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prace konserwatorskie, prace remontowe

Epitafia z klasztoru 
Zabytkowe nagrobki w klasztorze bernardynów należą do pereł naszej kultury, hi-

storii. Wiele z nich odnowiono i wyeksponowano, by mogli je podziwiać turyści, miło-
śnicy sztuki sakralnej. 

- Chcąc zabezpieczyć epitafia, przed 
uszkodzeniem, przeniesiono je niedawno 
do korytarza klasztornego – mówi gwar-
dian klasztoru bernardynów, ojciec Kry-
spin Florys. – Wiele z nich przez długi czas 
znajdowało się na zewnątrz. Narażone były 
na działania warunków atmosferycznych, 
zmieniające się temperatury, deszcz, śnieg, 
mróz. 

Uwielbienie Boga
Epitafia są śladem pochówków wielu 

znamienitych osób, które mieszkały w re-
jonie Opatowa, zakonników, ludzi wspiera-
jących kościół, klasztor. Świadczą o poboż-

ności wiernych. W tekstach pisanych po 
łacinie pełno jest uwielbienia Boga. 

– Tu stoimy przed epitafium poświęco-
nym Sewerynowi Lipowskiemu – pokazuje 
ojciec Kryspin Florys. – To jeden z funda-
torów wystroju klasztoru. Na pewno wiele 
zrobił dla tego kościoła, skoro ma takie 
piękne epitafium. 

Ojciec Kryspin zwraca uwagę na znaj-
dującą się przy wejściu, pod chórem mu-
zycznym, tablicę poświęconą Konstancji 
Magdalenie z hrabiów Komorowskich, 
małżonce Pawła Chościak Popiela, kaszte-
lanowej sandomierskiej. Wyryte słowa za-
chwalają ją jako „żonę cnotliwą, która nie 
mogła źle umrzeć, żyjąc dobrze”. Poznajemy 
także okoliczności jej odejścia od bliskich: 
„Śmierć znalazła ratując bliźnich z zapo-
mnieniem o sobie podczas uderzenia pioru-
na w waśniowski kościół 8 czerwca 1787”. 

Nagrobne inskrypcje
Miejscowy regionalista, historyk Zbi-

gniew Zybała od dawna zafascynowany jest 
nagrobnymi inskrypcjami. Podjął się nawet 
ich analizy.

Szczególne wrażenie wywarło na nim 
epitafium Zygmunta Lanckorońskiego, 
dziedzica Wąworkowa, który poległ pod 
Beresteczkiem w 1651 r. 

Zbigniew Zybała starał się zrozumieć 
wyryty tekst. Oto dowolne jego tłuma-
czenie: „Walczył w wielu bitwach, wresz-
cie, gdy napadł pod Beresteczkiem Tata-
rów żądny krwi nieprzyjaciół sam własną 
przelał. Potomni najlepiej uspokoją jego 

ducha, gdy corocznie krew wroga mu 
ofiarują.” 

Małe arcydzieła sztuki 
Epitafia, zgodnie ze stylem barokowym, 

są bardzo bogato zdobione, wykonane ze 
szlachetnych materiałów, płyt marmuro-
wych. To są małe arcydzieła sztuki, można 
podziwiać rękodzieło ówczesnych rzemieśl-
ników, kamieniarzy. 

W tamtym czasie wszystko wykonywa-
no ręcznie. Rzemieślnik wiele się napraco-
wał, by zrobić tak piękne epitafia. Wiele 
czasu poświęcał zdobieniom, szlifowaniu. 
Dzisiaj mamy specjalistyczne maszyny, któ-
re pomagają w obróbce kamienia. 

 - Tyle lat upłynęło od ich wykonywana, a 
nadal zachowują niepowtarzalne piękno – pod-
kreśla ojciec Kryspin 
Florys. - Ciągle zachwy-
cają nas mistrzostwem 
wykonania. 

Najstarsze 
z XVI wieku 

Epitafia na na-
grobkach są niezwykle 
rzadkie. Najstarsze po-
chodzi prawdopodob-
nie z XVI wieku. - To 
jeden z największych 
zabytków klasztoru – 
z dumą mówi ojciec 
Kryspin Florys. 

 (n)
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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy 

życzymy, by ten czas napełnił serca spokojem i wzajemną życzliwością, 

a tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego

była początkiem nadziei i pokoju

oraz by dawała moc przezwyciężania

wszelkich trudności, stając się źródłem radości.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Opatowie

Jacek Cheba

Burmistrz

Miasta i Gminy Opatów

Andrzej Chaniecki
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z życia samorządu

BUDŻET NA ROZWÓJ

BĘDZIE WIĘCEJ MIESZKAŃ 

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła budżet na 2017 r. Po stronie dochodów widnie-
je 38,621 mln zł, po stronie wydatków – 38, 265 mln. 

Gdy przed sześciu laty Andrzej Chaniec-
ki obejmował stanowisko burmistrza, prowi-
zorium budżetowe wynosiło około 24 mln 
zł. Porównując dochody i wydatki widać, że 
jest nadwyżka budżetowa. Przeznaczona zo-
stanie na spłatę kredytu i na tzw. wolne środ-
ki. To już trzeci rok, gdy gmina będzie spła-
cać kredyt skonsolidowany i jednocześnie 
wykonywać bieżące inwestycje nie biorąc na 
nie kolejnych zobowiązań finansowych. 

Gmina nie stoi w miejscu
- Jeśli zaplanowane inwestycje będzie-

my realizować, to budżet zamknie się w 
końcu roku kwotą około 44 mln zł – mówi 
burmistrz Andrzej Chaniecki. - To już przy-
zwoite dochody i wydatki. Gdy zaczynałem, 
Ożarów był gminą mocno inwestującą i miał 
wtedy budżet na poziomie blisko 40 mln zł. 
Marzyłem wówczas, by dojść do takiego pu-
łapu. Okazuje się, że nasze marzenia ziszczają 
się w tym roku. 

Andrzej Chaniecki wyjaśnia, że oznaką 
rozwoju jest sukcesywny wzrost w udziale 
podatków od osób fizycznych. Byłby jesz-
cze większy, gdyby szpital funkcjonował w 
normalnych warunkach. Nastąpiły w nim 
jednak grupowe zwolnienia, co obniżyło dy-
namikę. 

Oznaką rozwoju jest też podatek od nie-
ruchomości, który też stopniowo wzrasta, 
chociaż nie są podwyższane stawki podatko-

we. Oznacza to, że gmina nie stoi już w miej-
scu. Nie stosuje ulg dla wszystkich rozpoczy-
nających działalność, na przykład dla dużych 
sieci handlowych. W indywidualnych spra-
wach od osób fizycznych tworzących nowe 
miejsca pracy gmina odracza podatki, rozkła-
da na raty, częściowo umarza.   

Prognozy finansowe, planowane dochody 
Burmistrz Andrzej Chaniecki wyjaśnia, 

że budżet na tym etapie jest głównie skon-
struowany w oparciu o prognozy finansowe 
podatków od osób fizycznych Ministerstwa 
Finansów, co pokrywa się z drobnymi zmia-
nami w trakcie realizacji. Brana jest też pod 
uwagę prognozowana subwencja, która w 
oświacie wynosi ponad 6 mln zł, całkowita, 
wyrównawcza – ponad 10 mln zł. 

 Budżet przygotowywany jest też 
w oparciu o planowane dochody własne, w 
szczególności o dochody majątkowe. Gmina 
zaplanowała kwotę około 1,5 mln zł, w 2016 
r. - około 1,4 mln zł, co zostało zrealizowane. 
Ważne tu jest, by dochody były przeznacza-
ne na inwestycje, na powiększanie zasobów 
gminy. Od kilku lat w większości gmina 
najpierw kupowała tereny, przygotowywała 
się do inwestycji, także pod budownictwo 
indywidualne, teraz sukcesywnie w ciągu 
ostatnich 2- 3 lat sprzedaje. Teraz znowu 
musi myśleć, by pozyskiwać nowe grunty, bo 
zasób działek gminnych już się kończy. 

Ważne inwestycje
Plan inwestycji będzie się zmieniał, bo 

gmina ma wiele zamierzeń do realizacji. 
Dużo będzie zależeć od konkursów ogła-
szanych przez Urząd Marszałkowski i od 
decyzji, na jakie projekty gmina otrzyma 
dofinansowanie. Głównym zadaniem jest 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzeziu, 
może finansowo nie największy, ale istotny ze 
względu na potrzeby społeczne, zatrudnie-
nie. Obecnie gmina jest na etapie uzupełnień 
i wyjaśnień projektu podczas jego oceny me-
rytorycznej. Jest duże prawdopodobieństwo, 
że uzyska na niego środki. Udział gminy na 
dwa lub trzy lata będzie ostatecznie wynosił 
ponad 1,2 mln zł.

Druga ważna inwestycja to termomo-
dernizacja, w szczególności budynku Urzędu 
Miasta i Gminy oraz budynków administra-
cji publicznej, ale także Samorządowego Ze-
społu Szkół Nr 2, budynków komunalnych 
przy ulicy Kopernika, zmiana centralnego 
ogrzewania w budynku Samodzielnego Ze-
społu Opieki Zdrowotnej. Koszty wszyst-
kich prac wyniosą około 10 -12 mln zł, udział 
własny gminy - około 4 mln zł. Wydatki też 
będą rozpisane na dwa lub nawet trzy lata. 

Za przygotowanie projektu budżetu na 
2017 r. burmistrz Andrzej Chaniecki po-
dziękował skarbnik Martynie Rusak, prze-
wodniczącej Komisji Budżetu, Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia, Beacie 
Wrzołek, radnym wielu innych komisji. 
Burmistrz wyraził zadowolenie, że udało się 
sprawnie przeprowadzić merytoryczną dys-
kusję nad finansami. 

- Sto osób oczekuje na mieszkania i 
na zamianę – powiedział podczas sesji 
burmistrz Andrzej Chaniecki. - Wspólnie 
z komisjami radnych zdiagnozowaliśmy 
problem, by oszacować skalę oczekiwań. 
Musimy pomóc przede wszystkim rodzi-
nom z małymi dziećmi. Mogę państwa za-
pewnić, że sytuacja mieszkaniowa jest nie-
porównywalnie lepsza niż jeszcze dwa lata 
temu. Co roku przeznaczamy sporą kwotę 
na remonty, przystosowania lokali do za-
mieszkania, wymieniamy okna, drzwi. Sta-
ramy się ograniczyć do minimum wielolet-
nie zaniedbania. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki zapew-
nia, że w najbliższym czasie na pewno 
przybędzie 12 mieszkań, 8 po bibliotece i 
4, które powstaną w wyniku prac w rejonie 
ulicy Sienkiewicza. To dlatego zmieniony 

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie określenia „Programu gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatów w latach 2013-2017”. 

został podczas sesji plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, by w tym rejonie mo-
gło być realizowane budownictwo indywi-
dualne. 

Gmina złożyła wniosek na 833 tys. zł 
dofinansowania na zaadaptowanie lokali 
na mieszkania socjalne. - Nie wiem, czy 
kosztorys w świetle obecnych cen będzie 
wystarczający – nie ukrywał burmistrz. - 
Zawsze staram się tak rozmawiać z kosz-
torysantami i projektantami, żebyśmy nie 
windowali cen i by w przetargu nie obni-

żać ich prawie o połowę. W tym przypad-
ku wydaje się, że kwota jest wystarczająca. 

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. zasób mieszkaniowy gminy stanowi 313 lokali miesz-
kalnych w 46 budynkach o łącznej powierzchni użytkowej 11,6 tys. metrów kwadratowych, w 
tym 142 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 5,7 tys. metrów kwadratowych w 22 budyn-
kach osiemnastu Wspólnot Mieszkaniowych oraz 171 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 
5,8 tys. metrów kwadratowych w 24 budynkach stanowiących w całości własność gminy. W 
ogólnej liczbie 313 lokali mieszkalnych gminnych znajduje się 31 lokali socjalnych o łącznej 
powierzchni użytkowej 975 metrów kwadratowych. 
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pionierski projekt w gminie 

WYCHODZENIE Z UBÓSTWA
Gmina Opatów rozpoczęła realizację projektu, który dotyczy problemów związa-

nych z wychodzeniem z ubóstwa. Jego liderem jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 
w Warszawie.

