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prace remontowe, prace konserwacyjne

opatów z XVI wieku

Rynek odzyskał blask

MAKIETA 
Z BRĄZU

Wokół rynku pojawiły się ławki, nowe 
kosze i wyczekiwana przez mieszkańców pod-
świetlana fontanna. Już kiedyś fontanna ozda-
biała rynek, którą starsi opatowianie wspo-
minają z rozrzewnieniem. W nowej atrakcję 
stanowić będzie 10 dysz wypuszczających 
podświetlane strumienie wody.  

Fontanna znajduje się w tej część rynku, 
w której zazwyczaj odbywają się uroczystości 
państwowe. Jej forma jest jednak płaska, więc 
nie będzie stanowiła problemu podczas więk-
szych imprez. Ciekawostką jest też makieta 
Opatowa, o czym piszemy w oddzielnym 
artykule. Znajdą się tu także elementy wysta-
wowe do eksponowania historii związanej z 

Rewitalizacja rynku w Opatowie jest zakończona. Zmieniona została kostka grani-
towa na betonową, która na pewno będzie łatwiejsza w eksploatacji.

Opatowem. Będą to miejsca na banery, zdję-
cia i opisy. Dzięki temu turyści, ale i mieszkań-
cy lepiej poznają dzieje miasta.

Mieszkańcy znajdą także schronienie 
wśród drzew. W miejsce starych i schorowa-
nych pojawiły się nowe. Dookoła rynku zo-
stały posadzone drzewa ozdobne kwitnące na-
przemiennie. Dzięki temu rynek będzie przez 
długi czas kolorowy.

Rynek jest także bardziej oświetlony. 
Lampy stanęły w różnych miejscach, są ener-
gooszczędne, dzięki czemu gmina zaoszczędzi 
na fakturach za energię. 

Rewitalizacja rynku oraz dziedzińca 
Urzędu Miejskiego, renowacja schodków na 
ulicy Lubelskiej kosztowała około 3,4 mln zł. 
Pieniądze pochodzą z programu rewitalizacja 
miasta Opatowa.

W trakcie rewitalizacji opatowskiego 
rynku w centralnym miejscu, obok po-
mnika Ludwika Zwierzdowskiego, stanęła 
makieta dawnego miasta z XVI wieku.  

Makieta została wykonana z brązu o 
wymiarach 1 na 1,20 metra. Przedstawia  
Opatów z czasów jego świetności za pa-
nowania Krzysztofa Szydłowieckiego. 

Jak podaje burmistrz Grzegorz Ga-
jewski, makieta zostanie uzupełniona o 
QR kod, który będzie elementem apli-
kacji mobilnej połączonej z powstającym 
Centrum Historii Templariuszy pozwala-
jącej na zwiedzanie Opatowa, poznawa-
nie jego historii i tajemnic.
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Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opatowie

 Beata Górecka

Burmistrz
Miasta i Gminy Opatów

Grzegorz Gajewski

Niech ten cudowny czas Świąt Bożego Narodzenia 

napełni nas wszystkich radością i nadzieją.

Życzymy Państwu dużo zdrowia, 

rodzinnego ciepła, miłości bliskich, 

pomyślności w życiu prywatnym oraz  zawodowym. 

Niech nadchodzący Nowy Rok 2023 

spełni najskrytsze Państwa  marzenia 

i obfituje w łaski  oraz błogosławieństwo Boże.
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z życia samorządu

DRODZY MIESZKAŃCY 
MIASTA I GMINY OPATÓW

Zbliżająca się zima i koniec roku ka-
lendarzowego skłaniają do refleksji nad 
tym co już za nami, co udało się już wy-
konać oraz nastrajają optymistycznie do 
patrzenia w przyszłość, z oczekiwaniem na 
jeszcze lepszy rok 2023. Przed nami piękny 
i przez wszystkich oczekiwany, niepowta-
rzalny czas Świąt Bożego Narodzenia i No-
wego Roku, po którym wrócimy do naszej 
codzienności naładowani nowymi siłami 
do pracy na rzecz naszych Rodzin, naszej 
Gminy i naszej Ojczyzny.

Rok 2022, mimo że naznaczony wojną 
na Ukrainie oraz związanymi z nią trudno-
ściami, które wszyscy odczuwamy, nie był 
jednak dla Opatowa rokiem złym. Uda-
ło nam się wykonać wiele oczekiwanych 
przez Państwa od lat inwestycji, rozpo-
cząć kolejne, a także pozyskać środki fi-
nansowe dla realizacji jeszcze następnych. 
Wśród tych pierwszych nie sposób nie 
wspomnieć o zakończonej przebudowie 
opatowskiego Rynku; centrum całej na-
szej gminy i miejscu najczęściej odwiedza-
nym przez turystów. Zmodernizowaliśmy 
Skwer Gombrowicza oraz schody na ul. 
Lubelskiej, utworzyliśmy Skwer Żołnierzy 
Wyklętych. Wykonaliśmy kanalizację, któ-
ra połączy Lipową i Kornacice z opatowską 
oczyszczalnią ścieków. Do użytku przez 
dzieci oddaliśmy kompleks sportowy przy 
Szkole Podstawowej nr 1, plac zabaw przy 
Szkole Podstawowej nr 2, świetlice wiej-
skie. Wyremontowaliśmy lub przebudo-
waliśmy aż dziewięć dróg za łączną kwotę 
prawie 6 mln zł. Rozpoczęliśmy przebudo-
wę basenu, budynku dawnego więzienia 
oraz garażu dla OSP w Brzeziu, podpisa-
liśmy w końcu umowę na wymianę oświe-
tlenia ulicznego. Ogłosiliśmy przetarg na 
utworzenie Centrum Historii Templariu-
szy, zapewniliśmy środki na modernizację 
budynku klubowego na stadionie OKS 
oraz na rozbudowę Opatowskiego Ośrod-
ka Kultury, remonty świetlic wiejskich w 
Kornacicach, Karwowie, Podolu, budowę 
świetlicy w Brzeziu oraz placu zabaw w 
Strzyżowicach… 

Upływający rok był również rokiem 
sprawdzianu dla naszego człowieczeństwa. 
Wojna w Ukrainie i dramatyczna sytuacja 
naszych sąsiadów otworzyła w sposób 
bezprecedensowy serca i kieszenie miesz-
kańców niebogatego przecież Opatowa. 

Dziękuję Państwu za każdą pomoc, jaką 
wyświadczyliście w tym trudnym czasie 
ofiarom wojny, a tej pomocy płynącej z 
naszej gminy były rzeczywiście ogrom-
ne ilości. To piękne świadectwo naszego 
wsparcia i solidarności z walczącą o swoją, 
ale pośrednio także i o naszą niepodległość 
Ukrainą.   

Patrząc w rok 2023 mam świadomość, 
że będzie to rok bardzo trudny, rok wyma-
gający wyrzeczeń tak dla samorządu, jak i 
dla każdego z nas osobiście. Bardzo wysoka 
inflacja i spodziewany kryzys gospodarczy 
na pewno wpłynie negatywnie na nasze 
plany i zamierzenia. Tym niemniej pra-
gnę zapewnić Państwa, że razem z moimi 
współpracownikami uczynimy absolutnie 
wszystko, aby zmieniająca się na lepsze i 
nabierająca pozytywnego rozpędu Gmina 
Opatów nie zatrzymała się. Mam poczucie, 
że wspólnie idziemy we właściwym kierun-

ku i mimo wielu trudności udaje nam się 
realizować nawet  te najbardziej ambitne 
plany i zamierzenia. Głęboko wierzę w to, 
że w nadchodzącym roku, z Bożą pomocą, 
będziemy mogli nadal kontynuować nasz 
marsz w dobrą stronę, ku stabilnej przy-
szłości przyszłych pokoleń opatowian. 

Na nadchodzący, szczególny czas, pra-
gnę życzyć Państwu błogosławionych i 
spokojnych Świąt Narodzenia Pańskiego. 
Życzę zdrowia oraz siły do przezwycięża-
nia trudności dnia codziennego. Życzę, 
abyście zawsze mogli odnaleźć wokół 
siebie mądrych i życzliwych Wam ludzi i 
cieszyć się bliskością oraz ciepłem rodzin-
nym. Przede wszystkim życzę jednak tego, 
co najważniejsze; Bożego błogosławień-
stwa i opieki Bogarodzicy Maryi; najwięk-
szej bohaterki nadchodzących Świąt. 

Wasz Burmistrz
Grzegorz Gajewski
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boże Narodzenie 

przy Szkole Podstawowej numer 1 

ŹRÓDŁO RADOŚCI CZY PRZYKRY OBOWIĄZEK 

NOWOCZESNE BOISKA 

December will be magic again (Grudzień 
znów będzie magiczny) – śpiewała w 1983 r. 
Kate Bush. Mija 13 lat i w 1996 roku Joanna 
Prykowska (wokalistka zespołu Firebirds) 
pyta w utworze „Trzy życzenia”: Kto, kto mi 
to obiecał / Że wszystkie grudnie będą białe / 
Że nagle spadnie śnieg na święta (…) Kto, kto 
mi to powiedział / Że w grudniu zawsze jest 
inaczej / Że nagle całe zło odejdzie stąd… 

Oczywiście, to tylko popowe piosenki, 
ale… coś jest na rzeczy. Z biegiem lat bo-
rykamy się z tym grudniem, a zwłaszcza ze 
świętami Bożego Narodzenia, które kiedyś 
były dla nas źródłem radości, a teraz są czę-
sto tylko przykrym obowiązkiem. Bo trzeba 
coś przyszykować, posprzątać i wreszcie – co 
ostatnio wydaje się najtrudniejsze – spędzić 
kilka dni z rodziną. Już lockdown wpro-
wadzony w czasie epidemii, pokazał, że nie 
potrafimy przebywać razem i cieszyć się 
sobą zbyt długo. A przecież kiedyś wszyscy 
cieszyli się, że nadchodzi kilka dni wolnego i 
będzie można w końcu pobyć ze sobą dłużej.

Rodzi się gdzieś pytanie: co dzisiejsze 
młode pokolenie zapamięta ze świąt przeży-
wanych w rodzinnym domu? Dla naszego 
pokolenia po dziś dzień zapach pomarańczy 
przywodzi na myśl Boże Narodzenie. Ktoś 
może powiedzieć, że to tylko dodatek i wcale 
nie o to chodzi w tych świętach, ale czyż wie-
czerza wigilijna nie jest też tylko dodatkiem?  
A mimo to nie wyobrażamy sobie bez niej 
świętowania Narodzenia Pańskiego. W cza-
sach, gdy każdego dnia wszystko jest dostępne 
niemal na wyciągnięcie ręki, trudno sprawić, 
by święta – jakiekolwiek – były czymś wyjąt-
kowym, choćby pod względem tego, co jest na 
stole. 

Kiedyś cała rodzina po świątecznym obie-
dzie zasiadała przed telewizorem, bo wtedy 
nadawano lepsze filmy i bajki dla dzieci, a 
dziś… O wspólnym śpiewaniu kolęd nie war-
to nawet wspominać. Celowo nie poruszam 
religijnego wymiaru Świąt Bożego Narodze-

nia, bo to zupeł-
nie inna sprawa 
– ale nawet, to, co 
jest świecką trady-
cją, staje się coraz 
rzadsze.

Co zatem na-
leży uczynić, by 
święta były takie 
jak dawniej? Czy zablokować Internet na 
kilka dni? Opustoszyć półki w sklepie, by 
docenić to, co już mamy? Na pewno nie 
– frustracja z powodu takich ograniczeń 
byłaby pewnie wielokrotnie większa niż 
spodziewane pozytywne efekty. Może po 
prostu trzeba poczekać, aż nastąpi przesyt 
tego wszystkiego i człowiek znów zatęskni 
za prostotą, ciszą i… za drugim człowie-
kiem.

Wesołych Świąt…
Ojciec Edgar

Przy Szkole Podstawowej numer 1 imienia gene-
rała brygady Stanisława Gano w Opatowie powstał 
nowoczesny kompleks sportowy. 

- Udało nam się wykonać nowe boiska do koszy-
kówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego, sześć-
dziesięciometrową bieżnię, miejsca do skoku w dal, 
pchnięcia kulą i ścianę do tenisa ziemnego, zewnętrzną 
siłownię, a ponadto wyremontować „Orlik” – wylicza  
burmistrz Grzegorz Gajewski.

Wszystkie boiska mają nowoczesną nawierzchnię 
poliuretanową. Kompleks jest zamykany i oświetlony, 
a przed nim wygospodarowany został parking na 5 sa-
mochodów oraz zatoka autobusowa, dzięki której dzie-
ci dojeżdżające do szkoły nie będą musiały wysiadać na 
jezdni. 

Cały kompleks udało się zrealizować dzięki dofi-
nansowaniu z programu Sportowa Polska. Podkreśla 
też, że cały kompleks to pomysł, projekt i nadzór jego 
zastępcy Marcina Słapka, któremu należą się wyjątkowe 
podziękowania i wielkie brawa za przeprowadzenie tej 
niełatwej inwestycji. 

Na podziękowania zasługuje też wykonawca kom-
pleksu, rzeszowska firma OBO Polska, za profesjonalne 
podejście i jakość prac.
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KANIA ZNÓW ODŻYJE

NOWY PLAC ZABAW

mieszkańcy czekali na kąpielisko

bezpieczne miejsce  

Rozpoczęły się prace przygotowaw-
czo-porządkowe przed budową basenu 
na Kani. Wspaniale prezentuje wizualiza-
cja przyszłego obiektu. 

 - Już w przyszłym roku, po dwudzie-
stu latach oczekiwania, znów latem w tym 
kultowym miejscu będzie się koncentrować 
życie towarzyskie, rekreacja i wypoczynek – 
mówi burmistrz Grzegorz Gajewski.  

Kąpielisko na Kani było popularnym 
miejscem wypoczynku aż do końca lat 90.  
ubiegłego wieku. Zostało zniszczone w cza-
sie powodzi i od tamtej pory postępowała 
jego powolna degradacja.

