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prace remontowe, prace konserwacyjne

Źródełko Wincentego 
Mieszkańcy Karwowa starają się dbać o źródełko błogosławionego Wincentego 

Kadłubka, które znajduje się na ich terenie. Już po raz drugi w ostatnich latach odna-
wiają je, zagospodarowują wokół niego teren.  

Dbają o otoczenie 
– Tym razem zakres prac jest dość duży 

– mówi sołtys Karwowa, Henryk Piotrow-
ski. – Portret błogosławionego Wincentego 
zostanie wymieniony. Płyty wokół źródełka 
będą nowe, bo poprzednie rozlasowały się. 
Całe otoczenie zmieni wygląd. 

Wszystkie prace będą kosztować około 
8 tys. zł. Środki na prace przekaże gmina 
Opatów i parafia we Włostowie.

Sołtys Henryk Piotrowski dodaje, że 
przydałby się jeszcze monitoring. Źródełko 
znajduje się na uboczu, gdzie nie ma w po-
bliżu gospodarstw. Zdarzają się przypadki, 
że  nieodpowiedzialne osoby niszczą wspól-
ne dobro.

Pielęgnowana tradycja
Mieszkanka Karwowa Barbara Wątor 

pielęgnuje historię Wincentego Kadłubka. 
Opowiada, że tutaj się urodził, mieszkał. 
Jeszcze jako mały chłopczyk wyszedł na spa-
cer z mamą, która zapragnęła wody. Stuknął 
laską o kamień i źródełko wytrysnęło.

Teraz przyjeżdżają tu ludzie z całej 
Polski, czerpią ze źródełka wodę, która le-
czy najróżniejsze schorzenia. Przypadków 
uzdrowień było wiele. Woda uzdrawia nie 
tylko oczy, Pomogła także mieszkance Kar-
wowa, która miała raka piersi.

Barbara Wątor przypomina historię 
swojego brata bliźniaka, Andrzeja, który 
bardzo zachorował, gdy miał osiem lat. W 
pewnym momencie otworzył oczka. - Ma-
musiu, przynieś mi wody ze źródełka - po-
wiedział. 

To była zima. Napił się trochę wody. I 
zaraz wyzdrowiał. Zaczął skakać, jakby się 
na nowo narodził. 

Obok jest kapliczka, która pod swoją 
opieką ma Barbara Wątor. Przynajmniej 
dwa razy   tygodniu przychodzi tu, by poza-
miatać, podlać kwiaty lub je wymienić. Przy 
kapliczce jest tablica o błogosławionym 
Wincentym Kadłubku, którą przygotował 
jeszcze ksiądz kanonik Jerzy Siara w 1995 r. 

Kult błogosławionego 
Iza Stępień potwierdza, że woda ze 

źródełka pomaga na różne choroby, scho-
rzenia. Jak tylko od dziecka pamięta, woda 
miała właściwości lecznicze. 

Z Pęchowa po wodę przyjechali mał-
żonkowie, Katarzyna i Wincenty Pałkowie. 
Dzisiaj  wzięli dwadzieścia butelek 5-litro-
wych. Piją tę wodę, używają jej do zaparza-
nia herbaty, gotowania rosołu. Nie narzeka-
ją na choroby. 

Proboszcz parafii we Włostowie, ksiądz 
Paweł Goliński zadowolony jest z szerzące-
go się kultu błogosławionego Wincentego. 
Od drugiej niedzieli maja do drugiej nie-
dzieli października o godzinie szesnastej  
odbywają się przy źródełku  msze święte. 

- W październiku jest nawet duży 
odpust, msza z pielgrzymką, której trasa 
przebiega od kościoła we Włostowie do 
Karwowa  – podaje ksiądz proboszcz Paweł 
Goliński. – Uczestniczy w niej wiele osób. 
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Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opatowie

 Beata Górecka

Burmistrz
Miasta i Gminy Opatów

Grzegorz Gajewski

Niech ten cudowny czas szczególnych Świąt Bożego Narodzenia 

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 2022 Rok 

niech spełni najskrytsze marzenia

 i obfituje w łaski oraz błogosławieństwo Boże.
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z życia samorządu

DRODZY MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY OPATÓW
Bardzo szybko zbliżamy 

się do końca kolejnego roku 
kalendarzowego, który prze-
cież dopiero przed chwilą 
rozpoczynaliśmy. Przed nami 
piękny i przez wszystkich 
oczekiwany, niepowtarzalny 
czas Świąt Bożego Narodze-
nia, ale też czas podsumowań 
i refleksji nad tym, co udało 
nam się zrobić w ciągu mija-
jących dwunastu miesięcy.  

Dla Opatowa był to rok 
udany, który przyniósł przede 
wszystkim wyczekiwaną od 
dziesięcioleci decyzję o bu-
dowie obwodnicy naszego 
miasta. Udało nam się przy-
gotować dokumentację. W 
niektórych wypadkach ogło-
siliśmy i rozstrzygnęliśmy już 
przetargi na kolejne inwesty-
cje, bardzo ważne dla rozwoju Opato-
wa i poprawy jakości życia nas wszyst-
kich. Należą do nich choćby remont 
Rynku, budowa otwartego, letniego 
basenu, bardzo potrzebna moderni-
zacja oczyszczalni ścieków. Nie sposób 
nie wspomnieć też o ostatnim wielkim 
sukcesie, którym stało się pozyskanie ze 
środków rządowych olbrzymiej kwoty 
ponad 10 milionów złotych na budowę 
Centrum Templariuszy, które w moim 
przekonaniu pozwoli nam rozpocząć 
tworzenie Opatowa jako prawdziwej 
marki turystycznej. 

Koniec roku 2021 to także bardzo 
dobre informacje dotyczące budowy 
kolejnych odcinków dróg gminnych. 
Z dużym prawdopodobieństwem już 
dziś możemy powiedzieć, że za kilka 
miesięcy przystąpimy do przebudo-
wy drogi przez Marcinkowice, drogi z 
Kobylan do Strzyżowic, drogi z Balbi-
nowa do Przeuszyna, a także obydwu 
ulic Cmentarnych, ulicy Cegielnianej i 
Kani w Opatowie. To duże inwestycje, 
na których wykonanie Gmina Opa-
tów będzie musiała wydać około 1,9 
miliona złotych, przy czym ta kwota 
będzie stanowiła tylko 30 proc. całości 
inwestycji, gdyż reszta przedsięwzięcia 

zostanie sfinansowana ze środków rzą-
dowych, które po raz kolejny udało się 
pozyskać dla naszej Gminy.

W mijającym roku udało się także 
rozpocząć duże zadanie polegające na 
skanalizowaniu i połączeniu z opa-
towską oczyszczalnią ścieków Lipowej 
i Kornacic. Na przyszły rok również 
planujemy budowę kolejnych odcin-
ków wodociągów i kanalizacji, dzięki 
którym połączenie z oczyszczalnią uzy-
skają m. in. Oficjałów i brakująca część 
ulicy Kościuszki w Opatowie. Udało się 
również zamknąć pierwszy etap inwe-
stycji przy Szkole Podstawowej nr 2, 
polegający na budowie nowych dróg po-
żarowych, zmianie otoczenia budynku 
oraz wymianie ogrodzenia, pamiętają-
cego jeszcze początki naszej „Tysiąclat-
ki”. 

Nadchodzący rok 2022 zapowiada 
się być rokiem przełomowym. Zosta-
ną w nim zrealizowane wszystkie te 
przedsięwzięcia, nad którymi wraz z 
moimi współpracownikami pracowali-
śmy przez cały rok 2021, a nierzadko 
jeszcze w roku minionym. Głęboko wie-
rzę w to, że za rok o tej porze będziemy 
mogli cieszyć się wieloma nowościami, 
przede wszystkim zrewitalizowanym 

rynkiem, nowym oświetleniem ulicz-
nym, kolejnymi drogami, chodnika-

mi i świetlicami wiejskimi. 
W grudniu 2022 roku na 
ukończeniu powinna też być 
modernizacja oczyszczalni i 
budowa basenu – dwóch naj-
bardziej kosztownych inwesty-
cji w tej kadencji, a w trakcie 
realizacji powinno być wspo-
mniane już Centrum Templa-
riuszy. Inwestycje, które nas 
czekają w ciągu najbliższych 
dwóch lat, przekroczą swoją 
wartością 50 mln zł. To kwota 
absolutnie rekordowa w histo-
rii naszej Gminy.  

Szczególny czas zbliżają-
cych się świąt skłania nas do 
pamiętania o osobach potrze-
bujących naszej pomocy. W 
tym roku mieszkańcy naszej 
Gminy w sposób szczególny 
starają się pomóc w walce o 
życie małej opatowianki, Igi 

Kaczmarczyk, zmagającej się z okrut-
ną chorobą SMA. Dziękując Państwu 
za ogromne serce i okazaną dotychczas 
pomoc, zapraszam wszystkich już dziś 
na świąteczny kiermasz, który odbę-
dzie się 19 grudnia 2021 r. na opatow-
skim Rynku. Podczas kiermaszu będzie 
można zakupić świąteczne ozdoby i 
przysmaki, z których dochód w całości 
zostanie przeznaczony na leczenie ma-
łej Igi. 

Mając ogromną nadzieję, że trwa-
jąca ciągle pandemia i komplikująca 
się w ostatnim czasie sytuacja geopoli-
tyczna nie zniweczy ambitnych planów 
inwestycyjnych samorządu gminnego, 
pragnę życzyć Państwu błogosławio-
nych i spokojnych Świąt Narodzenia 
Pańskiego. Życzę zdrowia oraz siły do 
przezwyciężania trudności dnia co-
dziennego. Życzę, abyście zawsze mogli 
odnaleźć wokół siebie mądrych i życzli-
wych Wam ludzi i abyście mogli cieszyć 
się bliskością oraz ciepłem rodzinnym. 
Przede wszystkim życzę jednak tego, 
co najważniejsze,  Bożego błogosła-
wieństwa i opieki Bogarodzicy Maryi, 
największej bohaterki nadchodzących 
Świąt. 
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ciekawy projekt w OOK

CYFROWY WYMIAR 
KULTURY

CZAS PODSUMOWAŃ
zaprowadźmy ład w sercu    

Koniec starego i początek nowego 
roku kalendarzowego to tradycyjnie czas 
podsumowań tego, co było i snucia pro-
gnoz na temat przyszłości. 

Przeszłości się nie zmieni, ale – czy 
tego chcemy, czy nie – w pewien sposób 
rzutuje ona często na kolejne dni, a na-
wet lata naszego życia. Tym bardziej więc 
zaskakuje powszechna niemal ciekawość 
tego, co się wydarzy, podczas gdy bardzo 
często ciążą nam nieuporządkowane spra-
wy z przeszłości. Najczęściej dotyczy to 
naszych relacji z bliźnimi; niewybaczone 
krzywdy, niesprostowane kłamstwa oraz 
żale i pretensje, których nigdy nie wyrazi-
liśmy słowami, a które leżą gdzieś na serca 
dnie – jak zasiany chwast...

To wszystko powraca ze zdwojoną 
siłą, gdy nadchodzi moment dzielenia się 
opłatkiem czy to w domu, czy w pracy, czy 
w szkole. Zawsze powstaje dylemat: uni-
kać czy udawać. Unikać spotkania twarzą 
w twarz (co jest łatwe w przypadku „wigi-
lii zakładowych”) czy udawać, że wszystko 

jest w porządku jakby nigdy nic złego się nie 
stało?

Może właśnie m.in. z tych powodów 
przyszłość, jako jeszcze nie skażona naszy-
mi błędami – lub błędami naszych bliźnich 
– jawi się jako szansa na rozpoczęcie czegoś 
od nowa. A nowy rok jest doskonałą ku 
temu okazją. Pozostaje tylko pytanie: czy 
da się rzeczywiście odciąć grubą kreską to 
wszystko, co było, czy da się grubą kreską 
odciąć nasze niedoskonałości, bo przecież 
nie zawsze wina leży po drugiej stronie... I 
mimo tego, że szczerość może być czasem 
zbrodnią, to spróbujmy choć na chwilę być 
szczerymi przynajmniej wobec siebie.

Nie rozczytujmy się zatem w horosko-
pach próbując dostosować do nich nasze życie 
czy w nich pokładając swoją nadzieję na lepsze 
jutro; nie wróżmy z fusów, z kart czy ze szkla-
nej kuli – sami lub przy pomocy innych. Wła-
ściwa postawa chrześcijańska polega na ufnym 
powierzeniu się Opatrzności w tym, co doty-
czy przyszłości, i na odrzuceniu wszelkiej nie-
zdrowej ciekawości w tym względzie (KKK 

2115). Zresztą, 
po co nam ta wie-
dza; czy czytając 
książkę chcieli-
byśmy wiedzieć, 
co wydarzy się na 
następnej stronie 
i jak skończy się 
cała historia?

Przeżyjmy zatem jak należy nasze tu i 
teraz, znajdźmy więcej czasu dla samych 
siebie. W ferworze przedświątecznych 
przygotowań i porządków, zaprowadźmy 
też ład w naszym sercu i sumieniu, w na-
szych wspomnieniach i relacjach z bliź-
nimi. To jest o tyle ważne w kontekście 
zbliżających się Świąt, że nawet jeśli wyda-
je się nam, że nasze relacje z drugim czło-
wiekiem nie mają nic wspólnego z naszą 
relacją z Panem Bogiem i w ogóle na nią 
wpływają, to – chcemy czy nie – jesteśmy 
w wielkim błędzie. Dlaczego? Wystarczy 
sięgnąć do Ewangelii, i przeczytać co o 
tych sprawach mówi Pan Jezus. Ale to już 
temat na osobny artykuł.

Ojciec Edgar

Opatowski Ośrodek Kultury został part-
nerem w projekcie „TIK w instytucji kultu-
ry#2”.

