu parafii 
św. Jana.

Kolejne prace do wykonania 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opa-

towskiej, oprócz odnowienia płyty dok-
tora Ludwika Wiciejewskiego, wcześniej 
wykonało prace przy grobowcach doktora 

Malhomme,  rodziny Korycińskich, Pogo-
rzelskiego. W planach są kolejne prace. To 
zawsze jest kolegialna decyzja. 

Członkowie towarzystwa przychodzą 
na cmentarz i decydują, który grobowiec re-
montować. Jest jeszcze do odnowienia gro-
bowiec organisty Władysława Gnatowskie-
go, który zmarł przed II wojna światową. 

Niezbędne jest też w najbliższym czasie 
odnowienie grobu grenadiera Emanuela 
Becka, który zginął podczas I wojny świa-
towej. Żeliwny krzyż wymaga piaskowania 
i konserwacji.   

Kwesty na cmentarzu trwają od 10 lat. 
Każda z nich jest dokumentowana. Nieste-
ty, z przyczyn epidemiologicznych w tym 
roku zbiórka pieniędzy nie odbyła się, bo 
cmentarze zostały zamknięte.

Andrzej Żychowski Mirosław Polak, Wiesław Baka 
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Burmistrz
Miasta i Gminy Opatów

Grzegorz Gajewski

Niech ten cudowny czas szczególnych

Świąt Bożego Narodzenia w tak trudnym okresie  

napełni wszystkich Nas radością i nadzieją.

Życzymy Państwu dużo zdrowia, ciepła i miłości wśród bliskich, 

pomyślności w życiu prywatnym oraz  zawodowym 

a zbliżający się nowy 2021  Rok 

niech spełni najskrytsze marzenia i obfituje w łaski 

oraz błogosławieństwo Boże.
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z życia samorządu

Drodzy Państwo, 
powoli dobiega końca rok 2020. Rok szczególny, który na pew-

no zapisze się trwale zarówno w historii naszego Opatowa, jak 
również w historii Polski, Europy i świata. Rok naznaczony pan-
demią koronawirusa, który jesienią powrócił ze zwielokrotnioną 
siłą i boleśnie doświadczył wielu z nas.

Pandemia, oprócz oczywistych skutków zdrowotnych dla 
ludzi, pociągnęła i nadal pociąga za sobą negatywne skutki spo-
łeczne i ekonomiczne w skali globalnej. Jak łatwo obliczyć, kwota 
ponad stu miliardów złotych wydanych przez Polskę tylko w roku 
2020 na walkę ze skutkami pandemii, wystarczyłaby na pokrycie 
wszystkich wydatków i inwestycji Miasta i Gminy Opatów (która 
dysponuje budżetem rocznym w wysokości nieco ponad 50 milio-
nów złotych) przez okres dwóch tysięcy lat!!! Mam świadomość, 
że niezależnie od negatywnych skutków finansowych, obowiązu-
jące w całym kraju obostrzenia pociągają za sobą wiele trudności. 
Mieszkańcy mają problemy z załatwieniem codziennych spraw w 
urzędach. Zdalne funkcjonowanie szkół rodzi problemy dla dzieci 
i ich rodziców, ograniczony dostęp do służby zdrowia stwarza nie-
bezpieczeństwo dla osób starszych i schorowanych…

Negatywne skutki wirusa odczuwa również samorząd. Bez 
cienia przesady można stwierdzić, że mijający rok to pod wielo-
ma względami rok stracony.. Dlatego niezmiernie się cieszę, że 
pomimo tak fatalnych okoliczności, udało się nam zrealizować 
praktycznie wszystko, co na ten rok założyliśmy i że wykorzystali-
śmy dużą część środków finansowych wywalczonych dla Opatowa 
jeszcze w roku 2019. 

W ostatnim kwartale tego roku oddaliśmy do dyspozycji miesz-
kańców wyremontowane ulice Zwierzdowskiego, Nowopolną i No-
wowałową. Dziś już wiemy na pewno, że Opatów otrzymał kolej-
ne dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, tym razem 
na budowę drogi łączącej ulicę Cegielnianą z sołectwem Okalina. 
Budowa tej drogi będzie nas kosztować jedynie 20% jej wartości, 
pozostałą część udało się pozyskać ze środków rządowych. Przy 
opatowskich szkołach podstawowych pojawiły się nowe, bezpieczne 
przejścia dla pieszych, wykonane dzięki współpracy ze Starostwem 
Powiatowym i dzięki pozyskaniu znacznych środków finansowych 
z zewnątrz. Wybudowana została  również świetlica w Czerni-
kowie Opatowskim. W najbliższych dniach zakończymy remonty 
świetlicy – remizy w Podolu, a także termomodernizację budynku 
Urzędu Miasta i Gminy.  

Bardzo dobre efekty w dalszym ciągu przynosi doskonała 
współpraca naszego samorządu ze Starostwem Powiatowym. 
Dzięki niej, zakończyliśmy ugodą spór sądowy, który w poprzed-
niej kadencji został wytoczony Gminie Opatów przez Powiat Opa-
towski. Spór dotyczył sprzedaży przez Gminę działki położonej w 
kwadracie ulic Szpitalnej, Kościuszki i Promenady. Zawarcie ugo-
dy spowodowało, że po stronie Gminy nie ma już ryzyka ewentu-
alnej konieczności zapłaty na rzecz Powiatu odszkodowania, które 
wg naszych szacunków znacznie przekroczyłoby kwotę jednego mi-
liona złotych…

Współpraca pomiędzy samorządami, to udział we wspólnych 
projektach, dzięki którym do Opatowa płyną zewnętrzne środki, 
ale także w pracach, które wymagają współdziałania ze wzglę-
du na swoją skalę. Jednym z takich przedsięwzięć jest powstająca 
właśnie przy współpracy Opatowskiego Ośrodka Kultury oraz Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta, której utworzenie obiecałem Państwu po objęciu 
przeze mnie funkcji Burmistrza. Jestem szczęśliwy, że dzięki zaan-
gażowaniu dyrektor OOK, pani dr Longiny Ordon, funkcję kapel-
mistrza nowopowstającej orkiestry, zgodziła się objąć wyjątkowa 

osoba - pani Izabela 
Wojcierowska, znana 
Polakom jako laure-
atka polsatowskiego 
programu The Brain 
– Genialny Umysł. 
Jestem przekonany, 
że już wkrótce bę-
dziemy mogli cieszyć 
nasze uszy muzyką 
wykonywaną przez 
nasze uzdolnione 
dzieci i młodzież.    

Dobre, a nawet 
bardzo dobre wia-
domości płyną do 
Opatowa ze strony 
Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych 
i Autostrad. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych 
dwóch – trzech miesięcy zostanie ogłoszony przetarg na projekt i 
budowę oczekiwanej od dziesięcioleci obwodnicy naszego miasta. 
Jak ważna to dla nas wszystkich inwestycja, nie trzeba chyba niko-
go przekonywać. Dodatkowo już najprawdopodobniej w przyszłym 
roku GDDKiA rozpocznie budowę chodnika wzdłuż drogi krajo-
wej nr 74 na bardzo niebezpiecznym odcinku od Adamowa aż do 
Balbinowa.

W dalszym ciągu trwają rozmowy z Urzędem Marszałkow-
skim dotyczące pozyskania dużych środków finansowych na prze-
budowę Rynku, budowę letniego basenu na Kani oraz rozpoczęcia 
projektu pod nazwą Europejskie Centrum Templariuszy w Opato-
wie, które w moim przekonaniu pozwoli na przeniesienie naszej 
Gminy w zupełnie inny wymiar pod względem turystyki. Te roz-
mowy zmierzają powoli ku szczęśliwemu, mam nadzieję, finałowi 
i bardzo prawdopodobne, że jeszcze przed końcem bieżącego roku 
będziemy mogli się cieszyć możliwością realizacji tych strategicz-
nych dla interesów Opatowa inwestycji.      

Póki co, wielkimi krokami zbliżają się przygotowania do Świąt 
Bożego Narodzenia. To szczególne w swoim wymiarze Święta, któ-
re w tym roku będziemy zmuszeni obchodzić inaczej niż zazwy-
czaj. Mimo wszystko jestem przekonany, że przywiązanie Polaków 
do tradycji oraz tkwiące w nas poczucie wyjątkowości tych Świąt, 
pozwolą nam choć na chwilę zapomnieć o otaczającej nas przykrej 
i niebezpiecznej dla naszego zdrowia i życia rzeczywistości.

Na ten nadchodzący czas świętowania Narodzenia Pana, pro-
szę abyście Państwo przyjęli najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
zdrowia i zdrowia.

W imieniu własnym oraz całego samorządu życzę Państwu 
również siły i wytrwałości do przezwyciężenia trudności związa-
nych z pandemią oraz głębokiej wiary w to, że już za kilka miesię-
cy nasze życie powróci do normalności. Życzę Państwu rodzinnego 
ciepła, ale przede wszystkim tego, co w istocie tych Świąt jest naj-
ważniejsze; obfitości łask i nieustającego błogosławieństwa Nowo-
narodzonego Pana oraz opieki Matki Najświętszej. 

Wesołych, zdrowych i błogosławionych Świąt oraz szczęśliwego, 
lepszego niż mijający, Nowego Roku 2021.  

Grzegorz Gajewski
Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
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trzy ulice 

minister Michał Cieślak w Opatowie

Zakończył się remont trzech ulic w 
Opatowie: „Topora” Ludwika Zwierz-
dowskiego, Nowowałowej i Nowopolnej.

Ulica majora „Topora” Zwierzdow-
skiego to łącznik z Rynku od strony ulicy 
Kilińskiego, czyli drogi krajowej numer 
74. Część ulicy miała nakładkę asfalto-
wą, ale na pozostałym odcinku w 2006 r. 
wyłożono kamienie, które zaczęły się już 
kruszyć. Chodniki dla pieszych ze sta-
rych płyt były połamane. 

Na odcinku, na którym był asfalt, 
została położona nowa nakładka. Nato-
miast w miejsce kamieni położono kost-
kę brukową. Na tej ulicy trzeba było rów-
nież zabezpieczyć stary, ukryty pół metra 
pod ziemią, wysoki na dwa metry, kanał 
burzowy. Remont ulicy Zwierzdowskie-
go kosztował ponad 187 tys. zł. 

Na ulicy Nowowałowej położona 
została nowa nawierzchnia oraz chodni-
ki dla pieszych, częściowo wymieniono 
kanalizację deszczową. Wartość wyko-
nywanych prac przekroczyła 413 tys. zł. 
Tańsza była naprawa ulicy Nowopolnej, 
jej koszt to ponad 155 tys. zł. Tu wy-
mienione zostały nawierzchnia jezdni i 
chodniki. 

Na remonty trzech ulic gmina otrzy-
mała dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Prace wykonała ostro-
wiecka firma „Drogowiec”. - Opatów 
czeka na kolejne środki - mówi burmistrz 
Opatowa Grzegorz Gajewski. - Mamy 
ukończoną dokumentację i zabezpieczo-
ny wkład własny na finansowanie remon-
tów kolejnych dróg i ulic w Marcinkowi-
cach, Okalinie, Balbinowie, Zochcinku 

OTWARTE PO REMONCIE

Z WIZYTĄ W RATUSZU

i Gojcowie, a także ulic Górnej, Polnej, 
Kani, Cegielnianej i Cmentarnej w Opa-
towie. Najbliżej jesteśmy pozyskania 

finansowania na drogę łączącą ulicę Ce-
gielnianą z Okaliną, ale o pozostałe też 
będziemy mocno walczyć.

Opatowski ratusz odwiedził Michał 
Cieślak, Minister w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów. Z gościem spotkał się 
burmistrz Grzegorz Gajewski. Minister 
interesował się remontem w ratuszu, 
przebiegiem prac, funkcjonowaniem sa-
morządu w okresie epidemii.  

- Panu ministrowi serdecznie dzięku-
ję za spontaniczną wizytę oraz za bardzo 
konstruktywną rozmowę - powiedział bur-
mistrz Grzegorz Gajewski. - Jestem przeko-
nany, że przyniesie opatowianom bardzo 
wymierne korzyści. Panie ministrze, dzię-
kuję za odwiedziny, życzę sukcesów w pracy 
dla samorządów i zapraszam ponownie po 
zakończeniu remontu.   

Michał Cieślak, poseł na Sejm VIII i 
IX kadencji, 30 września 2020 r. powołany 
został przez Prezesa Rady Ministrów Ma-
teusza Morawieckiego na funkcję Ministra 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 
2014 r., ubiegając się o mandat radnego 
sejmiku województwa świętokrzyskiego, 
przedstawił koncepcję tworzenia Samorzą-
dowych Stref Inwestycyjnych.  

W 2015 r. podczas Konwencji Pro-
gramowej „Myśląc Polska”, zaprezentował 
założenia do reformy handlu żywnością, 
uznając, że należy zobowiązać sieci handlo-
we do częściowego zaopatrzenia w artykuły 
rolno-spożywcze u lokalnych producentów. 
Propozycja ma na celu zapewnienie bez-
pieczeństwa żywnościowego w czasie pan-
demii i wynikających z niej ograniczeń w 
przemieszczaniu się towarów, usług i osób.
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MIZERNA CICHA, 
STAJENKA LICHA…

otwórzmy oczy i serca 

Wszystko wskazuje na to, że w tym 
roku rzeczywiście szopki bożonarodze-
niowe w naszych świątyniach mogą być 
znacznie uboższe niż zazwyczaj, podob-
nie jak i całe obchody pamiątki Narodze-
nia Chrystusa. 