Nowy basen ma mieć wymiary 45 na 17 
metrów, cztery tory do pływania o długości 
25 metrów. Zaplanowana jest również zjeż-
dżalnia i tak zwana sztuczna rzeka. Obok 
basenu ma powstać boisko wielofunkcyjne, 
pawilon z łazienkami, szatniami i lokalem 
gastronomicznym.

Poza instalacjami służącymi uzdatnia-
niu wody basenowej oraz oczyszczaniu 
ścieków z odprowadzeniem do rzeki Kania, 
zainstalowana ma być również fotowolta-

Zastępca burmistrza Marcin Słapek 
i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, Jo-
anna Bińczak dokonali odbioru nowego, 
doskonale wyposażonego, komfortowego 
i bezpiecznego placu zabaw.

- To kolejna inwestycja, którą wyko-
naliśmy we współpracy z rzeszowską firmą 
OBO Polska - mówi burmistrz Grzegorz 
Gajewski. 

Inwestycja została wykonana w związku 
z przebudową drogi pożarowej prowadzącej 
do SP nr 2. Gmina zdecydowała się wtedy 
na demontaż dotychczasowego placu, któ-
ry był już  wyeksploatowany i na dodatek 
umieszczony w niezbyt dobrym miejscu, 
tuż przy ruchliwej drodze powiatowej.  

ika. Obiekt ma być dostosowany dla osób 
niepełnosprawnych, ogrodzony, oświetlony 
i monitorowany.

Inwestycja będzie realizowana w syste-
mie Projektuj i buduj. Odbudowa basenu 
na Kani jest częścią projektu rewitalizacji 

Opatowa, na którą gmina otrzymała dofi-
nansowanie w łącznej wysokości ponad 12 
milionów złotych. 

Kąpielisko ma być gotowe do użytku 
latem 2023 roku.
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BRZEZIE 
NA PIERWSZYM MIEJSCU 

najlepsi druhowie

trzecia edycja konkursu 

KWIATY Z RAJU

Jednostka OSP Brzezie z gminy Opatów 
zdobyła pierwsze miejsce podczas Powia-
towych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, 
które odbyły się na Stadionie Sportowym 
Alit w Ożarowie. W spotkaniu druhów 
uczestniczył burmistrz Grzegorz Gajewski. 

Jednostka Brzezie od początku przyjecha-
ła na zawody jako faworyt. - Fenomen tych 
druhów bierze się z dużego doświadczenia, 
wielu lat praktyki, dobrego wyszkolenia. – po-
wiedział sekretarz Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku OSP RP w Opatowie, druh 
Łukasz Adamski.

- Musztra nam wypadła dobrze, a także 
obie konkurencje, sztafeta i bojówka – mówi 
prezes OSP, druh Jacek Śpiewak. - Na suk-
ces wiele pracujemy. W ostatnich 30 latach, 
oprócz jednej edycji, wygraliśmy dotychczas 
każde zawody w powiecie opatowskim.

Skład zwycięskiej drużyny: prezes, naj-
starszy z druhów 49-letni Jacek Śpiewak, 
Marcin Śpiewak, Michał Kuraciński, Piotr 
Zięba, Grzegorz Zięba, najmłodszy z druhów 
20-letni Jakub  Ożdżyński, Damian Cebula, 
Kamil Cebula, Mariusz Pawlik, Arkadiusz 
Małkowski. Kilku druhów pracuje zawodowo 
w pogotowiu ratunkowym, kilku w straży za-
wodowej. 

W ostatnią niedzielę lipca drużyna  zdo-
była VI miejsce na 60 jednostek w Wojewódz-
kich Otwartych Zawodach Grup Szybkiego 
Reagowania na Wodzie Chańcza 20,  w gru-
pie OSP – II miejsce. W poprzednich latach 
dwukrotnie Brzezie były drugie. Największe 
osiągnięcie – 11 miejsce  na zawodach krajo-
wych  w 2002 r. w Toruniu.

Jednostka OSP Brzezie powstała w 1925 
r. Obecnie liczy 34 druhów. Posiada strażnicę, 
samochód ratownictwa technicznego, 20-let-
ni iveco daily. Najczęściej bierze udział w po-
mocy drogowej.     

Już po raz trzeci rozstrzygnięty zo-
stał konkurs „Kwiaty z Raju” zorganizo-
wany przez  Opatowski Ośrodek Kultury 
pod patronatem burmistrza Grzegorza 
Gajewskiego. W kategoriach balkon, 
ogródek przyblokowy, ogród przyznano 
Złotą, Srebrną i Brązową Różę. 

Pierwsze miejsce i Złotą Różę otrzy-
mała pani Teodora Pawełko - Kwiatkow-
ska za aranżację ogrodu, drugie miejsce i 
Srebrną Różę - Ewelina Jakubowska, także 
za aranżację ogrodu, trzecie miejsce i Brą-
zową Różę - Ewa Struś za aranżację ogród-
ka przyblokowego. Gratulujemy paniom i 
podziwiamy ich pasje. 
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historii duch tajemny 

Stanisław Urbański

WSPOMNIENIA ŚWIADKÓWKontynuujemy 
cykl artykułów po-
święconych wspo-
mnieniom osób, 
którym dane było 
przeżyć II wojnę 
światową w po-
wiecie opatow-
skim. Tym razem 
zobrazujemy zapis 

wspomnień Stanisława Urbańskiego, 
Franciszka Kidonia oraz Alojzego Gałka.  
Przedstawione świadectwa to materiały 
dochodzeniowe Okręgowej Komisji Ba-
dania Zbrodni Hitlerowskich (OKBZN) w 
Radomiu.

„Zapisy Terroru” zawierają blisko 4000 
świadectw (większość z nich jest dostępna 
również w angielskim tłumaczeniu). W 
pierwszej kolejności udostępniono relacje 
dotyczące zbrodni popełnionych w czasie II 
wojny światowej w Warszawie i okolicach. 
Baza zawiera także zeznania byłych więź-
niów obozów zagłady i obozów koncentra-
cyjnych. Zasób jest sukcesywnie poszerzany 
o świadectwa dotyczące wydarzeń z innych 
lokalizacji. Wiosną 2017 r. udostępniono 
przeszło 500 zeznań dotyczących terroru 
na ziemi kieleckiej, a w październiku 2017 
- zbrodni niemieckich na ziemi radomskiej.

Artykuł prezentuje zapis wspomnień 
Franciszka Kidonia – robotnika,  Stani-
sława Urbańskiego – szewca oraz Alojze-
go Gałka – woźnego sądowego. Osoby te 
zostały przesłuchane kolejno w dniach 19 
kwietnia, 11 i 18 maja w Sądzie Grodzkim 
w Opatowie przez sędziego A. Zalewskiego 
z udziałem protokolantów J. Kwiatkowskie-
go oraz R. Cybulskiego, po uprzedzeniu 
świadków o odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań.

Stanisław Urbański
Wiek 17 lat. Zamieszkały w Opatowie 

na ul. Rynek 17. Szewc. Niekarany
W czasie okupacji niemieckiej, daty 

dokładnie nie pamiętam, zostałem zatrzy-
many wraz z wieloma innymi jako podej-
rzany o obcinanie koniom ogonów, co 
przez władze niemieckie uważane było za 
sabotaż ze względu na to, że włosie z koń-
skich ogonów i grzyw potrzebne było dla 
niemieckiego przemysłu na wyrób szczotek 
dla armii niemieckiej. W czasie zatrzyma-
nia zostałem doprowadzony do miejsco-
wego SD, gdzie Stanisław Słonka wspólnie 
z Tadeuszem Teodorczykiem kładli nas po 
kolei na stołek i bili po całym ciele gumami. 
Razu pewnego, będąc w pobliżu cmentarza, 
usłyszałem kilka strzałów, a gdy stanąłem na 
murze cmentarnym, by zobaczyć, co się sta-

ło, zauważyłem, że w pobliżu leżał młody, 
wysoki, odziany płaszczem mężczyzna, nad 
którego zwłokami stali znani powszech-
ne na miejscowym terenie zbrodniarze – 
funkcjonariusze miejscowego SD: Ryszard 
Hospodar i Stanisław Słonka, którzy znani 
byli z dokonywania tego rodzaju zbrodni. Z 
chwilą, gdy nas zauważyli, Hospodar zaczął 
za nami strzelać, musiałem więc ratować się 
ucieczką.

Franciszek Kidoń
Wiek 56 lat. Zamieszkały w Opatowie 

na ul. Iwańska 34. Robotnik. Karany – 4 
miesiące aresztu z art. 23.

W roku 1942, daty dokładnie nie pa-
miętam, żandarmeria niemiecka przepro-
wadziła u mnie rewizję, w wyniku której 
zabrano mi około 4000 m towarów tek-
stylnych nabytych przez mnie w Łodzi, co 
stwierdziłem okazanymi im rachunkami. 
W dniu 22 listopada 1943 r. funkcjonariu-
sze miejscowego SD, szef Szulz i jego za-
stępca Ryszard Hospodar, przy współudzia-
le funkcjonariuszy b. policji kryminalnej 
Stanisława Słonki, Feliksa Nowaczyka i Wi-
tolda Młynarskiego, przeprowadzili u mnie 
ponowną rewizję, w wyniku której zabrano 

mi resztę łokciówki, patefon i wiele innych 
przedmiotów, po czym osadzono mnie w 
miejscowym areszcie, skąd po upływie 4 
tygodni przewieziony zostałem do obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu, a później 
do Dachau, gdzie przebywałem aż do cza-
su wyzwolenia nas przez armię sojuszniczą. 
Po powrocie dowiedziałem się od swej żony 
Marianny, że pod moją nieobecność został 
zamordowany 24-letni syn mój Józef przez 

znanego na miejscowym terenie kata lud-
ności polskiej i żydowskiej Hospodara, a to 
dlatego, że będąc nieco podpitym, wyraził 
się: „Ja im za ojca odpłacę”, co usłyszał wów-
czas przechodzący b. policjant granatowy 
Stefan Grys. Z restauracji Kulniew powia-
domił o tym miejscowe SD, skąd nadbiegli 
Hospodar i Witold Młynarski, z których 
pierwszy go zastrzelił na oczach mieszkań-
ców. 

W czasie pobytu w areszcie żalili się 
zatrzymani na Hospodara, Tadeusza Teo-
dorczyka i Stanisława Słonkę, że ich okrut-
nie katowali. Szczególnym okrucieństwem 
odznaczał się Słonka, który na miejscowym 
terenie miał jak najgorszą opinię: razem z 
żandarmami brał udział w walkach przeciw-
ko partyzantom, chwytał ludzi zbiegłych z 
Niemiec i jako członek eskorty odstawiał ich 
do Oświęcimia i innych obozów zniszczenia 
oraz rabował ludność polską i żydowską we 
wszelki mu dostępny sposób. Jesienią 1943 r. 
tudzież w innej dacie Ryszard Hospodar na 
mych oczach zastrzelił na alei cmentarnej ja-
kiegoś młodego człowieka, prawdopodobnie 
z Malic, tudzież mieszkańca miasta Opato-
wa, Świderskiego. Niezależnie od powyższe-
go, mieszkając w pobliżu cmentarza, niemal 
codziennie widziałem, jak Hospodar prowa-
dzi na pobliski cmentarz, obrany na miejsce 
straceń, różnych młodych ludzi, których tam 
mordował. Razu pewnego, daty dokładnie 
nie pamiętam, jesienią 1942 r., wracałem 
przypadkowo ulicą Ćmielowską. W pobliżu 
budynków monopolowych, siedziby żandar-
merii, widziałem, jak żandarm Berger Wik-
tor w obecności dwu innych nieznanych mi 
żandarmów zamordował dwu ludzi, z któ-
rych jeden był Polakiem, a drugi Żydem.

Alojzy Gałek
Wiek 43 lata. Zamieszkały w Opatowie 

na ul. Sienkiewicza 13. Woźny sądowy.
W czasie okupacji niemieckiej, daty 

dokładnie nie pamiętam, obserwowałem 
wraz z żoną przez okno, jak żandarm Wik-
tor Berger zamordował dwu młodych ludzi 
z Włostowa, strzelając do nich z karabinu 
w pobliżu muru budynków pomonopolo-
wych. Ze słyszenia wiadomo mi, że znany 
zbrodniarz niemiecki Hospodar i jego po-
mocnik Stanisław Słonka byli sprawcami 
zastrzelenia mieszkańca miasta Opato-
wa Michała Świderskiego. Inny nie mniej 
okrutny b. funkcjonariusz policji kryminal-
nej Tadeusz Teodorczyk chwalił się przede 
mną, że zastrzelił jakiegoś człowieka z Czy-
żowa Szlacheckiego czy też Lasocina, oka-

autor tekstu 
Radosław Sroczyński
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ZNA SEKRETY URODY
nasze firmy

zując mi przy tym jeszcze skaleczona rękę 
od bicia ofiary. Również dwaj inni poli-
cjanci granatowi: Andrzej Szymczak i Klin-
ger, obecnie nieżyjący, zwierzyli się przede 
mną, że zastrzelili niejakiego Barańskiego 
z Karwowa i Sabata z Mydłowa za to, że ci 
uciekali, będąc podejrzani o jakieś drobne 
przestępstwa pospolite, przy czym pierwszy 
z wymienionych, Szymczak, odznaczał się 
służalczością do władz niemieckich, a wro-
gim nastawieniem do ludności polskiej. 

Niejednokrotnie widziałem, jak bił 
on pałą ludzi za to, że ci nie przestrzegali 
drobnych zarządzeń porządkowych. Wy-
muszał od nich przeróżne świadczenia, za-
bierał produkty żywnościowe, pobierał ła-
pówki w zamian za udostępnienie wejścia 
do niektórych urzędników – Niemców – 
miejscowego starostwa, którego był przez 
cały czas gorliwym opiekunem i stróżem. 
Niezależnie od powyższego sam zostałem 
pobity pięścią po głowie i kolbą karabinu 
przez Szymczaka, podobnie jak żona moja 
Zuzanna i syn Kazimierz, za wszczęcie ja-
kiejś drobnej sąsiedzkiej sprzeczki. Szym-
czak mógł sobie na to pozwolić, ponie-
waż jak wspomniałem, odznaczał się on 
nadmierną gorliwością w wykonywaniu 
zarządzeń władz niemieckich, brał udział 
razem z żandarmami w walkach przeciw-
ko partyzantom, uczestniczył w łapankach 
na roboty przymusowe do Niemiec itp. 
Razu pewnego widziałem, jak b. policjant 
granatowy Witold Ślęzak odprowadzał na 
posterunek jakiegoś młodego człowieka, 
prawdopodobnie z okolic Julianowa, ska-
zanego wyrokiem sądu niemieckiego na 4 
lata więzienia. Przy wejściu na posterunek 
człowiek ów usiłował zbiec, skutkiem cze-
go obaj oni poczęli się szarpać, a następ-
nie Ślęzak wydobył rewolwer i oddał dwa 
śmiertelne strzały do wymienionego, w 
następstwie których upadł on martwy na 
ziemię.