Spotkanie rozpoczęło się od panelu, któ-
ry poprowadził prof. socjologii Kazimierz 
Frieske z Warszawy. – Podstawową ideą 
projektu jest zmierzenie się z problematyką, 
która przynajmniej od stu lat przez setki ze-
społów badawczych jest analizowana i raczej 
z marnymi rezultatami – powiedział pro-
fesor. - Co należy robić, by dzieci z rodzin 
nieuprzywilejowanych, biednych, z rozma-
itymi kłopotami nie dziedziczyły biedy i nie 
przekazywały jej dalej. Badania wykazują, że 
bieda jest dziedziczona, pokoleniowo trans-
mitowana. Wielu naukowców analizowało 
problem i nie doszło do jednoznacznej wy-
kładni. Udawało się to jedynie zrobić w skali 
niewielkiej społeczności lokalnej. 

Co pierwsze: bieda czy patologia
Prof. Kazimierz Frieske poinformował, 

że projekt uzyskał dofinansowanie z Pro-
gramu Wiedza, Edukacja, Rozwój (Power). 
Składa się z dwóch części, pierwsza zmierza 
do zaproponowania takich sposobów inter-
wencji, które w rezultacie przyniosą pozy-
tywne efekty. Powinny one uzyskać aproba-
tę w Ministerstwie Rozwoju, by można było 
wdrożyć praktyczną część projektu. Całość 
będzie realizowana przez najbliższe dwa lata. 

Dzięki doświadczeniom Ośrodka Po-
mocy Społecznej powstał dokument pod 
nazwą „Diagnoza wstępna”, który jest punk-
tem wyjścia do dyskusji, badań, propozycji. 
To suche przytoczenie danych, które poka-
zują specyfikę miejsca, jakim jest Opatów. 

- Bieda? – zastanawiał się prof. Kazi-
mierz Frieske. - Jaka bieda? Tak naprawdę to 
zespół zjawisk, który jest opisywany jako pa-
tologie społeczne. Stajemy przed pytaniem, 

które jest wieczne. Co było najpierw, jajko 
czy kura? Czy bieda produkuje patologię, 
czy patologia – biedę? Raz tak, raz tak, każ-
dy jest mądry, a my chcemy dowiedzieć się, 
jak to jest w Opatowie. Prosimy o refleksje 
związane z tą problematyką, osobiste, indy-
widualne, nie oficjalne, urzędowe, politycz-
nie poprawne. Jaka jest ta bieda? 

- Diagnoza nie jest wyczerpująca – nie 
ukrywała dr antropologii Katarzyna Paw-
łowska, która przyjechała z profesorem. 

Uczestnicy panelu: Samorządowy Zespół Szkół nr 2 – zastępca dyrektora Tomasz Wicha, 
SZS nr 1 – dyrektor Anna Przygoda, SP w Kobylanach - dyrektor Danuta Tomaszewska, Zespół 
Szkół nr 2 - Agnieszka Miśkiewicz, Zespół Szkół nr 1 – Małgorzata Stępień, Niepubliczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej – Ewa Pałka, Świetlica Środowiskowa imienia Jana Pawła II – ksiądz 
Tomasz Lenart, kierownik Iwona Sternik, Stowarzyszenie Nasze Kobylany - Piotr Kolasa, Hu-
fiec ZHP w Opatowie - Edyta Dziedzic, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców – Teresa Mro-
zej, Sylwester Pustuła, Parafia Strzyżowice - ksiądz Stanisław Kuraś, Komenda Powiatowa 
Policji – Agata Frejlich, Powiatowy Urząd Pracy – Aneta Bławat, Ośrodek Pomocy Społecznej 
– kierownik Elżbieta Chodorek, Teresa Waliszewska, Barbara Cybula, Renata Wiśniewska, 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Teresa Chodorek, NZOZ Medyk - Anna Kęsy, Opa-
towski Ośrodek Kultury - dyrektor Dorota Jopek, Urząd Miasta – Małgorzata Kolasińska. W 
imieniu burmistrza Andrzeja Chanieckiego głos zabierała sekretarz gminy, Barbara Kłosińska.

- Brakuje tu doświadczeń, spojrzenia jako-
ściowego.

Zrozumieć drugiego człowieka 
Z ciekawymi przemyśleniami wystę-

powali uczestnicy panelu, przedstawiciele 
instytucji samorządowych, szkół, ośrodków 
zdrowia, policji, ZHP. - Świetlica musi być 
na tyle atrakcyjnym miejscem przebywania 
młodych ludzi, by pojawiały się w niej dzie-
ci nie tylko z rodzin nieuprzywilejowanych. 
– postulował ksiądz Tomasz Lenart. - Od 
jesieni 2016 r. coraz mniej dzieci pojawia się 
na zajęciach. Jest wiele osób, które trwają w 
biedzie, ubóstwie. Są ludzie biedni, bo nie są 
zaradni. Bieda wynika też z patologii, alko-
holizmu, z pewnych dysfunkcji występują-
cych w rodzinie. Głębokie refleksje wynika-
jące z wielu lat pracy przedstawiła kierownik 
OPS Elżbieta Chodorek. Nie ukrywała, że 
to praca nie dla wszystkich. Nie ma nic trud-
niejszego, jak zrozumieć drugiego człowieka. 
Jest wiele przyczyn dziedziczenia biedy. 

- Do każdego problemu trzeba podejść 
indywidualnie – podkreślała. - To trudny 
temat rozmowy. Jeszcze trudniej będzie wy-
jaśnić, by rodzice i dzieci zrozumieli, że sami 
muszą sobie pomóc. To jest istota tego pro-
cesu, który dotyczy nas wszystkich, nie tylko 
Ośrodka Pomocy Społecznej, ale też peda-
gogów szkolnych, organizacji funkcjonują-
cych na terenie miasta, ZHP, Uczniowskich 
Klubów Sportowych. Każda osoba i każda 
rodzina jest inna. 
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pasjonaci, społecznicy 

Z SERCEM 
DO NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stowarzyszenie Ziemia Opatowska zostało powołane w 2015 r. i zarejestrowane 
w Sądzie Rejonowym w Kielcach. Jego priorytetowym celem jest pomoc osobom nie-
pełnosprawnym, w szczególności dzieciom, udzielanie wsparcia na specjalistyczne 
leczenie i rehabilitację.

By pomoc miała sens
W okresie działania stowarzyszenia po-

mocą zostało objętych sześcioro podopiecz-
nych, z których troje pozostaje pod stałą opie-
ką i korzysta systematycznie z rehabilitacji i 
refundacji kosztów leczenia. Stowarzyszenie 
finansuje pomoc dla osób niepełnosprawnych 
ze środków pochodzących z darowizn osób 
prywatnych .

- Wszelka rehabilitacja ma sens i przynosi 
wymierne skutki zdrowotne tylko wówczas, 
kiedy jest prowadzona w sposób ciągły, długo-
falowy - mówi prezes Stowarzyszenia Ziemia 
Opatowska, Adam Kościołek. - I taka pomoc 
jest przez nas oferowana.

Dycha Ziemi Opatowskiej
Stowarzyszenie Ziemia Opatowska ak-

tywnie uczestniczy w propagowaniu kul-
tury fizycznej i sportu na terenie powiatu 
opatowskiego. Jedną ze znaczących imprez 
jest masowy bieg uliczny pn. „Dycha Ziemi 
Opatowskiej” zaliczanej do cyklu Grand Prix 
Biegów Wisły i Sanu. W 2016 r. w biegu „I 
Dychy Ziemi Opatowskiej” wzięło udział 
150 uczestników nie tylko z Polski ale rów-
nież z Ukrainy. Kolejna edycja odbędzie się 
3 września, na który stowarzyszenie zaprasza 
wszystkich chętnych 

Stowarzyszenie aktywnie włącza się do 
kultywowania regionalnej kultury i tradycji 
kulinarnych . W ubiegłym roku zorganizo-
wało konkurs jadła staropolskiego podczas 
odbywającego się dorocznie Jarmarku Opa-
towskiego . 

Wieczór wina
Raz w roku w listopadzie Stowarzyszenie 

Ziemia Opatowska wspólnie z Winnicą Wio-
letty i Grzegorza Brzostowiczów oraz hote-

lem ,,Miodowy Młyn” organizuje Wieczór 
Wina Opatowskiego, który jest cykliczną im-
prezą promującą powrót do tradycji uprawy 
winorośli w rejonie sandomiersko-opatow-
skim. Podczas Wieczoru Wina Opatowskie-
go zbierane są środki na rzeczową pomoc oso-
bom niepełnosprawnym. 27 listopada 2016 
r. podczas balu charytatywnego, Grzegorz 
Brzostowicz, członek stowarzyszenia, otrzy-
mał, nadany przez prezydenta RP Andrzeja 
Dudę, Krzyż Zasługi.

Dzięki takim działaniom stowarzysze-
nie realizuje nie tylko swoje cele statutowe, 
ale także promuje walory ziemi opatowskiej, 
talenty ludzi ją zamieszkujących, ich pasje, 
ceniąc i podkreślając podmiotowość człowie-
ka. Stara się łączyć i jednoczyć tych, którym 
zależy na tworzeniu rzeczy pozytywnych dla 
miasta, powiatu i społeczeństwa.

Turystyka siłą napędową
- Położenie miasta jest dogodne do upra-

wiania turystyki – podkreśla Adam Kościołek 
- Opatów jest idealną bazą wypadową na wy-
cieczki piesze, rowerowe czy samochodowe, 
zwiedzanie okolicznych atrakcyjnych miejsc, 
pomników historii, zakątków przyrody.

Prezes uważa, że należy jak najpełniej i naj-
lepiej wypromować i upowszechnić wszystkie 
walory ziemi opatowskiej. Turystykę trzeba 
traktować jako kluczową siłę napędową dla lo-
kalnej gospodarki, z rozwojem turystyki wią-
zać należy nadzieje na aktywizację lokalnego 
rynku. 

To dzięki takiemu lokalnemu patrioty-
zmowi, jaki prezentują dziesiątki członków 
Stowarzyszenia Ziemia Opatowska, rośnie ak-
tywność społeczna nakierowana na promocję 
regionu, ale także na pomoc ludziom, którzy 
potrzebują jej w walce z niepełnosprawnością.

Transparentna działalność, 
wspólne decyzje

– Chcemy, by wszystko, co robimy było 
transparentne – zapewnia Adam Kościołek w 
imieniu członków stowarzyszenia. - Daliśmy 
sobie słowo, że w każdej chwili będziemy mo-
gli z podniesioną głową zdać sprawę ze swojej 
działalności, także od strony finansowej. Sto-
warzyszenie zostało zarejestrowane w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym. Dzięki takiej formie 
prawnej jesteśmy bardziej wiarygodni dla na-

szych partnerów, z którymi współpracujemy. 
Zarząd tworzą: Adam Kościołek-prezes, 

Wioletta Brzostowicz-wiceprezes, Tomasz 
Pilch-skarbnik, Agnieszka Marzec-sekretarz, 
Damian Janda, Paweł Kaczmarski, Bogdan 
Dziarmaga-członkowie. Można śmiało po-
wiedzieć, że skład zarządu jest wielopokole-
niowy, co gwarantuje różne punkty widzenia 
podczas podejmowania decyzji. 

- Jesteśmy dumni z takiego pluralizmu 
decyzyjnego – nie ukrywa prezes. - Staram się 
dużo wiedzieć i czytać, ale zarówno w pracy 
zawodowej, jak i działalności społecznej słu-
cham ludzi, z którymi współpracuję. Wycho-
dzę z założenia, że grupa zawsze jest mądrzej-
sza od jednostki.

Zaproszenie do współpracy
Prezes Adam Kościołek należy do osób, 

którym potrzeba swoistej przygody, adrena-
liny towarzyszącej tworzeniu rzeczy nowych. 
Taka chęć przygody kierowała nim, gdy 
współtworzył Radio Opatów. Tak też dzieje 
się i teraz, kiedy cieszy go każde przełamane 
tabu, niechęć, że po co, że się nie da, że do za-
padłej mieściny nikt nie przyjedzie. 

- Święto Wina Opatowskiego, czy bieg 
uliczny Dycha Ziemi Opatowskiej to przy-
kłady, iż ludzie chętnie uczestniczą w takich 
wydarzeniach, pod warunkiem dobrej orga-
nizacji i traktowania ich jak partnerów a nie 
zła koniecznego - wyjaśnia. - W takich mia-
stach jak Opatów jest miejsce dla każdego, 
kto ma ,,niespokojną” duszę, kto chce oddać 
choć trochę uczucia i serca regionowi, w któ-
rym mieszka, realizować się bez szukania dru-
giego dna. 