Po wyjątkowo skromnych celebracjach 
Triduum Paschalnego mieliśmy wszyscy na-
dzieję, że Boże Narodzenie będziemy mogli 
świętować „po staremu”… Warto się jednak 
zastanowić, czy tak bogate, kolorowe szopki 
naprawdę przybliżały nas do głębi tajemni-
cy Wcielenia Syna Bożego, który przecież 
przyszedł na świat w ubóstwie i chłodzie? 
Może w ten sposób pragnęliśmy wynagro-
dzić Mu niedostatki, jakich doświadczył 
rodząc się w Betlejem. Z pewnością takie 
przedstawienie Narodzenia Pana Jezusa 
bardziej przemawia do dzieci, ale czy my – 
dorośli – potrafiliśmy przedrzeć się przez 
ten przepych i blichtr do istoty Świąt Boże-
go Narodzenia?

Jeszcze rok temu wszystko wyglądało 
inaczej, chciałoby się rzec: normalnie. Czy, 
aby na pewno? Wyścigi w galeriach handlo-
wych i pogoń za prezentami lub druga skraj-
ność – wyjazd na święta do ciepłych krajów. 
Gdzie w tym wszystkim miejsce dla Boga, 
który przychodzi, aby nas zbawić? W tym 
kontekście zupełnie inaczej brzmią słowa: 
święta, święta… i po świętach. Bowiem w 
tym zgiełku często nie zauważamy, że omi-
nęło nas najważniejsze. Nie ominęło – my 
to przegapiliśmy. Może tegoroczne okolicz-
ności skierują naszą uwagę na to, co napraw-
dę powinniśmy świętować i w jaki sposób. 
Pytanie: czy naprawdę tego chcemy? Czy 
nie wystarcza nam figurka Dzieciątka Jezus 
w kościelnej szopce i obecność na Pasterce?

Tymczasem prawdziwe przyjęcie Chry-
stusa pod dach i przejęcie się Jego obecno-
ścią wymaga niejednokrotnie bardzo rady-
kalnej przemiany życia i zupełnie nowego 
spojrzenia na siebie i świat. A tu w nieda-
lekiej perspektywie „sylwester” i karnawał… 
Nie ma czasu na refleksję, a może nawet 
opamiętanie. Życie uczy nas, że nawet jeśli 
nie chcemy, to okoliczności przychodzą 
nam z pomocą. Za Bożym dopustem dzie-
ją się rzeczy, które zmuszają nas do wery-
fikacji naszych dotychczasowych postaw. 
Wystarczy nie obrażać się na rzeczywistość, 
a otworzyć oczy i serce na nową sytuację i 
próbować w niej odnaleźć swoją drogę do 
spotkania z przychodzącym do nas Bogiem. 
Może w tym roku będzie ono bardziej au-
tentyczne i owocne?
Póki co – z wiarą w lepsze jutro 
– prośmy:
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą…

Podczas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej 30 listopada przewodnicząca Beata 
Wrzołek podała smutną wiadomość. 

- Dzisiaj rano dotarła do nas bardzo 
smutna informacja o śmierci Tadeusza 
Dragana, wieloletniego radnego. Był 
niezwykle zaangażowany w działalność 
na rzecz lokalnej społeczności. Miłym, 
uprzejmym, serdecznym i uśmiechniętym 
człowiekiem, mimo choroby i cierpienia, 
które go dotykały na co dzień. Był kole-
żeński, umiał rozmawiać i współpraco-
wać- mówiła przewodnicząca przed po-
proszeniem radnych o uczczenie pamięci 
zmarłego minutą ciszy.

Tadeusz Dragan miał 68 lat. Urodził się 
2 listopada 1952 r. Był emerytem, ale pro-
wadził jako wspólnik ośrodek kształcenia 
kierowców w Opatowie. Był radnym miej-
skim trzech kadencji, w latach 1990- 1994, 
1994- 1998 oraz 2014- 2018. W kadencji 
1994- 1998 pełnił funkcję wiceprzewodni-
czącego Rady Miejskiej w Opatowie.

projekt  - nasadzenia 

MIODODAJNE 
DRZEWA 

I KRZEWY
Gmina Opatów uczestniczyła w  

pilotażowym projekcie nasadzenia 
drzew i krzewów miododajnych. Jego 
podmiotem jest Samorząd Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. 

Projekt promuje produkcję żywności 
ekologicznej poprzez rozwój pszczelar-
stwa w województwie  świętokrzyskim, 
dzięki czemu dochodzi do zwiększenia 
ilości pożytków pszczelich oraz bioróż-
norodności. 

Opatowski samorząd otrzymał 10 
sztuk sadzonek klonu tatarskiego, 5 -  ja-
błoni rajskiej oraz 20 - budlei Dawida. 
Wszystkie zostały posadzone na działce 
gminnej przy ulicy Kilińskiego w Opa-
towie. 

Projekt wpisuje się w działania przy-
jęte przez Komisję Europejską, które do-
tyczą  rozwoju Strategii Bioróżnorodno-
ści na terenie Unii Europejskiej.

ZMARŁ 
TADEUSZ 
DRAGAN



7OPATÓW nr 4 (36), październik - grudzień 2020

SKAZANY NA ŚMIERĆ
„gryf” Grzegorz Lipiński

miejsca pamięci narodowej  

KWIATY I ZNICZE NA GROBACH

Podchorąży "Gryf" Grzegorz Lipiński 
urodził się  5 września 1922 r. w Sarnach, 
województwo Łuck (Wołyń ), jako syn Cze-
sława i Feliksy z Mazurów. Ojciec Czesław 
był zarządcą majątku Karsy (obok Jało-
węs). Do oddziału „Barwy Białe” pod do-
wództwem ppor. „Mruka” Konrada Suwal-
skiego wstąpił 5 grudnia 1943 r. i był w nim 
dowódcą drużyny. 

Wyrokiem rejonowego sądu wojskowego 
w Kielcach, na sesji wyjazdowej w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, w marcu 1947 r. został ska-
zany na karę śmierci, która na skutek amnestii 
została zamieniona na karę 15 lat więzienia. 
W trakcie odsiadywania kary ponownie wy-
toczono mu proces i został skazany na 3-krot-
ną karę śmierci za działalność w AK w czasie 
okupacji. Zamordowano go w kieleckim wię-
zieniu w wigilię Bożego Narodzenia 1950 r.

Odręczna pisemna relacja, obecnego na 
fotografii „Szatana” Edmunda Szabana:

Oto, co usłyszałem na ten temat od Sta-
nisławy Filarowskiej (cytuję z pamięci): „Mó-
wiono, że Bierut go ułaskawił, lecz ktoś celo-
wo opóźnił dostarczenie ułaskawienia”.

Relacja mojej mamy: „Grześ Lipiński, 
szlachetny, wrażliwy chłopiec, serdeczny 
przyjaciel moich braci, częsty gość w naszym 
domu. Razem  w oddziale „Nurta”, razem 

Po lewej stronie podchor. „Gryf” Grzegorz Lipiński, po prawej – kpr. „Szatan” Edmund 
Szaban. Karsy, kwiecień 1944 r. 

podczas „Burzy”, razem w WIN. Schwytani 
w obławie UB i NKWD zostali aresztowani i 
osadzeni  w sandomierskiej katowni. Mój brat 
Mieczysław został skazany na 15 lat, z czego 5 
odsiedział na zamku w Sandomierzu. Ten od-
ważny żołnierz, zahartowany w boju, wrócił z 
więzienia jako strzęp człowieka. Poddawany 

torturom, nagminnie dręczony, notorycznie 
karany karcerem, zachował godność, płacąc 
zdrowiem i samotnością do końca swoich 
dni.”

 (Notatka i fotografia pochodzą ze zbio-
rów Stanisławy Filarowskiej).

Stanisław Kwiatkowski

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie 
przez cały rok dba o miejsca pamięci 
narodowej, które znajdują się zarówno 
w mieście, jak i na terenie gminy. 

Szczególnie przed dniem Wszystkich 
Świętych, jak co roku, kupowane są kwiaty, 
wieńce oraz znicze, by udekorować nimi 
miejsca pamięci.
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OPATOWSKIE TRADYCJE MUZEALNEKsiądz muzealnik - amator
Zanim w Opatowie pojawiły się moż-

liwości stworzenia prawdziwego muzeum, 
pierwsze próby gromadzenia zabytkowych 
przedmiotów podjął ksiądz Karol Targowski, 
od 1900 r. rektor kościoła pobernardyńskiego 
w Opatowie. Jego postać, przedstawił szerzej 
w 2013 r. na łamach kwartalnika „Opatów” 
regionalista Andrzej Żychowski. Warto zatem 
tylko przypomnieć, że ksiądz K. Targowski 
przy okazji prac remontowych prowadzo-
nych wokół klasztoru odkrył groby z czasów 
pogańskich, w których znaleziono m.in. urny, 
popielnice oraz szereg narzędzi wykonanych 
z kości zwierząt, a także dużo krzemieni. Po-
dobnego znaleziska dokonał we wsi Zochcin. 
Swoje wykopaliska gromadził w pomieszcze-
niach klasztoru i chętnie udostępniał je do 
oglądania zainteresowanym. Jak pisze Andrzej 
Żychowski, było to w istocie pierwsze mini 
muzeum na ziemi opatowskiej.

Powstanie Muzeum PTK w Opatowie
Nie mamy pełnych informacji na temat 

początków działalności w Opatowie Polskie-
go Towarzystwa Krajoznawczego, społecznej 
organizacji, skupiającej entuzjastów poznawa-
nia piękna i historii Polski oraz własnej małej 
ojczyzny. Jak wynika z dostępnych informa-
cji, opatowski oddział PTK rozpoczął swoją 
działalność w 1929 r. W jego skład weszło 38 
członków. Zapewne w 1930 r. wybrane zosta-
ły pierwsze władze oddziału, na czele których 
stanął prezes Zarządu PTK w Opatowie Ta-
deusz Kostkowski. Należy dodać, że w skład 
Zarządu wszedł wtedy m. in. Stefan Kotarski, 
nauczyciel miejscowego Włościańskiego Gim-
nazjum im. Bartosza Głowackiego. Wiemy 
również, że w 1930 r. PTK rozpoczął groma-
dzenie zbiorów historycznych związanych 
z ziemią opatowską, stanowiących zaczątek 
przyszłego muzeum. 

Niebawem S. Kotarski objął funkcję pre-
zesa Zarządu i z tą chwilą działalność PTK 
nabrała znacznej dynamiki. W tym czasie 
opatowski oddział posiadał własne zbiory 
historyczne. Zapewne jeden z pierwszych 
ich publicznych pokazów odbył się 21 lutego 
1932 r. przy okazji obchodów 68 rocznicy 
Bitwy o Opatów stoczonej w trakcie trwania 
powstania styczniowego. 21 lutego 1932 r. po 
okolicznościowym odczycie zatytułowanym 
„Opatów w latach 1861 - 1864”, wygłoszonym 
przez S. Kotarskiego, zaprezentowano zbiory 
zgromadzone przez oddział PTK. Z kolei 10 
kwietnia 1932 r. w Opatowie odbył się zjazd 
regionalny poświęcony pracom nad Słowni-
kiem Geograficznym, na który zaproszono 
przedstawicieli oddziałów w Sandomierzu i 
Ostrowcu. Prawdopodobnie spotkanie odby-
ło się w nowo zakupionym przez opatowski 

Zarząd lokalu towa-
rzystwa, który mieścił 
się przy ulicy Kiliń-
skiego 1. W nim rów-
nież umieszczono po-
siadane zbiory.

5 czerwca 1932 r., 
dzięki energii prezesa 

S. Kotarskiego, oficjalnie otwarto w Opato-
wie Muzeum Etnograficzne Polskiego Towa-
rzystwa Krajoznawczego. Jak informowało 
czasopismo „Echo Ziemi Opatowskiej” z dnia 
15 czerwca 1932 r., uroczystość poprzedzona 
została nabożeństwem w Kolegiacie św. Mar-
cina. Tradycyjnego przecięcia wstęgi dokonał 
zastępca starosty opatowskiego Józefa Wod-
nickiego, referendarz J. Kurzeja. Lokal poświę-
cił i wygłosił okolicznościowe przemówienie 
ks. Antoni Prügel, ówczesny dyrektor Gim-
nazjum im. B. Głowackiego. Następnie, głos 
zabrał S. Kotarski, który podziękował wszyst-
kim za przybycie na uroczystość, a następnie 
scharakteryzował cel powstania muzeum, jego 
zadania i warunki w jakich powstało. Z kolei 
przedstawiciel starosty J. Kurzeja, wyraził w 
imieniu władz powiatowych radość z powsta-
nia nowej placówki kultury i jej doniosłe zna-
czenie dla ziemi opatowskiej. 

W dalszej części odczytano akt erekcyjny 
Muzeum, który podpisali przedstawiciele sta-
rostwa i różnych instytucji. Na zakończenie 
uroczystości prezes S. Kotarski wręczył spe-
cjalne dyplomy dla uczestników kursu na prze-
wodnika po Opatowie. Kurs rozpoczął się 16 
kwietnia 1932 r. i trwał trzy tygodnie. Rozpo-
częło go 48 osób spośród młodzieży szkolnej. 
Po egzaminie przed specjalna komisją, świa-
dectwa jego ukończenia otrzymało 24 uczen-
nic i uczniów Gimnazjum. Kurs zakończyła 
piesza wycieczka do drewnianego kościoła pw. 
św. Mikołaja Biskupa w Gierczycach.