Radosław Sroczyński
Pedagogiczna Biblioteka w Opatowie

Franciszek Kidoń

Przy Placu Obrońców Pokoju sklep 
„Drogeria. Sekret Urody” prowadzi Ire-
neusz Blicharski, który działalność rozpo-
czął już w lipca 2012 roku.  

Dobra atmosfera
Na pytanie, co sprawiło, że zaczął prowa-

dzić swoją działalność, odpowiada, że powrót 
w rodzime strony w 2010 roku, dobra atmos-
fera do prowadzenia własnego biznesu oraz 
głęboka analiza różnych branż, spożywczej, 
kosmetycznej, budowlanej, motoryzacyjnej. 
To wtedy zdecydował się na przygodę w bran-
ży chemiczno-kosmetycznej,

- Budowanie firmy zacząłem od skrom-
nego lokalu na ulicy Kopernika, by po trzech 
latach zmienić go na większy, zlokalizowany 
obok sklepu obuwniczego pani Jurkiewicz 
– mówi Ireneusz Blicharski. - Obecnie po-
siadam 150-metrowy lokal, który przejąłem 
wraz personelem po drogerii Dayli.

Dzięki dodatkowej powierzchni Ireneusz 
Blicharski zyskał miejsce na wprowadzenie 
nowego asortymentu w kategorii kosmety-
ków naturalnych, między innymi Sylveco, 
Vianek, OnlyBio. Wzbogacił także asorty-
ment produktów do makijażu o regały takich 
firm jak Delia, Vipera, Joko, Bell, Paese,  Ma-
rion. 

Asortyment
Ireneusz Blicharski posiada w sklepie duży 

wybór farb do włosów, produktów pielęgna-
cyjnych,  drogeryjnych i chemicznych. 

W ostatnim czasie poszerzył nawet do-
datkowo asortyment o kolejne produkty, 
między innymi proszki niemieckie, środki do 
czyszczenia i mycia, odświeżacze powietrza 
z Anglii, płyny do kąpieli i mydła w płynie z 
Włoch, Kallos  z Węgier

Dodaje, że wyroby Kallos są bezkonku-
rencyjne w Europie pod względem ceny i 
wartości. 

Trudne czasy dla biznesu
Zaczynał działalność samodzielnie, jed-

noosobowo, następnie z pomocą Urzędu Pra-
cy w Opatowie wsparł go stażysta. Po zmianie 
lokalizacji dołączyły do niego dwie osoby 
na pełny etat i dwóch stażystów. Obecnie ze 
względu na remont rynku zatrudnia jedną 
osobę i jedna osoba odbywa u niego staż.

 Rozliczeniami podatkowymi sklepu zaj-
muje się biuro rachunkowe, co w dobie po-
wszechnych elektronicznych dokumentów 
ułatwia pracę.  

W ostatnim czasie handel w branży che-
miczno-kosmetycznej nie jest korzystny, co 
wynika z sytuacji na rynkach międzynaro-
dowych, w tym w Ukrainie.  - Ceny gazu i 
energii nie skłaniają mnie do podjęcia decyzji 
o rozszerzeniu działalności, raczej pozostanę 
na dotychczasowym poziomie – nie ukrywa 
właściciel sklepu.  

Ceny dostosowane do rynku 
Ireneusz Blicharski podkreśla, że działając 

lokalnie w obrębie naszego miasta i powiatu, 
razem z najbliższą konkurencją stara się za-
pewnić mieszkańcom jak najniższe ceny na 
produkty codziennej potrzeby do pielęgnacji 
ciała, higieny osobistej, z kosmetyki koloro-
wej, chemii domowej i gospodarczej.

 Bierze udział w licznych szkoleniach z tak 
znanymi firmami jak Ziaja, Bielenda, Delia, 
Paese, Claresa. Jest uczulony na profesjonalne 
podejście do oczekiwań klientów. Ceny dosto-
sowuje do regionalnego charakteru gospodar-
ki i dlatego klienci wracają do jego sklepu.
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NOWA OFERTA DLA HARCERZY
pasjonaci, społecznicy

I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej

Hufiec Związku Harcerstwa Polskie-
go Opatów został mocno osłabiony przez 
ostatnią pandemię, co charakteryzuje 
większość społeczności druhów w kraju. 
Rok harcerski 2022/2023 to czas i szan-
sa na odbudowę struktur drużyn i hufiec 
dokłada  wszelkich starań, by wyjść z jak 
najbardziej atrakcyjna ofertą.

Kształtują postawy patriotyczne
- Zbiórki zuchowe i harcerskie to sposób 

na spędzenie czasu wolnego, wypełnionego 
nie tylko śpiewem i zabawą, ale i krzewie-
niem w dzieciach postaw patriotycznych, 
szacunku do Boga i ludzi – mówi komen-
dant hufca, druh Dariusz Bińczak. – Bę-
dziemy organizować różne wyjazdy. Naszą 
działalność mocno wzmacniamy między 
innymi o krajoznawstwo. Pierwsze takie 
przedsięwzięcie planujemy na grudzień do 
Zakopanego, gdzie, jak co roku, odbierze-
my od słowackich skautów Betlejemskie 
Światło Pokoju. 

Hufiec działa nie tylko w Opatowie, ale 
również w innych miejscowościach powiatu 
i w Łagowie. We wrześniu utworzył nową 
drużynę przy Szkole Podstawowej Nr 2 w 
Opatowie. Wzięła ona udział w biwaku har-
cerskim, który odbył się na początku paź-
dziernika w Zochcinku. Uczestniczyło w 
nim 200 osób. Czas upłynął na grach tere-
nowych, grach i zabawach sportowych, na-
uce piosenek. Harcerze zwiedzili minizoo, 
jeździli bryczką, grillowali. Przyszły rok hu-
fiec rozpocznie zimowiskiem podczas ferii. 

Harcówka po generalnym remoncie
Jesienią rozpoczęła  się renowacja budyn-

ku Komendy Hufca przy ulicy Partyzantów. 
Obiekt i teren wokół niego od wielu lat wy-
magał kompleksowego odrestaurowania. 
Wcześniej takie prace nie mogły być wyko-
nane, bo brakowało dużego kapitału.  

Na początku tego roku władze Komendy 
Hufca ZHP wraz  z władzami ZHP Chorą-
gwi Kieleckiej podjęły decyzje o sprzedaży 
nierentownego obiektu wypoczynkowego w 
Dąbkach nad morzem. Jego właścicielem był 
Hufiec ZHP Opatów.  

Środki pozyskane ze sprzedaży uloko-
wane zostały na oddzielnym koncie inwe-
stycyjnym. Dzięki pozyskanym funduszom 
budynek  zyskał nową więźbę dachową i 
blachę w miejsce starej papy, został ocieplony 
i pomalowany. Na dachu budynku zainstalo-
wane zostały panele słoneczne wraz z pompą 
ciepła. 

Do tej pory budynek nie posiadał cen-
tralnego ogrzewania, co utrudniało pracę w 
biurze komendy i uniemożliwiało harcerzom 
spotkania w okresie jesienno-zimowym. 

Montaż całego syste-
mu ogrzewania do-
prowadził do remontu 
wewnątrz budynku. 
Teren wokół oczysz-
czono ze starych krze-
wów, ogrodzenie prze-
sunięto do faktycznych 
granic i pomalowano.

- Mamy nadzie-
ję, że to nowoczesne 
przedsięwzięcie za-
równo pod względem 
wizualnym, jaki i tech-
nicznym, będzie naszą 
spuścizną dla młodego 
pokolenia – podkreśla 
druh Dariusz Bińczak.

W Opatowskim Ośrodku Kultury od-
był się I Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Poetyckiej, który w sali widowiskowej 
zgromadził wykonawców z wielu miast 
Polski. Było to autorskie wydarzenie ar-
tystyczne Magdaleny Szemraj. 

Pierwsza edycja festiwalu przebiegała 
na bardzo wysokim poziomie artystycz-
nym i dostarczyła wielu wrażeń publicz-
ności zgromadzonej w sali widowiskowej. 
Nagrodę Grand Prix otrzymali: Monika 
Adamiec i Dawid Mik. W kategoria I 
(dzieci do lat 14) 1 miejsce ex aequo zaję-
ły: Weronika Gumuła i Natalia Gazda, a 
wyróżnienie Jaromir Janicki. W kategorii 
II (powyżej 15 lat) wyróżnienie otrzymała 
Katarzyna Zawiła. W kategorii III (powy-
żej 19 lat, kategoria OPEN) laureatami zo-
stali: I miejsce Martyna Wójcik, II miejsce 
Eliza Tutak, III miejsce ex aequo Bartosz 
Stańczyk, Patrycja Rozmus. W kategorii 

duetów wyróżnienie odebrał  „In Alis”. W 
kategorii zespołów wyróżniona została Na-
talia Pyszczek oraz akompaniatorzy Mate-
usz Woźniak i Filip Kot. 

Uczestników festiwalu oceniała ko-
misja konkursowa w składzie: dr Longina 
Ordon - polonistka, absolwentka Podyplo-
mowego Studium Reżyserii w Państwowej 
Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu, 
historyk, Izabela Wojcierowska - absol-
wentka Uniwersytetu Jana Kochanowskie-
go w Kielcach, specjalność śpiew estrado-
wy, dyrygent, kapelmistrz, dyrygent chóru 
oraz Wiktoria Feniuk z Ukrainy – woka-
listka, skrzypaczka, nauczyciel Szkół Arty-
stycznych w Opatowie. Realizacja dźwięku 
– Konrad Wyroda, scenografia - Beata Pią-
tek i Sebastian Skrzypczak. Logo Festiwalu 
zaprojektował Sebastian Skrzypczak. Pa-
tronat medialny Radio Opatów 93.7 FM.

WYŚPIEWALI „KRAINĘ ŁAGODNOŚCI”
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NIEZWYKŁY RECITAL
koncert Krystyny Wójcik 

wokaliści i recytatorzy

SUKCESY 
MŁODYCH ARTYSTÓW

W sali widowiskowej Opatowskiego 
Ośrodka Kultury odbył się wyjątkowy kon-
cert, recital Krystyny Wójcik, utalentowa-
nej wokalistki, „Opatowskiego Diamentu”, 
licznie nagradzanej podczas różnorodnych 
konkursów muzycznych. 

- Podczas swojego recitalu Krystyna Wój-
cik odkryła swe tajemnice – mówi dyrektor 
OOK Longina Ordon. – To delikatna a jed-
nocześnie silna, niezwykła, zadziwiająca i cza-
rująca kobieta. Wokalny i człowieczy cud. 

Krystynie Wójcik towarzyszyły „Opa-
towskie Diamenty”: Natalia Pyszczek, Zu-
zanna Wiśniewska, Zuzanna Susło, Bartosz 
Stańczyk oraz tancerze z Klubu Tańca „Pro-
menada”, w tym Barbara Borzęcka i Krystian 
Wiącek. 

Organizatorami koncertu byli: Magdale-
na Szemraj, Roman Dulny, Konrad Wyroda, 
Beata Piątek, Leszek Giepart, Mateusz Woź-
niak. 

Michał Różalski, wokalista z Opa-
towskiego Ośrodka Kultury, wziął udział 
w koncercie galowym 9. Świętokrzy-
skiego Konkursu Piosenki Patriotycznej 
i Żołnierskiej w Pacanowie, który odbył 
się w Filharmonii Świętokrzyskiej imie-
nia Oskara Kolberga.

Michał Różalski został wyróżniony 
podczas finału konkursu i znalazł się w 
gronie laureatów. Komisja konkursowa 
zakwalifikowała go do koncertu galo-
wego. W konkursie wziął udział także 
Bartosz Kozłowski. Obaj wokaliści re-
prezentowali Studio Wokalne „Opatow-
skie Diamenty”, które działa w OOK pod 

opieką artystyczną Magdaleny 
Szemraj. 

Z kolei Sylwia Kurasińska 
zajęła trzecie miejsce w elimina-
cjach wojewódzkich Konkursu 
Recytatorskiego „Gdy na głowa-
mi świszczą kule”, zorganizowa-
nego przez kielecką Delegaturę 
Instytutu Pamięci Narodowej. 
W konkursie uczestniczył  też 
Konrad Góra. Oboje działają 
na co dzień w Młodzieżowej 
Grupie Teatralnej „Paradoks” w 
OOK pod opieką artystyczną 
Edyty Gwoździk.
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w rocznicę deportacji Żydów

Samorząd Opatowa w 2012 r. przyjął nowy regulamin korzystania z parku miejskiego. Był to efekt ugody sądowej z Fundacją 
Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie, która reprezentowała w tej sprawie Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich. 
W zamian za prawa do tego terenu gmina Opatów zobowiązała się do przypomnienia mieszkańcom o jego religijnym charakte-
rze.

Żydzi zaczęli osiedlać się w Opatowie w XVI wieku, a w latach 30. XVII wieku powstała tu gmina żydowska. Od II połowy XVIII 
wieku Opatów stał się ważnym ośrodkiem chasydyzmu. Przez stulecia opatowscy Żydzi zajmowali się handlem, rzemiosłem; byli 
właścicielami zakładów przemysłowych, urzędnikami, nauczycielami, lekarzami. W 1939 r. stanowili ponad połowę ludności 
miasta – około 5,8 tysięcy osób. 