18 października br. w OOK w obecności 
burmistrza Grzegorza Gajewskiego została 
podpisana umowa o współpracy pomiędzy 
Stowarzyszeniem Nowe Oblicze Edukacji z 
Kielc reprezentowanym przez dyrektor pro-
jektu Edytę Kraskę a OOK reprezentowanym 
przez dyrektor Longinę Ordon.

Dzięki temu projektowi w szkoleniach 
będzie uczestniczyć  sześciu pracowników 
OOK, którzy  poznają zagadnienia dotyczą-
ce programowania i kompetencji medialnych 
oraz przygotują się do prowadzenia zajęć z 
dziećmi i młodzieżą przy użyciu otrzymanego 
z projektu sprzętu i pomocy dydaktycznych. 
W ramach projektu OOK otrzymał bez-
zwrotnie: 6 laptopów, dwa tablety, dwie gry 
edukacyjne Scottie go! oraz dwa komplety 
klocków Lego Mindstorms EV3.

Projekt jest dofinansowany z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa we współpra-
cy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Jego celem jest rozwój kom-
petencji cyfrowych pracowników gminnych 
samorządowych instytucji kultury z woj. 
świętokrzyskiego. Stowarzyszenie NOE na  
terenie województwa świętokrzyskiego jest je-
dynym podmiotem, który otrzymał dofinan-
sowanie na realizację tego projektu. 
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EUROPEJSKIE 
CENTRUM TEMPLARIUSZY

inauguracja cyklu spotkań 

KOMITET ORGANIZACYJNY 
Mgr Grzegorz Adam Gajewski (burmistrz Miasta i Gminy Opatów)
– przewodniczący, kierownik organizacyjny, mgr Marcin Michał Słapek (zastępca 

burmistrza Miasta i Gminy Opatów), mgr Beata Maria Górecka (przewodnicząca Rady 
Miejskiej Opatowa), dr Longina Ordon (dyrektor Opatowskiego Ośrodka Kultury), dr 
Radosław Kubicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – przewodniczący, 
kierownik naukowy, mgr Jarosław Czub (Urząd Miasta i Gminy Opatów). 

RADA NAUKOWA
Dr hab. Marek Florek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. UJK 

dr hab., Jerzy Gapys (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Je-
rzy Jaskiernia (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Agniesz-
ka Kasińska-Metryka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), dr Radosław 
Kubicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. UJK dr hab. Mariusz 
Nowak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. UJK dr hab. Jacek Pielas 
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), dr Wiktor Węglewicz (Opatów), prof. 
dr hab. Jacek Wijaczka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Beata 
Wojciechowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

W Opatowskim Ośrodku Kultury od-
były się VIII Ogólnopolskie Spotkania 
Historyków, Archeologów, Prawników i 
Politologów, które poświęcono projektowi 
powołania  Europejskiego Centrum Tem-
plariuszy. Była to inauguracja cyklu spo-
tkań, konferencji, które będą uzasadniać, 
że templariusze rzeczywiście przebywali 
w Opatowie. 

Z pomocą nowoczesnych technologii
- To opowieść dla turystów, nasza ofer-

ta, którą chcemy oprzeć na faktach histo-
rycznych - mówił podczas spotkania bur-
mistrz Grzegorz Gajewski. – Zamierzamy 
powołać u siebie Europejskie Centrum 
Templariuszy, które znajdzie się w budynku 
po dawnym więzieniu. W ciągu miesiąca 
ogłosimy przetarg na jego przebudowę.

Przebudowa budynku jest jednym z 
czterech składników rewitalizacji miasta, 
która będzie kosztować około 12 mln zł. 
Potem należy jeszcze obiekt wyposażyć. 
Gmina złożyła projekt na 10 mln zł z Pol-
skiego Ładu. Prace ruszą dynamicznie, gdy 
tylko wpłyną środki.

 - Z pomocą nowoczesnych technologii 
chcemy przypomnieć templariuszy – wyja-
śniał burmistrz. -  Myślimy też o figurach 
dawnych rycerzy, które będą postawione w 
różnych punktach miasta. To będzie nowo-
czesne muzeum, turysta sam będzie mógł 
poznawać opatowską historię. 

Do końca mojej kadencji chcę otwo-
rzyć Europejskie Centrum Templariuszy. 
Wszystko jednak zależy od dofinansowania. 

Nawet Oxford się interesował 
Podczas konferencji z dr Marian Ku-

bicki podkreślał, że to już ósma z kolei se-
sja, tym razem niezwykła, szczególna, bo 
inicjuje powstanie Europejskiego Centrum 
Templariuszy. Chodzi o stworzenie takiego 
miejsca, by debatować na temat zakonów 
rycerskich. 

- Może uda nam się rozświetlić tę prze-
szłość, bo już na pierwszej konferencji w 
2012 r. dr Marek Florek odniósł się do pro-
blemu templariuszy – przypominał dr Ma-
rian Kubicki. - Później po raz kolejny na na-
szych sesjach powracał temat templariuszy. 
Wydawane materiały poszły w świat. Publi-
kacją był nawet zainteresowany Oxford.  

- Otwieramy na nowo badania, chcę je 
podsumować, określić, co można jeszcze 
zrobić, w jakim kierunku pójść – kontynu-
ował historyk. - Zastanowimy się, kto mógł 
sprowadzić templariuszy do Opatowa, w ja-
kim okresie mogli funkcjonować. Ich ślady 
są widoczne na budynku kolegiaty. Pisał o 
nich między innymi Jan Długosz. Notatki 

o templariuszach opatowskich zawierają też 
kroniki bernardyńskie z XVII wieku. 

Ważne są też dokumenty, jeden z 1189 
roku, wydany przez Kazimierza Sprawie-
dliwego, drugi z 1295 roku, wydany przez 
niemieckiego króla. Niektórzy historycy 
odnoszą je do obecności templariuszy na 
tym terenie.

Solidne podstawy
Z powodu choroby w rodzinie nie do-

tarł na spotkanie Krzysztof Kurzeja, Wielki 
Przeor Polski Zakonu Rycerzy Chrystusa i 
Świątyni Jerozolimskiej.

Sympozjum było początkiem popula-
ryzacji wiedzy o templariuszach. Następne 
planowane jest w maju 2022 r. - Chcę, aby 
historia, którą będziemy opowiadać tury-

stom, miała solidne podstawy, wynikające 
z analizy przeszłości zarówno Opatowa, 
jak i samego zakonu – podkreślał burmistrz 
Grzegorz Gajewski.



7OPATÓW nr 4 (40), październik-grudzień 2021

NAGRODZENI JUBILACI 
złote Gody

Jubilaci nagrodzeni Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie: Alicja i Walde-
mar Czajkowie, Urszula i Wojciech Fojtowie, Halina i Ludwik Gajkowie, Janina i Ryszard 
Jabłońscy, Marianna i Jan Kabatowie, Wiesława i Franciszek Kałużowie, Marianna i 
Edward Kordosowie, Małgorzata i Edward Kuśmierzowie, Ewa i Sylwester Kwiatkow-
scy, Halina i Jerzy Podczasi, Zofia i Jan Religowie, Mirosława i Tadeusz Zającowie.

W Opatowskim Ośrodku Kultury od-
była się uroczystość wręczenia dwuna-
stu parom Medali za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Odznaczenia wręczał parom 
burmistrz Grzegorz Gajewski i przewod-
nicząca Rady Miejskiej Beata Górecka. 

Kierownik USC Edyta Borek-Gajek 
przywitała znamienitych jubilatów, którzy 
przed 50 laty przyrzekali sobie, że uczynią 
wszystko, aby ich małżeństwa były zgodne, 
szczęśliwe i trwałe. - Mimo trudnych chwil 
w życiu, przyrzeczenia dotrzymaliście, cie-
szymy się, że możemy uczestniczyć w tak 
pięknej uroczystości – powiedziała. 

Burmistrz Grzegorz Gajewski powitał 
wyraził zadowolenie, że ma przed sobą 
tak znamienite osoby.  – W roku 1971 
oczywiście znacznie więcej par stanęło na 
ślubnym kobiercu, ale wasze małżeństwa 
dotrwały w zdrowiu, miłości – zwrócił 
się do jubilatów. - Jestem mężem i wiem, 
ile trudu wymagają codzienne relacje. Ta 
przysięga przed pięćdziesięciu laty stała 
się dla was istotą życia. Jesteście z pokole-
nia, że wypowiadane wtedy słowa stały się 
dla was ważne. Wasza więź jest trwała. To 
pięćdziesiąt lat wspaniałego pożycia mał-
żeńskiego. Wychowaliście dobrych obywa-
teli, dobrych Polaków, pokolenie swoich 
dzieci. Jestem dumny, że jako burmistrz 
mam przyjemność wręczać wam medale.  
Życzę wszystkiego, co najlepsze. 

Pięknego jubileuszu pogratulowała 
jubilatom przewodnicząca Rady Miejskiej 
Beata Górecka. – Pięknie się na was patrzy 
– nie ukrywała wzruszenia. – Życzę kolej-
nych jubileuszy w zdrowiu, szczęściu.  

Dyrektor OOK Longina Ordon za-
powiedziała krótki występ młodej solistki 
Izabeli Niewiadomskiej ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2, która pracuje z instruktor 

Magdaleną Szemraj w Studium Wokalnym 
„Opatowskie Diamenty”. Solistka zaśpie-
wała piosenkę „Z naszymi marzeniami”. 

Kierownik USC Edyta Borek-Gajek i 
burmistrz Grzegorz Gajewski podziękowali 
dyrektor Longinie Ordon, pracownikom 
OOK za pomoc, organizację uroczystości.  

Jubilatka Halina Podczasi na pytanie o 
szczęśliwe małżeństwo odpowiedziała, że 
przede wszystkim ważne jest dobre zdro-
wie rodziców, dzieci, najbliższych. Wtedy 
człowiek nie stresuje się i z optymizmem 

patrzy w przyszłość. – Potrzebny jest wza-
jemny szacunek, wspólne podejmowanie 
decyzji, miłość – z takimi słowami do 
młodych ludzi, którzy zawierają obecnie 
małżeństwa, zwróciła się Halina Podczasi.  

Po oficjalnej uroczystości został przy-
gotowany skromny poczęstunek. Nie za-
brakło lampki szampana. W trakcie toastu 
wszyscy zaśpiewali tradycyjne „Sto lat”. 
Kapela świętokrzyska „Siema” świetnie 
bawiła gości żartobliwymi, biesiadnymi 
piosenkami. 
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BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA 
W OPATOWIE

z kart historii 
Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie 

jest jedną z dwóch ogólnie dostępnych 
placówek bibliotecznych na terenie miasta. 
Służy mieszkańcom ziemi opatowskiej już 
od 70 lat. Początkowo  była przeznaczona 
głównie dla podnoszącej swoje kwalifikacje 
kadry nauczycielskiej. Z czasem stała się 
biblioteką zaspokajającą także potrzeby in-
nych odbiorów.  

Pierwsze lata działalności
Za datę powstania Biblioteki Pedagogicz-

nej w Opatowie uznać należy początek 1951 
r.  Zachowały się tylko nieliczne dokumenty, 
na których podstawie  nie możemy nieste-
ty szczegółowo odtworzyć  początkowych 
dziejów działalności placówki.  Wiemy, że 
należała ona do grona pierwszych 7 pedago-
gicznych bibliotek terenowych, które w tym 
roku rozpoczęły swoją działalność w miastach 
powiatowych ówczesnego województwa kie-
leckiego. Placówka nosiła wówczas nazwę 
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Opa-
towie. W założeniach miała służyć nauczycie-
lom, w tym w szczególności nie posiadającym 
kwalifikacji oraz osobom przygotowującym 
się do zawodu nauczycielskiego,  jak również 
studentom innych kierunków.

Pierwszych wpisów w księdze inwen-
tarzowej księgozbioru dokonano 16 marca 
1951 r. Zarejestrowano wtedy 40 książek. Do 
końca 1951 r. księgozbiór liczył już 480 wolu-
minów. Oprócz zakupów, księgozbiór wzbo-
gaciły dary opatowskich nauczycieli.

Nie znamy nazwiska pierwszego biblio-
tekarza, który pracował w placówce od mo-
mentu jej powstania aż do października 1957 
r. Nie udało się także ustalić, gdzie mieściła się 
biblioteka w pierwszych latach istnienia.

W końcu 1957 r. księgozbiór biblioteki 
liczył 1920 książek, wśród których przewa-
żały prace z dziedziny pedagogiki i metodyki 
poszczególnych przedmiotów. Nie brakowało 
także wydawnictw z innych dziedzin wiedzy, 
literatury pięknej i wszech obecnej wtedy lite-
ratury społeczno – politycznej.

W województwie kieleckim i tarnobrzeskim
W drugiej połowie 1957 r.  Powiatowa 

Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie prze-
szła w całym zakresie swojej działalności pod 
opiekę Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej w Kielcach. Od 1958 do 1963 r. w biblio-
tece pracowały kolejno dwie, nieznane nam 
z nazwiska osoby. Jeszcze w połowie 1960 r. 
bibliotekarz zatrudniony był tylko na pół eta-
tu. Dopiero w okresie późniejszym  przyznane 
zostały pełne etaty bibliotekarskie. 