Niewiele wiemy o zbiorach znajdujących 
się wtedy w opatowskim muzeum. Zawierały 
one jednak szereg ciekawych i cennych przed-
miotów. Jak wynika z relacji zamieszczonej w 
czasopiśmie „Echo Ziemi Opatowskiej”, były 
wśród nich m.in. „cenne okazy urn z ozdoba-
mi sznurowymi, narzędzia z kamienia łupane-
go oraz gładzonego, wartościowa mapa Polski 
z 1560 r., miedzioryty z XVII wieku, w tym 
Dahlberga „Spotkanie Karola Gustawa króla 
szwedzkiego z Jerzym Rakoczym, księciem 
siedmiogrodzkim w Modliborzycach” z 1637 
r., kilka szkiców tutejszej okolicy ręką Napole-
ona Ordy przed 100 laty wykonanych, wielki 
plan miasta Łagowa z 1924 r., parę starych ob-

razów, oryginalnych dokumentów itp.”.
Jak zaznaczył redaktor „Echa Ziemi 

Opatowskiej”, dało się zauważyć, „że udział 
w uroczystości wzięła udział cała inteligen-
cja opatowska, z wielkim zainteresowaniem 
oglądając zabytki naszego regionu, ułożone i 
rozplanowane z dużym smakiem. Uroczystość 
zakończono wspólną fotografią”.

Muzeum Ziemi Opatowskiej PTK

W okresie międzywojennym, na terenie 
powiatu opatowskiego działała również druga 
placówka muzealna, której założycielem był 
Oddział PTK w Ostrowcu. W dniu 27 mar-
ca 1926 r. ostrowieccy krajoznawcy oficjalnie 
otworzyli swoje niewielkie (o powierzchni 4 x 
5m) muzeum, znajdujące się w centrum mia-
sta, przy ul. Górzystej 3. W kilku gablotach 
oraz na ścianach eksponowano ciekawe zbiory 
wyrobów krzemiennych, ceramikę, porcelanę 
ćmielowską, medale, numizmaty, sztychy, fo-
tografie i inne zabytkowe przedmioty.

Funkcjonowanie dwóch muzeów regio-
nalnych na terenie jednego powiatu musiało 
w efekcie doprowadzić do ustalenia zakresu 
działania każdego z nich. W listopadzie 1933 
r. na posiedzeniu delegacji oddziałów, opatow-
skiego i ostrowieckiego, z udziałem przedsta-
wiciela centralnych władz PTK, doszło do 
porozumienia i decyzji o utworzeniu jednego 

We wrześniu 2020 r. zainaugurowano oficjalnie działalność  Domu Muzealnego, 
który ma szansę kontynuować liczące ponad 100 lat tradycje opatowskich muzeów.

historii duch tajemny

Wnętrze Muzeum PTK w Ostrowcu

Miedzioryt Erika Dahlberga ze zbiorów 
Muzeum PTK w Opatowie
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W ŚWIECIE NOWYCH TECHNIK  

wspólnego Muzeum Ziemi Opatowskiej, zlo-
kalizowanego częściowo w Ostrowcu i Opato-
wie, na zasadzie regulaminu zatwierdzonego 
przez Zarząd Główny PTK. Jako teren działal-
ności Muzeum obrano cały powiat opatowski. 
Warto wspomnieć, że funkcję prezesa opatow-
skiego Oddziału PTK, pełnił już w tym czasie 
Henryk Zawadzki.

Ustalono, że w Opatowie gromadzone 
będą materiały dotyczące działów: historycz-
no – artystycznego (architektura, rzeźba, ma-
larstwo, grafika, przemysł artystyczny od X do 
XX w.) oraz historycznego (dokumenty, pie-
częcie, monety i medale oraz pamiątki narodo-
we). Każdy z oddziałów miał prowadzić wła-
sną bibliotekę z zastrzeżeniem, że będą się one 
komunikować na temat posiadanych książek i 
wzajemnie sobie je udostępniać. W efekcie w 
Opatowie zgromadzono cenne zbiory histo-
ryczne, w tym: autografy, rękopisy, opatowskie 
dokumenty cechowe, siedemnastowieczne 
sztychy Jeremiasza Falka i Samuela Puffen-
dorfa, prace Napoleona Ordy, zbiory monet, 
chorągiew kościelną z 1861 r. oraz pamiątki z 
lat 1861 – 1864 i pierwszej wojny światowej.

W informacji na temat zbiorów opatow-
skiego muzeum pochodzącej z 1936 r. do-
wiadujemy się, że znajdowały się w nim cenne 
autografy królów Augusta III i Stanisława Au-
gusta, medale, numizmatyka, rękopisy i listy. 
Były wśród nich także m.in. plan regulacyjny 
Łagowa z początków XIX w., sztych S. Puffen-
dorfa, dziewiętnastowieczne litografie Jana Pi-
warskiego i Napoleona Ordy przedstawiające 
miejscowości w okolicach Opatowa. 

Brak jest dokładnych informacji na temat 
opatowskiego muzeum w ostatnich latach 
przed wybuchem drugiej wojny światowej. 
Wiemy jedynie, że w 1936 r. kustoszem obu 
placówek Muzeum Ziemi Opatowskiej był 
Stanisław Radwan, zaś w 1937 r. zastąpiła go 
Maryla Żakowska. Wybuch II wojny świato-
wej we wrześniu 1939 r. zakończył istnienie 
opatowskiego muzeum. Do dzisiaj nie wyja-
śniono, co stało się z cennymi zbiorami. 

 Marek Lis
 Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie

Anna Maluszczak, nauczycielka mate-
matyki i informatyki w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Opatowie, koordynowała w ostatnim 
czasie realizację dużych projektów. Potrafi 
nawiązywać świetne kontakty z uczniami, 
dzięki czemu jej wychowankowie osiągają 
wiele sukcesów. 

Wokół ciekawych projektów
Realizując projekt „mPotęga”, pozyskała 

dla szkoły 5 tys. zł na pomoce i prowadzenie 
zajęć rozwijających. Kolejny - „OSE – wyzwa-
nie – dla szkoły” umożliwił pozyskanie dla 
szkoły pracowni mobilnej składającej się z 16 
laptopów. Z klasami młodszymi prowadziła 
projekt „Tu Programujemy” na robotach Da-
shach.  Była także koordynatorem programu 
,,Aktywna Tablica”, dzięki któremu szkoła za-
kupiła tablicę i ekran multimedialny.

- Moja praca to także stawianie sobie i 
uczniom wyzwań – mówi Anna Maluszczak. 
- W 2019 r. wprowadziłam innowację ,,Od 
matematyki do robotyki”. Otrzymałam pełne 
wsparcie od pani dyrektor Joanny Bińczak , 
która zakupiła 3 mBoty, na których pracowa-
łam z uczniami. Zorganizowałam i przepro-
wadziłam dla uczniów mojej szkoły grę tere-
nową „Z matematyką po Opatowie”.

Anna Maluszczak założyła bloga z cieka-
wymi zadaniami matematycznymi dla swoich 
uczniów. Zorganizowała i przeprowadziła 
konkurs matematyczny „Mistrz Rachunków 
Dwójki”. Konkurs cieszył się ogromnym zain-
teresowaniem uczniów. Brała udział w „Code 
week”, przeprowadzając warsztaty z progra-
mowania dla uczniów klas zerowych.

Sukcesy wychowanków
Swoim doświadczeniem dzieli się z inny-

mi nauczycielami i również od nich czerpie 
inspiracje, poszerzając swój warsztat pracy. 
Była inicjatorem założenia grupy nauczycieli 
z Iwanisk, Lipnika, Włostowa, Tarłowa oraz 
Opatowa, którzy wymieniali się doświadcze-
niami, przeprowadzali lekcje otwarte.      

Wieloletnia praca zaowocowała sukcesa-
mi jej uczniów. Przygotowała wielu finalistów 
i laureatów konkursów ogólnopolskich Pin-
gwin, Panda oraz konkursów kuratoryjnych. 
W ostatnim czasie największe sukces odniósł 
Igor Swat, laureat Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego (będąc w 2 klasie), finalista 
wojewódzkiego konkursu matematycznego. 
Uczeń zajął też pierwsze miejsca w ogólno-
polskim konkursie matematycznym Pingwin 
i Panda, otrzymał wyróżnienie w Międzyna-
rodowym Konkursie Kangur, został finalistą 
Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej 
Gimnazjalistów. Z kolei Wiktoria Gromczyk 

i Jakub Kwiatek to finaliści Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego.

Docenić wysiłek uczniów 
- Moje nauczycielskie credo oddaje wypo-

wiedź Janusza Korczaka: „Dobry wychowaw-
ca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie a 

wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje 
a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z 
dziećmi wiele natchnionych chwil" – mówi 
Anna Maluszczak. 

 Uważa, że zawodowe cechy dobrego 
nauczyciela, które stara się w sobie rozwijać i 
pielęgnować to cierpliwość, zrozumienie, sza-
cunek do drugiego człowieka, sprawiedliwość. 
To także pełne zaangażowanie, otwartość, 
dobroć i chęć niesienia pomocy, poświęce-
nie swojego czasu dla dzieci, motywowanie 
uczniów, wyrozumiałość, umiejętność nagra-
dzania dzieci za ich zaangażowanie i pracę, 
pokazywanie dzieciom godnej naśladowania 
drogi i postawy. Ważna jest też bardzo dobra 
komunikacja w relacjach nauczyciel-dziecko-
-rodzic, stosowanie różnorodnych metod i 
narzędzi dydaktycznych, a także nieustające 
podnoszenie kwalifikacji i samodoskonalenie. 

Stara się pozostawać otwarta na potrzeby 
i zainteresowania uczniów. W swojej pracy 
chce być elastyczna, czasami zadziałać intu-
icyjnie. Uczniowie czują, gdy nauczyciel ich 
akceptuje, docenia. - Zawsze staram się zauwa-
żać,  gdy uczeń pracuje, robi postępy, bo jest to 
dla niego bardzo ważne – podkreśla. - Dlatego 
cieszę się z sukcesu dziecka, dostrzegam jego 
wysiłek. Uważam, że w relacji nauczyciel - 
uczeń obie strony muszą coś dać od siebie.

Anna Maluszczak ukończyła Wy-
dział Matematyki w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Kielcach. Zaraz po 
ukończeniu studiów pracę zawodową 
rozpoczęła w Szkole Podstawowej nr 2 
w Opatowie w roku szkolnym 1995/96.  
W 1997 r. poszerzyła swoje kwalifikacje 
zawodowe, kończąc kierunek informa-
tyka na Politechnice Świętokrzyskiej.

Chorągiew kościelna z 1861r. znajdująca się 
zbiorach Muzeum PTK w Opatowie
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WSPÓLNE INICJATYWY 
W JAGNINIE 

Od lewej Bożena Rycąbel, Emilia Garas, 
Marta Kurzępa, Iwona Piotrowska, 

Od lewej Iwona Piotrowska, Patrycja Niźnik, 
Ewelina Wiatrowska, 

cd na str. 20.

pasjonaci, społecznicy

Koło Gospodyń Wiejskich w Jagninie 
powstało w marcu 2019 r. z inicjatywy 
obecnej sołtys Edyty Łaty. Działa w nim 
30 kobiet i 3 mężczyzn. Od początku ist-
nienia KGW prężnie się rozwija dzięki 
zrozumieniu i wspólnemu działaniu. 

Zaczęło się od pikniku 
W sierpniu 2019 r. KGW zorganizowało 

Piknik Rodzinny. Było to pierwsze tego typu 
wydarzenie w Jagninie i od razu zakończone 
sukcesem. Oprócz pysznych domowych dań 
i ciast przygotowanych przez panie, udało się 
zapewnić muzykę na żywo oraz dmuchaniec 
dla najmłodszych. Do Jagnina zawitali tłum-
nie mieszkańcy sąsiednich wsi oraz przed-
stawiciele władzy, miedzy innymi burmistrz 
Grzegorz Gajewski, starosta Tomasz Staniek, 
a także zaproszone koła z sąsiednich miejsco-
wości – KGW Modliborzyce, KGW Kaczy-
ce i KGW Gojców.  

Gospodynie spotkały się między innymi 
z Klubem Dian Wadera, by poznać nowe 
smaki  prosto z lasu. Opowieści o pracy w 
łowisku, przyrodzie i tradycji łowieckiej 
były bezcenne. KGW chętnie bierze udział 
w wydarzeniach organizowanych w okolicy. 
Pierwszym debiutem był udział w obcho-
dach 25-lecia  WTZ w Zochcinku. Tra-
dycyjne dania, jak pierogi, kotlety i własne 
wypieki cieszyły się dużym zainteresowa-
niem gości. Następnie KGW zaproszono 
do udziału w Iron Camp w Podolu. Panie 
przygotowały barszcz dla wszystkich zmę-
czonych uczestników obozu.

Po wybuchu epidemii koronawirusa ko-
biety zaangażowały się w pomoc w walce z 
wirusem poprzez szycie maseczek ochron-
nych. Materiały pochodziły z prywatnych 
zapasów, część została kupiona, duża ilość 
została podarowana przez osoby niezwiąza-
ne z KGW. Maseczki przekazano do szpitali 
w Opatowie i Sandomierzu, Urzędu Miasta 
i Gminy w Opatowie oraz dla mieszkańców 
Jagnina i parafii Strzyżowice.