PAMIĘĆ O DAWNYCH 
MIESZKAŃCACHW 80. rocznicę wywiezienia opa-

towskich Żydów do Treblinki odbyły 
się w mieście uroczystości, na które 
przyjechali goście z Izraela, Kanady, 
przedstawiciele organizacji żydowskich 
i duchowni różnych wyznań. Na budyn-
ku harcówki odsłonięte zostały tablice 
upamiętniające dawne zdarzenia, na 
cmentarzu żydowskim kulminacyjnym 
punktem były wystąpienia przy nowym, 
symbolicznym lapidarium.

Nić porozumienia
Uroczystości rozpoczęła msza święta 

w Kolegiacie św. Marcina z Tour, której 
przewodniczył  ksiądz prof. dr hab. Mi-
rosław Wróbel, dyrektor Instytutu Nauk 
Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Następnie wszyscy przeszli 
do sali konferencyjnej Urzędu Miejskie-
go. 

Burmistrz Grzegorz Gajewski powitał 
znamienitych gości. - Historii Opatowa 
nie ma bez historii Żydów – powiedział. 
- Nie możemy zapomnieć i nie da się wy-
mazać z pamięci tego, że Żydzi przed 
wojną stanowili 58 procent populacji na-
szego miasta. Dziś wspólnie z naszymi go-
śćmi  upamiętniamy pięć wieków historii 
Żydów opatowskich i przede wszystkim 

październik 1942 roku, gdy hitlerowcy 
zlikwidowali getto opatowskie, wypędzili 
mieszkających tutaj Żydów na stację kole-
jową w Jasicach i stamtąd wywieźli do obo-
zów zagłady, przede wszystkim do Treblin-
ki. To jest bardzo istotne żeby pielęgnować 
tę pamięć i żeby przez nią nawiązywać nić 
porozumienia pomiędzy młodym pokole-
niem Żydów i młodym pokoleniem Pola-
ków, bo tego nam troszeczkę brakuje. 

Tablice w trzech językach
Dużym przeżyciem dla przybyłych 

gości, potomków dawnych mieszkańców 
Opatowa było przejście ulicami miasta, 
które przed najazdem Niemców było sym-
bolem pokojowego współistnienia dwóch 
narodów i dwóch religii. Najeźdźcy wpro-
wadzili tu nowe porządki, utworzyli getto. 

W miejscu dawnego placu targowego, 
gdzie 22 października 1942 r. Niemcy ze-
brali około 6,5 tys. Żydów i wywieźli do 
Treblinki, uczestnicy uroczystości zatrzy-
mali się przed budynkiem harcówki, gdzie 
wmurowane zostały informujące o tym 
zdarzeniu tablice w trzech językach: pol-
skim, angielskim i hebrajskim.
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Miejsce na dialog
Kulminacyjnym punktem obchodów 

była ceremonia upamiętnienia dawnych 
mieszkańców, która odbyła się na daw-
nym cmentarzu żydowskim przy nowym, 
symbolicznym lapidarium, złożonym z 
popękanych, zniszczonych fragmentów 
macew.

W swoim wystąpieniu burmistrz 
Grzegorz Gajewski podkreślił, że jeste-
śmy zobowiązani do budowania dobrych 
relacji pomiędzy narodami i musimy o 
tym pamiętać. - Musimy zabiegać o to, 
żeby polska młodzież wiedziała, że naród 
żydowski przez wieki współistniał z pol-
skim na tych ziemiach i budował Rzecz-
pospolitą – powiedział. - Musimy też 
robić wszystko, aby żydowska młodzież 
wiedziała, że sprawcami Holokaustu byli 
Niemcy i że pojęcie „polskie obozy śmier-
ci” nie znajduje uzasadnienia w historii. 
Chcę zapewnić, że to miejsce jest ważne 
dla mieszkańców Opatowa i zawsze bę-
dzie otaczane należytą czcią.

Obecny na uroczystości biskup san-
domierski Krzysztof Nitkiewicz mó-
wił, że naród żydowski jest z woli Bożej 
Opatrzności obecny wśród narodów 
świata, chociaż był skazany na całkowitą 
zagładę. Teraz od nas zależy, jak będą wy-
glądały wzajemne relacje. Św. Jan Paweł 
II głosił, że potrzeba w nich miłości, bo 
tylko miłość pozwoli być prawdziwie sio-
strami i braćmi oraz skutecznie przeciw-
stawiać się złu. 

- Jesteśmy zobowiązani do pielęgno-
wania pamięci o mieszkańcach tej ziemi 
– głęboko zapadły wszystkim w pamięć 
słowa księdza biskupa. -  Oni żyli ra-
zem, obok siebie, i Żydzi, i chrześcijanie. 
Czasami było lepiej, czasami gorzej, ale 
tworzyli tę samą społeczność, ten sam na-
ród. Zostali okrutnie skrzywdzeni przez 
Niemców. Pamięć o tym w jakiś sposób 
zabezpiecza nas przed podobnym barba-
rzyństwem. Jeżeli człowiek odpowiada 
złem za zło, czy nienawiścią za nienawiść, 
to można się jedyne spodziewać jej eska-
lacji. Trzeba  odpowiadać miłością. Dzi-
siaj jesteśmy tutaj, żeby upamiętnić na-
szych braci i siostry z gminy żydowskiej z 
Opatowa i jesteśmy tutaj, żeby tę pamięć 
przekazać kolejnym pokoleniom i jedno-
cześnie, żeby patrzeć w przyszłość. Tu jest 
miejsce na dialog. Łączy nas bardzo wiele. 
Potrzebujemy siebie nawzajem i chcemy 
wspólnie tworzyć przyszłość. 

Przy nowym lapidarium, modlitwy 
w imieniu naczelnego rabina Polski, Mi-
chaela Schudricha poprowadził polski 
kantor, Symcha Keller. - Dla potomków 

opatowskich Żydów pobyt w miejscach, 
gdzie żyli ich przodkowie jest ważny i 
niezwykle emocjonalny – powiedział. - 
Czasami możemy się aż dziwić, że oni są 
tak wzruszeni, gdy napotykają na otwarte 
ramiona, tak jak tutaj w Opatowie. Nie-
dawno przebywaliśmy w Lubartowie i w 
innych miejscach. To jest dla nich bardzo 
wzruszające i niezwykle cenne, bo oni tę 
wiedzę, to doświadczenie wezmą ze sobą 
do swoich krajów i opowiedzą, jak było tu 
wspaniale, gościnnie, ciepło.

Pod koniec dnia w Restauracji Żmi-
gród odbył się koncert Symchy Kellera z 
muzykami. 

200 fragmentów kamiennych płyt 
Organizacją uroczystości zajęło się 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatow-
skiej i Urząd Miasta i Gminy. - Wiedzie-
liśmy, że na terenie miasta są macewy i 
uważamy, że to jest ten moment, kiedy 
takie działania trzeba podjąć i to się uda-

ło – powiedział prezes TPZO, Tomasz 
Kucharski. - Ważna była okrągła roczni-
ca, wspaniała okazja, by temat żydowski 
przepracować wśród mieszkańców i za-
cząć nowy etap, nowej rozmowy. 

Nowe miejsce pamięci składa się z 
około 200 fragmentów kamiennych płyt, 
odnalezionych w różnych częściach Opa-
towa i w jego okolicy. Najstarsze elementy 
pochodzą z początku XVII wieku. W kil-
kunastu przypadkach połączono w całość 
rozbite fragmenty macew.

Towarzystwo na realizację projek-
tu uzyskało grant w wysokości 6 tysięcy 
złotych w konkursie Stowarzyszenia Ży-
dowski Instytut Historyczny w Polsce. 
Wykonano go zgodnie z zasadami juda-
izmu dotyczącymi cmentarzy, z gminą ży-
dowską konsultowano między nimi głę-
bokość wykopów. Prace przy lapidarium 
wykonywało między innymi opatowskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej.
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narodowe Święto Niepodległości

Tradycyjnie Święto Niepodległości w 
Opatowie rozpoczęło się od mszy świętej 
w intencji ojczyzny w kolegiacie świętego 
Marcina z Tours. Po nabożeństwie miesz-
kańcy przeszli na rynek, gdzie przed budyn-
kiem Urzędu Miejskiego po raz pierwszy 
odbyło się wciągnięcie flagi państwowej na 
maszt. 

Tu bije serce Rzeczypospolitej
Obchody święta niepodległości były oka-

zją do zapoznania się z odnowionym rynkiem, 
który po rewitalizacji w ostatnich miesiącach 
zmienił się nie do poznania. Do nowego wy-
glądu nawiązał podczas swojego przemówie-
nia członek Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego, Marek Jońca.  

- Tu bije serce Rzeczypospolitej, w tym 
miejscu, na tym placu, który się zmienił, za 
co dziękuję władzom – powiedział. - Cieszę 
się, że właśnie tu, w centralnym miejscu, na 
czternastometrowym maszcie zawisła flaga 
biało-czerwona. Cieszę się, że tu świętujemy 
104. rocznicę odzyskania niepodległości. Pa-
triotyzm i pamięć to dwa wielkie słowa, nie 
ma pamięci bez patriotyzmu i nie ma patrio-
tyzmu bez pamięci. W imieniu marszałka An-
drzeja Bętkowskiego chcę państwu serdecznie 
podziękować za dzisiejszą uroczystość. 

Burmistrz Grzegorz Gajewski żartował, 
że ten maszt jest specjalnie wysoki, by było go 
widać z Kielc. A potem już całkiem na poważ-
nie dodał, że serdeczność marszałka Jońcy jest 
znana. - Ilekroć zwrócę się do pana marszałka, 
zawsze mogę liczyć na pomoc - powiedział.

Zgoda wielką wartością
Sprzed Urzędu Miejskiego uczestnicy 

uroczystości pomaszerowali przed pomnik 
majora Ludwika Zwierzdowskiego „Topora”. 

Burmistrz Grzegorz Gajewski podkreślił, że 
zależało mu, by właśnie dziś na 14-metrowy 
maszt została wciągnięta flaga biało-czerwo-
na. - To jest symbol naszej tożsamości narodo-
wej, polskiego narodu i istota tego, kim jeste-
śmy – powiedział. – Dziś czcimy tych, którzy 
za naszą wolność walczyli. Oddajemy hołd 
ojcom naszej niepodległości, marszałkowi 
Józefowi Piłsudskiemu, Romanowi Dmow-
skiemu, Ignacemu Janowi Paderewskiemu, 
wszystkim ich anonimowym pracownikom, 
którzy angażowali się w to wielkie dzieło, aby 
przywrócić Polskę na mapy świata.

Burmistrz Grzegorz Gajewski przypo-
mniał, że miejsce, na którym obecnie stoimy, 
nosiło nazwę Placu Wilsona. To w podzięce 
prezydentowi USA, który w styczniu 1918 r. 

przedstawił orędzie o powojennym ładzie 
na świecie. W jednym z punktów wyraźnie  
stwierdził, że musi zostać utworzone niepod-
ległe państwo polskie. Do podjęcia 
takiego stanowiska przez prezydenta 
przyczyniła się Polonia Amerykań-
ska i jego przyjaciel, wybitny pianista 
Ignacy Paderewski.

Grzegorz Gajewski nie ukrywał, 
że wiele czynników złożyło się na 
odzyskanie niepodległości. - Gdyby 
mnie ktoś zapytał, jaki był najważ-
niejszy, odpowiedziałbym, że zgoda – 
podkreślił. – Zgoda w  trzech różnych 
zaborach doprowadziła do tego, że 
walczyliśmy o niepodległość. Zgoda 
jest wielką wartością i umiejętnością 
polskiego narodu. Ale wolność nie 
jest dana raz na zawsze. Wiemy to do-
skonale, gdy za naszą wschodnią gra-
nicą wybuchła wojna. W Opatowie 
możemy dawać przykład wolności 
tym, którzy są na górze, miejmy Pol-

FLAGA PAŃSTWOWA 
NA MASZT 

skę zawsze w swoich sercach, myślach. 
Starosta opatowski Tomasz Staniek po-

wiedział, że droga do wolności miała różne 
oblicza. Wiele z wydarzeń ważnych w odzy-
skaniu niepodległości toczyło się na ziemi 
świętokrzyskiej i opatowskiej, która szcze-
gólnie jest przesiąknięta krwią powstańców 
we wszystkich zrywach narodowych. Święto-
krzyskie lasy dawały schronienie tym, którzy 
walczyli o naszą wolność. Dziś jesteśmy dum-
ni z tego, że możemy żyć w wolnej i zamożnej 
ojczyźnie, która dba o wszystkich Polaków. 

W imieniu senatora, Jarosława Rusieckie-
go list z okazji Święta Niepodległości odczytał 
Artur Lis.

Kwiaty przed pomnikiem
Przed pomnikiem majora Ludwika 

Zwierzdowskiego „Topora” przedstawiciele 
kilkudziesięciu delegacji zakładów pracy, 
szkół, organizacji i firm z terenu Opatowa 
złożyli  kwiaty i wiązanki. Delegacji miasta i 
gminy Opatów, obok burmistrza Grzegorza 
Gajewskiego, towarzyszył kombatant, se-
nior Feliks Krawczyk. Delegacji ze starostwa 
przewodniczył starosta Tomasz Staniek. 

Wieńce przed pomnikiem złożyli mię-
dzy innymi Renata Zielińska, asystent po-
sła na Sejm Andrzeja Kryja, komendant 
powiatowej policji Wojciech Szymczak i 
komendant straży pożarnej Sylwester Ko-
chanowicz, delegacja przedszkola na czele 
z dyrektor Anną Popek, przedstawiciele Li-
cem Ogólnokształcącego imienia Bartosza 
Głowackiego  z dyrektor Małgorzatą Szcze-
pańską.  

Podczas uroczystości medalami za za-
sługi dla pożarnictwa odznaczono druhów z 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu: zło-
tym - druha Mariusza Pawlika, brązowym - 
druha Kamila Cebulę
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OGNISKO NIEPODLEGŁOŚCI

PROJEKCJE FILMOWE

przed Domem Kultury

kino OOK

Po uroczystych obcho-
dach 104. rocznicy odzyska-
nia niepodległości opatowia-
nie spotkali się na wspólnym 
śpiewaniu patriotycznych 
pieśni przy ognisku. 