1 września 1963 r. w bibliotece, na sta-
nowisku kierownika rozpoczął pracę  Rudolf 
Kociołek, który pracował do października 

1974 r. Z początku 1967 r. pochodzi 
pierwsza wzmianka na temat lokalu 
biblioteki. Jak można przypuszczać, 
placówkę przeniesiono z bliżej nie-
znanego miejsca, gdzie znajdowała się 
ona od początku istnienia,  do budyn-
ku nowo oddanej do użytku Szkoły 
Podstawowej nr 2 – Pomnik Tysiąc-
lecia, przy ul. Kopernika 30. Chociaż 
biblioteka znalazła lokum w nowym 
budynku szkolnym, to warunki  dla 
funkcjonowania tego typu instytucji 
były fatalne. Lokal biblioteki stano-
wiło  zaledwie jedno pomieszczenie 
o powierzchni 20 m kwadratowych. 
Jak wynika z ówczesnych sprawozdań, 
było to główną niedogodnością w funkcjono-
waniu biblioteki. Drugim ważnym czynni-
kiem przeszkadzającym w efektywnym wy-
pełnianiu powierzonych zadań był ciągły brak 
funduszy na zakup książek i inne potrzeby. 

Trudna sytuacja lokalowa utrzymywała 
się jeszcze przez kilka lat. Dopiero w 1974 r. 
Biblioteka Pedagogiczna przeniesiona została 
do budynku przy ul. Szkolnej 13 zajmowa-
nego dotychczas przez Szpital Powiatowy, a 
przejętego teraz przez Wydział Oświaty i Wy-
chowania w Opatowie. 

Nowy lokal biblioteki miał powierzch-
nię 82 m kwadratowych i składał się z dwóch 
pomieszczeń. Jedno z nich, o powierzchni 
ponad 60 m kwadratowych pełniło jednocze-
śnie funkcję magazynu książek, wypożyczalni 
i czytelni. Jego wyposażenie stanowiło kilka-
dziesiąt regałów na książki, szafa z katalogami, 
kilka stolików, krzeseł oraz niewielkie biurko. 
Drugie pomieszczenie było pokojem kierow-
nika i służyło do pracy przy opracowaniu księ-
gozbioru. 

Chociaż warunki lokalowe biblioteki 
znacznie się poprawiły, to w dalszej perspek-
tywie stawały się one niewystarczające. Głów-
ną bolączką był brak czytelni. Zmiana lokalu  
zbiegła się w czasie z odejściem na emeryturę 
dotychczasowego kierownika biblioteki. We 
wrześniu 1974 r. obowiązki kierownika pla-
cówki przejął Władysław Ryfa.

W 1975 r,, wraz ze zmianami na mapie 
administracyjnej kraju, biblioteka utraciła do-
tychczasowy status Powiatowej Biblioteki Pe-
dagogicznej i stała się filią Pedagogicznej Bi-
blioteki Wojewódzkiej w nowo utworzonym 
województwie tarnobrzeskim. W 1976 r. pra-
cę na stanowisku nauczyciela – bibliotekarza 
rozpoczęła Henryka Stajniak. W tym czasie w 
bibliotece zatrudnieni byli także m.in. Krysty-

na Sołkiewicz i Zbigniew Kawka.

W kolejnych latach praca biblioteki 
przebiegała bez większych zakłóceń. 
Warunki lokalowe biblioteki także nie 

ulegały żadnym zmianom. Placówka w mia-
rę swoich możliwości starała się prowadzić 
różnorodne prace w zakresie działalności 
pedagogicznej, bibliograficznej, propagandy 
książki, działań regionalnych i współpracy z 
działającymi w lokalnym środowisku organi-
zacjami. Opatowska Biblioteka Pedagogiczna 
wspierała także działalność bibliotek szkol-
nych na podległym sobie terenie. 

W drugiej połowie lat 80. zaszły zmiany 
w obsadzie kadrowej biblioteki. Po odejściu 
na emeryturę Władysława Ryfy kierownikiem 
biblioteki została  Zdzisława Sobczyk. Pracę w 
placówce podjęła także Ewa Kasińska. Po ich 
odejściu, w październiku 1988 r., kierowni-
kiem biblioteki został  Marek Lis, który spra-
wuje te funkcję do chwili obecnej. Na stano-
wiskach nauczycieli – bibliotekarzy pracowali 
przejściowo Marek Wójcicki oraz Agnieszka 
Kortyka. Na ich miejsce, od listopada 1991 r.,  
zatrudniona została Danuta Gołasa, pracująca 
w bibliotece do sierpnia 2021 r.

Ważnym etapem w dziejach bibliote-
ki był rok 1997. Po wieloletnich staraniach 
placówka przeniesiona została do nowego 
lokalu o powierzchni 124 m² usytuowanego 
w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych w 
Opatowie (obecnie Zespół Szkół Nr 1) przy 
ul. Słowackiego 54, w której działa do chwili 
obecnej. Poprawiło to znacznie warunki pracy 
i komfort obsługi czytelników. 

W województwie świętokrzyskim
W styczniu 1999 r. na skutek kolejnej 

reformy administracyjnej kraju Opatów zna-
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patriotyczny pokaz mody 
lazł się w nowo utworzonym województwie 
świętokrzyskim. Biblioteka Pedagogiczna 
stała się jedną z Filii Pedagogicznej Biblio-
teki Wojewódzkiej w Kielcach. Organem 
prowadzącym został Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego, zaś nadzór 
pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty 
w Kielcach. Terenem działania biblioteki stał 
się powiat opatowski. 

W ostatnim dwudziestoleciu istnie-
nia placówki zaszły w niej znaczące zmiany. 
Dwukrotnie przeprowadzono remont po-
mieszczeń. Dokonano wymiany wyposażenia 
i umeblowania. W 2005 r. w bibliotece poja-
wiły się komputery, przeznaczone zarówno do 
prac bibliotecznych, jak i wykorzystania przez 
czytelników. Do końca 2007 r. w bibliotece 
używano wyłącznie tradycyjnych katalogów 
kartkowych – alfabetycznego i rzeczowego. 
Obecnie informacje o całym księgozbiorze 
biblioteki dostępne są on – line w Internecie. 
Wszystkie książki zaopatrzone zostały w kody 
kreskowe, a czytelnicy otrzymują plastikowe  
karty, które uprawniają ich do wypożyczania 
książek w całej sieci bibliotek pedagogicznych 
w województwie świętokrzyskim.

Na koniec 2021 r. Biblioteka Pedagogicz-
na w Opatowie miała do dyspozycji czytelni-
ków ponad 22 tys. jednostek inwentarzowych  
książek, roczników czasopism, wydawnictw 
audiowizualnych i innych zbiorów.

Naszą dumą  są od lat systematycznie gro-
madzone wydawnictwa (często rzadkie) zwią-
zane z regionem – głównie ziemią opatowską 
i sandomierską. Ich zbiór liczy w tej chwili po-
nad 700 pozycji. Uzupełnia go kolekcja ponad 
50 tytułów (około 650 numerów) lokalnych 
czasopism.

Obecnie działalność biblioteki to nie tyl-
ko wypożyczanie zbiorów, ale także organizo-
wanie i prowadzenie lekcji propagujących czy-
telnictwo i edukację regionalną, wykładów, 
przygotowanie wystaw czy spotkań. Pracow-
nicy biblioteki niejednokrotnie biorą udział 
w obchodach ważnych rocznic narodowych, 
w tym odzyskania niepodległości i powstania 
styczniowego. Gromadzony obecnie księgo-
zbiór jest niezwykle różnorodny i obok prac z 
zakresu pedagogiki czy psychologii, w dużym 
stopniu obejmuje również historię, beletry-
stykę, literaturę piękną, biografie, pamiętniki 
i wiele innych.

Dotychczasowe wieloletnie istnienie Bi-
blioteki Pedagogicznej w Opatowie dobrze 
wpisało się w funkcjonowanie lokalnego śro-
dowiska. I to zarówno w zakresie działań ściśle 
związanych z edukacją, kształceniem nauczy-
cieli i pracą szkół, jak i realizacją zadań regio-
nalnej placówki kultury.

Marek Lis
Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie

„POLSKA TO TAKA KRAINA, 
KTÓRA SIĘ W SERCU ZACZYNA…”

ALBUM „OPATÓW”
z regionalnej półki

W tym roku przedszkolaki wygląda-
ły wyjątkowo odświętnie, gdyż wzięły 
udział w ,,Patriotycznym Pokazie Mody". 
Maluchy prezentowały się doskonale w 
biało -czerwonych lub regionalnych stro-
jach. Na ich piersiach widniały własno-
ręcznie wykonane kotyliony, a w rękach 
powiewały chorągiewki.

Narodowe Święto Niepodległości w Przedszkolu Publicznym w Opatowie jest ob-
chodzone zawsze z ogromną radością. Dzieci wspólnie  z wychowawczyniami przygo-
towują uroczystość, recytują wiersze patriotyczne, śpiewają piosenki, próbują tańczyć 
w rytmie poloneza. 

Jednak najważniejszym momentem 
obchodów listopadowego święta było 
odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Chwila ta zbliżyła nas wszystkich, doro-
słych i dzieci, do czasów naszych dziad-
ków i pradziadków oraz trudnych chwil 
walki o wolność Polski.

Ukazał się album najpiękniejszych 
zakątków Ziemi Opatowskiej. Znalazły 
się w nim fotografie znanych miejsco-
wych fotografików, Jarosława Czuba, 
Daniela Kordosa i Sławomira Rakow-
skiego.

Album został podzielony na kilka 
części. Najobszerniejszy z nich obejmuje 
Opatowski rynek ze zdjęciami budyn-
ku Urzędu Miasta, kamieniczek, altany, 
pomnika Ludwika Zwierzdowskiego 
„Topora”. Sporą część zajmują fotogra-
fie Kolegiaty i kościoła pod wezwaniem 
św. Marcina wykonywane na zewnątrz 
świątyni i we wewnątrz. Są tu też zdjęcia 
podziemnej trasy turystycznej, klasztoru 
i kościoła pod wezwaniem Wniebowzię-

cia Najświętszej Marii Panny, Bramy 
Warszawskiej, źródełka błogosławionego 
Wincentego Kadłubka w Karwowie, wie-
ży w Tudorowie, kościoła pod wezwaniem 
św. Idziego w Ptkanowie, kościoła pod 
wezwaniem św. Bartłomieja w Strzyżo-
wicach, zdjęcia pejzaży Opatowa i okolic. 

Wartością jest to, że zdjęcia wykony-
wane były w różnych porach roku oraz 
z różnych pozycji, z dołu, z ziemi oraz z 
góry, z drona. Publikacja została wydana 
dzięki Świętokrzyskiemu Urzędowi Mar-
szałkowskiemu oraz Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Opatów. 

„Opatów”, Wydawca: P.H.U. Szo-
stadruk, na zlecenie: Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Ziemi Opatowskiej, Opa-
tów 2021 r. 
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PIĘKNE TRADYCJE 
W GOJCOWIE

pasjonaci, społecznicy

Koło Gospodyń Wiejskich w Goj-
cowie może się poszczycić pięknymi 
kartami w historii regionu.  W ostatnim 
czasie też nie zaprzestaje działalności i 
aktywnie wspiera ludzi, którzy potrze-
bują pomocy. 

Na pomoc Idze
- Obecnie nasze koło włączyło się w 

akcję charytatywną na rzecz pomocy dla  
Igi Kaczmarczyk, która choruje  na SMA 
– mówi przewodnicząca KGW, Małgo-
rzata Szymańska. -  Oto adres strony: Iga 
Kaczmarczyk - zbiórka charytatywna | 
Siepomaga.pl 

Najbardziej zaangażowana w akcję 
jest wolontariuszka Paulina Wiatrowska, 
która utworzyła grupę internetową na FB 
Gojców: 

https ://www.facebook .com/g ro -
ups/273740284671441/people/?sho-
uld_open_welcome_member_compo-
ser=1 ).  Paulina na bieżąco omawia 
kwestie związane z chęcią pomocy 3-mie-
sięcznej Idze. 

 
Wspólne inicjatywy

Obecne KGW zawiązane zostało na 
zebraniu wiejskim w listopadzie 2007 
r. Reaktywowano je przy Regionalnym 
Związku Kółek Rolniczych w Sandomie-
rzu. Zapisało się wówczas 35 pań. 

Na początku działalności wraz z OSP 
i Radą Sołecką panie  uporządkowały po-
mieszczenia wiejskiej remizy. W szafach 
poskładały naczynia stołowe i sztućce 
odziedziczone po wcześniej działającym 
KGW. Przynosiły do wspólnej siedziby 
niezbędne akcesoria kuchenne, między 
innymi zlew, kuchenkę gazową.  

W zamontowaniu urządzeń pomagali 
im druhowie z OSP, mieszkańcy Gojco-
wa. Wśród nich wyróżniali się: Zdzisław 
Szymański, Wiesław Suska, Marek Gaw-
ron, Tadeusz Niewiadomski, Grzegorz 
Krala, Bogdan Kolasa, Janusz Wiatrow-
ski, Tadeusz Wiatrowski. 

Pierwszą imprezą organizowaną przez 
KGW  była zabawa andrzejkowa, następ-
nie sylwester i tak było przez parę lat. 
Panie przygotowywały dania, ciasta i sa-
łatki, z dobroczynnych składek kupowały 
potrzebne sprzęty, na przykład  czajnik 
bezprzewodowy, miski, mop.  

Panie zorganizowały Powiatowy 
Dzień Strażaka dla druhów OSP. - Nasze 
dzieci i młodzież z okazji Dnia Kobiet i 
Dnia Matki przygotowywały dla nas wy-
stępy i przedstawienia, a my organizo-
wałyśmy dla nich Dzień Dziecka, ferie 
zimowe – wspomina przewodnicząca 

Małgorzata Szymańska. - Przygotowywa-
łyśmy również spotkania kulinarne. 

Na degustację potraw panie zaprasza-
ły gości. Ówczesne władze zawsze przy-
jeżdżały  do nich z prezentami. Pomagały 
również sołectwu w organizacji festynów 
rodzinnych. Panie brały udział w różnych 
konkursach kulinarnych, spotykały się 
z członkami innych kół, co bardzo miło 
wspominają. Na comiesięcznych spotka-
niach dzieliły się swoimi doświadczenia-
mi życiowymi, kulinarnymi, tworzyły 
rękodzieło. 