Również z powodu pandemii potrzeb-
na była pomoc żywnościowa dla rodaków 
na Kresach. Udało się zebrać artykuły spo-
żywcze, chemię oraz maseczki ochronne. 
Wszystko dzięki bezinteresowności i chęci 
pomocy KGW, mieszkańców wsi i innych 
osób wspierających. Kolejną akcją charyta-
tywną był udział w głośnej akcji #Gaszyn-
Challenge, polegającej na nakręceniu filmu z 
wyzwaniem, nominacji innych do udziału i 
wpłaceniu kwoty na leczenie małej Zosi.

Szkolenie z certyfikatem
KGW Jagnin zorganizowało kurs kom-

puterowy dla osób powyżej 50 lat. Udział 
w tym przedsięwzięciu wzięli członkowie 

koła oraz okoliczni mieszkańcy. Szkolenie 
zakończyło się sukcesem i zdobytym przez 
wszystkich certyfikatem. Obecnie planowa-
ny jest kurs języka angielskiego.

W kwietniu 2020 r. dzięki burmistrzo-
wi Grzegorzowi Gajewskiemu oraz całemu 
Urzędowi Miasta i Gminy w Jagninie stanę-
ła świetlica wiejska, która stała się siedzibą 
KGW. W końcu znalazło się odpowiednie 
miejsce do wspólnych spotkań oraz organi-
zacji zaplanowanych wydarzeń.

Koło wyposażyło świetlicę w niezbędny 
sprzęt gastronomiczny, odnowiło i zago-
spodarowało wnętrze i otoczenie budynku. 

Kolejnym zrealizowanym projektem 
było Kino pod Gwiazdami. Plenerowy 
pokaz filmowy był czymś nowym w Jagni-
nie, ale okazał się sukcesem. Mieszkańcy 
chętnie przyszli na projekcję i zajadali się 
watą cukrową i popcornem. We wrześniu 
zorganizowano spotkanie seniorów ze wsi 
z dzielnicowym, by omówić  podstawowe 
zasady bezpieczeństwa, metody działania 
oszustów. 

KGW zajmuje się również rękodziełem. 
Na doroczne dożynki został uwity tradycyj-
ną metodą wieniec ze zboża, nad którym 
wspólne prace trwały kilka tygodni. KGW 
zostało wyróżnione w konkursie Etno Świę-
tokrzyskie organizowanym przez Fundację 
Świętokrzyską. Nagrodzono pracę w kate-
gorii rękodzieło – obraz wyszywany haftem 
krzyżykowym.

- Do naszego kola należą osoby o róż-
nych charakterach, osobowościach i umie-
jętnościach – mówi wiceprzewodnicząca 
Edyta Łata. - Dzięki różnorodności zna-
komicie się uzupełniamy. Każdy robi to, co 
potrafi najlepiej. Część kobiet jest świetny-
mi organizatorami, inne przepysznie pieką 
oraz gotują, kolejne wykonują fantastyczne 
prace artystyczne i rękodzieło, wszystkie 
mają świetne pomysły. Mimo różnych cha-
rakterów celem wszystkich jest integracja, 

Przepis na porkę z malinami
Składniki – 1 kg ziemniaków, 1 szklanka mąki pszennej, sól, maliny, śmietana 

i cukier.
Sposób przyrządzenia: Obrane ziemniaki należy ugotować w osolonej wodzie. 

Gdy będą prawie miękkie, wodę trzeba odlać, zostawiając około szklanki w ziemnia-
kach. Następnie należy dodać mąkę i parować około 10-15 minut, po czym ugnieść 
tłuczkiem i odstawić, żeby porka doszła.

Tradycyjnie porkę podawało się ze smażonym boczkiem i cebulą. My proponu-
jemy wersję na słodko. Maliny należy rozdrobnić ze śmietaną i cukrem i podawać 
z ciepłą porką. Smacznego!

działanie i pomoc innym, co jest bardzo do-
brze realizowane.
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SZTUKA SEJMIKOWA 
W KOLEGIACIE OPATOWSKIEJ 

w świecie Stanisława Kwiatkowskiego

Poczet kolatorów, czyli szlacheckich opiekunów Kolegiaty, otwiera następna po Polonii postać na ścianie południo-
wej - dzierżąca tarczę z herbem Odrowąż Szydłowieckich, w wieńcu laurowym, a z mieczem w lewej dłoni. 

Ubrana jest nasza 
postać w bogaty, pofał-
dowany płaszcz o paste-
lowym, szaroliliowym 
kolorze, z refleksami 
światła jasnoróżowymi 
....tymczasem powoduje 
on pewien kłopot, taki 
mianowicie, że wieniec 

laurowy i miecz, a także tarcza są atrybuta-
mi jeszcze jednego przepisu na Fortitudo 
.....nasza postać musi symbolizować coś in-
nego. Proponowałbym hipotetyczne roz-
wiązanie jako „Gotowość Obywatelska”. 
Takie bowiem znaczenie ma wieniec lauro-
wy stowarzyszony z mieczem. Na przykład 
na znaku drukarskim Jean Citoys, drukarza 
z XVIII w. z Londynu, dwa te przedmioty 
opatrzone są jeszcze lemmatem „Civis in 
utroque   paratus” znaczą umiejętności wo-
jenne i pokojowe, jakie powinien posiadać i 
łączyć każdy obywatel. 

To pierwsze precedensowe miejsce Szy-
dłowieckich wynika ze znanego faktu, że to 
dopiero kanclerz Krzysztof Szydłowiecki 
wykupił Opatów z rąk biskupów lubuskich 
w 1514 roku i tym samym zapoczątkował 
sekwencję prywatnych kolatorów. Po śmier-
ci kanclerza w 1532 r. przeszedł Opatów 
w ręce jego zięcia, hetmana wielkiego ko-
ronnego, Jana Tarnowskiego. Nie dziwota 
zatem, że drugie miejsce w naszym ciągu ro-
dów zajmuje uosobienie Tarnowskich z tar-
czą herbową Leliwy. Jest to młody, półnagi 
heros umieszczony naprzeciw, na ścianie 
północnej w równoległym przęśle. Biodra 
pokrywa mu draperia ciemnopurpurowa, 
prawą ręką obejmuje dolną partię kolum-
ny, w lewej dzierży tarczę herbową nakrytą 
czapką książęcą, u dołu w narożu widnieje 

jeszcze wyobrażenie lwa. Tym razem wobec 
obecności dwóch konkretnych atrybutów, 
wątpliwości być nie może - jest to personifi-
kacja Fortitudo - Męstwa-Siły Ducha. 

Trzeba tu nawiasem dodać, ze oba 
ostatnie pojęcia bardzo często występują 
razem. Łączono je chętnie w parę, nie tylko 
ze względu na wspólny atrybut - kolumnę, 
ale na uzupełniające się walory obu cnót. 
„Constantia et Fertitudo” było też dewizą 
cesarza Karola VI. Stąd też zapewne płynie 
popularność tej pary w XVIII wieku (Ma-
riusz Karpowicz).

(Opr. SK)
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Podczas występów na ogólnopolskim festiwalu w Krośnie

Moment wręczania medali i nagród w Krośnie

klub Tańca Promenada 

„MAŁA REWIA” 
Z SUKCESAMI

Grupa B tańca współczesnego zdecydowanie wyróżnia się pośród wszystkich ze-
społów, które działają w Opatowskim Ośrodku Kultury. Istnieje od pięciu lat w tym 
samym składzie i może poszczycić się wieloma sukcesami. 

Czołowe miejsca w konkursach  
Grupa wystąpiła na ogólnopolskim fe-

stiwalu tańca w Krośnie, gdzie zajęła trze-
cie miejsce. Zaprezentowała 3-minutowy 
układ „Mała rewia”, na który złożył się ta-
niec współczesny w kostiumach. Następnie 
grupa prezentowała się na ogólnopolskim 
konkursie tańca w Kielcach, gdzie zajęła 
drugie miejsce. 

Publiczne występy na krajowych sce-
nach odbywały się w 2019 r. Na począt-
ku 2020 r. grupa zdążyła jeszcze wystąpić 
podczas koncertów Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, bo później zaczęła się 
epidemia Covid i imprezy masowe z pu-
blicznością zostały ograniczone lub wręcz 
zakazane. W wakacje grupa przygotowała 
układ „Thriller” do muzyki Michaela Jack-
sona.

Przed 2019 r. grupa nie występowała, 
bo przygotowywała swoje pomysły na za-
prezentowanie się na scenie. – Trzeba dużo 
ćwiczyć, czegoś się nauczyć, by się wykazać, 
pokazać publicznie – mówi instruktor tań-
ca, Roman Dulny.

Systematyczne treningi
W październiku i listopadzie ubiegłego 

roku grupa przygotowywała się do imprez, 
które planowane były w formie online. 
Jedną z nich były andrzejkowe hity, które 
zostały nagrane w kostiumach i przy świa-
tłach. Teraz grupa przygotowuje się do 
występów podczas WOŚP,  do cyklicznej 
imprezy „Wieczór z tańcem”. Na imprezy 
ogólnopolskie na razie nie ma zaproszeń, 
bo nie można ich organizować.

Grupa liczy 9 osób. To uczniowie klas 
VI-VIII ze Szkoły Podstawowej nr 1 i SP 
nr 2 w Opatowie. Grupę tworzą: Karolina 
Wójcik, Wiktoria Partyka, Karolina An-
dzel, Daria Żerdecka, Zuzanna Gwoździk, 
Martyna Mendyk, Wiktoria Siwonia, Bar-
bara Borzęcka. W tym składzie jest jeszcze 
jeden chłopiec, Krystian Wiącek. Zastąpił 
Nikolę Krawczyk, która z rodzicami prze-
prowadziła się do Kozienic. 

Treningi pod względem technicznym 
i scenografii odbywają się dwa razy w ty-
godniu, we wtorki i czwartki  godzinach 
18-19.30. - Przez pięć lat ten sam skład się 
utrzymał, bo sprzyjała temu atmosfera na 
zajęciach, dzieci dobrze się czuły ze sobą, 
zżyły się – wyjaśnia Roman Dulny. - Przy-
był tylko jeden chłopiec, który wzbogacił 
choreografię. Stanowi taką „wisienkę na 
torcie” w niektórych układach tanecznych.

Szeroka gama stylów
Taniec współczesny ma bardzo szero-

ką gamę stylów, w których mieści się jazz, 

taniec klasyczny, formy dowolne. Taniec 
współczesny pozwala solistom pokazać 
swój indywidualizm, uczucia. Najwięcej jest 
w nim klasyki. – My wykonujemy dużo fi-
gur, układów – podkreśla Roman Dulny. – 
Dziewczęta lubią ruch jazzowy. 

Takie programy trwają do 3 minut. 
Choreografia nie może być długa, bo nu-
dziłaby widzów. A poza tym taniec jest wy-
czerpujący, kondycyjnie dziewczęta by nie 

wytrzymały. Regulamin festiwali określa 
występy zazwyczaj do 3 minut maksymal-
nie. Inaczej niektóre konkursy trwałyby w 
nieskończoność. 

Od 6 do 70 lat 
Grupa B to jedna z wielu grup, które 

działają w strukturach Klubu Tańca Pro-
menada OOK. Roman Dulny prowadzi 
jeszcze grupę A – najstarszą, liczącą 7 osób, 
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Dziewczyny w duecie „Moc żywiołów” podczas występu na andrzejkowych hitach. Barbara 
Borzęcka stoi, Karolina Wójcik leży na podłodze.

Krystian Wiącek, Barbara Borzęcka zwycięscy Wojewódzkich Konfrontacji Tanecznych w 
tańcu towarzyskim w kategorii 12-13 lat z instruktorem Romanem Dulnym

Dziewczyny z grupy B w układzie tanecznym „Jestem szczęśliwy, gdy tańczę”.  

Grupę C – liczącą 12 osób i grupę D – 43 
osoby. Poszczególne grupy specjalizują się w 
tańcu nowoczesnym, współczesnym i tańcu 
towarzyskim dla dorosłych. Razem na tre-
ningi uczęszcza około 80 osób w wieku od 
6 lat do około 70 .

Każda grupa ma zajęcia o innej porze, w 
różne dni, dwa razy w tygodniu.   Zajęcia 
są bezpłatne. Wszyscy chętni mogą zgła-
szać się w godzinach od godziny 12 do 16 
do sekretariatu OOK, tel. 15 8682 012 lub 
osobiście.

– Wyłonienie talentów trwa latami, bo 
do nas zapisują się wszyscy ci, którzy chcą 
tańczyć – nie ukrywa Roman Dulny. - Przy-
gotowanie do występu trwa latami, proces 
edukacyjny jest długi. Dzieci same czują, 
czy odnajdują się w tańcu, czy mają talent, 
czy nie. Następuje naturalna selekcja, jedni 
stwierdzają, że to nie dla nich i odchodzą. 
Inni osiągają sukcesy poprzez nieustanną 
prace, treningi.

Z małego miasteczka w świat  
Roman Dulny od trzydziestu lat prowa-

dzi zajęcia taneczne w OOK. W tym czasie 
jego grupy wiele razy występowały na kra-
jowych i międzynarodowych scenach, mię-
dzy innymi w Austrii, Francji, Czechach, 
Słowacji, na Węgrzech, Ukrainie. Pary z tak 
małego miasteczka jak Opatów występowa-
ły niemal w całej Europie. To były ogromne 
przeżycia dla dzieci i młodzieży. 