Był śpiew, pieczone kieł-
baski, wojskowa grochówka. 
Najważniejsza jednak okaza-
ła się  możliwość spotkania i 
wspólnych rozmów, czyli to, 
co próbowała zabrać nam pan-
demia.

- Serdecznie dziękuję dy-
rektor Opatowskiego Ośrod-
ka Kultury, dr Longinie Or-
don za pomysł oraz wszystkim 
pracownikom OOK za przy-
gotowanie spotkania - mówi 
burmistrz Grzegorz Gajewski. 
- Dziękuję Magdalenie Szem-
raj, jej Opatowskim Diamen-
tom, członkom Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz Chó-
rowi św. Marcina za wspólne 
śpiewanie. Dziękuję Państwu 
Wandzie, Markowi i Agniesz-
ce Kędziorom za przekazanie 
kiełbasy na ognisko, stołówce 
Bartosz i Markowi Baranowi 
za przygotowanie wojskowej 
grochówki, a także panu Ja-
nuszowi Bańce za udostępnie-
nie polowej kuchni. Byliśmy 
razem i to cieszy najbardziej. 
Dziękuję wam z całego serca. 

Dla uczczenia Narodowego Święta 
Niepodległości w Opatowskim Ośrod-
ku Kultury odbyły się projekcje filmów 
opatrznych komentarzami historyczny-
mi. Cykl bezpłatnych pokazów filmowych 
dotyczył realizacji projektu historyczno-
-edukacyjnego „Kalejdoskop Historyczny 
– śladami Dmowskiego, Paderewskiego, 
Wyszyńskiego”. 

Widzowie, przede wszystkim ucznio-
wie z opatowskich szkół podstawowych i 
średnich, obejrzeli filmy dokumentalne i 
biograficzne: „Roman Dmowski, współ-
twórca Niepodległej” w reż. Leszka Mycz-
ka, „Paderewski. Podróż w czasie” w reż. 
Jolanty Wodiczko, „Hiszpanka” w reż. 
Łukasza Barczyka, „Jan Paweł II i Prymas 
Stefan Kardynał Wyszyński” w reż. Pawła 
Woldana.

Darmowe pokazy filmowe poprze-
dzone były wstępem historyka, który 
wprowadził w tematykę filmu, zaś same 
projekcje filmów dokumentalnych i bio-
graficznych stanowiły punkt wyjścia do 
dyskusji o patriotyzmie. Projekt adreso-
wano do szerokiego grona odbiorców, 
dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Kolejna darmowa propozycja kinowa 
to emisja filmu „Żeby zdążyć opowie-
dzieć”, która odbyła się w ramach pro-
jektu Stowarzyszenia „Sztuka łączenia”, a 
dofinansowanego ze środków Wielolet-
niego Programu Rządowego „Niepodle-
gła” na lata 2017-2022. Film dedykowany 
był bohaterom z Kielc i regionu święto-

krzyskiego i opowiada o pięciu świadkach 
historii dzielących się prawdą o swoich 
trudnych doświadczeniach. Film „Żeby 
zdążyć opowiedzieć” w reżyserii Aleksan-
dry Niemczyk obejrzała przede wszyst-
kim młodzież z opatowskich szkół, licz-
nie zgromadzona na sali widowiskowej 
OOK.

Z wielkim zainteresowaniem widzów 
spotkały się w listopadzie inne propozy-
cje Kina OOK: piąta odsłona świątecznej 
sagi, czyli „Listy do M 5” w reż. Łukasza 
Jaworskiego, „Johnny” w reż. Daniela Ja-
roszka oraz wielki powrót familijnej serii 
„Bella i Sebastian. Nowe pokolenie”. 
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wspomnienia Adama Brudkowskiego 

MIESZKAŃCY MOJEJ ULICY W latach przedwojennych i w czasie 
okupacji niemieckiej w rejonie ulicy Dzie-
kańskiej, obecnie Kąpielowej, mieszkało 
wiele rodzin, których łączyły więzi rodzinne 
i wieloletnie sąsiedztwo.

Przy ul. Dziekańskiej nr 15, obecnie Ką-
pielowej, mieszkały dwie rodziny, które łączy-
ło z moją rodziną pokrewieństwo ze strony 
babci Agnieszki Turskiej z domu Walener. Z 
siostrą mojej babci ożenił się pan Rogoziński z 
zawodu bednarz. Doczekali się czwórki dzie-
ci, dwóch córek i dwóch synów. Córka Maria 
wyszła za mąż za Jana Roleckiego z zawodu 
szewca, pochodzącego z Marcinkowic. Mieli 
troje dzieci: córkę Celinę ur. w 1929 r., syna 
Edmunda ur. w 1933 i syna Jerzego ur. w 1936 
r. Druga córka wyszła za mąż za pana Sałaga-
na, z którym miała syna Zdzisława. Jeden z sy-
nów małżeństwa Rogozińskich był krawcem 
w Warszawie, miał dwóch synów. Drugi syn 
mieszkał w Opatowie ożenił się z panną Ka-
sprzyk, mieli dwoje dzieci, Marię i Andrzeja.

Po śmierci pierwszej żony pan Rogoziń-
ski ożenił się ponownie. Małżonkowie mieli 
trójkę dzieci: córkę Irenę, synów: Tadeusza i 
Ryszarda. Córka Irena wyszła za mąż w czasie 
okupacji za pana Olszewskiego, który zdezer-
terował z niemieckiego wojska i wraz z braćmi 
żony wstąpił do partyzantki. Po wojnie wszy-
scy wyjechali do Kielc. Olszewskim urodziła 
się córka Barbara. 

Pod nr 6 znajdował się budynek łaźni, 
który Niemcy wykończyli w pierwszych mie-
siącach okupacji. W budynku mieszkała ro-
dzina państwa Tkaczyków. Pan Tkaczyk był 
palaczem i konserwatorem, a żona - kąpielo-
wą. Państwo Tkaczykowie mieli trójkę dzieci: 
dwie córki i syna. Najmłodsza córka Maria 
była moją rówieśnicą. Wyszła za mąż za pana 
Kucharskiego.

W naszym budynku nr 13, prócz rodzi-
ny Brudkowskich, mieszkała babcia Turska 
Agnieszka oraz brat mojej mamy Turski Ro-
man z żoną Leokadią z domu Roży, mieli 
dwóch synów: Antoniego i Józefa. Wujek 
Roman był murarzem, ciocia prowadziła go-
spodarstwo domowe.

Pod nr 11 mieszkała Kędzierska Aniela, 
która była krawcową, niezamężną. Utrzymy-
wała się z pracy rąk oraz z działki, na której ro-
sły drzewa owocowe. Zmarła w 1978 r., mając 
86 lat Zamieszkiwała w domu drewnianym, 
częściowo zniszczonym w czasie wojny, dziś 
nieistniejącym.

Następnym starym budynkiem drewnia-
nym był budynek nr 9, który zajmowały trzy 
rodziny. W dwóch izbach od strony połu-
dniowej mieszkała rodzina pana Wichy, maj-
stra brukarskiego, który miał dwóch synów, 
Kazimierza i Mariana. Działka przy budynku 
była dość wąska, dochodziła do ul. Cmentar-

nej. Rosły na 
niej warzywa 
i kwiaty, stały 
komórki z go-
łębiami. Stado 
gołębi co dzień 
wypuszczano 
na lot i poga-
niano długim 
kijem ze szmatą.

Od strony 
północnej w 
jednej z izb mieszkała pani Borek z synem, 
który miał zdolności do rysunków. Mama 
zamykała go w mieszkaniu, gdy szła do praca, 
a on pokazywał nam przez szybę swoje dzie-
ła. W drugiej izbie mieszkała pani Borycka z 
córką Heleną po mężu Urbańska, rówieśnica 
mojej cioci Brudkowskiej Wandy. Po wojnie 
dom został rozebrany. 

Naprzeciw domu  nr 7 moich dziadków 
Brudkowskich, pod numerem 4 mieszkała ro-
dzina państwa Różalskich. Wdowa Różalska, 
z domu Sawicka, miała trzy córki. Najstarsza 
wyszła za mąż za Stanisława Nowakowskiego, 
mieli syna i dwie córki. Średnia wyszła za mąż 
za Stanisława Stępnia i miała syna oraz dwie 
córki. Najmłodsza wyszła za mąż za Bolesława 
Stępnia i doczekała się trzech córek. Obecnie 
budynki nie istnieją, zostały rozebrane.

Nr 5 to budynek murowany piętrowy z 
zabudowanym poddaszem, który stanowił 
własność państwa Borkowskich. Pan Bor-
kowski był burmistrzem Opatowa, miał żonę 
z domu Śmigielską. Ich dwie córki ukończyły 
studia wyższe. Starsza wyszła za maż za pana 
Pokorskiego, mieli córkę Barbarę. Młodsza, 
niezamężna, po wojnie uczyła języka francu-
skiego w Liceum im. B. Głowackiego.

W owym czasie posesja miedzy ul. Dzie-
kańską ( obecnie Kąpielowa) a ul. Cmentarną 
była ogrodzona wysokim parkanem. Posia-
dała  ogród kwiatowy i warzywny z wydzie-
lonym miejscem na letni wypoczynek. W 
budynku była bieżąca woda i kanalizacja. W 
domu pod nr 3 mieszkała rodzina państwa 
Adamskich, którzy prowadzili gospodarstwo 
rolne. Ich córka wyszła za mąż za pana Bartni-
ka, pracownika Poczty Polskiej. Małżeństwo 
było bezdzietne. Syn państwa Adamskich 
prowadził z żoną gospodarstwo. Małżonko-
wie mieli trójkę dzieci, córkę Natalię i dwóch 
synów, Mieczysława i Kazimierza. 

Naprzeciw budynku państwa Adamskich 
mieszkała rodzina żydowska o nazwisku Ha-
skiel. Po wojnie właścicielem posesji był pan 
Janik, którego syn Czesław postawił budynek 
murowany. Obecnie jego właścicielem jest 

pan Szymkiewicz, który przeprowadził  grun-
towny remont.

Pod nr 1 dawniej ul. Dziekańskiej stały 
budynki drewniane parterowe z przejściową 
sienią, w których mieszkały dwie rodziny: 
państwa Legawców i Wichów. Najstarszy syn 
Legawców ożenił się z opatowianką Ziątkow-
ską. Po wojnie pracował w Hucie Ostrowiec. 
Po śmierci rodziców, pozostali dwaj synowie 
wyjechali z Opatowa. Rodzina Wichów mia-
ła 4 synów. Ojciec rodziny pan Kazimierz, 
prowadził zakład betoniarski, żona wycho-
wywała synów, a w chwilach wolnych starała 
się pomagać mężowi. Z czasem do pomocy 
dołączali dorastający synowie, szczególnie naj-
młodszy Tadeusz, mój kolega, który po wielu 
latach dokonał rozbiórki starego domu. W 
to miejsce wybudował piętrowy murowany 
dom, w którym obecnie mieszka wraz z żoną, 
z domu Lis, i rodziną młodszego syna Mirka. 
Starszy syn jest nauczycielem, mieszka z żoną, 
z domu Gąsior, przy ul. Armii Krajowej.

Na działce przy domu państwa Wichów, 
od strony ul. Cmentarnej, przed wojną i w 
czasie okupacji były domki drewniane, w 
których mieszkały rodziny: państwa Gutów, 
Kudlińskich , Bąków. Po przeciwnej stronie 
istniejący do dziś dom z gankiem zamieszki-
wali państwo Chodniewiczowie z panią Mar-
chewką, siostrą Zofii Chodniewicz, po wojnie 
nauczycielką w szkole nr 3 i Liceum im. B. 
Głowackiego.

Po wojnie dom z przyległym terenem od 
pani Chodniewicz kupił Wacław Węglewicz, 
który z żoną i córką Zofią ( obecnie Ostrow-
ską) przeprowadził się  z mieszkania wynaj-
mowanego w domu moich dziadków Brud-
kowskich przy ul. Dziekańskiej nr 7.

Idąc dalej ul. Cmentarną mijamy teren 
częściowo utwardzony, stała na nim murowa-
na stodoła państwa Adamskich, która spło-
nęła w czasie wojny. Właścicielami następnej 
posesji byli państwo Kędzierscy. Kędzierski 
Rafał, brat Anieli z ul. Dziekańskiej, był mu-
rarzem. Córka Kędzierskich, Irena, była moją 
rówieśnicą Obecnie jest wdową, emerytowa-
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ną nauczycielką, mieszka w Ostrowcu.
W tamtych latach istniały kolejne trzy 

domy podobnej konstrukcji, jak dom państwa 
Kędzierskich, należące do państwa Małkiewi-
czów, Turskich  Wyrzykowskich. Wybudowa-
ne w skarpie dawały możliwość postawienia 
wysokich podmurówek i urządzenia dodatko-
wego mieszkania czy warsztatu.  

Siostra mojej mamy, Kazimiera Turska, 
wyszła za mąż za Józefa Małkiewicza. Ich 
najstarsza córka Irena wyszła za mąż za pana 
Osińskiego. Po wojnie wyjechali do Warsza-
wy. Młodsza Bogumiła, zwana Bogdą, wyszła 
za mąż za Antoniego Urę i zamieszkała w ro-
dzinnym domu przy ul. Cmentarnej. Małżeń-
stwo miało córkę, która mieszka w Warszawie  
i dwóch synów, starszy jest w Kielcach, zaś 
młodszy w Australii. Dom jest dzisiaj własno-
ścią  państwa Kozów. Po wojnie syn Marian  
wraz z rodzicami zamieszkał przy ul. 16- stycz-
nia (dawniej Szewskiej). Wujek Józef Małkie-
wicz wraz z ciocią prowadził tam bar. Ich syn 
zajął się gospodarstwem rolnym, ożenił się z 
pielęgniarką  Jadwigą, z domu Linart. Ich star-
sza córka Jolanta wyszła za maż za Wiesława 
Obrzuta. Mieszkają w Nowym Sączu. Młod-
sza Małgorzata mieszka z ojcem Marianem, 
lat 93, wdowcem w Opatowie. Wujek Józef 
Małkiewicz miał 77 lat, gdy zmarł w  1975 r.  
Ciocia Kazimiera Małkiewicz z domu Turska 
żyła 77 lat, zmarła w 1978.  