Wieniec musi być
Obecnie działalność KGW trochę 

przystopowała, ale panie nadal uczest-
niczą w życiu społecznym wsi. Co roku 
przygotowują wieniec dożynkowy.

W pracach przy wykonywaniu wieńca 

Radny Rady Miejskiej i sołtys Gojcowa, Wiesław Suska: Cokolwiek organizowali-
śmy jako jednostka OSP lub Rada Sołecka, zawsze pomagały nam panie z KGW. Sta-
rałem się wszelkie inicjatywy realizować wspólnie, w większym gronie. Zależało mi na 
tym, by nas było więcej.  

 KGW ma piękną tradycję, bo już nasze mamy i babcie działały wspólnie. Pa-
miętam z dzieciństwa, jak mieszkańcy budowali drogę przez wieś. Do akcji włączyło się 
też KGW. Panie rozprowadzały również wśród mieszkańców kurczęta do chowu, pasze. 
Organizowały zajęcia gotowania, pieczenia, krawiectwa, przeprowadzały konkursy. 
Udzielały się wtedy między innymi  Genowefa Kucharczak, Teresa Wiatrowska, Janina 
Saramańska. Działała też  moja mama Julianna Suska. W latach 90. koło prowadziła 
Anna Kucharczak. 

aktywne są panie: Małgorzata Szymań-
ska, Wanda Wiatrowska, Jolanta Wia-
trowska, Zdzisława Uchańska, Urszula 
Suska, Anna Mucha, Barbara Gawron, 
Barbara Kupiec, Justyna Biernat, Barbara 
Sobczyńska, Monika Krala, Paulina Wia-
trowska, Ewa Książek, Marzena Witczak, 
Dorota Walczak. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Gojco-
wie nie wzięło się  znikąd. Babcie i mamy 
obecnych pań działały już  w latach 60. i 
70., wspólnie się spotykały. Wtedy szcze-
gólnie aktywne były: Teresa Wiatrowska, 
Genowefa Kucharczak, Zofia Długosz, 
Maria Kucharczak, Anna Kucharczak, 
Zofia Szymańska.

Obecnie zarząd KGW tworzą: prze-
wodnicząca Małgorzata Szymańska, za-
stępca - Urszula Suska, skarbnik  - Dorota 
Walczak.



11OPATÓW nr 4 (40), październik-grudzień 2021

PRZEBUDOWY 
OPATOWSKIEJ 

BAZYLIKI ROMAŃSKIEJ (2)

w świecie Stanisława Kwiatkowskiego

Jeszcze do niedawna za 
fundatora świątyni uważano 
Piotra Dunina Własta, któ-
rego konterfekt i zapis zdobi 
zwieńczenie ściany połu-
dniowej, transeptu .

Zdaniem Davida Pierre 
(„A’ L’architecture cister-
cienne en Petit Polologne”, 
wyd. „Art Polonais, Art 
Francais, Études d’influen-

ces” Paris 1939) wieża północna i ściana z triforium wejścia do 
kruchty do wysokości fryzu, pochodzą z okresu preromańskie-
go, co znaczyłoby powstanie pierwotniej budowli w czasach 
państwa Wielko-Morawskiego.

Zaś Tadeusz Szydłowski („Pomniki architektury epoki pia-
stowskiej” Kraków 1928), przyjmuje wersję Długosza o Templa-
riuszach, łączy też szczegóły architektoniczne (fryz arkadowy) z 

kościołem św. Andrzeja w Krakowie, parafialnym w Prandocinie 
i przedcysterskim w Jędrzejowie.

Wielu historyków przypisuje fundację książęcą (empora) 
Henrykowi Sandomierskiemu. Maria i Zygmunt Wojciechow-
scy w książce „Polska Piastów, Polska Jagiellonów” Poznań 1946 
uważają za fundatora biskupa wrocławskiego Waltera wespół z 
biskupem płockim Aleksandrem.

Artefakty znalezione w rumowisku dwunastowiecznej kryp-
ty romańskiej katedry wrocławskiej  (w 1945-46 r); baza ko-
lumny ze „szponami”, fragment fryzu z motywem czworoliścia 
(motyw pochodzenia mozarabskiego naśladujący kwiat tarniny, 
dzikiej śliwy), fragmenty głowic kolumn pochodzą z tego same-
go lub siostrzanego warsztatu średniowiecznych mistrzów ka-
mieniarstwa. Identyczne wrocławskim bazy kolumn triforium 
wejścia zachodniego bazyliki przeczą legendzie zapisanej przez 
Jana Długosza.  

(Opracował S.K.)
Cdn.

Początki budowy kościoła na skalnym wzgórzu za rzeką, wówczas Łukawą , vis à vis neolitycznego Żmigrodu toną w mrokach 
niepamięci, bo brak źródeł pisanych. Drugą połowę XII wieku przyjmuje się jako czas ostatecznej konsekracji Kolegiaty. Wielopo-
koleniowe przedsięwzięcie, jakim była budowa bazyliki, swą skalą może się równać się ze współczesnym programem kosmicznym.
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
wolność po 123 latach niewoli

Główne obchody Święta Niepodle-
głości tradycyjnie odbyły się w rynku, 
przed pomnikiem Ludwika Zwierzdow-
skiego „Topora”.

 
Potrzebna zgoda i rozsądek 

Wcześniej uczestnicy uroczystości 
spotkali się przez budynkiem Urzędu 
Miasta i Gminy, by potem pomaszerować 
wspólnie do kolegiaty świętego Marcina, 
gdzie ksiądz prałat Stanisław Szczerek 
odprawił mszę za ojczyznę. Po wyjściu ze 
świątyni przemarsz pod pomnik popro-
wadziła Kompania Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Opatowie i Reprezentacyjna 
Orkiestra „Tempo” Iwanowice pod batutą 
Izabeli Wojcierowskiej, która po przyj-
ściu przed pomnik odegrała „Hymn Pań-
stwowy”. 

- Po roku przerwy spowodowanej 
epidemią znowu spotykamy się na uro-
czystościach Święta Niepodległości – 
zwrócił się do mieszkańców burmistrz 
Grzegorz Gajewski. – Wspólnie świętu-
jemy ten wielki dzień. Dziękuję pocztom 
sztandarowym za przybycie, delegacjom 
szkół, różnych instytucji. Mamy piękne 
przykłady zmiany pokoleniowej, młodzi 
ludzie kontynuują tę piękną tradycję ob-
chodów. Składamy kwiaty w miejscu stra-
cenia bohatera z powstania styczniowego. 
Pamiętamy  dzisiaj o bohaterach naszych 
powstań styczniowych, zrywów narodo-
wych. Po 123 latach zaborów nasi ojco-
wie mieli wreszcie przywilej mówienia w 
polskim języku.

Burmistrz Grzegorz Gajewski przypo-
mniał, że gdyby nie zgoda i rozsądek Jó-
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zefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego 
trudno byłoby wyobrazić sobie wolność 
ojczyzny, wspólne działania prowadzące 
do niepodległości.  

- Co oznacza słowo patriotyzm w 
wolnej, niepodległej Polsce? – pytał bur-
mistrz. - Mówiąc jednym językiem, wy-
chowaliśmy Polaków różnych gatunków. 
Co sprawia, że jesteśmy postrzegani jako 
naród skłócony, niestabilny? Co skłania, 
że mówimy różnymi językami. W obliczu 
tego, co dzieje się na naszej wschodniej 
granicy, to niebezpieczne.  

Grzegorz Gajewski podziękował za 
zgodną współpracę staroście, radnym, 
sołtysom. Życzył, by w kraju zapanowała 
zgoda narodowa. Przytoczył słowa Marii 
Konopnickiej o polskim narodzie, „kró-
lewskim szczepie piastowym”.

Starosta Tomasz Staniek mówił, że 
to szczególne święto. Wolność, niepod-
ległość zostały okupione przelaną krwią. 
Przypomniał słowa Jana Pawła II, że wol-
ność nie jest nam dana raz na zawsze, mu-
simy ją pielęgnować. 

Kierownik Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, dr Artur Lis 
odczytał list poseł na Sejm Anny Krupki 
skierowany do mieszkańców. Orkiestra 
zagrała na koniec „Rotę” i wiązankę me-
lodii  patriotycznych.

Od nienawiści chroń nas, Panie
Dalsza część uroczystości odbyła się 

w Opatowskim Ośrodku Kultury, gdzie 
zaprezentowano przedstawienie „Od nie-
nawiści chroń nas Panie” w wykonaniu 
wielopokoleniowego zespołu artystów.  

Najpierw dyrektor OOK Longina 
Ordon przywitała wszystkich gości, zacy-
towała fragment wiersza Adama Mickie-
wicza. W prezentacji poloneza wystąpili 
wszyscy uczestnicy spektaklu, łącznie z 
seniorami. Taniec w ciekawym układzie 
choreograficznym zobrazował nasze dą-
żenia do niepodległości.  

Młodzież przedstawiła fragmenty 
„Wyzwolenia” Stanisława Wyspiańskiego. 
W roli Konrada wystąpił Konrad Góra, 
Lillę Wenedę zagrała Zuzanna Cebula. 
Świetnie prezentowały się też cztery ża-
łobnice.  

Utwory o charakterze patriotycz-
nym przeplatane tańcem i fragmentami 
spektaklu wykonali: Bartosz Kozłowski 
– „Miejcie nadzieję”, Aleksandra Cie-
piela – „Wrzosy”, Maja Gorazd – „Biały 
krzyż”, Zuzanna Wiśniewska – „W imię 
ojca”, „Wiersze wojenne”, Zuzanna Susło 
– „Deszcz jesienny”, Krystyna Wójcik – 
„Żołnierzu panienko”, Weronika Kijanka 

– „Modlitwa o wschodzie słońca”.  Wie-
lopokoleniowy chór zaprezentował: „O 
mój rozmarynie”, „Warczą karabiny” oraz 
wspólnie z Leną Staniek pieśń „Jędrusio-
wa dola”.   

Spektakl trwał około godziny. Nad 
jego scenariuszem i kompozycją pracowa-

li: Magdalena Szemraj, Edyta Gwoździk, 
Roman Dulny.  

W czasie obchodów prowadzona była 
zbiórka pieniędzy na rzecz Igi Kaczmar-
czyk, maleńkiej mieszkanki Opatowa 
chorej na rdzeniowy zanik mięśni.
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sztuka zdobienia drewnem 

ROZGRZANYM 
RYLCEM

Justyna Skrzypczyńska, mieszkanka Karwowa, zajmuje się pirografią. To arty-
styczna sztuka zdobienia drewna rozgrzanym rylcem. 

- W dawnych kulturach afrykańskich w 
podobny sposób ludzie już wtedy tworzyli 
ciekawe motywy – mówi Justyna Skrzyp-
czyńska. - Z czasem pirografia została zapo-
mniana, ale ostatnio coraz częściej można 
spotkać wykonywane tą metodą prace wielu 
artystów zarówno na świecie, jak i w Polsce.

Przygoda Justyny Skrzypczyńskiej z 
pirografią zaczęła się w grudniu ubiegłego 
roku. Widziała w Internecie piękne prace i 
pomyślała, że może spróbuje podobne wy-
konywać.  Kupiła za parę złotych zwykły 
pirograf, który można nazwać lutownicą. 
Pierwszych kroków próbowała wypalając 
krasnale na łyżkach kuchennych i desce 
do krojenia, życzenia z okazji Dnia Babci i 
Dziadka. 

- Kiedy wypaliłam  Indiankę, którą od-
dałam na aukcję charytatywną, jak i parę 
innych prac, mąż stwierdził, że muszę z tym 
wyjść do ludzi – opowiada. - Kupiłam pro-
fesjonalny sprzęt pirograf z możliwością re-
gulacji temperatury nagrzewania, nawet do 
750 stopni Celsjusza, co pozwala na wypa-
lenie różnych odcieni brązu po czerń. 

Założyła stronę na facebooku  i tak za-
częły się pierwsze zamówienia na portrety 
ślubne, dedykacje, itp. Ukończyła szkołę 
odzieżową, gdzie miała lekcje rysunku. Już 
wtedy dobrze czuła się rysując piękne suk-
nie z dawnych epok. W dziedzinie piro-
grafii jest samoukiem. Dużo czyta, czerpie 
wiedzę z Internetu, książek lub od innych 
artystów z dziedziny pirografii. 

Najlepiej lubi wypalać portrety, ogólnie 
twarze, ponieważ można zawrzeć w nich 
charakter osoby, oddać jej wyraz. Nie ma 

miejsca na błędy. Każdy obraz jest unikato-
wy, ponieważ w 100 proc. wykonany ręcz-
nie. - Robię również z pomocą męża zegary 
i szyldy – dodaje Justyna Skrzypczyńska. - 
W przyszłości chciałabym dalej rozwijać się 
w tym kierunku i tworzyć jeszcze piękniej-
sze prace. Mam w planie wypalić reproduk-
cje obrazów znanych malarzy.  W wakacje 
przeprowadziłam się z rodziną, mężem i 
dwoma synami z Opatowa do wsi Karwów, 
skąd pochodzi mój mąż. 

Na co dzień zajmuje się gospodarstwem 
domowym i oddaje swojej pasji, najczęściej 
wśród otaczającej ją przyrody. Jest tu cisza 
i spokój, kiedy zaczyna pracę można stracić 
poczucie czasu.  - Zapraszam na moją stronę 
fb Pirografia Justyna Skrzypczyńska. 