(an)
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sport

Rok 2020 w historii Opa-
towskiego Klubu Sportowego 
należy zaliczyć do jednego z 
najbardziej udanych.

Drużyna seniorów trenowa-
na przez Dariusza Pietrasiaka, 
dzięki zdobytym punktom w 
rundzie jesiennej, awansowała 
do IV ligi. Nasza drużyna w 19 
rozegranych meczach zdobyła 
16 punktów, co pozwoliło jej 
zająć 17 miejsce i w rundzie 
wiosennej na pewno będzie 
walczyć o wyższą lokatę. Naj-
lepsze spotkanie, to derbowy 
pojedynek z drużyną Alit Oża-
rów, który OKS wygrał 3:0. 

Duże sukcesy odniosły 
również drużyny młodzieżo-
we, z których dwie uzyskały 
awans do wyższych lig. Są to: 
drużyna juniorów młodszych 
trenowana przez Pawła Patra, 
która  awansowała do Święto-
krzyskiej Ligi Juniorów Młod-
szych i drużyna trampkarzy 
młodszych, trenowana przez 
Mariusza Kadelę, która awan-
sowała do Świętokrzyskiej Ligi 
Trampkarzy Młodszych.

Zarząd OKS składa po-
dziękowania wszystkim oso-
bom i firmom, które wspierały 
działalność klubu w mijającym 
roku 

Grzegorz Maliński, prezes OKS

UDANY ROK 

Seniorzy - trener Dariusz Pietrasiak

Trampkarze młodsi – Mariusz Kadela

Juniorzy młodsi – trener Paweł Pater
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Zygmunt Chruściel przed pracownią usług geodezyjnych

Firma Usługi Geodezyjne i Kartogra-
ficzne Zygmunta Chruściela w Opatowie 
działa już 27 lat, a dokładnie  od 1 grud-
nia 1993 r. Ma więc już sporą tradycję i 
swoją historię. 

Praca widoczna na każdym kroku
– Prowadzimy typowe prace geodezyj-

ne – wyjaśnia zakres działalności firmy jej 
właściciel Zygmunt Chruściel. - Przygo-
towujemy mapy do celów projektowych, 
mapy wysokościowe, podziałowe, opinie 
prawne, wytyczamy granice działek: rol-
nych, budowlanych, drogowych. Wyko-
nujemy inwentaryzacje powykonawcze  
obiektów budowlanych. Wyniki naszych 
pomiarów nanosimy na mapy sytuacyjno-
-wysokościowe.  Nasze dokumenty są nie-
zbędne do przeprowadzanych podziałów, 
map do do celów prawnych, map do celów 
projektowych, map inwentaryzacyjnych, 
oraz pomiarów realizacyjnych. Jest to szero-
ki zakres prac geodezyjnych.

Firma w ostatnich 30 latach wykonała 
w Opatowie większość prac geodezyjnych. 
Dotyczyły one całego osiedle Kopernika 
2, oczyszczalni ścieków, szkoły na „Górce”, 
wszystkich bloków w Opatowie. Mała też 
zlecenia w Staszowie, w ościennych gmi-
nach. Były to przede wszystkim podziały 
pod tereny inwestycyjne, w Baćkowicach 
– pod budowę Domu Pomocy Społecznej, 
szwalni, oczyszczalni ścieków, zbiornika 
retencyjnego w Nieskurzowie Starym. Bar-
dzo dużo firma wykonała prac w gminie 
Ożarów, na przykład: obsługę geodezyjną 
budowy zakładu  Mobruk, która działa koło 
cementowni Ożarów. Wykonywała prace 
geodezyjne w Sandomierzu, pod Kielcami, 
w Grybowie koło Nowego Sącza. - Nasze 
prace stanowią historię inwestycji tego rejo-
nu – mówi Zygmunt Chruściel. - Gdy jadę 
z rodziną, pokazuję, w którym miejscu wy-
konywałem swoje usługi. Na każdym kroku 
zostawiłem jakiś swój ślad.

Z pola do biura
 Pracy geodety, kartografa na przestrze-

ni lat bardzo się  zmieniała, jej specyfika, 
forma zatrudnienia, zamówienia, inne są 
urządzenia. Mierzyło się dawniej taśmą 
mierniczą, krokiewką. Były takie instru-
menty miernicze  jak: taśma miernicza, teo-
dolit , węgielnica.

Teraz już są inne urządzenia, głównym 
urządzeniem pomiarowym jest GPS.  Sama 
obróbka następuje później i jest znacznie 
łatwiejsza. Kiedyś w terenie musiały praco-
wać cztery osoby, w biurze jedna, a teraz jest 
odwrotnie. - Od  2005 r. głównym sprzętem 
pomiarowym jest GPS – wyjaśnia Zygmunt 

Chruściel. - Dzisiaj podstawowe pomiary 
wykonujemy GPS-em, natomiast obróbkę 
tych pomiarów wykonuje się za pomocą 
komputera  w oparciu o programy geode-
zyjne. Zmiany są bardzo duże, na przestrze-
ni tych lat technologia poszła bardzo do 
przodu. 

W Opatowie działa Muziem Geode-
zji  i Kartografii i Stowarzyszenie Inicjatyw 
Geodezyjnych i  Kartograficznych „Geocen-
trum”, do którego należy Zygmunt Chru-
ściel.  - Podczas wspólnych spotkań, na które 
przyjeżdżają najwybitniejsi geodeci, karto-
grafowie, ważna jest wymiana doświadczeń 
– przyznaje. - Takich spotkań odbyło się 
sporo, wszystkie były konstruktywne. Szcze-
gólnie prężnie działało muzeum i stowarzy-
szenie podczas kadencji  starosty Kazimierza 
Kotowskiego. Później trochę się zmieniała 
sytuacja, muzeum nie miało swojej siedziby. 
Dopiero teraz otrzymało pomieszczenia w 
budynku Domu Muzealnego. 

Zespołowe działanie
Do tej pory właściciel firmy nigdy nie 

miał problemów z ZUS, Urzędem Skar-
bowym. Stara się systematycznie płacić 

Zygmunt Chruściel ukończył Technikum Geodezyjne w  Jarosławiu 1983 r. Pierw-
szym miejscem pracy było Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne 
Geokart w Rzeszowie, które obejmowało swym zasięgiem województwa: przemy-
skie, rzeszowskie, krośnieńskie, tarnobrzeskie. Pracował tam 10 lat. Komórkę OPGK 
Rzeszów w Opatowie założył Fryderyk Stajek, obecnie już na emeryturze. W 1993 r. 
firma zaczęła się prywatyzować i pracownicy postanowili pójść na swoje. W tym 
czasie zdobył uprawnienia w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościo-
we, realizacyjne i inwentaryzacyjne,  rozgraniczanie i podziały nieruchomości, oraz 
sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Z NOWĄ TECHNOLOGIĄ 
W GEODEZJI

z nową technologia w geodezji

składki. Współpraca z samorządem też  
układa się dobrze. - Dużo prac wykony-
wałem dla miejscowego samorządu, znam 
ten rynek bardzo dobrze – wyjaśnia Zyg-
munt Chruściel. - Jeszcze za naczelnika 
Staniszewskiego w latach 80. wykony-
wałem zlecenia, potem za burmistrzów 
Jana Borka, Krystyny Kielisz, Andrzeja 
Chanieckiego i teraz za Grzegorza Ga-
jewskiego.

Systematycznie wchodzą nowe prze-
pisy. Ale czy łatwiej się pracuje? Zygmunt 
Chruściel przyznaje, że w terenie jest ła-
twiej, mniej człowiek się namarznie, jest 
bardzo dobry, nowoczesny sprzęt. Z drugiej 
jednak strony bardzo dużo jest biurokracji, 
spraw papierowych. Wszystko jest pod-
porządkowane informatyce, a nie wszyscy 
informatycy mają pojęcie o geodezji. Są 
proste sprawy, a nowe przepisy je bardziej 
komplikują. Klienci płacą coraz wyższe 
kwoty, bo geodeci muszą się podporządko-
wać nowym przepisom.  - Samemu nic się 
nie zrobi, trzeba pracować w grupie – mówi 
szef firmy. -  Mam taką grupę, zespól geode-
tów. Należą do niej: Piotr Sidor, Angelika 
Augustowska, Renata Gumiela. 
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JESTEM STĄD 

ciekawi ludzie

CÓRKA MŁYNARZA
Honor najważniejszy 

W rejonie były trzy młyny. Historia jed-
nego sięga okresu przed powstaniem stycz-
niowym. Postawili go moi dziadkowie, Ste-
fania i Mieczysław Babiccy. Dziadek zmarł, 
gdy ja się urodziłam, czyli w 1936 r. Moja 
mama, Wanda Babicka, zmarła, gdy miała 
60 lat, w 1975.  Kazimierz, mój mąż, zmarł 
w wieku 53 lat, w 1989 r.  

Dziadkowie Babiccy posiadali młyn 
wodny przy ulicy  Wąworkowskiej. To je-
dyny młyn w okolicy, który był w rękach 
polskich. Ktoś go podpalił. Ale mój dziadek 
to był uparty człowiek, postanowił go odbu-
dowywać. Nikt w rodzinie nie chciał poży-
czyć pieniędzy.  Kiedyś późnym wieczorem 
przyszedł do niego jeden człowiek, wyłożył 
całą sumę na budowę młyna. Postawił jednak 
warunek, że nikt nie pozna jego nazwiska. 
Ten człowiek zaufał dziadkowi, to był Polak 
z Opatowa.

Uważał, że dziadkowie są ludźmi hono-
ru i oddadzą pieniądze. I oddali. Opatrzność 
nad nami czuwała. W 1925 r. dziadek odbu-
dował młyn. Tu przepływała rzeka, z której 
woda stanowiła napęd. Dziadek był bardzo 
uczciwym człowiekiem, lubianym, przyjeż-
dżali do niego przede wszystkim chłopi z 
okolicznych miejscowości.  

Podczas świąt razem się gościli. Wszyst-
kie dzieci, które wychowywały się w rodzi-
nie, otrzymały po cukierku, starsze osoby - 
po kieliszku wina. Było wesoło w domu.  

Trochę garbaty, ale znał się na fachu 
Gdy w 1935 r. mama wyszła za Roma-

na Niewójta, razem z mężem przejęła młyn. 
Ojciec nie znał się na tym fachu, pochodził z 
Zochcina. Wpadł w oko mojej babci i małżeń-
stwo zostało sklejone, nie było ono z miłości. 

We młynie pracował Władziu Kasprzyc-
ki. Doskonale znał się na fachu młynarskim. 

Trochę był garbaty, trochę się zacinał, ale 
jako mistrz młynarstwa okazał się rewela-
cyjny. Ojciec ukończył liceum opatowskie i 
podchorążówkę przed wojną. Gdy Opatów 
został wysiedlony, zachowaliśmy wazon pa-
miątkowy, który ojciec otrzymał w podcho-
rążówce. 

Pamiętam babcię Babicką. Te wspo-
mnienia obejmują 1939 r. W nocy budzę się, 
nad naszym domem opatowskim krąży nie-
miecki samolot. Babcia Babicka jest ze mną, 
Niemcy strzelają. Babcia bierze mnie pod ra-
mię, ale nie ma gdzie się schować. Uciekamy 
pod mostek. Niemiec strzela nad nami. 

Granaty w bryczce
Kiedy nastali Niemcy, ojciec umiał się 

z nimi porozumiewać. Moja mama znała 
niemiecki tylko trochę. Były różne historie, 
mama między innymi przewoziła broń do 
pani Jagnińskiej w Zochcinku. Jechała brycz-
ką, furman powoził. Całe dno bryczki było 
wyłożone granatami. Wszystkie furmanki 
Niemcy zaczęli przeszukiwać. Jak zbliżyli-
śmy się do nich, ja też coś szwargotałam po 
niemiecku, machałam rękami. Mama do 
nich gadała. Puścili nas. W powrotnej dro-
dze wybrała inną trasę. - Ja bym zginęła, ale 
po co nasze dziecko miałoby zginąć – mó-
wiła matka. Następnego dnia, gdy wstała, 
zobaczyłam, że ma pasmo siwych włosów. 
– Dlaczego mama umalowała sobie włosy? 
– pytałam. 

Mama przeżyła ten epizod, a ja go zapa-
miętałam. 

Kasza na przeżycie
Pan Skrok robił zawsze ojcu buty oficerki 

na wysokim obcasie. Ojciec podwyższał się 
w ten sposób, bo był raczej niskiego wzro-
stu. W czasie wojny zaczął budować kaszar-
nię. Uważał, że to czyn patriotyczny, w ten 
sposób dawał ludziom pracę. W czasie oku-
pacji co miesiąc dostarczał mąkę rodzinom 
nauczycielskim. Dowiedziałam się o tym od 
pana Kuchty, już jak byłam dorosłą osobą. 
Powiedział, że dzięki temu, że ojciec dostar-
czał mąkę, to on przeżył.

Gdy przed końcem wojny przyszli 
Niemcy, ojciec  rzucił do studni dwa pisto-
lety i jakieś dokumenty. W 15 minut byłam 
gotowa do drogi, miałam tylko tornister na 
plecach. To była zima 1944 r. 

Podczas wysiedlenia mieliśmy iść pie-
chotą, doszliśmy na górę, a tam brat mamy, 
wujek Babicki, rozmawiał z Niemcami. To 
oni przywieźli nas pod Ostrowiec, a stamtąd 
znajomi zabrali do miasta. 