W domu obok mieszkał brat  mojej 
mamy Turski Jan, który ożenił się z Józefą Wi-
śniewską z Malic. Jedno z pomieszczeń, tzw. 
suterenę zajmowała starsza pani o nazwisku 
Zwierzyk, która była krawcową. 

Brat mamy był masarzem, prowadził sklep 
mięsno-wędliniarski. Wujostwo mieli trójkę 
dzieci: Stanisława, Krystynę i Marię. Stani-
sław ur. 1926 r. po wojnie służył w lotnictwie, 
był pilotem, zmarł w 1948 r.  Pochowany zo-
stał z honorami wojskowymi na opatowskim 
cmentarzu. Córka Maria w latach pięćdzie-
siątych wyszła za mąż za Gustawa Krzyżtow-
ka. Wyjechali do Pionek, gdzie  pan Gustaw 
był wychowawcą w internacie w  Technikum 
Chemicznym. Obecnie jest wdowcem, miesz-
ka nadal w Pionkach. W roku 2020 zmarła też 
córka Krystyna, która została pochowana w 
grobie rodzinnym na cmentarzu w Opatowie. 
Wujek Jan Turski zmarł w roku 1985 w wieku 
88 lat. Ciocia Józefa Turska żyła 88 lat, zmarła 
w 1995 roku. 

W domach państwa Wyrzykowskich 
mieszkało kilka rodzin. W starym budynku, 
w głębi posesji, były cztery  mieszkania, które 
zajmowali starsi, biedni ludzie. Ich nazwisk 
nie pamiętam. 

Przy ulicy stał dom, który zajmowała w 
czasie okupacji niemieckiej rodzina państwa 
Krowińskich. Pan Krowiński był funkcjona-

riuszem policji granatowej. W latach powo-
jennych przez jakiś czas w tym domu miesz-
kała rodzina o nazwisku Panek. Jak pamiętam, 
ci państwo mieli córkę i syna, ode mnie star-
szych. Po kilku latach wyjechali z Opatowa.

Następny dom zamieszkiwała pani Re-
ligowa (wdowa). Jak pamiętam, miała sied-
mioro dzieci: pięć córek i dwóch synów. Dwie 
średnie były w moich latach, młodsze bliź-
niaczki, najstarsza z sióstr Zofia, zaś bracia byli 
niewiele starsi. Na jednego z nich wołano Pa-
luszek, często ssał mały palec lewej dłoni. Każ-
da z  Relidzanek była ładną panną. Z czasem 
wszystkie dzieci pani Religowej wyjechały z 
Opatowa. 

W kolejnym domu państwa Gajewskich 
mieszkało wiele rodzin, zarówno w mieszka-
niach na parterze, jak i na poddaszu. Pamię-
tam rodzinę państwa Kosików, którzy  mieli 
trzech synów. Najmłodszy Bogdan był moim 
rówieśnikiem. Państwo Polańscy - jednego 
syna, mojego kolegę szkolnego. Na poddaszu 
mieszałka Pani Kulowa (wdowa) z  córką za-
mężną z  Klimontem. Syn Zdzisław wyprowa-
dził się do Ostrowca, Ryszard z żoną mieszka 
w Opatowie. Pani Klimont, jak i Zdzisław 
zmarli.

Na parterze  przez wiele lat  mieszkała 
córka państwa Gajewskich, pani Cebula z mę-
żem i córką Zofią, obecnie panią Romaniec, a 
także wnuczek Antoni Gajewski z żoną Zofią. 
Państwo Romańcowie, jak i Gajewscy wybu-
dowali przy ul. Cmentarnej własne domy. 

Następny budynek murowanym z su-
tereną od strony rzeki, obecnie zdewasto-
wany, stanowił własność rodziny państwa 
Cybulskich. W okresie okupacji niemieckiej 
mieszkała w nim pani Cybulska (wdowa) z 
czterema synami. Pan Józef Cybulski, sędzia,  
lat 49, zmarł w 1933 r., żona Janina, lat 96, 
zmarła w 1989 r. Najlepiej pamiętam naj-
młodszego Jacka, który był duszą towarzy-
stwa wśród młodych z ulicy Cmentarnej. 
Kilka lat po wojnie ożenił się i wyjechał z 
Opatowa. Starszy brat Jerzy ożenił się z córką 
państwa Sitarskich z ul. Dorzecznej i wyje-
chał do Łodzi. Syn, który pracował w sądzie 
w Opatowie, wyjechał z matką do Ostrowca, 
i tam się ożenił. Mieszkania na parterze zaj-
mowali kolejni lokatorzy. Kilka lat mieszkali 
państwo Jurkiewiczowie. W suterenie miesz-
kała starsza pani objęta opieką społeczna, 
która zbierała makulaturę. Obecnie budynek 
nadaje się do rozbiórki. 

W latach 40.-50. w dwóch złączonych 
drewnianych domkach mieszkały rodziny: 
Przygodów, Kunatów. Dziś budynki już nie 
istnieją. Ostatni budynek przy ul. Cmentar-
nej, istniejący do dziś, był własnością państwa 
Tatarowskich, którzy mieli córkę i, jak pamię-
tam, dwóch synów (może trzech). Córka wy-

szła za mąż za pana Różalskiego. Obecnie w 
rodzinnym domu mieszka wnuczek, państwa  
Tatarowskich, syn pani Różalskiej.

Ulica Cmentarna dochodziła do bro-
du na rzece Łukawce, który łączył ją z ulicą 
Dorzeczną. Lewa strona należała do wsi 
Marcinkowice, a prawa do Opatowa (lewa 
strona nie była wysiedlona przez Niemców). 
Obecnie w tym miejscu wybudowany jest 
przepust (most). Znałem wiele rodzin miesz-
kających w tym czasie na ulicy Dorzecznej, 
między innymi: rodzinę państwa Górec-
kich, którzy prowadzili gospodarstwo rolne, 
chodziłem tam po mleko. Państwo Góreccy 
mieli czworo dorosłych dzieci: dwie córki i 
dwóch synów. Jedna z córek wyszła za mąż 
na pana Kwiatkowskiego (sędziego), zaś 
druga za pana Skowrońskiego. Bracia byli 
kawalerami. Pamiętam rodzinę państwa Si-
tarskich, których córka wyszła za mąż za  Je-
rzego Cybulskiego. 

Pamiętam rodziny: państwa Miszcza-
ków, którzy mieli córkę i syna Alfreda, pań-
stwa Mazurów, ich dwie córki i syna. Śred-
nia była moją koleżanką szkolną. Przy rzece 
mieszkała rodzina państwa Oleksiaków z 
córką i dwoma synami, szewc Ramus, któ-
ry często chodził w mundurze strażackim, 
wołano na niego „Wuja”. Obok mieszkała 
rodzina państwa Serwanów z córką i dwoma 
synami. Pan Serwan prowadził warsztat ślu-
sarski. Synowie byli niewiele ode mnie starsi. 
Pamiętam, jak po wojnie pozyskaną dużą 
płytą stalową ze zniszczonej fabryki Malden-
bauma przegrodzili rzekę Łukawkę i powstał 
zalew, w którym się kąpaliśmy. Obecnie na 
terenie dawnej posesji  państwa Serwanów 
znajduje się budynek mieszkalny i warsztat 
samochodowy (lakierniczy) państwa Sta-
wiarskich. W kolejnym budynku, po lewej 
stronie  ul. Dorzecznej, mieszkali państwo 
Kozowie, ich córka i dwóch starszych synów. 
Syn Janusz był moim kolegą szkolnym. Po 
wojnie pan Koza prowadził naprzeciw starej 
plebani sklep z artykułami spożywczymi. 

Wcześniej, po prawej stronie, były za-
budowania rodziny państwa Cieślickich. 
W  budynku drewnianym, w stylu dworku, 
mieszkała rodzina państwa Szydłowskich. 
Pani  Szydłowska z domu Cieślicka była 
nauczycielką, mąż Witold - pracownikiem 
umysłowym, mieli córkę i syna. W czasie 
wojny państwo Szydłowscy współpracowali 
z AK. Córka Lidia, była moją koleżanką z 
liceum opatowskiego. W okresie  karnawału, 
za zgodą rodziców Lidii, organizowaliśmy 
tzw. „potańcówki”. Lidia Maria Szydłowska 
lek. med. Inspektor Sanitarny  w Strzelinie 
zm. w 2004 roku, pochowana na cmentarzu 
w Opatowie.
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moc imprez

Rozmowa z Jarosławem Szarym  

ODŻYŁA DAWNA KULTURA ŻYDOWSKA 

PŁYTA „PIECE OF CAKE”

Przed 80. rocznicę wywiezienia opa-
towskich Żydów do Treblinki na terenie 
Opatowa odbyło się kilka ciekawych ini-
cjatyw, które przybliżyły mieszkańcom 
dawnych sąsiadów.  Zainteresowani mogli 
zwiedzać mobilną wystawę Muzeum Hi-
storii Żydów Polskich POLIN „Muzeum na 
kółkach”,  wysłuchać młodych jazzmanów 
z Izraela, spotkać się z pisarzem, reporte-
rem i fotografem Mikołajem Grynbergiem.

Muzeum na kółkach 
- Przyjazd wystawy z Muzeum Polin w 

Warszawie był dla nas niemałą gratką – mówi 
Maria Borzęcka z Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Opatowskiej. - Mogliśmy zobaczyć cie-
kawie przedstawiony sposób życie w małym 
miasteczku żydowskim, jakim był przed wojną 
Opatów. Starsi i młodzież szkolna nie musieli 
po ofertę kulturalną jechać aż do stolicy. Od lat 
jako członkowie TPZO marzymy o  muzeum 
regionalnym w naszym mieście, w którym swo-
ją cząstkę miałaby historia opatowskich Żydów. 
Ta wystawa stanowi wyraz tego marzenia, które 
może kiedyś stanie się rzeczywistością. 

„Muzeum na kółkach” było olbrzymią 
atrakcją dla miłośników dawnego Opatowa. 
W holu Podziemi Opatowskich można było 
oglądać makietę  przedwojennego sztetla, inte-
raktywną mapę Opatowa, plansze z najważniej-
szymi informacjami o dziejach Żydów w Polsce 
i ich kulturze. Dla dzieci przygotowano miejsce 
do zabaw plastycznych i stół warsztatowy, przy 
którym mogły, między innymi, dotknąć praw-
dziwych judaików, a także napisać swoje imię 

po hebrajsku.
Dla zainteresowanych 

wystawą przygotowany 
został „Pół-Przewodnik 
po żydowskim Opatowie, 
czyli subiektywny prze-
wodnik po sztetlu Apt”. 
Bogato ilustrowana publi-
kacja ukazuje żydowskie 
ulice i miejsca oraz ludzi 
ważnych dla żydowskiej 
społeczności miasta. Przy-
bliża też wybrane terminy 
z kultury żydowskiej.  Wydawnictwo powstało 
dzięki zaangażowaniu przedstawicieli TPZO, 
szczególnie Marii Borzęckiej. 

Amatorzy słodkości podczas oglądania wy-
stawy mogli skosztować ciastek, upieczonych 
według autentycznego przedwojennego prze-
pisu Abrama Goldmana, piekarza, który przed 
laty miał tu swój zakład.

Na chętnych czekał spacer z przewodni-
kiem ulicami: Wąską, Szeroką, Starowałową, 
przy których stały i funkcjonowały takie obiek-
ty, jak synagoga, cheder, mykwa, fabryczka cu-
kierków Perelmuttera. Na dawnym cmentarzu 
żydowskim mogli obejrzeć lapidarium z ocala-
łymi macewami.

Spotkanie z rabinem
Wystawę poprzedziło spotkanie z łódz-

kim rabinem Symchą Kellerem w Domu 

Muzealnym Powiatowego Centrum Kultury. 
Tematem było „ABC judaizmu”. Uczestnicy  
zapoznali się z bogactwem i różnorodnością 
judaizmu, zadawali pytania na nurtujące ich 
tematy z tej dziedziny.

Ciekawym wydarzeniem był koncert 
Stars of Galil & Gilboband, czyli zespołu  
młodych jazzmanów z Izraela. Zespół tworzą 
uczniowie konserwatoriów i ich nauczyciele. 
Muzycy tworzący big-band wystąpili przy 
Bramie Warszawskiej i w innych charaktery-
stycznych miejscach Opatowa.

Z kolei młodzież opatowskich szkół śred-
nich spotkała się z pisarzem, reporterem i fo-
tografem Mikołajem Grynbergiem. Ucznio-
wie obejrzeli jego debiutancki film „Dowód 
tożsamości”, będący zapisem rozmów z 
przedstawicielami różnych pokoleń polskich 
Żydów.

- Jarku, wydana płyta jest zwieńcze-
niem twojej działalności muzycznej, zain-
teresowań i pasji muzycznych.

- Tak,  od dawna gram na gitarze i za-
wsze pociągał mnie jazz. Duży wpływ na 
moje zainteresowanie muzyczne miał mój 
przyjaciel Andrzej Chochół, muzyk, kom-
pozytor, aranżer. To on wprowadził mnie w 
świat harmonii jazzowej. Ostatnio słucham 
gipsy jazzu zwanego cygański swingiem. Dla-
tego na mojej płycie znalazły się utwory, w 
tych klimatach tj.: For Sephora, Bistro fada, 
Bossa dorado, Made in France. Tytuł płyty 
nie jest przypadkowy, wiąże się z moją pracą, 
w rodzinnej firmie cukierniczej,  którą podją-
łem po ukończeniu studiów na AGH w Kra-
kowie. Tam po raz pierwszy zetknąłem się z 
muzyką jazzową graną w klubach.

- Czy szybko podjąłeś decyzję o nagra-
niu płyty? Czy myślałeś o tym wcześniej?