15OPATÓW nr 4 (40), październik-grudzień 2021

TAJEMNICA 
MAŁEGO PUNKTU

nasze firmy 

Punkt handlowy Prasa i Tytoń przy Placu Obrońców Pokoju 31 w Opatowie ciągle 
ma stałych klientów, chociaż przybywa w mieście nowych supermarketów. Od dwu-
dziestu czterech lat prowadzą go w tym samym lokalu dwie panie, Anna Norowska i 
Jolanta Skonieczna.

Doradzają, pomagają klientom
Chętnie rozmawiają z klientami, dora-

dzają im w trudnych sprawach. Może w tym 
tkwi tajemnica, że mają klientów, którzy od 
dwudziestu lat przychodzą do ich małego 
punktu. To prawie sami emeryci. 

Panie rozprowadzają materiały promo-
cyjne gminy, różne ulotki, biuletyny, wy-
dawnictwa, które otrzymują od kierownika 
Urzędu Miasta, Jarosława Czuba. Turyści, 
którzy odwiedzają  miasto, dowiadują się od 
nich wielu ciekawych rzeczy, gdzie można 
zjeść dobry obiad, co warto zwiedzić. Lu-
dzie dziękują im za wsparcie. 

- Do nas przychodzą ludzie, by poroz-
mawiać o swoich problemach – opowiadają 
Anna Norowska i Jolanta Skonieczna. - 
Dzięki nim wiemy, co się dzieje w mieście. 
My z kolei mówimy im, co ciekawego jest 
napisane w danej gazecie. Znamy  ludzi z 
Opatowa, wiemy, co danego człowieka in-
teresuje, co mu możemy sprzedać. 

Pracują sześć dni w tygodniu. Dawniej 
otwierały punkt także w niedzielę, teraz nie 
ma już takiego zainteresowania. Czasami 
jeszcze latem ktoś do nich zajrzy, ale nie-
dziele jednak są bez klientów. Podobnie jest 
w soboty, gdy nawet turystów brakuje. 

W tym roku mijają 24 lata, gdy wspól-
nie prowadzą punkt w tym lokalu. Są ra-
zem, pomagają sobie. Dobrze im się wspól-
nie pracuje. Gdy jedna chce mieć wolne, 
druga ją zastępuje.   

Na własny rachunek 
Anna Norowska pracowała w Domu 

Kultury, ukończyła Pomaturalne Studium 
Kulturalno-Oświatowe. Razem z mężem 
należała do zespołu tanecznego. Przed 
trzydziestu laty podjęła się działalności 
handlowej na własny rachunek. Chciała się 
sprawdzić. Po przemianach ustrojowych 
wiele osób zakładało swoje biznesy, stawa-
ło się ajentami. - Dzisiaj już bym tego nie 
zrobiła – twierdzi. - Na państwowej robocie 
człowiek ma spokojniejszą głowę. Trzeba 
wiedzieć, co się opłaca. Wtedy byłam mło-
da, pełna energii. 

Najpierw zajęła się sprzedażą asorty-
mentu sportowego. Prowadziła z mężem 
sklep spożywczy, ale to ciężka branża. Nie 
przyjęła się. Martwiła się, by nic się nie 
zmarnowało. W końcu zajęła się sprzedażą 
papierosów. Przestała interesować się datą 
ważności. Już nie zmieni swojej branży.   

Pani Anna ma klientów w średnim wie-
ku. Wie, kto przyjdzie danego dnia, ile kupi 
i jakie papierosy. Tytoń i papierosy, gilzy, 
maszynki do robienia papierosów – to teraz 
główny jej asortyment. Nie chce go posze-
rzać. Niektórzy pytają o tytoń fajkowy, ale 

jest drogi i mało jest na niego chętnych. Jed-
ni kupują papierosy najdroższe za 17,99 zł, 
drudzy najtańsze, za 12,99 zł.  

Jolanta Skonieczna była zatrudniona w 
Spółdzielni Modilana, a po jej likwidacji 
zaczęła pracować na swoim. Przy ulicy Sze-
rokiej prowadziła sklep. Przed trzydziestu 
laty zarabiało się nawet nieźle. Sprzedawała 
krzesła, buty, akcesoria harcerskie. Wszyst-
kiego ludzie poszukiwali. Co tylko przy-
wiozła z hurtowni, zaraz znikało ze sklepu. 
Teraz liczy tylko na swoich klientów.  

Niektórzy kupują u niej po trzy, czte-
ry gazety, ale tych jest już zdecydowanie 
mniej. Zresztą wiele gazet już nie istnieje 
z tych, które wychodziły dla dzieci i mło-
dzieży. Nadal są panie w wieku starszym, 
średnim, które systematycznie kupują u niej 
krzyżówki, magazyny telewizyjne. 

- Teraz mniej się sprzedaje, ale nie ma co 
narzekać – nie ukrywa pani Jolanta. - Zain-
teresowanym proponuję magnesy, kubecz-
ki, artykuły szkolne, zeszyty, długopisy. 

Zmieniające się przepisy  
Anna Norowska i Jolanta Skonieczna 

zgodnie twierdzą, że zmieniające się prze-
pisy w działalności gospodarczej utrudniają 
im pracę. Przed 30 laty  prościej było, łatwiej 
prowadzić działalność gospodarczą. Na 

karteczkach zapisywały jedynie przychody i 
rozchody, jedna książka wystarczała, a teraz 
jest VAT, JPK z VAT. Teraz elektronicznie 
trzeba przesyłać wszystkie dane. - Moja sio-
strzenica wysyła mi zeznania podatkowe do 
Urzędu Skarbowego – mówi pani Jolanta. 
- Pomaga mi, bo moja siostra prowadzi po-
dobną działalność w drugim końcu rynku.  

-  A ja mam księgowego, który mi 
wszystko oblicza – nie ukrywa pani Anna. 
- Gdy mąż żył, to wszystkim się zajmował. 
Ja sama nie dałabym rady, bo każdą fakturę 
trzeba wprowadzać do systemu. Nie umiem 
obsługiwać komputera i nie mam na to cza-
su. Nie chcę później poprawiać, wolę zapła-
cić i mieć spokojną głowę. Raz w miesiącu 
przychodzi rachmistrz  i mi pomaga. Od 
czterech lat prowadzi mi już rozliczenia. 

Przyszłość, plany
Nie zamierzają rozszerzać działalności, 

wprowadzać nowego asortymentu. Ubywa 
klientów, więc dla kogo byłaby ta dodatko-
wa działalność? 

- Nam się opłaca prowadzić działalność, 
bo jesteśmy emerytkami - mówią. - Mamy 
stałe dochody z ZUS. Poza tym chcemy 
wyjść z domu, spotykać się z ludźmi, poroz-
mawiać. 
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plener Malarski „Prawda i mit”

200. rocznica urodzin Norwida

ARTYŚCI Z CAŁEGO KRAJU  

KONKURS 
RECYTATORSKI

W Opatowie odbył się Ogólnopolski 
Plener Malarski „Prawda i mit”. Jego or-
ganizatorem był OOK.  

W plenerze uczestniczyli wybitni 
artyści malarze z całej Polski: Marzena 
Balewska, Kaja Wierzbowska -Wrońska, 
Maria Bieńkowska - Kopczyńska, Joanna 
Gałecka, Marta Zawadzka, Grażyna Ma-
ria Szemraj, Filip Konieczny, Mateusz Kę-
dziora, Teodora Pawełko - Kwiatkowska i 

Stanisław Kwiatkowski.  
Koncepcję pleneru opracowała Be-

ata Piątek, starszy instruktor plastyki w 
OOK. Pogoda nie rozpieszczała artystów. 
Deszczowa aura nie sprzyjała malowaniu 
w plenerze. Jednak powstały liczne szkice 
malarskie. Będą one podstawą do namalo-
wania obrazów, które będzie można obej-
rzeć na wystawie poplenerowej. 

Artyści podczas pobytu w Opatowie 

zwiedzili zabytki miasta: Kolegiatę Św. 
Marcina, Bramę Warszawską, Klasztor 
o. o Bernardynów, Podziemną Trasę Tu-
rystyczną. Na zaproszenie miejscowego 
artysty Mateusza Kędziory odwiedzili 
także jego pracownię. Niezwykłą opiekę 
merytoryczną i przyjacielską nad artysta-
mi roztoczyła Teodora Pawełko-Kwiat-
kowska. 

Plener odbył się pod Patronatem Bur-
mistrza Miasta i Gminy Opatów Grzego-
rza Gajewskiego. Patronat medialny spra-
wowało Radio Opatów, którego gośćmi 
na antenie byli uczestnicy pleneru. 

W Opatowskim Ośrodku Kultury od-
był się z okazji 200. rocznicy urodzin 
Cypriana Kamila Norwida konkurs re-
cytatorski, który miał zasięg ogólnopol-
ski. W uznaniu zasług poety dla polskiej 
sztuki i kultury, w 200 -lecie jego uro-
dzin, Sejm RP ustanowił rok 2021 Ro-
kiem Cypriana Kamila Norwida. 

Uczestnicy konkursu zaskoczyli na-
turalnością, prawdą, dramaturgią w 
wyjątkowych interpretacjach utworów 
Norwida. Recytatorów oceniała komisja 
w składzie: Teodora Pawełko - Kwiat-
kowska - artysta plastyk, Longina Ordon 
- dyrektor OOK oraz Danuta Szypulska 
- dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gmin-
nej Biblioteki im. Stanisława Czernika w 
Opatowie. 

W kategorii dorosłych: I miejsce za-
jęła Ilona Baka z Krakowa, II miejsce 
ex æquo - Małgorzata Golis z Ostrowca 
Świętokrzyskiego i Ryszard Szczepański 
z Opatowa, III miejsce ex æquo - Teresa 
Kupracz z Włodawy i Bożena Gniazdow-
ska z Ostrowca Świętokrzyskiego. 

W kategorii uczniów szkół ponad-
podstawowych I miejsca nie przyznano. 
II miejsce zajęła Martyna Markiewicz z 
OOK, a III miejsce Konrad Góra z Ze-

społu Szkół nr 1 w Opatowie (Liceum 
Służb Mundurowych). Wyróżnienia 
otrzymali: Dominika Szostak z Zespołu 
Szkół Nr 2 w Opatowie im. Bartosza Gło-
wackiego i Maria Lis z OOK.

Laureaci konkursu nagrali swoje recy-
tacje w Radiu Opatów oraz zostali zapro-
szeni na wieczór poezji Cypriana Kamila 
Norwida, który odbędzie się w grudniu w 
OOK. 
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nasza gwiazda

jedynka stawia na + „konwersja cyfrowa domów kultury”

OKAZJA DO WYMIANY 
DOŚWIADCZEŃ  GRANT W KONKURSIE

SUKCES 
ZUZANNY WIŚNIEWSKIEJ

Zuzanna Wiśniewska została laureat-
ką drugiego miejsca Festiwalu Piosenki 
Niezłomnej i Niepodległej imienia Henryka 
Rasiewicza „Kima” podczas eliminacji wo-
jewódzkich w Kielcach. Tym samym została 
zaproszona do finału konkursu, który odbę-
dzie się w Filharmonii Krakowskiej imienia 
Karola Szymanowskiego. 

Zuzanna Wiśniewska rozwija swój talent 
wokalny pod opieką Magdaleny Szemraj w 
Studiu Wokalnym „Opatowskie Diamenty” 
w Opatowskim Ośrodku Kultury. Ta utalen-
towana wokalistka już kilkakrotnie była lau-
reatką eliminacji wojewódzkich w Kielcach 
i kilkakrotnie znalazła się wśród najlepszych 
wokalistów z całej Polski podczas finału fe-
stiwalu w Filharmonii Krakowskiej. Festiwal, 
w którym osiągnęła te sukcesy, upowszechnia 
wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym, Ar-
mii Krajowej oraz Żołnierzach Niezłomnych. 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 
im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie, 
jak już pisaliśmy, realizują projekt „Jedynka 
stawia na +”. Pierwotnie projekt miał za-
kończyć się w grudniu 2020 r., jednak prze-
szkodziła  pandemia w Europie i świecie.

Projekt udało się zrealizować w 2021 r. po 
zniesieniu obostrzeń związanych z COVID.

Nauczyciele biorąc udział w wyjazdach 
szkoleniowych, podnosili kompetencje języ-
kowe i metodyczne. Szkolenia zagraniczne na 
Malcie, we Francji, w Irlandii oraz we Wło-
szech były dla nauczycieli okazją do wymia-
ny doświadczeń zawodowych, poszerzenia 
kompetencji społecznych, kulturowych oraz 
pogłębienia poczucia tożsamości europejskiej. 
Udział w projekcie „Jedynka stawia na +” dla 
nauczycieli był ponadto doskonałą okazją do 
podnoszenia swoich kwalifikacji oraz wdraża-
nia w życie koncepcji „Uczenia się przez całe 
życie”. 

W projekcie uczestniczyły: Barbara Ma-
jewska – Czub, pedagog, nauczycielka języka 
francuskiego, Ewa Gronek, nauczycielka języka 
angielskiego, Wioletta Krakowiak, nauczyciel-
ka geografii, Anna Michalik- Sadaj, nauczyciel-
ka matematyki, Agnieszka Sapała, nauczycielka 
matematyki, Anna Włodarczyk, nauczycielka 
historii. 

Koordynatorem projektu „Jedynka stawia 
na +” była Anna Przygoda, nauczycielka języka 
angielskiego. 16 listopada br. odbyło się podsu-
mowanie projektu w formie interdyscyplinar-
nego konkursu pt. „Spacerkiem po Europie”. 

Zachowuje od zapomnienia pio-
senki śpiewane w oddziałach par-
tyzanckich w latach 1939-1956.

Postać patrona festiwalu nie 
jest przypadkowa. Henryk Ra-
siewicz „Kim” był żołnierzem 3. 
Wileńskiej Brygady Armii Krajo-
wej. Poza walką z bronią w ręku 
ramię w ramię z innymi żołnie-
rzami Brygady kapitana Gracjana 
Froga „Szczerbca”, przysłużył się 
Ojczyźnie także jako autor wielu 
pieśni partyzanckich. 