Na wysiedleniu przebywaliśmy przy uli-
cy Żabiej. Mama wynajęła dla nas mieszka-
nie. Moja siostra Mirosława, pięć lat młod-
sza, chciała wracać do swego młynka.  

Nowe porządki
W styczniu 1945 r. wkracza Armia 

Czerwona, zaczynają się nowe porządki. Po 
powrocie z wysiedlenia, wszystko, co znaj-
dowało się w domu, zostało wywiezione. We 
młynie nic nie zginęło. Ludzie z okolicznych 
wiosek, których nie wysiedlono, ukradli me-
ble i wszystko, co znajdowało się w domu. 
Nic nie odzyskaliśmy.

Mieczysława Ziółkowska pochodzi z rodziny Babickich i Niewójtów, jest córką mły-
narza z ulicy Wąworkowskiej w Opatowie, obecnie Stefanii Sempołowskiej. Chętnie 
opowiada o swojej rodzinie i młynach. 
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biblioteka w czasie pandemii 
Powiatowa i Miejsko-Gminna Bi-

blioteka Publiczna od 7 listopada do 29 
listopada 2020 r.  została zamknięta dla 
czytelników.

Biblioteka pracowała jedynie od 18 
maja do 6 listopada, oczywiście stosując 
wszelkie zasady bezpieczeństwa związane 
z pandemią koronawirusa.  Wypożyczała 
książki bez wolnego dostępu do księgo-
zbioru,  skanowała i kserowała materiały 
na życzenie użytkowników. Zwracane 
przez czytelników pozycje objęte były 
kwarantanną.

W tym czasie udało się bibliotece zor-
ganizować na żywo spotkanie z dr  Rado-
sławem Kubickim, redaktorem publikacji 
o naszym regionie „Studia nad rozwojem 
miasta Opatowa i powiatu opatowskiego”. 
Niestety, ze względu na reżim sanitarny 
musieliśmy ograniczyć liczbę uczestników. 
Mimo zamkniętych drzwi, pracujemy, 
jesteśmy dla czytel-
ników w pełnej goto-
wości. Aby utrzymać 
i rozwijać z nimi kon-
takt, biblioteka oferu-
je i gorąco zachęca do 
korzystania z usługi 
„Książka na  telefon”. 
Usługą objęliśmy 
wszystkich, którzy 
chcą z niej skorzystać. 
Osobom starszym i 
niepełnosprawnym, 
które nie mają moż-
liwości samodzielnie 
dotrzeć do biblioteki, 
dostarczymy zamó-
wione egzemplarze do 
domu. Wystarczy tyl-
ko zadzwonić. Chęt-
nie udzielamy specja-
listycznych informacji 
drogą telefoniczną lub 
mailową. Czytelnicy 
mogą zwracać się do 
nas o pomoc zarówno 
w doborze literatury 
na dany temat,  jak i w 
przygotowaniu ksią-
żek do wypożyczenia 
po uprzednim zdal-
nym umówieniu się. 

Kładziemy nacisk na korzystanie z róż-
nych narzędzi technologii informacyjno-
-komunikacyjnej. Na stronie biblioteki, 
profilu Facebook można znaleźć informacje 
i linki o spotkaniach autorskich prowa-
dzonych przez pisarzy online. Na biblio-
tecznym kanale You Tube udostępniliśmy 
bardzo ciekawą wystawę poświęconą wy-
bitnemu polskiemu malarzowi Arturowi 
Grottgerowi.

Oprócz działań online, skoncentro-
waliśmy się również na bieżącej pracy 
związanej z ewidencjonowaniem zbio-
rów, selekcją księgozbioru oraz opraco-
wywaniem i wprowadzaniem nowo zaku-
pionych książek. Opatowska biblioteka 
w bieżącym roku wzbogaciła swój księ-
gozbiór o kolejne nowości wydawnicze, 
które są już dostępne dla czytelników. 
Analizujemy rynek wydawniczy, by trafi-
ły do nas kolejne ciekawe pozycje. Uczest-
niczymy także w bezpłatnych szkoleniach 
online  organizowanych przez Woje-
wódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach. 
W okresie zamknięcia zarówno zbiory 
biblioteczne, jak również wszystkie po-
mieszczenia książnicy przechodzą grun-
towne porządki.

Dyrektor biblioteki Danuta Szypulska 

Zaraz po wojnie przybyły do nas „so-
jusznicze wojska”. Sowieci naprawiali mo-
sty, zaprowadzali porządek. Przełożeni 
traktowali ich jak najgorszych, bo to byli 
więźniowie wypuszczeni z łagrów. Jedne-
mu z nich w pewnym momencie, jak zaczął 
jeść łyżką z talerza, łzy popłynęły z oczu. 
Tak się wzruszył, że siedzi przy normal-
nym stole i je normalną łyżką.   

Mój ojciec, Roman Niewójt, walczył 
w podziemiu niepodległościowym. Ukry-
wał się w Siennie, gdzie był ksiądz Teofil 
Zdziebłowski. Współpracował z księdzem 
Domańskim, który został tam zakatowany, 
a wcześniej często bywał w naszym domu. 
Pamiętam go dość dobrze. Ojciec najpierw 
pojechał do Bytomia, potem do Kędzie-
rzyna-Koźla. Musiał opuścić Polskę. Prze-
dostał się na Zachód przez zieloną granicę. 
Nie umiał się odnaleźć w nowej rzeczywi-
stości,

Oddawano i zabierano
Najpierw państwo nam zabrało młyn, 

twierdząc, że jesteśmy burżujami. W lutym 
1945 r. pojawił się komisarz. Zostawiono nam 
tylko jeden pokoik i to jeszcze z wielką łaską. 

Przez dwa lata mama pisała pisma do 
Warszawy, jeździła. Kiedyś skierowano 
ją do znajomego dygnitarza. – Dzień do-
bry, pani Wandeczko, co pani tutaj robi? 
Co się stało? – Młyn nam upaństwowili, 
trzeba coś podziałać. I on pomógł. Młyn 
nam zwrócono Młyn mieliśmy przez dwa 
miesiące. Państwo nam go zabierało i od-
bierało. Musieliśmy młyn  wyposażyć w 
pasy transmisyjne, co okazało się kosztow-
ne. Mama sprzedawała kosztowności, pier-
ścionki, byśmy mieli za co żyć. W końcu 
młyn upaństwowili na dobre. Rodzinny 
dom prosperował do 1954 r.   

Po 1990 r. młyna już nam nie oddano. 
Teraz stoją tam tylko budynki. Gdy urzą-
dzałam wesele mojej córki Marzanny, to 
jeszcze młyn trochę działał. Wyprawiliśmy 
w nim przyjęcie. Syn Radek wybudował 
tam nowy dom. Młynem już się nie inte-
resowałam, mieszkałam w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim.

Kaktus na dłoni
Koledzy w liceum mówili: Kaktus mi 

tu urośnie na dłoni, jeżeli dostaniesz się na 
studia. Byłaś córką młynarza, burżuja. 

A jak się dostałam na Katolicki Uni-
wersytet Lubelski, ciężko było się utrzy-
mać na stancji. Od drugiego roku studiów 
pracowałam dziennie 3,5 godziny. Ukoń-
czyłam studia. Ale to już historia na inną 
opowieść.  

(an)

PRZY 
DRZWIACH 
ZAMKNIĘTYCH
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zachowywali godność i dumę narodową
Ostatnie dni sierpnia i września 1939 r. głęboko zapisały się w pamięci ludności 

Opatowa. Polacy znaleźli się w zupełnie nowej dla nich rzeczywistości, musieli podpo-
rządkować się okupantowi. Nie wszyscy mu ulegli.  

Niemieckie zarządzenia 
W końcu września 1939 r., zgodnie z 

wezwaniem niemieckich władz wojskowych, 
wznowiono naukę w szkołach powszechnych, 
gimnazjach i szkołach zawodowych. W Opa-
towie od 5 października do końca wojny czyn-
na była jedna szkoła powszechna. Pierwszym 
zamachem na program szkoły polskiej było 
wyeliminowanie historii. Z miesiąca na mie-
siąc wychodziły coraz to nowsze zarządzenia, 
mające na celu zniszczenie tego wszystkiego, 
co było w szkolnictwie polskim najcenniejsze. 
Pismem z 15 stycznia 1940 r., skierowanym 
do wszystkich wójtów powiatu opatowskiego, 
starosta opatowski rozkazał zabrać ze wszyst-
kich szkół i dostarczyć do urzędów gminnych 
podręczniki do języka polskiego, geografii 
i historii. Następnie kierownicy szkół zmu-
szeni byli nadsyłać własnoręcznie podpisane 
oświadczenia, że ich szkoły nie posiadają pod-
ręczników i zakazanych książek. 

Jak nauczyciele z Opatowa zareagowali na 
to rozporządzenie? Przede wszystkim zwleka-
no z jego wykonaniem. Oddawano podręczni-
ki stare, zniszczone i bezużyteczne. Książki w 
dobrym stanie ukrywano w domach uczniów. 
Akcja likwidacji podręczników przeciągnęła 
się do 21 czerwca 1941 r. Początkowo władze 
niemieckie pozwoliły na używanie elemen-
tarza w pierwszych klasach, pod warunkiem 
usunięcia z niego kartek z podobiznami prezy-
denta Mościckiego, marszałka Rydza-Śmigłe-
go, godła państwowego. Należało usunąć rów-
nież kartki mówiące o świętach 11 Listopada 
i 3 Maja. Krótko mogli się cieszyć pierwszo-
klasiści swoimi elementarzami, bo już 30 maja 
1940 r. władze niemieckie zakazały korzysta-
nia z nich. Wycofane podręczniki i książki 
okupant starał się zastąpić swoimi wydawnic-
twami. Począwszy od dnia 1 lutego 1941 r. 
zaczął się ukazywać w dwóch wersjach „Mały 
Ster” dla kl. II–VI i „Ster” dla klasy V–VII. Bę-
dąc na usługach władz okupacyjnych, „Ster” 
realizował hitlerowską politykę, był wrogo na-
stawiony do wszystkiego, co mogło dzieciom i 
młodzieży przypominać o ich ojczyźnie. 

Polecono szkołom zdać wszelkie pomoce 
naukowe, mapy, globusy, obrazy do historii, 
godła, portrety. 2 lipca 1940 r. starosta powia-
towy O. Ritter wydał zarządzenie zabraniające 
używania pieczątek i stempli, z których orzeł 
polski nie został usunięty. Spalono księgozbiór 
biblioteki szkolnej, miejskiej i Towarzystwa 
Dobroczynnego. 

Programy nauczania były na niskim pozio-
mie. Dziecko polskie, w myśl władz niemiec-
kich, powinno się tylko nauczyć czytać i pisać 
oraz rachować, ewentualnie opanować jakiś 
zawód, ażeby być przydatnym dla III Rzeszy.  

Mimo trudnych warunków materialnych, 

nauczyciele z Opatowa pamiętali o obowiąz-
ku, jaki ciążył na nich w okresie okupacji. Prze-
ciwstawiali się hitlerowskiej polityce oświato-
wej. Ten obowiązek wykonywali sumiennie, 
czego dowodem jest liczny udział w tajnym 
nauczaniu.  

Sieć podziemnej oświaty
Na początku okupacji główną rolę w dzie-

dzinie oświaty odegrał Związek Nauczyciel-
stwa Polskiego, który przeszedł do działalności 
konspiracyjnej pod nazwą Tajna Organizacja 
Nauczycielska. TON była postępową organi-
zacją i odegrała poważną rolę w organizowa-
niu tajnego nauczania w Polsce. W podzie-
miach oświaty stworzono sieć tajnych władz w 
terenie tzw. Tajne Komisje Oświaty i Kultury. 
W Opatowie w skład wyżej wymienionych 
komisji weszli: Antoni Łazarczyk – prze-
wodniczący, Edward Bondera – szkolnictwo 
zawodowe, Józef Sałatowski – szkolnictwo po-
wszechne, Józef Nogal – przedstawiciel Dele-
gatury Rządu Emigracyjnego w Londynie. W 
latach osiemdziesiątych (1982-1984), kiedy 
gromadziłam materiały do swojej pracy ma-
gisterskiej, spotkałam się z Józefem Nogalem, 
emerytowanym wtedy nauczycielem. Wspo-
minając swoją pracę w okresie okupacji, twier-
dził, że poziom tajnych kompletów był dobry. 
Dzieci zdawały sobie sprawę z potrzeby nauki. 

 Świadomość, że polska młodzież chce i 
może zdobywać wiedzę w ukryciu, krzepiła 
patriotycznie nauczycieli. Józef Nogal, jako 
współorganizator tajnego nauczania, przed-
stawił organizację i pracę na tajnych kom-
pletach. Program tajnych szkół oparty był na 
rozkładzie materiału z lat 1937-1939. Czas 
nauki wahał się od dwóch do czterech godzin 
dziennie. Zajęcia odbywały się 5-6 razy w ty-
godniu. Lekcje prowadzono w prywatnych 
mieszkaniach w różnych porach dnia, przy 
zastosowaniu wszelkich środków ostrożności. 
Dużo kłopotów nastręczał nauczycielom brak 
podręczników, zwłaszcza z zakresu przedmio-
tów zakazanych. 