Tych, którym cele stowarzyszenia są bli-
skie, którzy akceptują jego sposób działania, 
prezes zaprasza do współpracy. Natomiast 
tych, którzy nie widzą sensu takiego działa-
nia, zaprasza do dyskusji na czyny, a nie słowa.

Wszelkie informacje i relacje z działalno-
ści stowarzyszenia można uzyskać na stronie 
stowarzyszenia: www.stowarzyszenieziemia-
opatowska.pl 

(a)
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oświata

WIĄŻE SWĄ 
PRZYSZŁOŚĆ 

Z MUZYKĄ 

Anna Surma wykonuje ostatnio z du-
żym sukcesem pieśni patriotyczne, naro-
dowe. Brała udział w wielu konkursach, fe-
stiwalach o randze regionalnej i krajowej.

Duma Kobylan i gminy 
Troje uczniów Szkoły Podstawowej 

imienia Jana Pawła II w Kobylanach 
wyróżnia się w nauce, jest wzorem dla 
innych, może poszczycić się wieloma 
sukcesami. Już teraz dzieci są dumą 
Kobylan i gminy Opatów. 

Karol Kaptur, uczeń klasy III: - Naj-
bardziej lubię matematykę, zajęcia z wy-
chowania fizycznego oraz informatykę. 
Dotychczas w Ogólnopolskim Konkursie 
„Olimpusek” zająłem pierwsze miejsce. 
Odpowiadałam na pytania związane z 
matematyką, geografią i językiem pol-
skim. Chcę w przyszłości zostać piłka-
rzem. 

Weronika Kołodziej, uczennica klasy 
IV: - Zdobyłam pierwszą nagrodę w kraju 
w teście „Olimpusek”, dwa razy byłam wy-
różniona jako bardzo dobry uczeń. Ode-
brałam nagrodę od burmistrza Andrzeja 
Chanieckiego. Biorę udział we wszystkich 

konkursach plastycznych, wokalnych. 
Wraz ze swoją grupą w ubiegłym 

roku zdobyła pierwszą nagrodę w Go-
dach Opatowskich. Weronika należała 
do zespołu wokalnego. Jest bardzo dobrą 
uczennicą. Chciałaby w przyszłości zo-
stać adwokatem, bronić ludzi, występo-
wać publicznie. 

Karol Szczepański, uczeń klasy VI: 
-Moje największe osiągnięcie to sukces 
w Gminnych Zawodach Strażackich i 
dziesiąte miejsce w Konkursie Matema-
tycznym „Pingwin” – mówi. Jest bardzo 
lubiany w szkole, społecznik. Umie po-
prowadzić dyskotekę, zna się na sprzęcie 
muzycznym. Udziela się w szkole. Jeszcze 
nie ma konkretnych planów związanych z 
zawodem, pracą. 

Gratulujemy uczniom dotychczaso-
wych sukcesów. Życzymy, by spełniały się 
ich marzenia. 

NAUCZYCIEL Z PASJĄ 
Iwona Budzeń, nauczycielka muzy-

ki i plastyki w Samorządowym Zespo-
le Szkoły nr 2, w szkole podstawowej i 
gimnazjum najbardziej zadowolona jest 
z przygotowywania imprez środowisko-
wych. - Wtedy moją pracę z dziećmi i 
młodzieżą może podziwiać i oglądać 
cała społeczność opatowska - wyjaśnia. 

Do takich imprez zalicza wigilię miej-
ską, jubileusz 50-lecia szkoły, przepięknie 
przygotowany wspólnie z dyrektor Joanną 
Bińczak, dni otwarte szkoły, jarmarki opa-
towskie. Pani Iwona brała czynny udział 
w działalności folklorystycznej na terenie 
regionu, przez 10 lat prowadziła zespół 
ludowy Opatowianki. - Zdobywaliśmy na-
grody w województwie, występowaliśmy 
na Buskich Spotkaniach z Folklorem, na 
dożynkach wojewódzkich w Pińczowie – 
wylicza. - Uczestniczyłam też w Harcer-
skim Przeglądzie Piosenki na Kadzielni w 
Kielcach. 

Wybór pracy nauczyciela to jej rozsąd-
ny, zdecydowany wybór. Zawdzięcza go 
swoim pedagogom z Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
dyrektorowi Andrzejowi Zającowi i na-
uczycielce od fortepianu Marii Leśniew-
skiej. - Oni to zaszczepili we mnie te pasje 
muzyczne – przyznaje. 

Przez 15 lat pracowała w PSM w 
Ostrowcu, uczyła gry na fortepianie, akor-

deonie, prowadziła zajęcia umuzykalniają-
ce i z kształcenia słuchu. 

- Nauczyciel powinien być otwarty na 
wyzwania, pomysły, bardzo kreatywny, 
kochający młodzież i przede wszystkim ją 
słuchający – uważa pani Iwona. - Napraw-
dę mamy bardzo mądrych uczniów, często 
sami nam podpowiadają bardzo ciekawe 
rozwiązania, które tylko my udoskonala-
my, szlifujemy. Z tego wychodzą wspaniałe 
rzeczy.

W końcu marca występowała na koncer-
cie zorganizowanym ku czci „żołnierzy wy-
klętych” który odbył się w sali Auditorium 
Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie. Śpiewała „Kolędę warszawską”, 
akompaniowała jej Orkiestra Passionart z 
chórami akademii krakowskich pod dyrekcją 
Janusza Wierzgacza. 

Jak to się stało, że dziewczyna z Opatowa 
występowała w Krakowie? - To była nagroda 
za zdobycie pierwszego miejsca na I Ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenki Niezłomnej 
imienia Henryka Rasiewicza „KIMA” - 
mówi Anna Surma. - Pierwszy etap festiwalu 
odbył się w październiku ubiegłego roku w 
Kielcach, drugi – w listopadzie w krakow-
skiej filharmonii. Śpiewałam wtedy piosen-
ki: „Już nie wróci twój czas dziewczyno” oraz 
„Kolędę warszawską”.

Od sześciu lat Anna Surma występuje na 
różnych festiwalach, konkursach. Śpiewała 
między innymi w Nowej Dębie, Połańcu, 
Końskich, Włoszczowie, Kielcach. Wyko-
nywała bardzo różnorodne utwory, między 
innymi z repertuaru Ireny Jarockiej, Małgo-
rzaty Ostrowskiej, Boney M. 

Obecnie jest uczennicą klasy trzeciej 
gimnazjum SZS Nr 1. Od początku nad 
rozwojem talentu muzycznego pracuje pod 
opieką Magdaleny Szemraj. - W przyszło-
ści chcę poświęcić się muzyce – nie ukrywa 
Anna Surma. - Chcę wykonywać zawód 
związany z muzyką, śpiewem, grą na instru-
mencie. Planuję studiować na Akademii Mu-
zycznej. 
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ŚLADEM ZAPOMNIANEJ 
SPOŁECZNOŚCI 

Wielka wojna 1914-1918
Zapewne niewielu mieszkańców Opatowa już dzisiaj pamięta, że w chwili wybuchu 

pierwszej wojny światowej w mieście mieszkała licząca około 200 osób mniejszość 
wyznania prawosławnego. Stanowili ją przede wszystkim rodowici Rosjanie, głównie 
urzędnicy reprezentujący władze carskie oraz ich rodziny.

Prawosławna cerkiew w Opatowie
Potrzeby duchowe tejże mniejszości 

zaspokajała istniejąca w Opatowie cerkiew 
prawosławna pod wezwaniem św. Mikoła-
ja Cudotwórcy. Urządzono ją w 1889 r. w 
dwóch pomieszczeniach na parterze ówcze-
snego urzędu powiatowego, w którym dzi-
siaj mieści się Urząd Miasta i Gminy. Ostat-
nim proboszczem prawosławnej parafii był 
pochodzący z guberni wołyńskiej Michaił 
Iwanowicz Chainskij (1877 – 1933), który 
służył w Opatowie od 1910 r.

Wybuch wojny postawił rosyjską spo-
łeczność Opatowa w dramatycznym poło-
żeniu. Rozwój sytuacji militarnej spowodo-
wał, że już jesienią 1914 r., w obawie przed 
zajęciem miasta przez wojska niemieckie i 
austro-węgierskie, część Rosjan wyjechała 
na wschód. Cerkiew opatowska tymczaso-
wo pozostała bez opieki. Okupujący miasto 
w październiku 1914 r. Niemcy i Austriacy 
dopuścili się jej dewastacji. Po ponownym 
zajęciu Opatowa na początku listopada 
przez wojska rosyjskie wspomniany już 
proboszcz Michaił Chainskij sporządził dla 
swoich władz zwierzchnich raport, stano-
wiący dla nas dzisiaj ciekawe źródło wiedzy 
o nieistniejącej obecnie opatowskiej cerkwi. 

Raport proboszcza 
Relacja o zniszczeniach dokonanych w 

opatowskiej cerkwi zamieszczona została w 
jednym z numerów czasopisma wojskowego 
„Russkij Inwalid” z końca 1914 r. Przytocz-
my jej treść w tłumaczeniu na język polski:

„Święty Synod otrzy-
mał przedstawiony przez 
warszawskiego arcybisku-
pa Mikołaja szczegółowy 
raport proboszcza cerkwi 
św. Mikołaja w Opatowie, 
swiaszczenika [księdza] 
Chainskiego, o pobycie nie-
mieckich wojsk w mieście i 
zbezczeszczeniu przez nie 
prawosławnej świątyni. Po 
zajęciu około 20 września 
[3 października] dużymi 
siłami – nie mniej niż trze-
ma korpusami – radomskiej 
guberni i Opatowa, Niemcy 

a po nich i Austriacy do 16 [29] paździer-
nika gospodarzyli w tym mieście, grabiąc 
majątek cywilnych mieszkańców Opatowa 
i jego okolic. Korzystając z tego, że opatow-
ska cerkiew urządzona została w budynku 
urzędu powiatowego, oni potajemnie, przy 
pomocy wytrychów dwa razy otwierali cer-
kiew i dwukrotnie ją grabili. Początkowo 
Niemcy, wdarłszy się do cerkwi i zamknąw-
szy się w niej, wzięli z dobytku cerkiewnego 
wszystko to, co znaleźli im potrzebnego, a 
wychodząc z niej założyli na drzwiach wej-
ściowych świątyni pieczęć lakową. Gdy do 
Opatowa przyszli Austriacy, to zerwali oni 
założoną przez Niemców na drzwiach cer-
kwi pieczęć, i po wejściu do cerkwi znowu 
wzięli wszystko to, co zostało po Niemcach, 
a po wyjściu z cerkwi jej drzwi wejściowe 
zabili gwoździami. Po wyjściu nieprzyja-

Zwieńczenie przeszklonej szafy na książki z greckim napi-
sem brzmiącym w tłumaczeniu: „Lekarstwo dla duszy”.

Prawosławne krzyże procesyjne.

ciela z Opatowa, cerkiew została otwarta 
przez miejscowego proboszcza, w obecno-
ści naczelnika powiatu Opatowskiego oraz 
niektórych urzędników straży ziemskiej, i 
zastana została w następującym stanie: w 
środkowej części świątyni świecznik rozbi-
ty i ukradzione z niego wszystkie świece i 
ogarki świec oraz wiele butelek cerkiewnego 
wina (pieniądze i książeczki kasy oszczęd-
nościowej zostały zabrane wcześniej przez 
księdza i wywiezione), szafa biblioteczna 
otwarta i ukradzione znajdujące się w niej: 
dwie ewangelie, dwa miedziane pozłacane 
krzyże i jeden cyprysowy.