Pozyskana przez OOK kwota 138, 9 
tys. zł zostanie przeznaczona na szkolenia 
pracowników w zakresie kompetencji i 
umiejętności związanych z edukacją kul-
turalną i animacją kultury w formie cyfro-
wej oraz doposażenie w niezbędny sprzęt. 
OOK aplikował m. in. o utworzenie 
studia nagrań w OOK, sprzęt do trans-
misji online wydarzeń z sali widowisko-
wej. 

Realizacja projektu jest elementem 
działań wspierających instytucje kultu-
ry w związku z pandemią COVID-19. 
Ich pracownicy zyskują  kompetencje 
pozwalające na przeniesienie standar-
dowych działań do sieci lub ucyfrowie-
nie działań statutowych i związanych 
ze współpracą ze społecznością lokalną, 
animacją kultury i edukacją kulturalną. 

W czasie trwania projektu  pra-
cownicy OOK wezmą udział w cyklu 
szkoleń Narodowego Centrum Kultu-
ry. Placówka skorzysta z pomocy tutora 
cyfrowego oraz zakupi sprzęt, oprogra-
mowanie i licencje, o jakie aplikowano 
w konkursie.

 Projekt „Konwersja cyfrowa 
domów kultury” finansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
działania 3.2 „Innowacyjne rozwiąza-
nia na rzecz aktywizacji cyfrowej” III 
Osi Programu Operacyjnego Polska 

Opatowski Ośrodek Kultury znalazł się wśród 200 grantobiorców ogólnopolskiego 
konkursu „Konwersja cyfrowa domów kultury”. 

Cyfrowa na lata 2014-2020. Na ogólno-
polski konkurs wpłynęło 1221 wniosków, z 
czego 1006 przeszło pozytywnie ocenę for-
malną. Ostatecznie wyłoniono 200 granto-
biorców. 
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wspomnienia. Tak było

CODZIENNOŚĆ OPATOWIAN 
W LATACH 1945 - 1953

Zapamiętałem, że od św. Marcina do 
św. Kazimierza, z racji swego położenia 
w pobliżu Gór Świętokrzyskich, w regio-
nie opatowskim panowała prawdziwa 
zima ze śniegiem i mrozem. Wówczas 
młodzież masowo korzystała z lodowisk, 
które samorzutnie tworzyły się z biegiem 
Opatówki, na stawach i rozlewiskach obok 
klasztoru Bernardynów, jak też niedaleko 
Gimnazjum. 

Jak przyszła woda na  w. Jana, to ta mała 
niewinna rzeczka sięgała mostu przy Bramie 
Warszawskiej, rozlewała się też w niżej po-
łożonych budynkach szpitala powiatowego. 
Most był wówczas drewniany, co groziło jego 
zniesieniem.

Po koszmarze okupacyjnym i zniszcze-
niach wojennych opatowianie zaczęli na 
nowo układać sobie życie. Każdy czymś się 
zajmował. Nie było jeszcze wówczas przy-
musu politycznego, gospodarczego, jaki miał 
miejsce od 1950 r.

Opatów stanowił ośrodek administra-
cyjny, usługowy i handlowy dla okolicznych 
wsi, a zakładów na skalę przemysłową było 
tylko kilka, jak: olejarnia przy ulicy Kiliń-
skiego, zakład masarski pani Szulcowej, 
wytwórnia wód gazowanych w dzielnicy 
pożydowskiej, trzy młyny, to jest państwa 
Niewójtów, drugi przy moście i Stachurów, 
elektryczny, przy ulicy Iwańskiej, mleczar-
nia przy ulicy Sandomierskiej, znakomi-
ty zakład poligraficzny Patrasia przy ulicy  
Ożarowskiej, zakłady komunalne w obrębie 
Monopolu. Była też obok figury św. Nepo-
mucena, róg ulic Ostrowieckiej i Klasztornej, 
prawdziwa kuźnia, w której podkuwano ko-
nie. Szkoda, że jej nie ma. Byłaby to dzisiaj 
atrakcja turystyczna. Czynne też było kino w 
gmachu Straży Pożarnej wyświetlające filmy 
radzieckie, francuskie i włoskie. Filmy ame-
rykańskie były zakazane.

W tym czasie utworzyło się z racji po-
trzeb nowe zajęcie, dla niektórych Opato-
wian zwane szabrownictwem. Otóż można 
było z tzw. Ziem Odzyskanych sprowadzić 
sprzęty domowe z opuszczonych, powysie-
dlanych niemieckich domów. Przywożono 
więc łóżka, szafy, pianina, zegary, srebro, a 
nawet złoty sprzęt kościelny. Tworzyło to 
obieg zamknięty, ponieważ Niemcy warto-
ściowe mienie żydowskie wywieźli do Rze-
szy, a z kolei dzięki szabrownikom wracały 
one do centralnej Polski. Z tego procederu 
wynikały duże wzbogacenia, których nie 

można było ujawniać, aż dopiero w latach 
1956 - 1959, bo tylko w tym okresie zaistniał 
względny ulgowy czas liberalnej praktyki 
władz.

Opatowianie nabywali przywożone z 
tzw. Ziem Odzyskanych aparaty radiowe, 
które służyły ku nie zadowoleniu władz, do 
słuchania audycji nadawanych przez Ma-
dryt, Londyn,  Wolną Europę z Monachium. 
Odbiór tych audycji był celowo zagłuszany, 
ale wśród pisków można było z uchem przy 
głośniku wychwycić treść audycji. Informa-
cje były różne, przeważnie tendencyjne, a 
ohydnym było mamienie Polaków, że już na 
Wielkanoc lub Boże Narodzenie będziemy 
razem świętować w kraju. Takie niegodziwe 
hasła były nadawane przez redaktorów ży-
jących na Zachodzie, korzystających z ame-
rykańskich dolarów, spożywających banany 
i cytrusy w swych bezpiecznych gabinetach.

Wyjątkowy cynizm. A my mieliśmy try-
umfalną informację krajowych mediów z 
dnia 23 grudnia, że do Gdańska przybił sta-
tek z cytrusami. Na stołach w Święta Bożego 
Narodzenia ich nie było, a były dopiero na 
Sylwestra. Święto Trzech Króli, należy pod-
kreślić było zniesione.  

Dodam, że po wysłuchaniu trzeszczą-
cych audycji, w pokojach o zamkniętych 
oknach i drzwiach, zmieniano gałkę zakre-
sów radia, z obawy o niespodziewaną rewizję 
mieszkania. Tak to było.

A przecież te kłamliwe, podburzające 
wyzwania trafiały do naszego kraju, gdzie 
z ogromnym zaangażowaniem, nowa kla-
sa chłopo-robotników, wyzyskiwana przez 
rządzących poprzez normy, współzawodnic-
two, swą ofiarną pracą budowała codzienną 
rzeczywistość

Do końca lat 40. uczniowie Gimnazjum 
Opatowskiego szli ze sztandarem szkoły 
czwórkami, na mszę świętą odprawianą o 
godz. 10.00 w niedzielę w Kolegiacie Opa-
towskiej. Ten przemarsz odbywał się w czasie 
przepięknych dni wiosennych, a msza cele-
browana była w obrębie cmentarza Kolegia-
ty. Był zawsze odśpiewywany przedwojenny 
hymn Akcji Katolickiej  „My chcemy Boga”. 
Hymn, a szczególnie w nim jego radykalne 
słowa, nie był już śpiewany w następnych 
latach. Wielka to szkoda. A i dzisiaj też się 
go nie śpiewa. Przyczyny rozmaite. Może 
duchowieństwo polskie zapomniało, że jest 
taka pieśń, a może obawia się urażenia uszu 
społeczności laickiej, która dziś wspomagana 
jest Konstytucją RP i kosmopolitycznymi 
prądami Europy.

Przypominam sobie, że w tym czasie na 
rozpoczęcie gimnazjalnych lekcji uczniowie 
stojąc, odmawiali poranną modlitwę. Tak to 
było. Może i dlatego, że w pamięci uczniów, 
były te straszne czasy wojenne i trzeba było 
się modlić o lepsze życie.

Młodzież była mocno zaangażowana w 
zdobywaniu wiedzy w szkole. Zawsze punk-
tualnie rozpoczynano lekcje idąc do Gim-
nazjum z okolic Czernikowa, Przeuszyny, 
Okaliny.

Nie wszyscy mogli mieszkać na tak zwa-
nej stancji, czy też w bursie gimnazjalnej. 
Szkoła zapewniała uczniom na dużej prze-
rwie gorące mleko, chleb, marmoladę, ser, 
smalec i było to dla uczniów święto. Nie za-
wsze bowiem mieli co jeść w domach znisz-
czonych w działaniach wojennych w 1944 i 
1945 r. A po lekcjach czekał ich powrót do 
domu i praca w gospodarstwie rolnym, do-
mowym. Komunikacji zorganizowanej nie 
było.

Moi rodzice zapewnili pobyt w naszym 
domu mego kolegi klasowego Stanisława 
Grzyba, świetnego matematyka, by nie wra-
cał w deszczu czy śniegu do Brzezia. Takie 
były warunki zdobywania wiedzy. Ja nato-
miast miałem komfortowe warunki, bowiem 
droga z Rynku do Gimnazjum była stosun-
kowo krótka. Przyjaźniłem się w tym czasie 
z Leszkiem Głąbem z Zochcina, Tadziem 
Siejką, który mieszkał przy ulicy Kilińskiego, 
Lonią Szemrajem, mym gnębicielem w szko-
le podstawowej przemienionym w przyjacie-
la w gimnazjum. Jego nazwisko kultywuję 
do dziś, mając żywy kontakt z doskonałym 
przewodnikiem po Opatowie, Sandomierzu 
i okolicach, Grażyną Szemraj. Podziwiam jej 
zaangażowanie w branży turystycznej.

Z okresu gimnazjalnego przypomnę 
urocze koleżanki: Basię Paleolog, rudowłosą 
piękność, z naturalnymi piegami, z którą dziś 
koresponduję, Alę Bajerczak z Czernikowa, 
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nasi nauczyciele

LEKCJA, KTÓRA JEST ZABAWĄ

przyszłą miss piękności SGPiS-u w Warsza-
wie i  wieloletnim pracownikiem  w dyplo-
macji PRL w Ameryce Południowej. Po-
wabna Ala posiadała miły i ciepły charakter. 
Ciekawostką jest, że była jedną z pierwszych 
kobiet o platynowych włosach. Wspominam 
też wzorowego ucznia w klasie, Michała Ko-
ziarskiego, zawsze pogodnego i zrównowa-
żonego, który był bratem ciotecznym Basi 
Paleolog.

Opiszę tu przebieg pisemnej matury w 
matematyki. Otóż w czasie egzaminu zada-
nia do rozwiązania były wyrzucane przez 
okno na zewnątrz, skąd wędrowały do pana 
Mazura na ulicę Łagowską, były rozwiązywa-
ne i wracały schowane w bułkach, które ser-
wowały mamy z Komitetu Rodzicielskiego. 
System sprawdzony i jakże skuteczny.

W czasie gimnazjalnym przyjaźniłem 
się ze starszymi kolegami, Alkiem Pobraty-
nem, Decem, Wiesławem Ułanowiczem. 
Szczególnie ten ostatni, wojskowy prawnik, 
gdy  przyjeżdżał z Warszawy do swojej mamy 
- zasłużonej nauczycielki,  zaspakajał moją 
ciekawość o życiu w stolicy. W tym miejscu 
składam Wiesiowi życzenia 150 lat życia.

Inteligencja opatowska chodziła na msze 
święte na godz. 12.00 do Bernardynów. Na-
bożeństwo trwało pół godziny, po czym zna-

Ewa Jasińska od 1992 roku pracuje 
jako nauczyciel edukacji wczesnoszkol-
nej w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. 
bryg. Stanisława Gano w Opatowie. W 
bieżącym roku szkolnym jest wychowaw-
cą klasy II b. Uczy także geografii w Szko-
le ZDZ w Opatowie.

Nauczycielka angażuje się w działalność 
prozdrowotną, wolontariat, przygotowuje 
dzieci do konkursów. Od kilku lat odpo-
wiada za realizację w klasach I – III  projek-
tu ,,Nie pal przy mnie, proszę”. Wspólnie z 
nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej Ho-
noratą Kadelą organizuje przedstawienia 
teatralne oraz przygotowuje układy tanecz-
ne. W Opatowskim Ośrodku Kultury pa-
nie wystawiły wspólnie spektakle: ,,Dziew-
czynka z zapałkami”, ,,Szewczyk Dratewka”, 
,,Czerwony Kapturek”, ,,Kopciuszek”. 

Warsztaty teatralne są dla dzieci nie tyl-
ko dobrą zabawą, to również interesującą 
lekcją, która daje młodym ludziom wiele 
możliwości rozwoju. To doświadczenie Ewa 
Jasińska wyniosła z dzieciństwa, gdy jako 
dziecko systematycznie chodziła na warsz-
taty teatralne do OOK, prowadzone przez 
panią Ewę Majewską. Były to nie tylko za-
jęcia  z dykcji, kształcenia pamięci, zdoby-
wania wiedzy, ale także wspaniałe chwile 
spędzone w grupie rówieśników w czasach, 

w którym nie było Internetu, telefonów ko-
mórkowych, lecz za to był drugi człowiek, 
,,największy skarb”. Pasją do teatru, recytacji 
,,zaraża” swoich podopiecznych.  