Pan Nogal stwierdził, że nie wszystkie 
komplety były zarejestrowane, gdyż w warun-
kach konspiracji ludzie niechętnie udzielali 

informacji i nie zawsze przyznawali się do pro-
wadzenia tajnego nauczania. Również zebra-
nia członków Zarządu Tajnej Organizacji Na-
uczycielskiej odbywały się w tajemnicy przed 
wrogiem. Jedno z posiedzeń (według relacji 
pana Nogala) pozostało na zawsze w pamięci 
jej członków. Mogło skończyć się tragicznie. 
Podczas posiedzenia Zarządu w Ostrowcu 
Świętokrzyskim w biurze ,,Społem”, otworzyły 
się nagle drzwi i do pomieszczenia wkroczyło 
3 żandarmów niemieckich. Jeden z uczest-
ników, który w tym momencie zabierał głos, 
nie przerywając, zaczął mówić o sprawach 
spółdzielczości. Niemcy, sądząc, że mają do 
czynienia z Radą Nadzorczą, zapytali: ,,Rada? 
…Rada?”, co oczywiście wszyscy potwierdzili. 
Żandarmi, nie pytając o nic więcej, wyszli, a 
uczestnicy posiedzenia odetchnęli z ulgą.  

 
Przyjazna atmosfera

Konspiracyjne nauczanie prowadzone 
było nie tylko na poziomie szkoły podstawo-
wej, ale również średniej. Do takich szkół na-
leżały gimnazja.

 Aby zobrazować tajną naukę na pozio-
mie szkoły średniej w Opatowie, przedstawię 
Stanisławę Filarowską (z domu Kwiatkow-
ską), rocznik 1927, uczestniczkę tajnych 
kompletów. Wspominając swoją edukację, 
pani Stanisława powiedziała, że inicjatorką 
zorganizowania gimnazjum w Opatowie była 
Stefania Fórmanowicz – romanistka, która 
uczyła przed wojną w gimnazjum. Pani Fórma-
nowicz, biegle władając językiem niemieckim, 

TAJNI NAUCZYCIELE 

Zofia Gorazda przypomina okres tajnego 
nauczania podczas II wojny światowej

Zofia Gorazda - nauczycielka od 1965 r., wykształcenie  wyższe magisterskie.  
Ukończyła Liceum Pedagogiczne we Wrocławiu, Studium Nauczycielskie w Busku 
Zdroju, studia magisterskie w Instytucie Kształcenia Nauczycieli im. Władysława 
Spasowskiego w Warszawie. Praca zawodowa: 1965- 1973-  Szkoła Podstawowa 
w Słupczy, powiat sandomierski, 1973-  1979- Szkoła Podstawowa w Nieskurzowie, 
1979- 2003 -Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opatowie,  od 2003 r. na  emeryturze.
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nasi nauczyciele
wszczęła starania w komendzie miasta o po-
zwolenie na prowadzenie nauki w gimnazjum. 
Jej starania uwieńczone zostały sukcesem, a 
ona pełniła funkcję dyrektora w tej szkole. 

Już w październiku 1939 r. Stanisława 
Filarowska rozpoczęła naukę w gimnazjum i 
kontynuowała ją do połowy grudnia 1939 r. 
Dlaczego tak krótko? Bo starosta Ritter wy-
dał rozkaz przerwania nauki. Rozpoczęły się 
ponowne zabiegi o otwarcie szkoły średniej. 
Znów sukces, niewielkie zwycięstwo, bo w 
marcu 1940 r. uzyskano pozwolenie na otwar-
cie prywatnej czteroklasowej szkoły handlo-
wej, dyrektorem została prof. Fórmanowicz, a 
sekretarzem Leon Janiszewski. Pani Filarow-
ska wspomina, że językiem wykładowym był 
język polski, natomiast nie było języka. pol-
skiego jako przedmiotu. Klasa liczyła około 
30 uczniów, nauka była płatna. Młodzież nie 
miała podręczników. Korzystała tylko z wy-
kładów nauczycieli. Pani Stanisława zapamię-
tała, że jednym z przedmiotów była korespon-
dencja. W ramach tego przedmiotu profesor 
Władysław Czerski prowadził naukę języka 
polskiego, uczył ortografii, gramatyki polskiej, 
omawiał zagadnienia z literatury o tematyce 
patriotycznej. Często, w obawie przed inspek-
cją lokalnych władz hitlerowskich, podczas 
takich lekcji uczniowie mieli przygotowane, 
np.: robótki ręczne, gry planszowe, aby w razie 
niespodziewanych wizytacji, nikt nie podej-
rzewał, czego naprawdę uczą ich nauczyciele. 

Profesor Helena Wojkowska na lekcjach 
towaroznawstwa uczyła biologii. Ksiądz Feliks 
Staszak na lekcjach religii prowadził zajęcia z 
łaciny. Wielu uczniów nie było świadomych, 
że pewne wiadomości przekazywane przez 
profesorów są zakazane.

 - Należy pamiętać o przyjaznej atmosfe-
rze, jaka panowała pomiędzy wykładowcami i 
młodzieżą – wspomina pani Filarowska.  

Po roku 4-klasowa Szkoła Handlowa 
przekształcona została na 2-klasową. W myśl 
dyrektyw niemieckich, szkoły zawodowe po-
winny dać możliwość zdobycia zawodu pol-
skiej młodzieży, ażeby następnie było można ją 
deportować do Rzeszy. Hitlerowcy traktowali 
legalne szkolnictwo zawodowe jako rezerwę 
niewolniczą. 

Stanisława Filarowska jest bezpośrednim 
świadkiem i uczestnikiem wydarzeń, które 
znamy tylko z kart historii. Chętnie udziela 
informacji młodszym, poszukującym wiedzy 
o okresie okupacji. Czynnie uczestniczy w pa-
triotycznych uroczystościach naszego miasta. 

Społeczeństwo Opatowa zachowa na 
długo pamięć o bohaterskich nauczycielach  i 
wychowawcach młodzieży. Dzięki takim lu-
dziom, jak oni, Polacy zachowali swoją god-
ność i dumę narodową w czasie okupacji. 

Zofia Gorazda

Wioletta Krakowiak od siedemnastu lat 
pracuje w Szkole Podstawowej Nr 1 imienia. 
gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie. 
Obecnie uczy przyrody w klasach czwartych 
i geografii od piątej do ósmej klasy.

W różnych obszarach
Angażuje się 

w działalność 
e k o l o g i c z n ą 
szkoły, prozdro-
wotną, prowadzi 
zajęcia z eduka-
cji europejskiej. 
Bardzo często to 
praca zespołowa. 
Co roku wspól-
nie z nauczy-
cielem biologii  

Agnieszką Karnas organizuje Szkolny Tydzień 
Profilaktyki. Odbywają się wtedy konkursy, 
wystawy, prelekcje, działania praktyczne. Ze 
swoimi uczniami uczestniczy w akcjach eko-
logicznych, na przykład w sprzątaniu świata, 
happeningu z okazji Dnia Ziemi. Bierze udział 
w zbiórkach surowców wtórnych, organizuje 
wystawy z okazji Międzynarodowego Dnia 
Zwierząt. Bierze też udział w  konkursach eko-
logicznych, między innymi w konkursie ,,Zbie-
ramy, segregujemy, przetwarzamy odpady” 
organizowanym przez Ekologiczny Związek 
Gmin Dorzecza Koprzywianki (EZGDK). 

- W tym roku nasze działania proeko-
logiczne rozszerzyliśmy o Tydzień Ekologii 
– mówi Wioletta Krakowiak. - Uczniowie 
przygotowali i prezentowali prace dotyczą-
ce zmniejszającej się bioróżnorodności oraz 
uczestniczyli w konkursach plastycznych. 
Szczególną uwagę poświęciliśmy zagrożeniom 
wynikającym ze zwiększającej się ilości plasti-
ku dostającego się do oceanów. 

W ramach edukacji europejskiej wspólnie 
z nauczycielami  języka angielskiego Wiolet-
ta Krakowiak organizuje interdyscyplinarne 
konkursy o Unii Europejskiej i wybranych 
państwach europejskich. W ostatnich latach 
część działań wykonywanych było podczas re-
alizacji projektu Comenius ,,Tradition, Diver-
sity and Acceptance” we współpracy ze szko-
łami z Cypru, Finlandii, Hiszpanii, Rumunii i 
Włoch.  – Ta praca była dla mnie  ciekawym 
doświadczeniem zawodowym – podkreśla 
Wioletta Krakowiak. - Obecnie wraz z kilko-
ma nauczycielami naszej szkoły przystąpiłam 
do Programu  Erasmus ,,Jedynka stawia na+”. 

Podnosimy kwalifikacje językowe nauczycieli 
oraz wymieniamy doświadczenia. Inicjatorem 
obu projektów jest dyrektor Anna Przygoda. 

Praca z dziećmi sprawia jej wielką przy-
jemność, ich postępy i sukcesy dają dużą satys-
fakcję. W ostatnich latach kilku jej uczniów 
było finalistami i laureatami konkursu geogra-
ficznego. W 2018 r. Wiktoria Rozszczypała, 
zaś w 2015 r. Kacper Skwarliński osiągnęli  ty-
tuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Geo-
graficznego. Finalistami zostali między innymi 
Igor Kadela i Karolina Potocka (2020), Agata 
Rozszczypała i Sylwia Heba (2013). 

Radość ucznia
W zawodzie nauczyciela pracuje ponad 

dwadzieścia lat. Zawsze interesowała się geo-
grafią. Studiowała na Wydziale Geograficzno-
-Biologicznym na WSP w Krakowie. Pomimo 
wyboru studiów na kierunku pedagogicznym, 
nie była zdecydowana na pracę w zawodzie 
nauczyciela, który wydawał się jej nudny. Od-
bywając praktyki studenckie w szkołach, zdała 
sobie sprawę, że bardzo lubi pracować z mło-
dymi ludźmi i szkoła jest tym miejscem, gdzie 
widzi się w przyszłości. 

Praca w szkole, jak twierdzi Wioletta 
Krakowiak, jest bardzo dynamiczna, nie ma 
dwóch takich samych sytuacji. Każda klasa jest 
inna, dlatego tak naprawdę trudno popaść w 
rutynę. - Pracując z uczniami widzę sens swoje-
go trudu, choć na końcowy efekt muszę nieraz 
długo czekać – nie ukrywa. - Obserwuję, któ-
rzy uczniowie interesują się treściami geogra-
ficznymi, chętniej rozwiązują zadania, robią to 
sprawniej i są bardziej dociekliwi. Są też tacy, 
którzy często opowiadają o swoich obserwa-
cjach związanych z odbytymi wyjazdami, wy-
cieczkami. Dzielą się swoimi spostrzeżeniami 
odnośnie zjawisk zachodzących w przyrodzie. 

Kiedy widzi, że uczeń umiejętności geo-
graficzne zdobywa łatwo i wykazuje zaintere-
sowanie geografią, to zachęca go do wzięcia 
udziału w konkursie. Nigdy nikogo nie zmu-
sza. Stara się nie narzucać sztywnych schema-
tów myślenia i postępowania, kształtuje wiarę 
we własne możliwości. Próbuje tak pracować 
z uczniami, aby odnajdywali przyjemność w 
sytuacjach wyzwania. 

Uważa, że tak jak nie ma idealnego świa-
ta, tak nie ma idealnego nauczyciela. - Na-
uczyciel to osoba, która wykazuje empatię 
i zrozumienie oraz wierzy w możliwości i 
umiejętności każdego ucznia – tak mówi o 
zawodzie. - Traktuje dziecko podmiotowo 
i stara się zrozumieć, co w danym momen-
cie czuje i myśli. Ma szacunek do drugiego 
człowieka i rozumie jego niedoskonałości. 
Nauczyciel odnosi wtedy sukces, kiedy widzi 
radość ucznia z pokonania nawet najmniej-
szej trudności. 

PRACA Z DZIEĆMI 
TO WIELKA 
PRZYJEMNOŚĆ
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MŁODZIEŻOWA 
ORKIESTRA DĘTA

Pozyskiwanie funduszy
Wszystkie organizowane wydarzenia 

nie mogłyby się odbyć bez nakładu finan-
sowego. Część pieniędzy jest pozyskiwana z 
corocznych dotacji Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Z tych funduszy 
zakupiono między innymi stroje dla pań oraz 
namiot.

Kolejnym źródłem pieniędzy są granty z 
konkursów dla organizacji pozarządowych. 
KGW otrzymało darowiznę z Fundacji Or-
len, z czego doposażono świetlicę w mikser 
planetarny, termos, podgrzewacze, maszynę 
do popcornu i waty cukrowej.

Zdjęcie KGW z burmistrzami Grzegorzem Gajewskim i zastępcą burmistrza Marcinem Słapkiem oraz radnym Wiesławem Suską 

Zarząd: przewodnicząca - Anna Dziadowicz, zastępca przewodniczącej - Edyta 
Łata, skarbnik - Patrycja Niźnik, sekretarz - Karolina Łata, członek - Grażyna Niźnik

Poza tym KGW jest wspierane przez 
osoby prywatne, bez których nie udałoby się 
zrealizować założonych działań. Serdeczne 
podziękowania dla firm „Pomoc Drogowa 
Gracik” Mariusza Salwy, FH. „Sadex” Toma-
sza Sadaka, „Czarnecki” Tomasza Czarnec-
kiego, „PPHU Tomax” Tomasza Mrotka. 

Duże wsparcie KGW otrzymuje od probosz-
cza Włodzimierza Mazura, który między 
innymi przekazał materiały na maseczki oraz 
zaangażował się w zbiórkę żywności. Wielkie 
podziękowania należą się również mieszkań-
com Jagnina, którzy wspierają i pomagają 
KGW.

cd ze str. 10

pasjonaci, społecznicy

kultura
 W Opatowie powstanie Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta. Poprowadzi ją Izabela 
Wojcierowska, znana z programu „Ge-
nialny Umysł”. 