Nie myślałem o nagraniu płyty. Gram na 
gitarze, to moje hobby. Jeszcze dwa lata temu 
nie uwierzyłbym, że powstanie ta płyta. Wiele 
osób słuchając mojego grania, moich utworów 

sugerowało mi, że byłby to dobry materiał na 
płytę. Wspomniałem o tym Andrzejowi Cho-
chołowi i tak się zaczęło przedsięwzięcie, do 
którego zaprosiłem moich przyjaciół, znanego 
i cenionego w kraju perkusistę Marcina Jahra 
oraz akordeonistę Marka Basę.

- Powiedz Jarku, jak ci się grało w tym 
składzie?

- Bardzo dobrze, a grając w tym składzie 
można się dużo nauczyć.

- Jak długo nagrywałeś płytę?
- Płytę  nagrywaliśmy etapami, w ciągu 

kilku miesięcy. Nie było łatwo, ponieważ każ-
dy z nas mieszka w innym mieście, pracuje 
zawodowo. Ale miałem olbrzymie wsparcie 
od najbliższych. Cała rodzina mi mocno ki-
bicowała w trakcie nagrywania płyty.

- Gdzie dokonaliście nagrania płyty?
- Nagranie zrealizowaliśmy w Ożarowie, 

w SL Studio, które prowadzi Sławomir Lu-
tyński. Jest to bardzo miły człowiek, wkłada-

jący serce w to, co robi. Byliśmy bardzo zado-
wolenie ze współpracy.

- W jakim nakładzie ukazała się płyta?
- Płyta ukazała się w nakładzie 500 eg-

zemplarzy, które trafiły do  przyjaciół i znajo-
mych. Mam nadzieję, że się spodobała.
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pFRON rozdał nagrody

ŚWIAT ZA STO LAT 

DWA PROGRAMY Z MINISTERSTWA 
pomoc społeczna

Gmina Opatów wystąpiła z wnioska-
mi  o przyznanie środków finansowych z 
Funduszu Solidarnościowego na realiza-
cję  Programów Ministra Rodziny i Poli-
tyki Społecznej  „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2023  oraz 
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.  

W ramach programu „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” kontynuowane bę-
dzie wsparcie dla osób niepełnosprawnych w 
stopniu znacznym i umiarkowanym. 

Celem programu jest wsparcie osób 
niepełnosprawnych w wykonywaniu co-
dziennych czynności oraz funkcjonowaniu 
w życiu społecznym. Wobec zainteresowa-
nia pomocą asystenta Gmina zaplanowała 
zwiększenie liczby osób objętych wsparciem 
oraz zatrudnienie drugiego asystenta. Doce-
lowo Ośrodek Pomocy Społecznej planuje 
objęcie opieką 12 osób z niepełnosprawno-
ścią. Gmina będzie realizowała program po 
raz czwarty. Wnioskowana kwota dotacji na 
2023 r. wynosi 128,8 tys. zł. 

Głównym celem Programu „Opieka wy-
tchnieniowa” jest udzielanie doraźnej pomo-
cy opiekunom osób niepełnosprawnych w 
stopniu znacznym,  czasowe odciążenie od  

codziennych obowiązków, stworzenie wa-
runków do odpoczynku, aktywności życio-
wych i zadbania o własne zdrowie.  Gmina  
wystąpiła  o środki na realizację tego zadania 
po raz pierwszy. Wsparcie w łącznym rocz-
nym wymiarze 660 godzin opieki  otrzyma 
3 opiekunów sprawujących opiekę  nad  naj-
bardziej zależnymi i niesamodzielnymi oso-
bami. Wnioskowana kwota dotacji na 2023 
r. wynosi 26,9 tys. zł. Osoby zainteresowane 
wsparciem w ramach opieki wytchnieniowej 
lub asystentury mogą zgłaszać się  do OPS, 
który udziela informacji.  

 Ponadto  OPS kwalifikuje osoby 
najbardziej potrzebujące na kolejną edycję 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa 2014 - 2020 (PO PŻ) Podprogram 
2021 plus, realizowanego w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. Podprogram 2021 plus 
obejmuje okres od grudnia 2022 r. do czerw-
ca 2023 r. Pomoc kierowana jest do osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 
spełniających kryteria określone w art. 7 
ustawy z o pomocy społecznej. Jest to m.in. 
ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, 
potrzebę ochrony macierzyństwa lub wie-

lodzietności, problem migracji. Do pomocy 
uprawnia bezwzględne spełnienie 220 proc. 
kryterium dochodowego obowiązującego w 
pomocy społecznej tj.: - 1.707,20 zł. dla oso-
by samotnie gospodarującej, - 1.320,00 zł. 
dla osoby w rodzinie. Osoby zainteresowane 
mogą zgłaszać się do OPS, który po ustaleniu 
uprawnień wyda skierowanie do korzystania 
z pomocy. Wzorem lat ubiegłych dystrybucji 
żywności na terenie gminy podjęło się  Sto-
warzyszenie „Nasze Kobylany”. 

Dominika Kędziora, 
kierownik OPS

Uczestnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Opatowie, który mieści 
się przy ulicy Sienkiewicza 5, zostali lau-
reatami etapu wojewódzkiego Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego ,,Sztuka 
Osób Niepełnosprawnych”. Konkurs został 
zorganizowany przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod 
hasłem „Świat za sto lat” .

Ewelina Jakubowska zdobyła pierwsze 
miejsce w kategorii fotografia, Iza Roży- 
pierwsze miejsce w kategorii tkanina i aplika-
cja. Panie odebrały  dyplomy i nagrody pod-
czas uroczystej gali w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Kielcach.

- Od razu wiedziałam, że swoją konkur-
sową pracę wykonam w kategorii fotografia 
– nie ukrywa Ewelina Jakubowska. - W tej 
dziedzinie czuję się naprawdę dobrze, lubię 
wykonywać zdjęcia telefonem i aparatem 
fotograficznym. Moja praca zatytułowana 
,,Wehikuł czasu’’ otrzymała pierwsze miejsce, 
co daje mi dużą satysfakcje i pogłębia  wiarę w 
swoje możliwości. 

- Zdecydowałam się wykonać dwie prace 
różnymi technikami, filcowanie na sucho i 
wyszywanie haftem płaskim – mówi Izabela 
Roży. - Zdobyłam pierwsze miejsce w kate-

gorii tkanina i aplikacja za pracę ,,Ziemia dla 
wszystkich” wykonaną techniką filcowania 
na sucho. Sukces osiągnęłam dzięki nabytym 
umiejętnościom, konsekwencji w działaniu i 
wsparciu ze strony pracowników ŚDS.

Nagrodzone prace przez kilka dni były 
prezentowane w holu Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Kielcach, następnie przekazane 

zostały do ogólnopolskiego etapu konkursu 
w Warszawie, gdzie zostaną ocenione przez 
Centralną Komisję Konkursową. Jubileuszo-
wa, dwudziesta edycja konkursu odbyła się 
pod Honorowym  Patronatem Małżonki 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agaty 
Kornhauser-Dudy. 
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PATRONEM „PONURY”

święto Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie

PRZYWRACANA PAMIĘĆ
książka o rodzinie ziemiańskiej

Powiatowa i Miejsko- Gminna Biblio-
teka Publiczna zaproponowała niezwykły 
wieczór autorski. Bohaterami wydarzenia 
byli: Andrzej Nowak – Arczewski, Bole-
sław i Tomasz Skorupscy, autorzy książki 
„Przywracana pamięć. Rotmistrz Szymon 
Skorupski i jego rodzina”. 

Maleńka sala wystawiennicza opatow-
skiej biblioteki została zapełniona do ostat-
niego miejsca. Na widowni zasiedli przed-
stawiciele władz powiatu opatowskiego, 
radni powiatowi i gminni, niezawodni jak 
zwykle studenci opatowskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku, animatorzy kultury z 
regionu, czytelnicy książnicy. 

Spotkanie prowadził Zbigniew Nogal 
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Andrzej 
Nowak- Arczewski podkreślał, że obowiąz-
kiem współczesnych jest przywracanie pa-
mięci o ludziach, o których historia miała 
zapomnieć, była deptana i niszczona. 

Bracia Skorupscy opowiadali o swoich 
przodkach, przytaczając wiele anegdot. Po-
kazywali artefakty z domowych zbiorów, 
szable, pistolety, medale ich ojca Szymo-
na.  Bracia pokonali kilkaset kilometrów z 
Poznania, aby spotkać się z czytelnikami, 

chociaż dla nich celem publikacji nie było 
osiągnięcie komercyjnego sukcesu. Dla 
nich ważne jest przebywanie na terenie, z 
którego pochodzą ich przodkowie. To dla-
tego spotkania z czytelnikami mają dla nich 
szczególną wymowę.   

Danuta Szypulska, dyrektor opatow-
skiej biblioteki podkreśliła, że to było spo-
tkanie wyjątkowe i można go określić jako 
„wisienkę na torcie”. Niestety, miłośnicy 
rozmów z autorami książek na kolejne, mu-
szą poczekać do następnego roku.

Obchody rozpoczęły się od uroczystej 
mszy świętej koncelebrowanej pod prze-
wodnictwem biskupa sandomierskiego 
Krzysztofa Nitkiewicza. Podczas nabożeń-
stwa został poświęcony sztandar szkoły. 
W przemarszu na plac przy szkole uczest-
niczyły: Orkiestra Wojskowa z Lublina, 
Kompania Honorowa 3 Sandomierskiego 
Batalionu Radiotechnicznego, Kompania 
Reprezentacyjna Klas Mundurowych ZS 
nr1 w Opatowie, poczty sztandarowe woj-

ska, policji, straży pożarnej, Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła w 
Ostrowcu Św., opatowskich szkół oraz szkół 
noszących imię płk Jana Piwnika ,,Ponure-
go”.

Hymn państwowy został odśpiewany 
przy akompaniamencie orkiestry wojsko-
wej, a w trakcie jego wykonywania po-
czet wciągnął flagę na maszt. Uroczystość 
rozpoczęli lektorzy, Paweł Sadrak i Edyta 
Gwoździk. Następnie głos zabrał starosta 

W 60. rocznicę otwarcia szkoły miało miejsce niezwykłe wydarzenie, jakim było 
nadanie imienia placówce, wręczenie sztandaru, odsłonięcie pomnika płk Jana Piwni-
ka „Ponurego” oraz gala jubileuszowa.  

opatowski Tomasz Staniek, który powitał 
wielu znamienitych gości, między innymi  
wojewodę świętokrzyskiego Zbigniewa 
Koniusza, burmistrza Opatowa Grzegorza 
Gajewskiego, bratanicę „Ponurego” Teresę 
Piwnik. 

Edyta Gwoździk zapoznała gości z 
uzasadnieniem wyboru przez społecz-
ność szkolną Jana Piwnika ,,Ponurego” na 
patrona szkoły. Starosta Tomasz Staniek 
przekazał dyrektor szkoły Magdalenie 
Gdowskiej Akt Nadania Imienia Liceum 
Ogólnokształcącemu, Technikum i Branżo-
wej Szkole I stopnia.

Niezwykle podniosły nastrój towarzy-
szył przekazaniu sztandaru pocztowi w 
składzie: Oskar Raban, Michał Krawczy-
kowski, Jakub Duda. Podczas tej ceremo-
nii orkiestra wykonała utwory: ,,Słuchajcie 
wszyscy” oraz ,,Hasło Wojska Polskiego”. 

Uczeń Konrad Góra odczytał zobo-
wiązanie, że młodzież szkolna otrzymany 
sztandar będzie otaczać czcią  i szacunkiem. 
Ważnym momentem uroczystości było 
odsłonięcie pomnika Jana Piwnika „Ponu-
rego” przez przedstawicieli władz, rodziny, 
służb mundurowych, dyrekcji oraz uczniów 
szkoły, a następnie poświęcenie przez księ-
dza proboszcza Michała Spocińskiego. 

Podczas uroczystości podkreślano, że 
postać Jana Piwnika ,,Ponurego” jest wspa-
niałym wzorem dla młodzieży. 
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KONCERT W PTKANOWIE

Z MYŚLĄ O CZYTELNIKACH

msza za ojczyznę

inicjatywy biblioteki

13 listopada w Parafii św. Idziego w 
Ptkanowie odbyła się uroczysta msza 
święta w intencji Ojczyzny. 

Po zakończeniu Eucharystii wystąpili 
artyści z Opatowskiego Ośrodka Kultury. 
Koncert wokalistów i  instrumentalistów 
pod opieką Magdaleny Szemraj i Konrada 
Wyrody był pełen wzruszeń, zadumy i wra-
żeń muzycznych. Gościnnie wystąpił bur-
mistrz Opatowa Grzegorz Gajewski.

Studio Wokalne „Opatowskie Diamen-
ty” OOK pod batutą Magdaleny Szemraj 

reprezentowali: Zuzanna Wiśniewska, Zu-
zanna Susło, Bartosz Kozłowski, Anastazja 
Pruś, Lena Staniek, Izabela Niewiadomska, 
Oliwia Niewiadomska, Bartuś Kozłowski, 
Michał Różalski, Jakub Różalski.

Pod batutą Konrada Wyrody na gita-
rach grali uczniowie Ogniska Muzycznego 
OOK: Zuzanna Susło, Magdalena Susło, 
Jakub Maciejski, Nina Hatała.

Podczas koncertu wykonane zostały 
utwory: „W imię Ojca”, „Legiony”, „Piecho-
ta”, „Na znojną walkę”, „Jędrusiowa dola”, 
„Rozkwitały pąki białych róż”, „Miejcie na-
dzieję”, „Taki kraj”, „Żeby Polska była Pol-
ską”.

Michał Różalski zagrał solo na trąbce, 
rozpoczynając pieśń „Na znojną walkę”.

Spotkania autorskie
W Powiatowej i Miejsko-Gminnej 

Bibliotece Publicznej imienia Stanisła-
wa Czernika w Opatowie odbyło się 22 
września spotkanie z Markiem Lisem hi-
storykiem, regionalistą, autorem licznych 
książek i publikacji na temat historii ziemi 
opatowskiej i ościennych regionów wo-
jewództwa świętokrzyskiego. Wydarze-
nie było wspólną inicjatywą opatowskiej 
książnicy i Biblioteki Pedagogicznej w 
Opatowie w ramach 30. edycji Europej-
skich Dni Dziedzictwa. Prelekcję „Śla-
dami naszej pamięci: Pomniki i miejsca 
pamięci walk o niepodległość na Ziemi 
Opatowskiej w latach 1830-1831, 1863-
1864, 1914-1918”  wzbogaciła ciekawa 
prezentacja multimedialna. 