Spod szklanej obudowy na św. ołtarzu 
zrabowana metalowa złocona darochra-
nitielnica [odpowiednik tabernakulum], 
(znajdujące się w niej kowczieg ze św. Da-
rami [część darochranitielnicy w kształcie 
arki Noego w której bezpośrednio przecho-
wuje się św. Dary], daronosica [szkatułka 
do przenoszenia św. Komunii chorym] i 
św. antimins [jedwabna chusta, z obrazem 
składanego do grobu Chrystusa, w którą 
są wszyte relikwie świętych] zostały wy-
wiezione wcześniej przez księdza). Wszyst-
kie ikony, przyniesione dla ochrony przez 
przychodzących do cerkwi przed swoim 
wyjazdem, w szczególności w srebrzonych 
ramach, wyjęte i niektóre z nich zabrane, a 
z innych zdjęte tylko ramy; wszystkie obła-
czenija [szaty liturgiczne] wyjęte z miejsca 
przechowywania, lepsze spośród nich za-
brane a z pozostałych zabrana tylko część; 
wszystkie epitrachili [odpowiednik stuły], 
pojasa [pasy do przepasywania kapłańskiej 
tuniki], poruczi [narękawki]i wozduchi iz 
pokrowami [zasłony z welonami],wszystkie 
pozostałe obłaczenija i podrizniki [kapłań-
skie tuniki] okazały się leżącymi w bezła-
dzie na podłodze, podeptanymi i ubrudzo-
nymi w błocie, a podrizniki oprócz tego, 
znalezione to z poodcinanymi rękawami to 
obcięte u dołu; metalowe wieńce [używane 
przy ślubach i pogrzebach, nakładane na 
głowę zmarłego] ze szklanymi, na podo-
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GDZIE LEŻYSZ 
NASZ WODZU 

w 154. rocznicę powstania styczniowego 

Uroczystości rozpoczęły się w sali wi-
dowiskowej Opatowskiego Ośrodka Kul-
tury, gdzie młodzież z Samorządowego 
Zespołu Szkół nr 2 zaprezentowała krótki 
program słowno-muzyczny. - Gdzie leżysz 
wodzu Opatowa – przejmująco zabrzmiały 
słowa recytowane przez uczniów. - Ojczy-
zna z grobu zmartwychwstała, do grobów 
poszli bohaterzy, by ona wstała, Polska 
wytęskniona. Grób twój nieznany wodzu 
Opatowa, nie możemy uczcić bohaterskich 
kości”. 

W programie wystąpili: Julia Szczepań-
ska, Martyna Wójcik, Aleksandra Wicha, 
Dorota Bara, Magdalena Wit, Paulina An-
dzel, Edwin Wieczorek, Konrad Jarocho-
wicz. Młodzież przygotowały panie: Maria 
Strzyż, Anna Kotkowska, Iwona Budzeń. 

Mieszkańcy przeszli ulicami miasta 
przed Pomnik „Topora” w Rynku, gdzie 
odbyła się druga część uroczystości. Orkie-
stra Dęta Opatowskiego Ośrodka Kultury 
odegrała Hymn Państwowy.

Wiązanki przed pomnikiem złożyły 
delegacje: Urzędu Miasta i Gminy, Opa-
towskiego Ośrodka Kultury, Przedszkola 
Publicznego, ZHP, Komendy Powiatowej 
Policji, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opa-
towskiej, Zespołu Szkół Nr 1, Samorządo-
wego Zespołu Szkół Nr 2, Samorządowego 
Zespołu Szkół Nr 1, Niepublicznego Tech-
nikum im. Generała Władysława Andersa 
oraz Zespołu Doskonalenia Zawodowego 
w Kielcach Oddział w Opatowie i Szkoły 
Podstawowej w Kobylanach. 

Sekretarz gmina Barbara Kłosińska 
przypomniała, jak ważna jest data ostatniej 
bitwy powstania styczniowego i pamięć o 
tamtych wydarzeniach. W imieniu burmi-
strza Andrzeja Chanieckiego podziękowa-
ła delegacjom za przybycie na uroczystość. 
Na koniec orkiestra zagrała „Rotę”. 

Organizatorem uroczystości był: Opa-
towski Ośrodek Kultury, Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Opatowskiej, Samorządo-
wy Zespół Szkół nr 2. Honorowy patronat 
nad wydarzeniem objął burmistrz Andrzej 
Chaniecki. 

Przypomnijmy, bitwa opatowska za-
kończyła się porażką wojsk powstańczych. 
Ludwik Zwierzdowski został ranny w po-

tyczce, ale zdołał się wycofać. Następnego 
dnia pojmał go patrol kozacki. Sąd wojen-
ny skazał go na karę śmierci. Wyrok został 
zatwierdzony przez generała Aleksandra 
Uszakowa. 23 lutego 1864 r. Ludwik 
Zwierzdowski został powieszony na Rynku 
w Opatowie.

W 153 rocznicę bitwy opatowskiej i 154. rocznicę wybuchu powstania styczniowe-
go odbyły się w Opatowie uroczystości patriotyczne. Mieszkańcy wysłuchali programu 
artystycznego i złożyli wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Ludwika Zwierzdowskiego 
„Topora” w Rynku. 

bieństwo kamieni ozdobami, znalezione 
niemal zupełnie połamane, a szklane ozdo-
bienia wraz z ikonkami na wieńcach wyjęte 
i zabrane; nie znaleziono w cerkwi także i 
niektórych ksiąg liturgicznych oraz książek 
z cerkiewnej biblioteki”.

Oprócz informacji o profanacjach do-
konanych w opatowskiej cerkwi, raport 
proboszcza Chainskiego zawiera również 
nieco informacji, zapewne częściowo su-
biektywnych o ówczesnych nastrojach 
panujących w Opatowie oraz o zniszcze-
niach, których doznał Opatów w trakcie 
walk 1914 r.: „Jednocześnie z tym, ojciec 
proboszcz opatowskiej świątyni infor-
muje o mocno podnoszących się ducho-
wych nastrojach wśród mieszkańców, tak 
rosyjskich jak i polskich. Za cały czas, od 
początku działań wojennych i do chwili 
obecnej, wyłączając czas, gdy Opatów i 
jego powiat znajdował się w rękach nie-
przyjaciela, nie dawało się zauważyć, aby 
ktokolwiek z prawosławnych, cierpiących 
różnego rodzaju niedostatki i niewygody, 
nie trudził się wytrwale, współdziałając ze 
wszystkimi tymi wojskowymi oddziałami, 
które przechodziły i przechodzą przez 
Opatów i powiat, szczególnie troskliwie 
w ulżeniu cierpieniu rannym żołnierzom. 
Miasto Opatów, dwa razy narażone na 
ostrzał, zewnętrznie dużo się zmieniło: 
ściany domów i dachy ucierpiały od kul, 
karabinów maszynowych i szrapneli, po-
wracający do swoich domów mieszkańcy 
znaleźli w nich prawie zupełne zniszczenie 
i opustoszenie”. 

Jak świadczą inne źródła, Opatów w 
rzeczywistości nie ucierpiał zbyt mocno w 
czasie walk toczonych w październiku i li-
stopadzie 1914 r. Powrót wojsk rosyjskich 
i towarzyszącej im carskiej administracji 
trwał krótko. Już w czerwcu 1915 r. Rosja-
nie na zawsze opuścili Opatów. 

Warto dodać, że ślady prawosławia 
obecne są w Opatowie do dzisiaj. Znawca 
tego zagadnienia na ziemi sandomiersko 
– opatowskiej, dr Piotr Sławiński, które-
mu dziękuję za konsultację przy pisaniu 
niniejszego artykułu, w swojej publikacji 
„Parafie prawosławne w Opatowie w la-
tach 1778–1915”, zamieścił kilka zdjęć 
przedmiotów pochodzących z opatow-
skiej cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy, 
znajdujących się obecnie w skarbcu rzym-
skokatolickiej kolegiaty pw. św. Marcina w 
Opatowie. Niektóre z nich, dzięki uprzej-
mości dr P. Sławińskiego prezentuję w tym 
artykule. Przytoczony tekst raportu księ-
dza M. Chainskiego w tłumaczeniu autora 
artykułu.

Marek Lis
Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie
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cześć i chwała bohaterom

PRZYWRACANIE PAMIĘCI 

- Witam na spotkaniu poświęconym 
pamięci bohaterów, które jest częścią 
obchodów Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” – powiedziała 
na wstępie dyrektor SZS nr 1, Anna 
Przygoda. - Jego ideą przewodnią jest 
budowanie świadomego i mądrego pa-
triotyzmu.Wspominamy losy żołnierzy, 
których komuniści chcieli wymazać z 
kart naszej historii. 

Wierszem i pieśnią o bohaterstwie 
Podczas apelu młodzież przypo-

minała żołnierzy wyklętych z AK, Na-
rodowego Zjednoczenia Wojskowego, 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, kon-
spiracyjnego wojska polskiego, NSZ, V 
i VII Brygady Wileńskiej AK i innych 
organizacji oraz grup podziemia niepod-
ległościowego. Wymieniano nazwiska 
żołnierzy opatowskiego ośrodka Wolność 
i Niezawisłość. Wśród nich znaleźli się: 
Bronisław Ostrowski „Cichy”, Ryszard 
Terlecki „Chimera”, Henryk Smalc „Her-
win”, Zdzisław Dydo „Bliski”, Grzegorz 
Lipiński „Gryf ”, Jadwiga Adamska „Inka”. 
- To byli chłopcy niewiele lat starsi od nas 
– mówili uczniowie. - Mieli swoje ma-
rzenia, walczyli o Polskę niepodległą, nie 
chcieli się poddać i żyć wbrew ideałom. 

Uczniowie recytowali wiersze: „Mój 
kraj” Zbigniewa Kabaty „Bobo” ze Zgru-
powania Jędrusie, wiersze Stanisława Ba-
lińskiego, Artura Oppmana („To, co prze-
żyło jedno pokolenie, drugie przeplata w 
sercu i pamięci..”), Aleksandra Szumań-
skiego i Weroniki Żydałowicz, laureatów 
konkursu na wiersze o tematyce związa-
nej z żołnierzami wyklętymi, Jana Piotra 
Iwańskiego. Zaśpiewali znane pieśni: „Idą 
leśni” , „Jaworze rodzinny”. Julia Sapała 
wykonała „Modlitwę Armii Krajowej” 
,Anna Surma – „Kolędę warszawską”, Zu-

Goście uroczystości
Sekretarz gminy Barbara Kłosińska, przedstawiciel Związku Kombatantów Rzeczypospo-

litej i Byłych Więźniów Politycznych, Zarządu Koła Miejsko-Gminnego w Opatowie, Feliks 
Krawczyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, dr historii Marek Jedynak, 
dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Stanisława Czernika, 
Waldemar Węglewicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej, Wojciech Gdowski, 
inspektor do spraw promocji i komunikacji społecznej, Jarosław Czub, przedstawiciel Rady 
Rodziców, Krzysztof Wróblewski, przedstawiciel Uniwersytetu III Wieku, Marek Baradziej. 

W Samorządowym Zespole Szkół nr 1 odbył się apel poświęcony żołnierzom 
wyklętym. Uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny, dr Marek Jedynak z 
Instytutu Pamięci Narodowej w Kieleckiej wystąpił z prelekcją. 

zia Wiśniewska – „Wrócimy”. 
Widowisko przygotowała Wioletta 

Zakrzewska, scenariusz - Alicja Janik, o 
plastykę zadbała Barbara Sus, o muzykę – 
Magdalena Szemraj, o stronę techniczną 
-Zbigniew Wiśniewski. 

Nie ma jednej wersji historii
Dr Marek Jedynak z IPN mówił o 

żołnierzach, dla których wrogiem byli 
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, 
żołnierze wojsk wewnętrznych, NKWD, 
żołnierze Armii Czerwonej, wszyscy, 
którzy tworzyli struktury nowej władzy 
okupacyjnej na terenie Polski, zwalczali 
polski, narodowy czynnik. 

Jak działać w małym miasteczku, 
gdzie wszyscy się znają? – zastanawiał się 
wykładowca. – Młodzi utworzyli struk-
tury Organizacji Młodzieżowej Towa-
rzystwa Uniwersytetów Robotniczych 
(OMTUR), koła młodzieżowego PPS. 
Pięciu członków przejęło całą strukturę 
koła. Działalność była zakamuflowana. 

Stosunek ludności cywilnej do żoł-
nierzy wyklętych? – Część żołnierzy 
przechodząc przez wieś potrafiło ukraść 

kurę, by mieć co jeść. Często mówi się o 
tych oddziałach jako bandyckich. Część 
działań prowadzonych przez struktury 
podziemia miała niestety taki charakter. 
W pewnym momencie spirala na tyle się 
nakręciła, że żołnierz konspiracji nie miał 
szansy powrócić do domu. Gdyby wrócił, 
zostałby aresztowany.