Systematycznie przygotowuje uczniów 
do konkursów recytatorskich. Jej ucznio-
wie zdobyli czołowe miejsca na najwyższym 
szczeblu. Już na początku swojej pracy wiel-
ki sukces odniósł Paweł Dominik zdobywa-
jąc I miejsce w konkursie poetyckim w Sta-
lowej Woli za napisany przez siebie wiersz 
pt. ,,Wolność”. Także uczennica Renata 
Susło zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Recytatorskim. Była ona Laure-
atką Złotego Klucza. Ogólnopolski sukces 
powtórzył kolejny uczeń Maciej Wydrych, 
który w roku 2018 i 2019 został laureatem 
Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recy-
tatorskiego, zdobywcą Brązowego Klucza 
do Tajemnic Wszechświata. 

„Wrażliwość na losy drugiego człowie-
ka” - tę wartość Ewa Jasińska przekazuje 
młodemu pokoleniu w sposób czynny, bo-
wiem jest opiekunem Szkolnego Koła Cari-
tas. W ramach działalności SKC uczniowie 
klas młodszych zbierali pieniądze na rzecz 

jomi zapraszali się uprzejmie na obiad. Po 
południu można było pójść na lody i ciastka 
w ogrodzie pani Jędrzejewskiej przy ulicy 
Mickiewicza.

W godzinach wieczornych w soboty za-
siadano przy stoliku brydżowym, grając aż 
do północy lub później. Była to gra modna i 
towarzyska. Typowym był zwyczaj, na przy-
kład u mojego stryja Mieczysława Ornatkie-
wicza, lekarza, który ze swą żoną Janiną za-
praszał na brydża notariusza Byczkowskiego, 
doktora Glińskiego z żoną oraz doskonałego 
chirurga Andrzeja Przybylskiego z żoną Zo-
fią, tworząc razem ciekawą ekipę tej modnej 
gry.

Pani Zofia Przybylska jeździła często do 
Warszawy i przywoziła ciekawe informacje z 
życia stolicy. Trzeba dodać, że opatowianie, 
jak mieli potrzebę załatwienia swoich spraw, 
jeździli do Radomia i do Warszawy, omijając 
urzędowe Kielce, a w usługach medycznych 
preferowali Kraków. Panie natomiast jeździ-
ły do Ostrowca, do salonów fryzjerskich i 
krawcowych.

Przed laty pojechałem do Opatowa do 
grobu Taty. Przed cmentarzem zakupiłem 
znicze. Sprzedająca tam pani w wieku około 
70. lat, urodzona opatowianka, gdy usłyszała 

moje nazwisko, powiedziała: - A Pan to jest 
synem Pana Doktora.

Na co ja zareagowałem, że jestem synem 
adwokata. Wówczas uświadomiłem sobie, że 
przecież kobiety, dzisiejsze babcie były od-
bierane w porodzie przez mego stryja, który 
był ginekologiem i położnikiem w Opatowie 
od 1938 do lat 60. Myślę, że tych kobiet były 
setki, o ile nie tysiące.

Paweł Ornatkiewicz
PS. Dziękuję Redakcji Kwartalnika 

Opatów za zamieszczenie moich wspo-
mnień w kolejnych numerach bieżącego 
roku, a w szczególności redaktorowi Kwar-
talnika panu Andrzejowi Nowakowi i panu 
Jarosławowi Czubowi z Urzędu Miasta i 
Gminy Opatów, bardzo zaangażowanych w 
promocję Opatowa.

A panu Grzegorzowi Gajewskiemu, bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Opatów gratuluję  
posiadania takich współpracowników. Jed-
nocześnie składam wzruszające mnie zapro-
szenie pani Anny Norowskiej i jej syna Jacka 
do odwiedzenia mojego i ich domu i miesz-
kania w Opatowie.

Dziękuję również Czytelnikom moich 
wspomnień licząc na przywołanie przeszło-
ści. Może coś jeszcze dodam, a gdybym kogoś 
pominął, to w tym miejscu przepraszam.

dzieci ze szkoły w Syrii. Wspólnie ze swoimi 
podopiecznymi uczestniczy w zbiórkach 
żywności – ,,Tak. Pomagam!”, w akcji ,,Mi-
sja – opatrunek dla Zambii” i ,,Tornister Pe-
łen Uśmiechów”. Udział w licznych przed-
sięwzięciach jest wynikiem współpracy 
wielu nauczycieli, także opiekunów SKC, 
Marianny Koneckiej, Honoraty Kadeli, o. 
Sebastiana Fereta. 
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PIERWSZAKI ŚLUBOWAŁY 

KSIĄŻKA O DZIENNIKARZU 

w Szkole Podstawowej nr 1

zachęcam do lektury

Ślubowanie pierwszoklasistów w 
Szkole Podstawowej nr 1 imienia genera-
ła brygady Stanisława Gano w Opatowie 
odbyło się 25 listopada br. 

Tego dnia uczniowie klasy 1a i 1b przy-
byli do szkoły w strojach galowych. Uroczy-
stość uświetniła obecność dyrektor Anny 
Przygody, wicedyrektora Roberta Wójcika 
oraz rodziców pierwszaków.  R o z p o c z ę -
to ją wprowadzeniem sztandaru szkoły. 
Wspólnie odśpiewano hymn państwowy, 
a następnie delegacja uczniów klas pierw-
szych złożyła wiązankę kwiatów w kąciku 
Patrona Szkoły. Dyrektor serdecznie powi-
tała gości, a szczególnie bohaterów spotka-
nia, pierwszaków. W niezwykle podniosłej 
atmosferze przed pocztem sztandarowym 
uczniowie klas pierwszych ślubowali być 
dobrymi Polakami, godnie reprezentować 
swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką 
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 

Po uroczystym ślubowaniu dzieci 
przedstawiły program artystyczny przygo-
towany z wychowawczyniami, Dorotą Ko-
zub i Dorotą Wróblewską. Zaprezentowały 
w nim swoje umiejętności recytatorskie i 
wokalne. Wykazali się wiedzą dotycząca 

naszej Ojczyzny, zachowaniem bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym oraz znajo-
mością zdrowego odżywiania. Zapewniali, 
że znają szkolną rzeczywistość i są gotowi 
podejmować uczniowskie wyzwania. To był 
egzamin, który zdali na szóstkę. Wszyscy 
uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy 

oraz książki promujące czytelnictwo. Od 
rodziców uczniowie również otrzymali 
drobne upominki. 

Gratulujemy i życzymy naszym pierw-
szoklasistom dużo sukcesów podczas szkol-
nej wędrówki w odkrywaniu tajników wie-
dzy.

Ostatnio przeczytałem interesującą 
książkę Mirosława Wlekłego pt. „Gareth 
Jones. Człowiek, który wiedział za dużo” 

Garet Jones był Walijczykiem, miał 
zdolności do języków obcych. Znał walij-
ski i angielski,   co oczywiste, ale także nie-
miecki, francuski i rosyjski. Otrzymał dobre 
wykształcenie, ukończył uniwersytet. Był 
sekretarzem byłego premiera Wielkiej Bry-
tanii, Lloyda George’a, wielbiciela Hitlera 
i Stalina. Jones próbował skłonić swojego 
pryncypała do zmiany poglądów. Niestety, 
bezskutecznie.

Lloyd George pełniąc funkcję premiera, 
był negatywnie ustosunkowany do Polski, 
sprzeciwiał się przyznaniu Polsce Górnego 
Śląska (po zakończeniu I wojny światowej). 
Lloyd George zatrudnił młodego człowie-
ka ze względu na jego inteligencję, znajo-
mość języków obcych i pracowitość, a tak-
że umiejętność nawiązywania kontaktów i 
dyspozycyjność.           Z czasem ich drogi 
rozeszły się. Gareth Jones był ciekawy świa-
ta, został dziennikarzem. Jego pasją było 
dochodzenie do prawdy.

Niemcy poznał, obserwując partyjne 
mityngi faszystów, a także przywódców (z 
Hitlerem i Goebbelsem leciał w jednym 
samolocie, jadł kolację z Goebbelsem). Do-
strzegł, jak niebezpieczne dla świata stawały 
się Niemcy pod władzą Hitlera. 

USA poznał, pracując 
nad publikacjami na ich te-
mat. Widział nie tylko bo-
gactwo tego kraju, ale także 
dzielnice nędzy. Poznał dość 
dokładnie Ukrainę. Przed 
laty była w tym kraju jego 
matka. Ukraina w czasie jego 
podróży przeżywała straszne 
skutki polityki gospodarczej 
Stalina. Był to czas wielkiego 
głodu. Ludziom zabierano 
żywność, aby ją eksportować. 
Ludzie marli z głodu, dochodziło nawet do 
kanibalizmu. Zmarło ponad 7 milionów lu-
dzi. Wielu zachodnich dziennikarzy ulega-
ło sowieckiej propagandzie. Pisali na temat 
wydarzeń  na Ukrainie w ten sposób, aby 
nie rozgniewać Stalina. Jeden z nich, Walter 
Duranty  pisał  w amerykańskiej gazecie w 
1933 r. dokonując logicznego „przekrętu”: 
„Nie można powiedzieć, że panuje głód, 
nikt z głodu nie umiera, powszechna jest 
tylko śmiertelność wskutek chorób spowo-
dowanych niedożywieniem”

Gareth Jones poznawał ukraińską rze-
czywistość, rozmawiając z głodującymi ludź-
mi, odwiedzał ich w ubogich chatach. Potem 
publikował na ten temat artykuły w prasie.

Nie uszło to uwadze 
wszechwładnego NKWD i 
znalazł się na jej czarnej liście. 
Jego los był przesądzony. Zo-
stał zastrzelony w 1935r. w 
przeddzień swoich trzydzie-
stych urodzin w Azji.

„Raport Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Wiel-
kiej Brytanii w sprawie śmier-
ci Jonesa ma pięćset stron. O 
tym, że wpływ na nią mogły 
mieć jego korespondencje z 

Ukrainy, nie ma ani słowa” (s.297)
Autor książki w sposób interesujący 

przedstawił swojego bohatera. Wykorzy-
stał wiele publikacji (obszerna bibliografia). 
Książkę starannie wydało wydawnictwo 
„Znak”.

Mirosław Wlekły jest znanym reporte-
rem, autorem m.in. książki „Tu byłem. Tony 
Halik”.

Na temat Garetha Joensa nakręciła film 
Agnieszka Holland. Nosi tytuł „Obywatel 
Jones”.

Reżyserka uznała książkę Mirosława 
Wlekłego za „wspaniałe dopełnienie filmu”.

Zbigniew Nogal, wiceprezes Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, Klub Dobrej Książki
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W REALIACH PANDEMII

NASZE INICJATYWY 

pomoc społeczna

biblioteka

Mija kolejny trudny rok w realiach pan-
demii. Ośrodek Pomocy Społecznej działa 
nieprzerwanie, realizując zadania ustawo-
we. Interesanci przyjmowani są na bieżąco, 
sprawy załatwiane terminowo.

Praca z klientem odbywa się w zależ-
ności od potrzeb na zasadach zdalnych lub 
kontaktu osobistego w środowisku. Nadal 
udzielana jest pomoc osobom w kwarantan-
nie wg zgłaszanych potrzeb w tym zakresie, 
głownie w postaci dostarczania niezbęd-
nych artykułów żywnościowych, leków w 
porozumieniu z osobami potrzebującymi.

W 2021 r. (na 31.10.2021 r.) ośrodek 
objął pomocą społeczną 220 rodzin, to jest 
368 osób w rodzinach. Udzielane świad-
czenia mają charakter finansowy i niefi-
nansowy, m.in. posiłki, usługi opiekuńcze, 
finansowanie schronienia, kierowanie do 
ośrodków wsparcia czy instytucji cało-
dobowych. Liczba świadczeniobiorców 
pozostaje na zbliżonym poziomie wobec 
lat poprzednich, zmniejsza się natomiast 
liczebność rodzin objętych pomocą.  Do-
minującymi problemami powodującymi 

potrzebę objęcia po-
mocą są: ubóstwo, 
niepełnosprawność i 
długotrwała choroba. 

 Pomimo ist-
niejących obostrzeń 
i obiektywnych 
trudności, ośrodek 
w 2021 r. realizował 

także zadania w oparciu o pozyskiwane 
środki zewnętrzne w ramach programów 
rządowych. Były to: 

- Program „Opieka 75+” jako dofinan-
sowanie w 50 proc. do realizacji przez gmi-
nę usług opiekuńczych w 12 środowiskach 
osób powyżej 75. roku życia. 

- Program „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej  – edycja 2021 w ramach 
środków finansowych z Funduszu Solidar-
nościowego z przeznaczeniem na pomoc 
asystenta dla 7 osób niepełnosprawnych 
legitymujących się znacznym lub umiar-
kowanym stopniem niepełnosprawności, 
które wymagają  wsparcia w wykonywaniu 
codziennych czynności. 

- Program „Pomoc osobom niepeł-
nosprawnym poszkodowanym w wyniku 
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywoła-
nych chorobami zakaźnymi” Modułu IV. 
Program finansowany  w całości ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Dodatkowe wsparcie 
na rzecz osób niepełnosprawnych w celu 
łagodzenia skutków wywołanych wirusem 
SARS-Cov-2 przewidziano dla 78 osób 
niepełnosprawnych z każdym stopniem 
niepełnosprawności. 

Ponadto ośrodek rozpoczął wydawa-
nie skierowań w ramach programu Opera-
cyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebu-
jącym  Podprogram 2021 trwającego od 
grudnia 2021 r. do maja 2022 r. Upraw-
nione do otrzymania skierowania są  osoby 
spełniające kryteria dochodowe: dla osoby 
samotnej - 1.542,00 zł. i dla osoby w rodzi-
nie 1.1.62,00zł.  Skierowania wydawane 
są w godzinach pracy ośrodka w oparciu o 
przedłożone dokumenty pozwalające usta-
lić dochód rodziny. 