Z kolei 20 października odbyło się spo-
tkanie autorskie połączone z promocją naj-
nowszych publikacji dotyczących historii 
Opatowa. W bibliotece gościli, Agnieszka 
Gołembiowska i Andrzej Żychowski, re-
gionaliści, autorzy i współautorzy wyjąt-
kowych opracowań albumowych „15 lat 
Muzeum Geodezji i Kartografii w Opa-
towie” i „Przecież coś po nas zostanie: ko-
respondencja żydowska z lat 1844-1946”. 
Wydarzenie było wspólną inicjatywą Po-
wiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Opatowie oraz Powiatowego 
Centrum Kultury w Opatowie. 

Realizowane projekty
Na realizację zadania „Dofinansowanie 

dla bibliotek publicznych na zakup nowości 
wydawniczych oraz usług zdalnego dostępu 
do książek w formatach e-booków i/lub au-
diobooków i/lub  synchrobooków - Priory-
tet1. Kierunek Interwencji 1.1 w ramach Na-
rodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
2.0 biblioteka uzyskała środki finansowe z 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w wysokości 5 654 zł.

Głównym celem Priorytetu realizowa-
nego w latach 2021-2025 jest zwiększenie 
atrakcyjności oferty bibliotek publicznych 
poprzez zwiększenie udziału nowości wy-
dawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost 
dostępności książek, e-booków, audiobo-
oków.  Opatowska książnica jest również w 
bieżącym roku beneficjentem Programu In-

stytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla 
bibliotek”. 

Program skierowany był do wszystkich 
bibliotek publicznych w Polsce. Nasz wnio-
sek został oceniony pozytywnie. Całkowita 
kwota wydatków na realizację zadania wy-
nosi 12 030 zł z czego 1 831 zł, tj. 15 proc. 
całkowitej kwoty wydatków stanowi wkład 
własny biblioteki, a 10 199 zł to dofinanso-
wanie ze środków Instytutu Książki. 

W ramach realizacji zadania biblioteka 
wzbogaci się o monitor interaktywny ze sto-
jakiem mobilnym, urządzenie wielofunkcyj-
ne, zestaw komputerowy oraz czytnik kodów 
kreskowych. 

Biblioteka zakwalifikowała się do 2. edy-
cji projektu Podaruj Książkę Ukraińskim 
Dzieciom, który realizowany jest przez Fun-
dację Metropolia Dzieci. Książki w języku 
ukraińskim już do nas dotarły.
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stara fotografia

14-letni Antoś Stępniewski  po 
pomyślnie zdanym egzaminie 

wstępnym, już jako uczeń semina-
rium. Przez lata nauki przemierzał 
bardzo błotnistą drogę do szkoły, a 
zimą zasypaną śniegiem, wiele dni 
w roku, po ciemku, w obie strony.

Dla dziewcząt wiejskich marzących o awansie społecznym jedyną 
wtedy drogą było ukończenie Seminarium Nauczycielskiego. 

Takich szkół było wtedy w województwie kieleckim kilka, męskich 
i żeńskich. Seminarium w Bodzentynie było  dla Wandzi Wąsówny 

najwygodniejsze, można było z Jałowęs dojechać furmanką w jeden 
dzień. Na fotografii z 1928 r. z koleżankami  na stancji. Mieszkały na 

pięterku, właścicielka miała sklepik  i wyrabiała pyszne lody.

Brat Antka Józek z żoną Julią przez kilka lat uczyli w dwuklasowej 
szkole w Brzeziu niedaleko  Opatowa. Pierwszą posadę  w Macie-
jowie Antek wspominał dobrze, ale czuł się tam bardzo samotnie. 
Podczas wakacji uciekał w rodzinne strony, odwiedzał rodziców i 
rodzeństwo. Latem 1930 r. pojawił się w Brzeziu. Na którejś  sierp-

niowej niedzielnej mszy w kolegiacie uwagę jego zwróciła urodziwa 
młodziutka blondynka. Nie mógł o niej zapomnieć, codziennie spa-
cerował po Opatowie z nadzieją, że ją spotka. Kiedy zbliżał się już 

termin powrotu na Wołyń i stracił nadzieję, zauważył  ją w księgarni 
w rynku, gdzie pracowała jej koleżanka. Jakie emocje towarzyszyły 

im w kilku następnych tygodniach, możemy sobie tylko wyobra-
zić. Ślub brali w kolegiacie 4 października 1930 r. kilka dni później  

razem wrócili na Wołyń.  

Wycinek z gazetki „Merku-
riusz Stegien Północnych” 

z marca 1998 roku. Podczas 
spotkania z panią Janiną 
opowiedziała mi historię 

swojego życia,  przytaczała 
szczegóły, daty. Na zakończe-
nie rozmowy powiedziała mi: 
„Pamiętam, pamiętam, przy-
stojny był ten nauczyciel”.

W  latach  20. Ubiegłego wieku Kresy Wschodnie bardzo potrzebo-
wały nauczycieli. Władze szkolne  głównie tam kierowały absol-
wentów seminariów nauczycielskich. Pierwszą posadę otrzymał 

Antek w Maciejowie, w powiecie kowelskim.  Po wypełnieniu 
obowiązku wojskowego spakował skromny dobytek do wiklinowe-

go kosza i ruszył stateczkiem z Solca do Dęblina, dalej koleją  do 
Maciejowa. Początki pracy nie były łatwe, codziennie zderzał się z 
problemami, które musiał pokonywać i konsekwentnie realizował 

swą misję edukacyjną. O tamtym czasach w Maciejowie, 70 lat 
później,  przypomniała 116-letnia Janina Iżykowska.

Od 6 czerwca do 12 sierpnia 1925 roku obóz wojskowy w Zełeniance  w Karpatach Wschodnich. Na fotografii młodzi nauczyciele prezen-
tują trzy postawy strzeleckie.  Potem była  jeszcze podchorążówka w Rawie Ruskiej, na szczęście krótko, z powodów zdrowotnych.
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Antoni (1906-1988) i Wanda (z domu Wąsówna 1910-2002)  na 
Kresach spędzili pierwsze lata małżeństwa, aż do tragicznego 

września 1939 r. Tam, na Wołyniu, w powiecie kowelskim, w kilku 
kolejnych miejscach,  przeżyli chwile  najszczęśliwsze  i chwile nie-

wyobrażalnie bolesne, bo tam  pochowali dwóch pierworodnych  
synków, musieli uciekać, aby ratować życie.

Najwcześniejsze zapamiętane obrazy z Wołynia  to długa ulica 
(Warszawska?) z bogatymi  sklepami  i Lubochiny wioska, w której 
ojciec wystawił uczniom ostatnie świadectwa. Tam, 29 maja 1939 

r., w szkole zorganizowana została całonocna zabawa z loterią 
fantową, z której dochód (podobno około 800 zł) przekazany został 
na Fundusz Obrony Narodowej. Następnego dnia rankiem  i  mnie 

obudzono do pamiątkowej fotografii.

W sierpniu 1993 r. od-
wiedziłem Kowel i Lu-

bochiny. W tym samym 
miejscu, przed szkołą w 
Lubochinach, spotka-

łem się z mieszkańcami, 
6 osób rozpoznało się 
na fotografii  z zakoń-
czenia roku  szkolnego 
w czerwcu 1939 r. Były 

emocje, niezwykle 
serdeczne wspomnienia 

i łzy. Przed odjazdem 
usłyszałem: „Tak, jak 

za Polski nigdy już tutaj 
nie będzie”. 

Codziennie na  Ziemię spadają  
setki ton  materii kosmicznej, 

większość w postaci pyłu. 
Większe obiekty najczęściej roz-
padają się w atmosferze, bądź 
roztrzaskują przy upadku. Rza-
dziej spadają większe obiekty, 

powodując powstanie kraterów. 
Krater Tswaing  koło Pretorii w 

Afryce Południowej ma średnicę 
1 kilometra i głębokość około 

100 metrów. Ocenia się, że 
obiekt, który go wydrążył, miał 

około 30 metrów średnicy. Foto-
grafię wykonano  w lipcu 1999 r. 
podczas konferencji  Meteoriti-
cal Society  w Johannesburgu.

W czasie wojny, w Jałowęsach, młodzi kuzyni uczyli mnie różnymi 
formami zabawy. Byłem chyba pojętny, bo po wojnie zakwalifiko-
wano mnie do szóstej klasy, którą ukończyłem w Szeligach, mając 
10 lat. Byłem tam kilka lat temu, z nostalgią przywołałem z pamięci 

budynek, piękny park, teraz zatopione wodą sztucznego jeziora. 
Na fotografii wykonanej w kwietniu 1951 r. w Starachowicach, 

grupa maturzystów z wychowawczynią, prof. Pauliną Cywińską.  
Jej i prof. Wilhelmowi Stieflowi w dużym stopniu zawdzięczam 

przyrodnicze zainteresowania i wybór drogi zawodowej. 

Studiowałem geochemię 
na Uniwersytecie Warszaw-

skim, specjalizowałem w 
badaniach skał ziemskich  i 
pozaziemskich metodami  
rentgenowskimi. W 1962 
r. szkoliłem się w fabryce 
aparatury rentgenowskiej 

w Haijima pod Tokyo,  przy 
okazji zwiedziłem Japonię. 
Na fotografii z 7 czerwca 
1962 r. w Parku Pokoju w 
Hiroshimie, przy pomniku  

dzieci, które zginęły  od wy-
buchu pierwszej bomby A.

Wtedy, w latach 60. ubiegłego wie-
ku,  w Polsce było  to najnowocze-
śniejsze   urządzenie do fizycznego 

badania próbek geologicznych. 
Udało się go zakupić dla Instytutu 

Geologicznego nie bez zaangażowa-
nia mojego stryja Stefana, byłego 
zakonnika  z japońskiego Niepoka-

lanowa.

Przez 5 lat przed emeryturą  zaj-
mowałem się badaniami  obiektu 
pozaziemskiego, meteorytu, który 

spadł w pobliżu Warszawy 25 sierp-
nia 1994 r., około godziny 16. Jego 
spadek był obserwowany, obiekt  

wbił się w pulchną, świeżo zaoraną 
ziemię  na głębokość 25 cm. Kiedy  
mieszkaniec wioski koło Piaseczna 
Krzysztof Grodzki odgrzebał go, był 
jeszcze ciepły. Z trudem zaniósł go 

do domu, ważył ponad 16 kg.

Prośbę Stefana, aby szczęśliwie nowonarodzonemu potomkowi, w 
podzięce, nadać imię Niepokalanej, rodzice spełnili. Urodziłem się 
(MSt) w letni poranek 1935 r. w  Kowlu. Miejsce mego przyjścia na 
świat, mały szpitalik, przetrwał wojnę. Mieści się tam teraz szkoła 

pielęgniarska.
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Z rodziny uratowanej 
z kaźni wołyńskiej

Marcin (1864-1947) i Katarzyna (1867-1945)  Stępniewscy upra-
wiali niewielkie gospodarstwo rolne w Sadkowicach, w pobliżu 
Solca nad Wisłą. Mieli 8 dzieci, synowie uczyli się w soleckim 

Seminarium Nauczycielskim. Marcin był prawdopodobnie 
potomkiem wołyńskiej szlachty herbu Śreniawa, grał na skrzyp-

cach, miał cechy przywódcze. Najmłodszy  syn Stefan wstąpił do 
zakonu, był bliskim współpracownikiem O. Kolbe, budowniczym 
japońskiego Niepokalanowa,  Józek i Antek (ojciec MSt) zostali 

nauczycielami, Stach  zginął podczas odwrotu z Kijowa  20 maja 
1920 r. w potyczce z oddziałem armii generała Tuchaczewskiego. 

Fotografię wykonano w Kielcach w sierpniu 1929 roku.

Paweł (1883-1961) i Marianna (z Dumaniów 1888-1927) Wąsowie 
z dziećmi: Olą, Wandą (matką MSt) i Józiem. Mieszkali w Jało-

węsach, w malowniczym miejscu nad strugą, uprawiali  małe go-
spodarstwo. Rodzice Marianny mieli 6 synów i ją, jedyną  córkę,  
kochaną przez wszystkich. Kiedy przedwcześnie zmarła w 1927 
r., jej matka Katarzyna  poleciła wybudować dla niej grobowiec, 
jeden z największych na cmentarzu w Opatowie, na 30 trumien.

Dumania, brat  Marianny, był nauczycielem Szkoły Rolniczej w  
Wacynie koło Radomia. Obiecał umierającej siostrze, że zaopiekuje 

się Wandzią,  dopilnuje, aby ukończyła szkołę. Słowa dotrzymał, 
interesował się jej życiem, był inicjatorem wyprawy ratunkowej  

na Wołyń. Na fotografii bratanek Mietek Dumania, przyszły lekarz i 
Wanda Wąsówna w Wacynie, w sierpniu 1927 r. 

Marian Stępniewski 
(MSt), rocznik 1935, 
urodził się na Wołyniu 
w rodzinie nauczyciel-
skiej.  Dzięki brawu-
rowej pomocy kuzy-
nów, rodzinie udało się 
szczęśliwie  uniknąć 
kaźni wołyńskiej, ucie-
kając w drugiej połowie 
września 1939 roku fur-
manką do Jałowęs koło 
Opatowa. Zostawili cały 
dobytek, uratował się 
tylko album z fotografia-
mi i kilka dokumentów. 
Marian Stępniewski 
świadectwo dojrzałości 
otrzymał mając 15 lat. 
Studiował geochemię na Uniwersytecie Warszawskim. Przez 
kilka lat był nauczycielem akademickim, potem badał  próbki 
ziemskie i pozaziemskie w Instytucie Geologicznym w Warsza-
wie. Przez dwie kadencje był członkiem Komitetu Chemii Ana-
litycznej PAN.