Marek Jedynak zastanawiał się, czy 
był sens walki 20 tys. ludzi w skali Polski, 
pomimo wykrwawienia, setek zabitych 
ludzi, wymordowanych, skazanych na 
wieloletnie więzienia. Na pewno sposób, 
w jaki oni funkcjonowali był skazany od 
początku na porażkę. Żołnierze wyklęci 
nie mieli umocowania międzynarodowe-
go, nie byli wojskiem w znaczeniu pra-
wa. Żołnierze wyklęci przekazali jednak 
pałeczkę następnym pokoleniom walczą-
cym o niepodległą Polskę. 

- Na pytanie, czy warto było podej-
mować walkę, każdy musi odpowiedzieć 
samodzielnie, na ile mu sumienie pozwala 
– odpowiadał Marek Jedynak. - Możemy 
dyskutować, nie mamy jednej przyjętej li-
nii historii, jednej wersji historii. Ja myślę, 
że warto było. 
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Uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” rozpoczęły 
się na opatowskim rynku od odegrania Hymnu Państwowego. 

HOŁD „ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM”

Kompanię Honorową wystawili 
uczniowie Niepublicznego Technikum w 
Opatowie Szkoły Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Kielcach, wartę przed po-
mnikiem majora Ludwika Zwierzdowskie-
go „Topora” - Grupa Rekonstrukcyjna Huf-
ca Rycerstwa Opatowskiego. 

Z pochodniami na rynku
Na rynku zgromadzili się mieszkańcy z 

zapalonymi pochodniami. Przybyli komba-
tanci i ich rodziny, zaproszeni goście, ksiądz 
prałat dr Michał Spociński, ojciec gwardian 
Krystian Florys, ksiądz pułkownik Jerzy 
Niedbała, radni Rady Miejskiej.

Sekretarz gminy Barbara Kłosińska 
przypomniała, że święto upamiętnia ludzi, 
którzy walczyli w patriotycznym i niepod-
ległościowym podziemiu. - Wówczas ci 
młodzi chłopcy i młode dziewczęta stanęli 
przed dramatycznym wyborem, czy dalej 
walczyć o wolność ojczyzny, czy poddać się 
i żyć wbrew sobie i swoim ideałom – powie-
działa sekretarz. - Czcimy dziś pamięć ska-
zanych na zapomnienie. Jednak podstawo-
we wartości dla tamtej generacji, godność i 

pragnienie wolności, przetrwały. Poruszają 
serca kolejnego pokolenia. Jesteśmy dumni, 
że nasza ziemia wydała tak wielu patriotów, 
których dziś możemy stawiać za wzór dzie-
ciom i wnukom. 

Głównym punktem obchodów był apel 
poległych za Ojczyznę w latach 1939 - 1947 
żołnierzy: Związku Walki Zbrojnej, Armii 
Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Ba-
talionów Chłopskich , Wolność i Nieza-
wisłość. Odczytane zostały nazwiska osób, 
które odeszły na wieczną wartę: generał Sta-
nisław Gano, generał Franciszek Kamiński, 
Zbigniew Kabata ps. „Bobo”, Władysław Ja-
siński „Jędruś”, Zgrupowanie Jodła oddział 
Barwy Białe – major Jan Piwnik „Ponury”, 
major Eugeniusz Kaszyński „Nurt”, ppor. 
Konrad Suwalski, ppor. Kazimierz Olecho-
wiak „Zawisza”, Józef Piwnik „Topola”. 

Lista ponad 100 osób
W kolejnych turach została odczytana 

lista ponad 100 osób. Po apelu delegacje 
złożyły wieńce i wiązanki przed pomnikiem 
majora Ludwika Zwierzdowskiego „Topo-
ra”. 

Krzysztof Wróblewski, prezes Sto-
warzyszenie Opatowska Starówka, nie 
ukrywał, że to jedno z większych świąt 
przypominających wszystkich młodych lu-
dzi, którzy walczyli, zginęli z okupantem i 
hitlerowskim, i sowieckim. - Im naprawdę 
należy się pamięć i szacunek – podkre-
ślał. - O takiej historii naszego narodu nie 
możemy zapominać. Tym bardziej tutaj, w 
Opatowie, gdzie dość silne było środowisko 
niepodległościowe, Narodowych Sił Zbroj-
nych, Armii Krajowej, Batalionów Chłop-
skich, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. 

Organizatorzy uroczystości: Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Opatow-
skiej, Stowarzyszenie Opatowska Starówka, 
Opatowski Ośrodek Kultury. Patronat ho-
norowy: burmistrz Andrzej Chaniecki. 
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550-lecie obecności bernardynów 

PRZED WIELKIM 
JUBILEUSZEM

Główne uroczystości odbędą się 18 
czerwca w klasztorze. Zaproszeni zostali 
na nie już dwaj znamienici goście. Or-
dynariusz sandomierski, ksiądz biskup 
Krzysztof Nitkiewicz będzie przewodni-
czył głównej mszy świętej koncelebrowa-
nej o godzinie 12. Kazanie wygłosi biskup 
zakonny, biskup pomocniczy z Krakowa, 
Damian Muskus, który był generalnym ko-
ordynatorem Światowych Dni Młodzieży. 
Na uroczystości zostaną zaproszone wła-
dze zakonne, księża diecezjalni, współbra-
cia, przedstawiciele różnych zakonów. 

Dzień wcześniej w Opatowskim Domu 
Kultury planowana jest akademia z wystę-
pami młodzieży. Jeden z zaproszonych oj-
ców wygłosi referat na temat historii ojców 
bernardynów w Opatowie. Będą wręczone 
podziękowania dobrodziejom klasztoru, 
którzy przyczynili się do tego, że obiekt 
może funkcjonować. Klasztor istnieje od 
1467 r., natomiast parafia pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
jest bardzo młoda, bo ma 27 lat. 

Zawsze blisko ludzi
Obecność bernardynów w Opatowie 

jest zaznaczona w historii miasta, regio-
nu. To obecność społeczna, charytatywna, 

- Jesteśmy przed wielkim jubileuszem 550-lecia obecności bernardynów w Opato-
wie – mówi proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ojciec Kryspin 
Florys. - Czynimy starania, by przygotować się dobrze do przeżywania rocznicy. 

kulturalna i przede wszystkim duszpaster-
ska. Ważnych dat w dziejach klasztoru jest 
bardzo wiele, poczynając od jego powsta-
nia w 1467 r., kiedy biskup lubuski prze-
kazał bernardynom kościół. To tutaj była 
pierwsza parafia w Opatowie. 

W tamtym okresie rozpoczęła się dzia-
łalność duszpasterska. Bernardyni starali 
się zawsze swoją pracą w różny sposób 
wywierać pozytywny wpływ na społeczeń-
stwo. – Jesteśmy zakonem apostolskim, 
a nie zamkniętym – wyjaśnia ojciec Kry-
spin. - Zawsze wychodziliśmy do ludzi, by-

liśmy z nimi głosząc słowo Boże, udzielając 
świętych sakramentów. I tak jest nadal, bo 
po to zostaliśmy powołani, by być z ludź-
mi, kiedy jest im źle, trudno, kiedy potrze-
bują pomocy. 

Bernardyni byli też zakonem patrio-
tycznym, zawsze z ludem, kiedy działo się 
źle. Podczas rozbiorów Polski, powstań. 
To dlatego klasztor w Opatowie został 
skasowany. - Przez prawie 100 lat nie było 
go tutaj. Istniał w Polsce tylko jeden, któ-
ry został ustanowiony jako główny. Tam 
sprowadzono wszystkich zakonników, zo-
stał skazany na wymarcie. Nie wolno było 
nikogo nowego przyjmować. 

Zawsze jednak było tak, że kiedy ber-
nardynom działo się źle, kiedy cierpieli, to 
z drugiej strony znajdowali się tacy, którzy 
podawali im pomocną dłoń. Dzięki Bożej 
opaczności bernardyni wychodzili cało z 
różnych zawiłych dróg życiowych. 
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Historia zapisana 
w klasztornych murach

Mury klasztoru i kościoła wiele mo-
głyby powiedzieć o naszych dziejach, 
stanowią pomniki historii, kultury, wia-
ry. Znajduje się tu bardzo wiele cennych 
obiektów, na które warto zwrócić uwagę. 
Są piękne nagrobki, które mają dużą war-
tość kulturową, barokowy ołtarz i wystrój, 
stalle, siedziska dla zakonników. To jeden 
z nielicznych kościołów bernardyńskich, 
który ma ołtarz z przodu, a chór zakon-
ny z tyłu. Unikatem jest Ołtarz Tłoczni 
Mistycznej. To niezwykłe dzieło, rzadko 
przedstawiana taka rzeźba, gdzie Bóg 
Ojciec jakby wkręca z tyłu w ciało Pana 
Jezusa tłocznię. Prawdopodobnie są takie 
dwie lub trzy rzeźby w całej Europie,

Początkowo kościół był drewniany, 
potem został przebudowywany, prawdo-
podobnie dwa razy. Podczas badań wy-
kopaliskowych odkryto rotundę. Kościół 
był odwrotnie usytuowany niż obecnie. 
Prezbiterium znajdowało się na wschód, 
teraz jest na zachód. Zmiany podyktowa-
ne zostały zapewne względami praktycz-
nymi, by ludzie mieli wygodniej chodzić 
do kościoła. 

- Całe wnętrze kościoła parę lat temu 
zostało odnowione – mówi ojciec Kry-
spin. - I rzeczywiście, moi poprzednicy 
zrobili tutaj dużo, ale nadal wiele jest do 
zrobienia. O taki obiekt należy dbać cały 
czas, by utrzymać go w dobrym stanie. 
Przyjeżdża wiele ludzi, pielgrzymów, tu-
rystów. Kościół cały dzień jest otwarty. 

Nie brakuje życzliwości
Przy klasztorze prowadzone są różne 

prace. Każdy z gwardianów starał się jak 
najwięcej wykonywać. – Podobnie i ja, 
gdy przyszedłem tu w 2014 r., - wyjaśnia 
ojciec Kryspin. – Jest wiele prac do wy-
konania w trybie pilnym. Nie wiemy, czy 
temu wszystkiemu podołamy, bo potrzeb-
ne są środki zewnętrzne, unijne. Niektóre 
z naszych wniosków nie przeszły. Nieste-
ty, czasem jest tak, że to, co zaplanowane 
nie zawsze można zrealizować. Tak jest i 
w tym roku. 

Ksiądz biskup ze słowami do mieszkańców gminy 
Podczas niedawnego pobytu w Opatowie ksiądz biskup Krzysz-

tof Nitkiewicz udzielił krótkiej wypowiedzi kwartalnikowi „Opatów”.
- Opatów jest jednym z najstarszych grodów naszej diecezji – 

powiedział ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz. - Tutaj są korzenie 
naszego lokalnego kościoła. Przyjeżdżam do Opatowa nie z obo-
wiązku, ale zawsze z radością. Są tutaj dobrzy ludzie, co też jest 
bardzo ważne. 

Klasztor w poprzednich latach zyskał 
bardzo wiele na dofinansowaniu z Unii 
Europejskiej. Dużo jednak rzeczy trzeba 
wykonać własnym sumptem. Potrzebna 
jest nowa elewacja klasztoru, na wiosnę 
rozpocznie się remont zakrystii, która jest 
w ruinie. Budynki klasztorne są stare, nie 
były remontowane już wiele lat. Trzeba 
wymienić też posadzkę w kościele. - Już 

teraz dziękuję burmistrzowi Andrzejowi 
Chanieckiemu za współpracę, prezesowi 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Grze-
gorzowi Gajewskiemu i wielu innym 
osobom za to, że z wielką życzliwością 
traktują kościół i klasztor – wymienia oj-
ciec - Do urzędu idzie się nie ze strachem, 
ale z przyjemnością. Pod tym względem 
jestem bardzo mile zaskoczony. 
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nasza gwiazda

RECITAL SARY W Opatowskim Ośrodku Kultury odbył 
się recital solistki Studia Piosenki OOK 
Sary Al Kantar. Zaprezentowała się w dość 
bogatym, różnorodnym repertuarze. 

Wykonała ponad 20 utworów, wśród 
nich znalazły się przeboje angielskie, hisz-
pańskie, poezja śpiewana, piosenka aktor-
ska, arie z opery.