Dominika Kędziora, 
kierownik OPS

Dla naszej placówki to ogromne wyróż-
nienie. Spotkanie było okazją do zdobycia 
nowych doświadczeń zawodowych, inspi-
racji , nawiązania interesujących kontaktów 
oraz podzieleniem się dobrymi praktykami 
i innowacyjnymi pomysłami w pracy bi-
bliotek. Po części szkoleniowej goście zwie-
dzili nasze piękne miasto i zakosztowali re-
gionalnych produktów.

Z końcem października opatowska 
książnica zakończyła realizację projektu 
„Czytam bez przeszkód”. Przygotowany 
przez bibliotekę projekt dotyczący zakupu 
książek z serii Duże Litery został pozytyw-
nie rozpatrzony przez Fundację ORLEN. 
Przekazane środki, 6 tys. zł, zostały w cało-
ści przeznaczone na zakup 142 voluminów 
wydanych powiększonym drukiem, prze-
znaczonych dla osób starszych i z proble-
mami wzroku. Ta wyjątkowa seria umożliwi 
szerszy dostęp do nowości wydawniczych, 
uatrakcyjni ofertę dla osób starszych i z dys-
funkcją wzroku.

Nasza biblioteka jest beneficjentem 
„Narodowego Programu Rozwoju Czytel-

nictwa 2.0 na lata  2021- 2025”, w ramach 
którego zdefiniowany jest Priorytet1 „Po-
prawa oferty bibliotek publicznych. Kieru-
nek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp 
do nowości wydawniczych”, który realizuje 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego za pośrednictwem Biblioteki 
Narodowej. W bieżącym roku biblioteka 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa uzyskała 5,3 tys. zł. 

W ramach działań „Biblioteka dla Se-
niorów” nasi pracownicy odwiedzili uczest-

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie gościła grupę bi-
bliotekarzy z Powiatu Zgierskiego. 

ników Dziennego Domu Senior-Wigor w 
Opatowie, między innymi naszych czytel-
ników. Zaprezentowali książki z serii Duże 
Litery. Uczestniczki Dziennego domu Se-
nior-Wigor bardzo pozytywnie przyjęły 
ofertę biblioteki.

Chcąc upamiętnić postać swojego pa-
trona Stanisława Czernika, poety, pisarza 
rodem z ziemi opatowskiej, biblioteka 
utworzyła miejsce pamięci wybitnego roda-
ka. Dzięki akceptacji i wsparciu burmistrza, 
przed budynkiem stanęła „Ławeczka Stani-
sława Czernika”. Obok zostały umocowane  
dwa głazy, na których umieszczone są tabli-
ce z wizerunkiem pisarza, exlibrisem biblio-
teki i ważnymi datami. 

Danuta Szypulska, dyrektor biblioteki
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MOC INNOWACJISzkoła Podstawowa nr 2 realizuje wie-
le programów, mających na celu wszech-
stronny rozwój uczniów. Skierowane są one 
zarówno do uczniów klas młodszych, jak i 
młodzieży, a także nauczycieli i rodziców. 

Z programowaniem za pan brat
Szkoła przywiązuje ogromną wagę do ro-

botyki jako dziedziny, której znajomość w ży-
ciu dorosłym zwiększy szansę na rynku pracy. 
Stąd wprowadzono innowację dydaktyczną 
„Robotyka” prowadzoną w klasach 1-4. Na 
zajęciach uczniowie poznają tajniki progra-
mowania, najpierw bawiąc się klockami Ro-
boMaker i układając pierwsze w życiu roboty, 
a następnie pracując z profesjonalnymi robo-
tami typu Dash czy Mbot. 

Od trzech lat szkoła realizuje projekt ma-
tematyczny „mPotęga”. Tegoroczna edycja 
nosi nazwę „Z matematyką przez życie”. Pro-
jekt realizowany jest w klasach 4-6. Uczniowie 
poprzez zastosowane niekonwencjonalnych 
metod nauczania poznają zagadnienia mate-
matyczne.        

Nauczanie zdalne wymusiło koniecz-
ność zwiększenia kompetencji cyfrowych, 
stąd udział  nauczycieli w projekcie edukacji 
cyfrowej „Lekcja Enter”. Są to  szkolenia dla 
nauczycieli na temat wykorzystywania narzę-
dzi cyfrowych, TIK i aktywizujących metod 
nauczania. 

Jednym z ważniejszych w obecnym czasie 
zagadnieniem jest zapewnienie uczniom bez-
pieczeństwa w cyberprzestrzeni. W klasach 
siódmych realizowany jest projekt edukacyjny 
„Przystań w sieci” dotyczący bezpieczeństwa 
online i odpowiedzialnego korzystania z In-
ternetu. 

Jak być asertywnym
Dużym wyzwaniem było przygotowanie 

powrotu uczniów do szkół. Uruchomiliśmy 
szereg programów wychowawczych, profi-
laktycznych, by ułatwić młodym ludziom 
adaptację po okresie izolacji. Szkoła realizuje 
programy rekomendowane przez minister-
stwo edukacji, których celem jest szeroko 
pojmowana profilaktyka  uzależnień i innych 
zachowań  ryzykownych.  Należą do nich 
ogólnopolskie programy upowszechniane 
przez Europejskie Centrum Monitorowania 
Narkotyków i Narkomanii EMCDDA, Uni-
wersytet Medyczny w Poznaniu i Krajowe 
Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W 
całości  refundowane są przez Gminną Ko-
misję Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Opatowie.

Program „Archipelag Skarbów” dla 
uczniów klasy 7 i 8 dotyczy wyboru  odpowie-
dzialnego stylu życia i zachęca do zachowań 
prozdrowotnych. „Program Unplugged” dla 

uczniów od 10 do 14 roku życia realizowany 
jest na 12 lekcjach i ma za zadanie kształtować 
umiejętności radzenie sobie z różnorodnymi 
problemami wieku dorastania.  

Trzymaj formę
Poznawanie zasad zdrowego odżywiania i 

zdobywanie wiedzy 
o produktach służących i szkodliwych 

dla zdrowia odbywa się poprzez programy: 
„Zdrowo jem, więcej wiem”, „Dobrze jemy ze 
szkołą na widelcu”, „Skąd się biorą produkty 
ekologiczne” oraz „Trzymaj formę”. Ten ostat-

wyzwania przed szkołą

ni program to inicjatywa promująca zbilan-
sowane odżywianie połączone z regularną 
aktywnością fizyczną. Zajęcia odbywają się w 
ramach zajęć profilaktyczno-wychowawczych 
i dotyczą ogółu uczniów. W realizacji tych za-
jęć SP nr 2 współpracuje z Powiatową  Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Opatowie.

Nowi uczniowie
W roku szkolnym 2021/2022 do klasy I a 

zapisano 19 uczniów. Wychowawcą klasy jest 
Marzena Czub. W klasie I b uczy się 22 dzieci. 
Wychowawcą klasy jest Joanna Ostatek.
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1934 r., Ochrona Chrześcijańska Towarzystwa Dobroczynności, 
w drugim rzędzie po lewej stronie pierwsza jej mama. Siostra jej 
mamy Aleksandra jest w górnym rzędzie, po prawej stronie, ma 

jasne włosy, obok dwóch chłopców niższego wzrostu 

Fot. z 1932 r. przedstawia druga żonę dziadka Stefana, Stanisławę 
z domu Bielecką. Z drugiego małżeństwa urodzili się: Kazimierz 

(1933-1989) i Andrzej (1947-2021), który pracował jako nauczyciel. 
Był dyrektorem szkoły w Jastrzębskiej Woli, a potem w Ujeździe

Fot. z 1933 r., druga od lewej strony stoi mama jej  mamy, 
Stanisława 

Fot. z 1932 r., praca  w szpitalu, babcia pani Anny stoi trzecia od 
prawej 

Fot. z 1932 r., pani Anna poznaje siostrę mamy Aleksandrę Ołubiec, 
która jest w drugim rzędzie w białej sukience, przy księdzu

jest lekarzem w Lublinie, najmłodszy syn Piotr - protetykiem.
Brat przyrodni jej mamy, Kazimierz pracował jako kadrowy 

Przychodni Rejonowej. Jego żona Maria pracowała w przychod-
ni jako położna. Siostra jej mamy, Aleksandra z domu Ołubiec, 
po mężu – Białkowska, również pracowała w służbie zdrowia, 
podobnie jej dalsza rodzina, która mieszka w Ostrowcu Święto-
krzyskim. 

- Jestem córką Zofii z domu Ołubiec (1928- 2020) i Ka-
zimierza Stępnia (1925-2007), rodzicami mamy byli: Joanna 
z domu Wyrzykowska, która zmarła 1931 r. w wieku 28 lat, 
Stefan, który zmarł w 1955 r. w wieku 56 lat – podaje Anna 
Stępień. – Potem dziadek miał drugą żonę Stanisławę z domu 
Bielecką, która zmarła w 1975 r.    

Pani Anna była jedną z czworga dzieci Zofii i Kazimierza 
Stępniów. Najstarszy był brat Bogdan ur. 1951 r, który ukończył 
szkołę architektów, pracował w Urzędzie Gminy w Baćkowicach 
jako architekt. W 1978 r. zginął w wypadku samochodowym wra-
cając z pracy. Następnie była siostra Maria - ur. 1954 r., obecnie 
Zaczkiewicz, która mieszka w Iwaniskach. Pracowała jako na-
uczycielka w Jastrzębskiej Woli, dodatkowo w gimnazjum w My-
dłowie, teraz jest na emeryturze. Brat Stefan  urodził się w 1958, 
pracuje od 1980 r. w ZUS w Kielcach, obecnie jest zastępcą na-
czelnika. Czwartym dzieckiem była Anna  urodzona w 1962 r.

Spośród bogatego zbioru zdjęć z jej albumów rodzinnych 
wybraliśmy kilkadziesiąt fotografii, które przedstawiają ludzi 
Opatowa, przedstawicieli różnych grup zawodowych, ich stroje, 
ubiory. 
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cd na str. 22

Album rodziny 
ze służby zdrowia (1)

Fot. z 1925 r., druga po prawej stronie Marianna Kaczmarska, 
pozostałe panie to jej koleżanki, z którymi pracowała w kuchni i 

pralni

Na zdjęciu z 1925 r. pani Anna rozpoznaje chrzestną jej mamy, 
Mariannę  Ołubiec, która jest w górnym rzędzie, po prawej stro-
nie, dalej widzimy siostry zakonne, które pracowały w szpitalu, 

księża, siostrę mamy Anny, rodzinę Aleksandry Ołubiec, która jest 
w jasnej sukience, pierwsza po prawej stronie 

Fot. z 1928 r. przedstawia ro-
dziców mamy Anny, Stefana i 
Joannę Ołubców. Na kolanach 

siedzi Aleksandra Ołubiec, 
potem po mężu Białkowska

Fot. z 1930 r.  ze ślubu, tu jest druga żona dziadka Stanisława, 
stoi w górnym rzędzie pośrodku, niska w ciemnej sukni, dziadek 

Stefan Ołubiec trzyma na rękach swoją córkę Aleksandrę 

Fot. z 1931 r., ołtarz na Boże Ciało przed szpitalem w Opatowie, 
dziadek Stefan, druga od prawej strony to siostra Marianna Kacz-

marska, na dole siedzi  Aleksandra Ołubiec 

Fot. z 1930 r., babcia Anny, 
Joanna Ołubiec i prababcia 
(mama jej babci), Gertruda 

Wyrzykowska,

Fot. z 1923 r. – Mój dziadek 
Stefan Ołubiec i jego pierwsza 
żona Joanna – wskazuje pani 

Anna. – Dziadek był stróżem w 
szpitalu, zajmował się elektry-
ką, przeprowadzał dezynfekcje  

Najstarsze zdjęcie pochodzi z 1924 r., 
przedstawia ciocię Zofii Stępień, jej 
matkę chrzestną, Mariannę Ołubiec, 
po mężu Kaczmarską, która praco-

wała w kuchni i pralni szpitala 

Anna Stępień pochodzi z rodziny związanej ze służbą zdro-
wia. W szpitalu pracowała najpierw jako statystyk medyczny. 
Potem przeniosła się na oddział dziecięcy jako sekretarka 
medyczna, następnie do przychodni przy ulicy Słowackiego 
jako rejestratorka. Potem znowu trafiła do szpitala. 

W ostatnich latach jej pracy szpital zmieniał właścicieli. Po-
wiat wydzierżawił go firmie Top Medicus, potem spółce Twoje 
Zdrowie Lekarze Specjaliści, następnie znowu firmie Top Medi-
cus i na koniec Centrum Dializa. W 2015 r. została zwolniona 
po 34 latach pracy w służbie zdrowia i krótkiego zatrudnienia w 
oświacie jako nauczycielka w przedszkolu w Ożarowie.   

- Moja mama Zofia Stępień w służbie zdrowia pracowała 38 
lat – opowiada pani Anna. - Zaczęła pracę w wieku 17 lat jako 
przyuczona pielęgniarka. Miała wtedy  troje dzieci, potem uro-
dziła jeszcze jedno, ale mimo tego udzielała się społecznie. Jeź-
dziła na „białe niedziele” z lekarzem Glińskim i jego małżonką, 
szczepiła mieszkańców przeciw chorobom zakaźnym. Sprzeda-
wała cegiełki na  budowę Szkoły Pomnika Tysiąclecia i  odbudo-
wę Warszawy. 

Z rodziny Anny Stępień w służbie zdrowia jako lekarz der-
matolog pracował brat stryjeczny jej mamy, Zdzisław Ołubiec. 
Był kierownikiem wydziału służby zdrowia. Jego żona  Longi-
na była dentystką. Ich dzieci też pracują w służbie zdrowia. Syn 
Wiesław, podobnie jego żona Małgorzata, są dentystami, Janusz  