- Nawiązanie współpracy z panią Iza-
belą Wojcierowską to efekt stań dyrektor 
Opatowskiego Ośrodka Kultury Longiny 
Ordon oraz wsparcia Emilii Ogonowskiej- 
Jaroń - mówi burmistrz Grzegorz Gajewski. 
- Jestem przekonany, że mimo koronawiru-
sowych przeciwności, już niebawem będzie-
my mogli cieszyć nasze uszy piękną muzyką, 
graną przez młode pokolenie opatowian.

Izabela Wojcierowska z Końskich znana  
jest z udziału w programie „The Brain. Ge-
nialny Umysł” telewizji  telewizji Polsat w 
2017 r. Wygrała jeden z odcinków wskazu-
jąc bezbłędnie ze słuchu, które instrumenty 
przestały grać podczas występu orkiestry 
symfonicznej. 

Izabela Wojcierowska jest kapelmi-
strzem i dyrygentem, a swoją przygodę z 

tą dziedziną zaczęła w 
2007 r. Jest nauczyciel-
ką rytmiki, współpra-
cowała do tej pory mię-
dzy innymi z Parafialną 
Orkiestrę Dętą „Perły 
Wincentego” w Od-
rowążku, a także jako 
organistka w kościele 
w Szałasie. Współpra-
cuje z Marszałkowską 
Orkiestrą Dętą. Teraz 
poprowadzi również 
powstającą Młodzieżo-
wą Orkiestrę Dętą w 
Opatowie.

WSPÓLNE INICJATYWY 
W JAGNINIE 



21OPATÓW nr 4 (36), październik - grudzień 2020

CHLEB DOMOWY

OCHRONA STARSZYCH 
PRZED KORONAWIRUSEM

kulinaria

pomoc społeczna
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opa-

towie nadal pracuje w stanie zagrożenia 
wirusowego. Rozwiązania wypracowane 
i przetestowane w pierwszym półroczu 
bieżącego roku są w dalszym ciągu wdra-
żane, m.in. wywiady telefoniczne zamiast 
formy osobistego kontaktu i pobytu w ro-
dzinach. 

Druga fala koronawirusa  oraz wpro-
wadzone obowiązujące  w całym kraju 
ograniczenia w wielu sferach życia społecz-
nego spowodowały, że ponownie ośrodek 
pracuje w trybie pracy zdalnej. Pracownicy 
komunikują się telefonicznie, mailowo, z 
użyciem wszelkich dostępnych komunika-
torów, platform i systemów pozyskiwania 
i przekazywania danych. W ten sposób w 
znacznej mierze ustalamy sytuację naszych 
klientów i kwalifikujemy ich do pomocy.  
Kontakt osobisty został ograniczony lecz 
nie wykluczony. W sytuacjach tego wyma-
gających pracownicy ośrodka realizują pra-
cę w kontakcie bezpośrednim po wcześniej-
szych uzgodnieniach. 

Nadal realizujemy pomoc dla osób 
na kwarantannie domowej. Zgłoszenia 
pochodzą ze Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Opatowie lub bezpośred-
nio od rodzin w potrzebie. Pracownicy 

przygotowywali i dostarczali żywność i 
inne niezbędne artykuły dotychczas dla 
4 rodzin - 12 osób w rodzinach objętych 
kwarantanną. Niestety liczba rodzin w od-
osobnieniu, w tym zarażonych, w trzecim 
kwartale roku jest znacznie większa niż 
była na początku epidemii.

Wirus okazuje się być groźny zwłaszcza  
dla osób starszych. Dlatego ośrodek szcze-
gólnie interesuje się tą grupą mieszkańców. 
Nieprzerwanie swoje obowiązku realizu-
ją opiekunki środowiskowe, pod opieką 
których jest obecnie 20 środowisk. Usługi 
świadczone są zgodnie z planem w ilościach 
wynikających z ustaleń z osobami.

Gmina Opatów przystąpiła także do 
Programu rządowego „Wspieraj Seniora”. 
Celem programu jest udzielenie pomocy 
osobom starszym w wieku 70+ , samot-
nym, nie mającym wsparcia  w rodzinie. 
Pomoc polega na dokonywaniu zakupów w 
ramach środków finansowych osoby, reali-
zacji recept, załatwianiu  innych drobnych 
sprawach codziennych. Umożliwia  to oso-

bom starszym pozo-
stawanie w miejscu 
zamieszkania, ogra-
nicza potrzebę wy-
chodzenia z domu. 

Na szczeblu gmin 
realizatorami pro-
gramu  są ośrodki 
pomocy społecznej. 
Zgłoszenia od seniorów odbywają się za 
pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii 
22 505 11 11, skąd drogą internetową kie-
rowane są do właściwych ośrodków. Na 
udzielenie pomocy wg zgłoszenia jest 48 
godzin. Ośrodek odbiera także zgłoszenia 
od osób starszych poza infolinią. Im rów-
nież świadczona jest pomoc w postaci za-
bezpieczenia zakupów. 

Obecnie wszelkie zadania związane ze 
świadczeniem pomocy dla mieszkańców 
gminy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 
wyłącznie w ramach możliwości własnych, w 
tym bez wsparcia wolontariuszy czy wojska.

Dominika Kędziora, kierownik OPS

Zakwas przygotować z kromek 
podsuszonego chleba razowego, który 
zalewamy ciepłą wodą. Po tygodniu jest 
gotowy.

Składniki:  ½ kg mąki żytniej  i 1 
kg pszennej (jeśli chleb ma być bardziej 
razowy zmieniamy proporcje), po ¼ 
szklanki ziaren: słonecznika, dyni, sie-
mienia lnianego, albo ¾  szklanki suszo-
nej śliwki lub żurawiny,  ¼ kostki droż-
dży, ok. 1 litra ciepłej wody, ½ szklanki 
otrąb pszennych.

Przygotowanie chleba: do miski 
przełożyć zakwas i zasypać mąką żytnią, 
dolać nieco ciepłej wody i zostawić na 
kilka godzin lub na całą noc pod ście-
reczką, by mąka się zakwasiła.

Wyrób ciasta:  do przygotowane-
go zaczynu wsypać 1 kg mąki pszennej 
lub mniej pszennej, a na jej miejsce żyt-
niej (jeśli chcemy mieć chleb bardziej 
razowy), dolać ok. 1 litra lekko ciepłej 
wody, ¼ kostki drożdży, 3 łyżeczki soli i 
wymieszać. Odłożyć z tego 2 lub 3 łyżki 
wyrobionego ciasta do słoika (to będzie 
zaczyn do następnego wypieku).

Ciasto nie może być zbyt gęste. Teraz 
dokładamy otręby pszenne, ziarna słonecz-
nika, pestki z dyni, siemię lniane i w zależ-
ności od tego, jaki chleb chcemy mieć, albo 
łyżkę kminku, albo pokrojone śliwki suszo-
ne, albo żurawinę suszoną.

Ciasto dobrze wymieszać i rozłożyć w 
2 lub 3 wąskie blaszki wyłożone papierem 
do pieczenia. Po umyciu i wysuszeniu rąk , 
namaścić je oliwą i dłońmi wygładzić ciasto 
chlebowe w foremkach. Pozostawić na 3- 4 
godziny, aż wyrośnie. 

Nagrzać piekarnik. Piec 45 minut w 
temperaturze 180O C.  Po sprawdzeniu, 
że patyczek jest suchy, chleb wyjąć z pieca 
i z blaszek. Zdjąć papier, by chleb odparo-
wał . Wtedy skórka będzie chrupiąca. Życzę 
smacznego.

PS. Szanowni Państwo, Drodzy Miesz-
kańcy  i  Przyjaciele Gminy Opatów!

Na zbliżające się Święta Bożego Na-
rodzenia życzymy błogosławieństwa Bo-
żej Dzieciny, wiele mocy i nadziei. Niech 
święta Rodzina z Nazaretu będzie dla Was 
wzorem i wsparciem w trudzie codzienno-

ści. Życzymy też opieki Bożej i błogosła-
wieństwa oraz odważnego  spojrzenia na 
każdy dzień Nowego 2021 Roku. Niech 
nie opuszczają Was  dobre myśli i nadzieja, 
że będzie  jeszcze normalnie i pięknie. Za-
pewniamy o modlitwie i prosimy, noście 
Cudowny Medalik i módlcie się modlitwą 
„O Maryjo bez grzechu poczęta módl się 
za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”, a  
Matka Najświętsza zapewni Wam ochronę 
przed  każdym niebezpieczeństwem.

Siostra Małgorzata z Lipowej
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Mój ślub z Tadeuszem Kwiatkowskim 29 sierpnia 1953 r., kolegia-
ta pod wezwaniem św. Marcina , ślubu udziela ksiądz Tatar 

Od lewej Jan Żardecki, mój stryjeczny brat, ja, 
Kazimierz Durda 

Teodozja Szczekocka ur. 1925 r., moja siostra

Jadwiga Kwiatkowska przedstawia swoją rodzinę, począw-
szy od XVIII wieku: Adam Prosper Burzyński, Biskup San-
domierski 1753-1830; Podgórska, imienia nie pamiętam jak i 
dat urodzin i śmierci, moja prababka; Józefa Żardecka z domu 
Podgórska 1894-1973, moja mama; Józef Żardecki 1881-1967, 
mój tata; Stefan Żardecki 1913-1991, mój brat; Stanisław Żar-
decki 1916-1939, mój brat; Genowefa Mierzwa z domu Żar-
decka 1910-1978, moja siostra; Wit Żardecki 1917-1993, mój 
brat; Mieczysław Żardecki 1920-1992, mój brat; Zofia van de 
Laak-Żardecka 1922-2013, moja siostra; Teodozja Szczekocka 
z domu Żardecka 1925-1998, moja siostra; Czesław Żardecki 
1933-2005, mój brat; ja, czyli Janina Kwiatkowska z domu Żar-
decka ur. 1930; Tadeusz Kwiatkowski 1928-1985, mój mąż, ślub 
29 sierpnia1953 r.; Irena Downarowicz z domu Kwiatkowska 
ur. 1954 r., moja córka; Stanisław Kwiatkowski ur. 1955 r., mój 
syn; Maria Małgorzata Hanuszkiewicz z domu Kwiatkowska ur.  
1965 r., moja córka;  Anna Kwiatkowska ur. 1967 r., moja córka. 

Jadwiga Kwiatkowska, mimo podeszłego wieku, ma wspa-
niałą pamięć. Doskonale pamięta swoich przodków i godzinami 
potrafi opowiadać o ich dokonaniach dla naszego kraju. Szcze-
gólnie wstrząsnęły nią zdarzenia z okresu wojny, których była 
świadkiem jako kilkunastoletnia dziewczynka. Pojawiały się w 
domach jej rodziców bandy, zabierały żywność, ubrania. Groziły 
śmiercią.  
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Wit Żardecki, ur. 1917 r., mój 
brat, żołnierz Armii Krajowej 

Zofia van de Laak-Żardecka, ur. 
1922 r., moja siostra, zabrana na 

roboty do Niemiec w 1942 r. 

Od lewej: Stanisław Czerwiec, Henryk Heidenreich, Antoni Su-
łowski, mój brat Mietek, Stanisław Kamiński, moja siostra Zosia i 

Helena Dorociak z domu Siastacz, zdjęcie zrobione ok 1935 r. 

Od lewej: powozi Czesław Żardecki ur. 1933 r., mój brat, stoi Mie-
czysław Żardecki, „Tygrys”, „Wicher” ur. 1920 r., żołnierz Armii 

Krajowej, osób siedzących na wozie nie znam 

Zdjęcie zrobione w początkach wojny, zostało przekazane 
rodzinie po 5 latach, przez żołnierza, który stacjonował w moim 

rodzinnym domu we wrześniu 1939 r. Od lewej: 
Czesław Kasprzyk, Helena Łojek z domu Gromczyk, nieznany 

żołnierz, moja mama, Władysława Janik, Bronisława Kasprzyk, ja, 
brat Cenek, siostra Todzia, żołnierz niemiecki Otto, siostra Zosia, 

NN, Irena Kasprzyk i brat Stefan 

Józef Żardecki ur. 1881 r. , mój tata 

To ja z ukochanym psem Barbusem, 
zdjęcie zrobione wiosną 1940 r. 
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Z albumu rodziny 
o tradycjach patriotycznych

Józefa Żardecka z domu Pod-
górska, ur. 1894 r., moja mama, 
na zdjęciu z moją córką Ireną 

Jan Żardecki, ur. 1897 r., mój 
stryj, ułan. Zginął w bitwie z 
bolszewikami w 1920 r. pod 
Mikołajowem na Ukrainie 

Stanisław Żardecki, ur. 1916 r., mój brat. Zginął w obronie War-
szawy we wrześniu 1939 r. 

Stefan Żardecki, ur. 1913 r., 
mój brat, lotnik, żołnierz Armii Krajowej 

Adam Prosper Burzyński herbu Trzywdar, biskup sandomierski w 
latach 1820-1830, wuj mojej prababki 

Janina Kwiatkowska, z domu Żardecka, urodziła się w 1930 
r. w Jurkowicach, po wyjściu za mąż w 1953 r. mieszkała w 
Kobylanach, w 1968 r. przeprowadziła się do Opatowa. Pocho-
dzi z rodziny o tradycjach patriotycznych, wielu jej krewnych, 
bliskich walczyło o niepodległość naszego kraju.  