Wzorem jest dla niej Adele
Sara Al Kantar, jak nietrudno zgadnąć, 

interesuje się przede wszystkim muzyką i 
śpiewem, ale też aktorstwem, fotomode-
lingiem, fotografią artystyczną i tańcem. 
Śpiewaniu poświęca każdą wolną chwilę. Z 
natury jest optymistką otwartą na nowe zna-
jomości, czerpie radość z pomagania innym. 

Jej ulubioną wokalistką jest Adele. - 
Utożsamiam się z nią, ponieważ jest nie-
zależną, pewną siebie kobietą - mówi Sara. 
- Moim marzeniem jest, by być na jej kon-
cercie. Pojawia się taka możliwość, bo brat 
mieszka w Anglii i być może pojadę do niego 
niebawem. W czerwcu ma być koncert Ade-
le w Londynie. 

Bardzo ważny był dla niej udział w Mię-
dzynarodowym Konkursie w Dębicy, gdzie 
została zakwalifikowana do finału. Miała 
wtedy 14 lat, a konkurs był od 18. Wysłałam 
swoje nagrania, które przygotowała w opa-
towskim studiu. Po głosie stwierdzono, że 
jest starsza. 

Satysfakcję sprawił jej też konkurs pio-
senki angielskiej w Kielcach, brało w nim 
udział blisko 200 osób. Bardzo się wtedy 
stresowała. Śpiewała piosenkę ulubionej wo-
kalistki Adelle „One and only” i zajęła trzecie 
miejsce. Zdobyła też pierwsze miejsce wyko-
nując piosenkę Jennifer Lopez „Que Hiciste” 
w Zespole Szkół nr 1 w Górce. 

Na scenie czuje się sobą 
To już spora biografia artystyczna. Ukoń-

czyła liceum, teraz zaczyna pracę w przedszko-
lu w Kielcach. Chce studiować w szkole aktor-
sko-wokalnej w Łodzi. Swoją przyszłość wiąże 
z aktorstwem i muzyką. - Na scenie czuję się 
sobą, jest tam pewna żywiołowość – nie ukry-
wa. - Nie wszyscy potrafią mówić o swoich 
uczuciach, jak ja. Potrafię powiedzieć, co mnie 
boli, co pociesza. Śpiew wyraża moje emocje. 
Sztuka jest wyrazem mojej osobowości. Śpiew 
daje mi radość, zadowolenie. 

Muzykę i sztukę ma w genach. Śpiewała 
jej mama, babcia grała na gitarze i śpiewała. 
Wujek Grzegorz Firmanty jest artystą, maluje 
obrazy. Grał na perkusji w zespole. W arty-
stycznej drodze wspierała ją Magdalena Szem-
raj. Bez niej, jak przyznaje Sara, nie osiągnęła-

bym tak wiele sukcesów. Pani Magda daje jej 
ambitne utwory, by bardziej mogła się w nie 
wczuwać. Z kolei Edyta Gwoździk daje dużo 
wskazówek aktorskich, teatralnych. 

Repertuar recitalu
„Babę zesłał Bóg” z repertuaru Renaty 

Przemyk, „Odkryjemy miłość nieznaną” z 
repertuaru Alicji Majewskiej, „Miłość ci 
wszystko wybaczy” – Hanka Ordonówna, 
„Sex appeal” – Eugeniusz Bodo, „Oczy 
czarne” – Violetta Villas, „Człowieczy 
los” – Anna German, „Something got a 
hold on me” – Christina Aguilera, „I will 
always love you” – Whitney Houston, „O 
mio Babino caro” z opery „Gianni Schic-
chi” Giacomo Pucciniego, „Dziwny jest 
ten świat” – Czesław Niemen, „Boskie Bu-
enos” – Maanam, „Jednego serca” – Cze-
sław Niemen, „Ta sama chwila” – Beata 
Kozidrak Bajm, „Sen bez twarzy” – słowa: 
Marek Sochacki, muzyka: Robert Wiór-
kiewicz, „When we were young” – Adele, 
„Que Hiciste” – Jennifer Lopez, „Kto tak 
ładnie kradnie” – z filmu Hallo Szpicbród-
ka, śpiewała Gabriela Kownacka, „My 
Way” – Frank Sinatra, „Bo we mnie jest 
sex” – Kalina Jędrusik, „Wsio mogut karo-
li” – Ałła Pugaczowa, „Gdzie ci mężczyź-
ni” – Danuta Rinn.

Instruktor muzyki, Magdalena Szemraj o Sarze: Miałam ogromne szczęście, że pew-
nego dnia przyszła do mnie taka mała dziewczynka, kilkunastoletnia, chyba miała wtedy 
jedenaście lat. I kiedy usłyszałam pierwszy dźwięk, który z siebie wydobyła, wiedziałam, że 
to będzie ogromny talent. I wiedziałam, że trzeba będzie trochę posiedzieć i popracować, 
poćwiczyć, pokierować ją dobrze, by ten talent pięknie się rozwinął. I na szczęście Sara 
rozwinęła się przepięknie. 

 Wyjątkowy prezent na urodziny
To rzadkość, by w warunkach opatow-

skich młoda piosenkarka miała swój recital i 
cały program był jej poświęcony. Sara jednak 
zdecydowanie wyróżnia się wśród młodych 
wokalistek w rejonie. Zdobyła wiele sukce-
sów w różnych konkursach, przeglądach. 

- Był tort, przyszli znajomi – opowia-
da Sara. - Mieliśmy okazję porozmawiać. 
Dzięki instruktorkom, Magdalenie Szemraj 
i Edycie Gwoździk, udało się zorganizować 
recital, który planowaliśmy od roku. W 
końcu doszedł do skutku, akurat w styczniu, 
w moje 20. urodziny. 

Sara zaśpiewała między innymi piosenkę 
z repertuaru Renaty Przemyk „Babę zesłał 
Bóg”, od której na dobre zaczęła się jej przy-
goda z piosenką. Wykonanie tego utworu 
przyniosło Sarze III miejsce na Festiwalu 
Talentów, a występowało 300 osób. – To był 
mój pierwszy konkurs w Opatowie, miałam 
dwa tygodnie na przygotowanie utworu. 
Ukończyłam wtedy 11 lat - wspomina. 

Kolejnym ważnym dla niej utworem 
była piosenka Alicji Majewskiej „Odkryje-
my miłość nieznaną”, dzięki której zakwa-
lifikowała się do finału międzynarodowe-
go konkursu piosenki. Młoda wokalistka 
zaśpiewała też „Sen bez twarzy” oraz arię 
szczególnie bliską jej sercu „O mio babbi-
no caro” z opery „Gianni Schicci” Giaco-
mo Pucciniego. Podczas recitalu gościnnie 
występowała młodzież z sekcji tanecznej i 
teatralnej OOK. 



15OPATÓW nr 1 (21), styczeń - marzec 2017

nasze firmy

WĘDLINY 
NA STOŁY WIEJSKIE

Sławomir Cybula z żoną Agnieszką prowadzi Zakład Mięsny „Smakpol” w Marcin-
kowicach. - Mamy ubojnię trzody, z mięsa produkujemy wędlinę na wiejskie stoły – 
wylicza właściciel. - Najwięcej wytwarzamy kiełbasy swojskiej, pasztetowej, kaszanki, 
trochę mniej szynki. 

Kiełbasa podsuszana 
znakiem firmowym

W regionie świętokrzyskim, opatow-
skim zakłady produkują wędliny o swoistym 
smaku. – Nasze są typowo wieprzowe, bez 
żadnych dodatków wołowiny – wyjaśnia 
pan Sławomir. - Najwięcej sprzedajemy 
kiełbasy podsuszanej, która jest znakiem fir-
mowym zakładu. 

Tygodniowo zakład produkuje około 
tony kiełbasy swojskiej. Większy zbyt jest 
w okresach, gdy odbywają się wesela. Wa-
kacyjny okres jest najlepszy, a także przed 
Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. Na po-
czątku roku jest słabszy ruch. 

Państwo Cybulowie prowadzą handel 
detaliczny. Mają sklep w Opatowie, Jacen-
towie, na targu w Opatowie i Ostrowcu. 
Niewielkie ilości towaru odbiera kilka 
małych sklepów hurtowych. Dużo wędlin 
biorą handlowcy i wywożą w inne regiony 
kraju, nad morze, w góry.

Pracownicy z doświadczeniem
 – Cały park maszynowy został wymie-

niony, gdy wzięliśmy ten zakład – mówi 
Sławomir Cybula. - Wszystko jest nowe, 
budynek postawiony przez byłego właści-
ciela został wyremontowany i z zewnątrz 
wygląda jak nowy. 

Urządzenia w większości pochodzą od 
polskich producentów. Tylko nadziewar-
ka jest austriacka. W zakładzie znajduje 

się maszynka do mięsa, która drobno kroi, 
mieszarka, kocioł do smażenia, klipsowni-
ca czyli urządzenie, która zastępuje ręczne 
wiązanie. Na ubojni jest szczeciniarka, któ-
ra ułatwia pracę. 

Państwo Cybulowie zatrudniają pięć 
osób. – To kadra bardzo dobra, doświad-
czona, wykwalifikowana – chwali pracow-
ników pan Sławomir. - Pracują u nas od 12 
lat. To trzech mistrzów i czeladnicy. 

Dostawcy trzody chlewnej pochodzą 
z okolicznych miejscowości, indywidualni 
dostawcy, mali hodowcy. Sami dostarczają 

żywiec. Miesięcznie zakład skupuje około 
200 sztuk trzody chlewnej, w zależności od 
okresu. 

W najbliższej przyszłości właściciele 
chcą utrzymać produkcję na tym poziomie, 
jaki jest obecnie. Muszą pospłacać kredyty, 
które zaciągnęli na maszyny. Nie korzystali 
ze wsparcia środków unijnych. Sporo kosz-
tują bieżące remonty, bo chociaż maszyny 
są nowe, co pewien czas trzeba przeprowa-
dzać przeglądy. 

Konkurować może jakością 
Poprzednim właścicielem zakładu był 

Stanisław Chodorek, teść Sławomira Cybu-
li. Długo działał w tej branży, postawił bu-
dynek, miał mały zakładzik, jedno pomiesz-
czenie. Od niego tak się zaczęło. Splajtował 
jednak i zięć zajął się dalej działalnością. Nie 
było innego wyjścia. Z wykształcenia Sła-
womir Cebula jest bankowcem. – Pracuję 
już 17 lat w tym zakładzie – podaje. - Wcze-
śniej pracowałem na ubojni, na produkcji, 
wędzarkach. Znam zakład od podstaw. 

Z dużymi sieciami może konkurować 
jedynie jakością. Wyroby z jego zakładu 
mają zapach, smak. Należałoby zlikwido-
wać dziki handel. To dotyczy ludzi, którzy 
nie płacą żadnych powinności wobec pań-
stwa, podatku, ZUS, a handlują i zarabia-
ją. - Nas obowiązują wszystkie badania, a 
jest ich bardzo dużo – wyjaśnia właściciel. 
- Wszystkie procedury. Kontrole są bardzo 
szczegółowe. 

Sławomir Cybula przyznaje, że trudno 
jest działać w powiecie opatowskim, gdzie 
jest niska siła nabywcza ludzi, zarobki dość 
niskie. - Z bratem wstajemy codziennie 
przed trzecią rano, by towar dowieźć, roz-
prowadzić go – mówi. – Po prostu trzeba 
pracować, nie da się nic osiągnąć bez pracy. 
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szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II 

Z WIZYTĄ W KOBYLANACH

W najlepszych latach w Kobylanach pobierało naukę blisko pół tysiąca uczniów. 
Była tutaj szkoła podstawowa, gimnazjum, filia Technikum Rolniczego w Bałtowie, li-
ceum. Ze względu na niż demograficzny, który dotyka całą Polskę, również szkoła w 
Kobylanach ma obecnie niewielu uczniów, zaledwie 46, do tego 12 w „zerówce”. Ka-
dra pedagogiczna liczy 11 nauczycieli, pracujących w różnym wymiarze etatu. 

Zgodnie ze słowami patrona
Budynek szkoły został oddany do użytku 

w 1999 r. - Obecnie część pomieszczeń wynaj-
muje Stowarzyszenie „Nasze Kobylany”, które 
od sierpnia ubiegłego roku dzięki wsparciu 
unijnemu prowadzi przedszkole – mówi 
dyrektor szkoły Danuta Tomaszewska. - Je-
steśmy partnerami programu, wspieramy się, 
pomagamy sobie. Przedszkole liczy około 20 
dzieci. 

Szkoła jest kolorowa, mnóstwo plansz na 
ścianach, zieleni. Nauczyciele dbają o wystrój 
szkoły. Patronem szkoły jest Jan Paweł II. W 
holu głównym szkoły oraz w klasach znajdują 
się kąciki poświęcone patronowi. 

Co roku w październiku szkoła organizu-
je Dzień Papieski, apel okolicznościowy przy-
gotowują nauczyciele, siostra zakonna, która 
uczy katechezy. – W pracy przyświecają nam 
słowa patrona: „Wymagajcie od siebie, choć-
by inni przestali od was wymagać” – mówi 
dyrektor szkoły. - Słowa te zawsze są na czasie, 

aktualne. Wiadomo, jeśli człowiek od siebie 
wymaga, zdobywa sukcesy. 

Dzięki spotkaniom parafialnym, szkółce 
parafialnej, w czasie ferii ośmioro dzieci wy-
jechało na ferie, na zimowiska do Ignacowa i 
Zakopanego. 

Dotrzeć do każdego dziecka
Jesteśmy w „zerówce”, na podłodze rozło-

żone są portrety ludzi o pięknych twarzach, 
fryzurach. Nauczycielka realizuje z dziećmi 
temat „W karnawale same bale”. – Rozmawia-
my na temat karnawału, dzisiaj o lokach, ko-
kach, falach, o karnawałowych pięknych fry-
zurach, perukach – wyjaśnia Iwona Malińska, 
która prowadzi zajęcia. – Później będziemy 
wykonywać prace plastyczne. Dzieci nauczą 
się, jak tworzyć loki dzięki paskom papieru i 
nożyczkom. Poznają akcesoria karnawałowe 
używane podczas bali karnawałowych. 

W grupie jest pięć dziewczynek i każda 
ma ładnie wykonaną fryzurę. Rodzice wymy-

ślają im piękne loki, kucyki, warkoczyki. 
Podczas zajęć najaktywniejszymi chłopca-

mi są: Kacper Kołodziej, Kamil Zając, Wik-
tor Radosz. To grupa bardzo zdolnych dzieci, 
współpracujących ze sobą. Można z nimi 
realizować bardzo dużo ciekawych rzeczy. – 
W małej 12-osobowej grupie więcej można 
zrobić – uważa nauczycielka. - Łatwiej jest 
dotrzeć do każdego dziecka. 

Czeka na nich świat
W klasie drugiej i trzeciej zajęcia prowa-

dzi Ewa Sidor. – Cały tydzień opracowujemy 
bardzo ciekawe tematy o Afryce, o roślinach, 
zwierzętach - wyjaśnia. - Dzieci są bardzo za-
interesowane, zadają wiele pytań. Chcą poje-
chać do Afryki. 

Najwięcej pytań zadawał Bartek Szostak. 
Konrad Grzyb chciał się dowiedzieć, czy le-
mury są groźne. Klasa posiada ładny wystrój, 
na ścianach wisi wiele kolorowych tablic, 
plansz, map, rysunków. 

 Zajęcia z wychowania fizycznego prowa-
dzi Piotr Denkowski. Dziewczęta i chłopcy 
grają w koszykówkę. Największym sukcesem 
szkoły był ostatni turniej badmingtona, który 
odbył się w Samorządowym Zespole Szkół nr 
1 w Opatowie. Udział w nim brali: Ola Gra-
bowiec, Wiktoria Lasek, Kacper Paluch, Pa-
weł Religa. - Nasi uczniowie, Kaper Paluch i 
Paweł Religa, uczestniczyli też w turnieju teni-
sa stołowego, który odbył się w Sandomierzu 
– dodaje nauczyciel. 

- Z panem Denkowskim trenujemy teni-
sa stołowego i badmingtona - mówi Kacper 
Paluch - Dużo ćwiczymy, więc mamy też suk-
cesy. Moją pasją jest piłka nożna. Należę do 
Szkółki Legii. Trenuję tam razem z Pawłem 
Religą, Michałem Radoszem, Michałem Dą-
browskim, Klaudiuszem Masternakiem. 

Przed uczniami duże sukcesy. Na pewno 
nie raz o nich usłyszymy. Wytrwale trenują, 
bo zdają sobie sprawę, że sport to poznawa-
nie ludzi, świata, wyjazdy do wielu miast, 
krajów, na różne kontynenty. To piękna 
przygoda życia. 
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kultura

PRZYGOTOWANIA DO UROCZYSTOŚCI 

100-lecie Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego
Trwają już przygotowania do uroczystości, jubileuszu 100-lecia, które odbędą się 

pod patronatem burmistrza Andrzeja Chanieckiego. – Zbieramy eksponaty związane 
ze szkołą, pamiątki – mówi dyrektor szkoły Barbara Kasińska. - Jubileusz 100-lecia 
to wielkie wyzwanie, cieszę się, wspólnie z grupą nauczycieli możemy tę szkołę, mło-
dzież wprowadzać w chlubną rocznicę. 

Zbiory z pierwszym 
maturalnym świadectwem

Grupa osób pracuje już nad publikacją, to 
w tej chwili jest najważniejsze zadanie, a dopie-
ro później organizacja jubileuszu, czyli spotka-
nia 23 września 2017 r. W ubiegłym roku gru-
pa nauczycieli zorganizowała ciekawą wystawę 
fotografii z okresu 100 lat istnienia szkoły.

Nauczycielka Małgorzata Grządziel opie-
kuje się muzeum historii szkoły, które powsta-
ło w 2004 r. W 2007 r. muzeum ruszyło na 
pełnym biegu, gdy wzbogaciło się o wiele eks-
ponatów. Ciągle gromadzone są zdjęcia, doku-
menty związane ze stuletnią tradycją szkoły.

Bardzo trudno obliczyć, ilu absolwentów 
opuściło mury szkoły w ciągu 100 lat. Przed 
dwoma laty było ich 230, w innych latach - 
180. Ale też zdarzało się, że szkołę kończyło 
300, a nawet 500 uczniów. Teraz szkoła liczy 
430, a jeszcze nie tak dawno 600, w 2005 r. – 
830. W 1917 r. była mniejsza grupka uczniów, 
pierwszą maturę zdawało 7. W zbiorach jest 
prawie 5 tys. zdjęć absolwentów szkoły, ciągle 
przybywają kolejne. Muzeum posiada pierw-
sze świadectwa maturalne. 

 – To właściwie izba muzealna, nie ma 
statusu muzeum, mamy miejsce, gdzie zgro-
madziliśmy pamiątki, jest zaaranżowana pew-
na przestrzeń, mamy stały kontakt z osobami, 
które chciałyby dodawać eksponaty, wspo-
mnienia, zdjęcia, dokumenty – mówi Małgo-
rzata Grządziel. - Co roku grupy absolwen-
tów organizują swoje zjazdy, przychodzą do 
muzeum. Mieliśmy spotkanie z absolwentką z 
1954 r. Ciepielak, która opowiadała nam, jak 
dawniej odbywała się nauka. 

Wstrząsające dokumenty podarowała 
mieszkanka Opatowa Stanisława Filarowska, 
która podczas wojny uczestniczyła w tajnych 
kompletach i przygotowywała paczki dla jeń-
ców, więźniów z obozów. Są też ich odpowie-
dzi, podziękowania. To tragiczne dokumenty z 
historii szkoły, gdzie nauczanie było tajne. 

Razem z odrodzeniem Polski
 – Nasz patron kierował się zasadami: Bóg, 

Honor, Ojczyzna – mówią tegoroczni matu-
rzyści, Dawid Dziorek, Justyna Piotrowska, 
Patrycja Banak, Tomasz Pawlik. 

- Absolwentami szkoły są niekiedy całe ro-
dziny – zauważa Julia Piotrowska. - Chodziło 
tutaj moje rodzeństwo, siostra Julita, matura 
2015, obecnie studentka. 

Maturzystów interesuje cała historia szko-
ły, początki, rozwój. W muzeum mogą obej-
rzeć ciekawe eksponaty z dawnych lat. 

- Mamy kontakt z rodziną pierwszego dy-
rektora szkoły Jana Słomki – podaje dyrektor 
Barbara Kasińska. - Cały czas otrzymujemy od 
niej cenne materiały. Powstanie szkoły jest fe-
nomenem. Polska jeszcze się nie odrodziła, był 
rok 1917 i oto grupa włościan, nie chcąc, by 
ich dzieci dojeżdżały do dalszych miejscowo-
ści, do Ostrowca, Sandomierza, postanowili w 
czynie społecznym zbudować szkołę. Muzeum 
jest o tyle ciekawe, ze oprócz eksponatów za-
chowuje także mury z tamtych czasów. U nas 
tradycja łączy się ze współczesnością. Musimy 
pokazywać przeszłość, bo bez niej nie da się 
funkcjonować. To jest nasza mocna strona. Z 
tego środowiska wyrośliśmy. 

Wprawdzie Barbara Kasińska nie jestem 
absolwentką szkoły, ale cała rodzina jej męża, 
dziadkowie, pradziadkowie tu pobierała na-
ukę. 

Teraźniejszość złączona z historią 
Małgorzata Grządziel podkreśla, że szko-

ła łączy tradycję z teraźniejszością. W 2010 r. 
odbyła się piękna uroczystość, sadzenie dębów 
pamięci. - Posadziliśmy 10 drzew i co ciekawe, 
zorganizowaliśmy sesję popularnonaukową, 
a także spotkanie z rodzinami osób, które 
zetknęły się osobiście ze zbrodnią katyńską – 
mówi nauczycielka. 

Okazało się, że absolwentem szkoły był 
Tadeusz Kucharczak, który w 1939 r. został 
wzięty do niewoli sowieckiej. Jego syn dostar-

czył ciekawe dokumenty, między innymi świa-
dectwo dojrzałości. 

Zresztą w dziejach szkoły jest wiele wyda-
rzeń, które warto przypomnieć. W 1953 r. gru-
pa maturzystów po śmierci Stalina z radości 
zachlapała wodą jego portret. Pięciu uczniów 
została aresztowanych, dyrektor Bondera zro-
bił wszystko, by maturzyści wrócili na maturę i 
otrzymali świadectwo dojrzałości. - W tej gru-
pie uczniów był mój wychowawca z Nałęczo-
wa – podaje dyrektor Barbara Kasińska. 

W lipcu 1920 r. 7 uczniów wyruszyło na 
wojnę z bolszewikami, na szczęście wszyscy też 
wrócili. Tak, jak i dawniej, również obecnie ce-
lem szkoły jest nie tylko kształcenie, ale także 
wychowanie i uczenie patriotyzmu. 

Od 13 do 28 lutego w holu Opatow-
skiego Ośrodka Kultury prezentowano 
reprodukcje prac malarskich i rysunko-
wych Artura Grottgera.

Wystawa „Polonia 1863” została przy-
gotowana z okazji „153 rocznicy bitwy 
opatowskiej” oraz „154. rocznicy powstania 
styczniowego”. Obejmowała ona min. cykle 
„Polonia”, „Lituania” i „Wojna”. Po wystawie 
oprowadzała Renata Zybała, instruktor ds. 
promocji kultury OOK. Przybliżała sylwet-
kę artysty, charakteryzowała jego prace na 
tle historycznym.  

Wystawę w czasie jej trwania odwie-
dziła młodzież z klasy I a Liceum Ogól-
nokształcącego im. Bartosza Głowackiego 
z opiekunką Joanną Lawędą, klasy I tech-
nikum żywienia i usług gastronomicznych 
oraz I technikum obsługi hotelarskiej z ZS 
Nr 1 z Moniką Wichą, klasy 3 a z SZS Nr 
2 z Iwoną Budzeń, klasy I technik logistyk, 
I technik mechanizacji rolnictwa i agrotro-
niki z ZS Nr 1 z Elżbietą Sabat, klasy III b z 
gimnazjum SZS Nr 1 z Barbarą Sus, klasy 2 
a z gimnazjum SZS Nr 2 z Anną Kotkow-
ską.

WYSTAWA PRAC ARTURA GROTTGERA 

W komitecie honorowym jest burmistrz 
Andrzej Chaniecki, starosta opatowski  
Bogusław Włodarczyk, marszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, 
kurator świętokrzyski Kazimierz Mądzik, 
prof. Akademii Medycznej Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie, absolwent szko-
ły, prof. Ryszard Kocjan, poseł Kazimierz 
Kotowski. Powstał też komitet organizacyj-
ny, który przygotowuje ten jubileusz, na-
uczyciele, absolwenci, liderem zespołu jest 
Małgorzata Grządziel.

Od lewej strony: Dawid Dziorek, Justyna 
Piotrowska, nauczyciel historii Małgorzata 
Grządziel, dyrektor Barbara Kasińska, Patry-
cja Banak, Tomasz Pawlik
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OJCZE NASZ 
ciekawi ludzie

Opowieść księdza Jana Majewskiego ze Strzyżowic, byłego posła, który doradzał w 
tworzeniu spółki pracowniczej w Kobylanach, przebywał z misją Caritas na Wchodzie. 

Jesteśmy na ziemi opatowskiej, która ma 
piękną historię, w tym okres walk o niepodle-
głość w czasie II wojny światowej. Na naszych 
oczach odbywa się reinterpretacja historii, 
przewartościowanie. Jak należy podchodzić 
do tych zmian, do których teraz dochodzi? 
Byłem sekretarzem ZSL, obchodziliśmy 
50-lecie BCh. Tu obok odsłanialiśmy po-
mnik, wręczono 184 krzyże partyzanckie. 
Przyjechał generał Franciszek Kamiński, ja 
jeszcze jako cywil miałem kazanie w kolegia-
cie. 

- Co się stało, że poszliście na cmentarz i 
stworzyliście organizację chłopską? – od razu 
spytałem na kazaniu. – Strach was obleciał? 
Ja przypuszczam, że nie. Poszliście wziąć ko-
rzenie z tych powstańców, którzy są tam po-
chowani. 

Niektórzy nie wierzą, że jest kolegiata, 
gdzie znajduje się konterfekt carycy. Gdy 
Kozacy wprowadzili konie do kolegiaty, to 
ksiądz Pióro pogonił biegiem do klasztoru. 
Tam był braciszek zakonny. Utalentowany. 
Namalował konterfekt carycy. Już konie nie 
mogły podnosić ogona przed jej obliczem. I 
konie wyprowadzili. 

Gdy Polska była w niebezpieczeństwie, 
to chłop był za premiera. Posadzili ich w 
Berezie Kartuskiej, teraz nie ma kto wyroku 
anulować i rehabilitować. A tylko jeden czło-
wiek, który był w sporze z premierem Win-
centym Witosem, kardynał Sapieha wziął 
samochód i pojechał do niego na podwórko. 
Witos akurat zjechał z pola. Kardynał pyta, 
czy pan premier przyjmuje? – To jest moje 
gospodarstwo dla wszystkich Polaków. 

- Wziąłem kierowcę za świadka i miejsco-
wego organistę. Chciałem pana przeprosić, 
bo nie miałem racji. 

To był książę Sapieha, człowiek o wyso-
kiej kulturze. A kultura jest darem bożym. 
Reszta to tresura. A dzisiaj? Właśnie historii 
trzeba się uczyć, a nie przekręcać. Historii nie 
należy poprawiać. 

Dopiero po 25 latach ziemia opatowska 

ma swojego posła, Kazimierza Kotowskiego. 
Namaściłem go na marszałka Sejmiku, jak 
był z delegacją w Kałkowie i na posła też. Bło-
gosławieństwo chwyciło. Kaziu może to po-
twierdzić osobiście. To jest pracowity poseł. 

Strzyżowice to moja ziemia rodzinna, 
dzieciństwo, cmentarz. Jest kwatera, gdzie 
leżą rodzice. Kiedyś kolega podwiózł mnie 
od strony Kochowa na Włostów, była lekka 
mgła i księżyc. Tak mi się lekko na sercu zro-
biło. – O, zestarzałeś się Janek! Sentymental-
ny jesteś! Ciągnie cię tak jak słonia na stare 
miejsce. Przed śmiercią idzie tam, gdzie się 
urodził – powiedział do mnie. 

Mojej szkoły w Strzyżowicach już nie ma. 
Nie było dzieci do pierwszej klasy. Wszystko 
się zmienia. Wspominam szkołę podstawo-
wą. Chowałem w ubiegłym roku nauczyciela 
Stanisława Otolińskiego, 93-letniego. On 
mnie przyjmował do pierwszej klasy w 1948 
r. Poszedłem z mamą, a on mówi: - Ty mały, 
do której chcesz klasy. – Od razu do siódmej. 

Świętej pamięci pani Staszicowa od 
języka polskiego przerabiała z nami obo-
wiązkowe lektury: „Samotny biały żagiel”, 
„Timur i jego drużyna”. Czytaliśmy całe 
wakacje „Starą baśń”. W kazaniu powie-
działem, że jej dziękuję za to, że siedzieli-
śmy w kozie za błędy ortograficzne. Pilno-
wała nas, za popełniony pierwszy raz błąd 
pisaliśmy 30 razy, drugi raz – 50, kto zrobił 
pięć błędów – to 200 razy. I za to jej po-
dziękowałem. 

Jeszcze był pan Dylewski, jego żona uczy-
ła nas niemieckiego, pani Partyka z domu 
Pieniążek - przyrody. Pamiętam Teodozję 
Kasprzycką, też nie żyje. 

A liceum w Opatowie? Teraz ma 100 lat. 
Profesor Czerwińska uczyła mnie języka pol-
skiego, wychowawcą był świętej pamięci pro-
feor Świąder. Jeszcze na ostatnim jubileuszu 
byliśmy razem. Zmarł niedawno. To czło-
wiek, który dziesięć razy obskoczył w koło 
tablicę. I każdy musiał zrozumieć. Ale dwój 
stawiał! Do tablicy wezwał. – Zeszyt gdzie 
masz? Nie masz! Dwója! – Mam. – Druga 
dwója, że kłamiesz. 

Wszystkich potem przeciągnął. Nie było 
człowieka, który by nie zrozumiał. Od histo-
rii, profesor Micer przepytywał w bibliotece, 
gdzie miał dyżury. U niego na tróję z dwoma 
to naprawdę trzeba było umieć. Przed profe-
sorem Mendykiem człowiek chował się pod 
ziemię, gdy coś zrobił. Od fizyki i astronomii 
miałem profesora Dulnego świętej pamięci. 

Nazywaliśmy go car Iwan Groźny. Maturę 
zdałem w 1959 r. 

W 2002 r. zdiagnozowano u mnie raka 
jelita grubego, został zoperowany. Raka pro-
staty nie dało się zoperować z powodu złej 
krzepliwości krwi. – Nie chcemy cię zarżnąć 
– mówili lekarze. 

Pułkownik Zieliński przez półtorej go-
dziny modlił się w jednym kościele, co ze mną 
zrobić. – A ksiądz uciekł do Krakowa? Do 
którego kościoła? – Do Jezusa Miłosiernego i 
Świętej Faustyny. Bo jeśli chory zawierzy mi-
łosierdziu bożemu, to medycyna, choćby była 
wojskowa, nie jest go w stanie dobić. 

Część się śmiała, reszta się obraziła. Mię-
dzy innymi ten, co mnie operował. I teraz. 
gdy wchodzę na Szaserów w Warszawie, oni 
mówią: - O, idzie ten, co się boi medycyny 
wojskowej. 

Obsiadły mnie choroby, cukrzyca mnie 
załatwiła, że tylko 6 proc. widzę na jedno 
oko, tylko na lewe. Teraz przeżyłem 115 dni 
choroby. Spece od medycyny mówią: - Jasiu, 
to nie był szpital, to musiał być przybytek bo-
ski. Tu są wyniki, z takich się nie wychodzi. 

Dzięki Bogu teraz mnie podtuczyli od-
żywkami sportowymi. Idę o własnych siłach, 
na pamięć w kościele, bo nie widzę. Siadam w 
konfesjonale. Spowiadam. - Stary dziadek to 
jest, ksiądz nie słyszy na prawe ucho, to trzeba 
iść na lewe - żartują młodzi. 

Syn jest adwokatem w Krakowie, urodził 
się w 1969 r. Prezydent Andrzej Duda cho-
dził trzy klasy niżej do tego samego Liceum 
Nowodworskiego w Krakowie, co mój syn. 

Nie wszyscy wiedzą, że byłem żonaty. A 
księdzem jestem dopiero 17 lat. Stąd jest syn 
z legalnego związku. Przerwałem naukę w 
seminarium, ukończyłem prawo, zrobiłem 
aplikację. Zostałem członkiem Krajowej 
Rady Sądownictwa, dostałem 416 głosów 
w Sejmie, następny za mną był prof. Adam 
Strzembosz. Od tego czasu nikt więcej gło-
sów nie dostał. 

Dzisiaj jadę na onkologię. W sobotę je-
stem zaproszony jako były poseł przez PSL 
na XII Kongres w Jachrance. Będę z księ-
dzem biskupem Lepą odprawiał mszę w Woli 
Kopiczyńskiej. 

Można patrzeć z różnych punktów wi-
dzenia na przeszłość. Oby tylko Pan Bóg 
miał lepsze poczucie humoru i dorzucił mi 
26 lat, to bym miał równe 100 lat. Już na mój 
temat anegdoty opowiadają. Słuchaj ty byłeś 
w takim stanie, że podobno Święty Piotr pyta 
Pana Jezusa: Co zrobić z Jankiem, bo jest 
bardzo chory? – Daj Święty spokój! Po co ci 
Janek? 

Trzeba życie brać, jakie idzie. W życiu nie 
raz dostałem, byłem w górze, byłem na dole. 
Trzeba być na wszystko przygotowanym. 
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dzień kobiet

ŻYCZENIA DLA PAŃ 

Z posłaniem burmistrza 
Burmistrz Andrzej Chaniecki nawiązał 

do sytuacji historycznej z początku XX wie-
ku, gdy 8 marca kobiety w Nowym Jorku upo-
mniały się o swoje prawa pracownicze i inne 
prawa przyrodzone każdemu człowiekowi. W 
tym czasie w różnych częściach naszego globu 
kobiety strajkowały w zakładach, na ulicach, 
za co poddawane były bardzo silnym repre-
sjom, łącznie z długoletnimi więzieniami. 

- Te wystąpienia nie poszły na marne, ale 

niestety, dyskryminacja i przemoc nadal do-
sięga miliony kobiet na całym świecie, zwłasz-
cza w krajach Trzeciego Świata – podkreślił 
burmistrz. - A rządy tych państw często zasła-
niając się tradycją rozkładają bezradnie ręce. 
O skali tego problemu niech świadczy fakt, 
że Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno-
czonych ustanowiło dzień 25 listopada Mię-
dzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy 
Wobec Kobiet.

Andrzej Chaniecki apelował, by pamiętać 
i mieć świadomość, że także w państwach o 
wysokim rozwoju cywilizacyjnym, w wielu 
krajach Europy, przebija się dość skutecznie 
konserwatywna myśl społeczna. Jest tenden-
cja do tworzenia patriarchalnego modelu 
społeczeństwa i rodziny. - Drogie panie, wasz 
udział w życiu publicznym, wypowiadanie się, 
kontrola społeczna w tych wszystkich proce-
sach jest bardzo ważna – przypominał bur-
mistrz. - Także u nas obserwujemy dość dużą 
determinację rządu Rzeczpospolitej Polskiej i 
parlamentu do działań normatywnych w tym 
obszarze.

Burmistrz w imieniu całej wspólnoty 
mieszkańców, wspólnoty męskiej i własnym, 
złożył serdeczne podziękowania paniom. - 
Za waszą pracę, za pożyteczną posługę, którą 

W Opatowskim Ośrodku Kultury odbyła się akademia z okazji Dnia Kobiet. Życzenia pa-
niom złożył burmistrz Andrzej Chaniecki, z koncertem wystąpił Opatowski Teatr Muzyczny.

na co dzień świadczycie własnym rodzinom, 
zwłaszcza dzieciom i wnukom, naszej pięk-
nej gminie, a także innym ludziom, którzy tej 
pomocy potrzebują – powiedział. - Życzę, by 
w waszych sercach i umysłach na stałe gościły 
spokój i radość. Aby spełniały się najskrytsze 
marzenia osobiste. 

 
W mieście zakochanych

Młodzi artyści z Opatowskiego Teatru 
Muzycznego w spektaklu „Zakochani w 
Paryżu” pokazali, że uczucie odgrywa waż-
ną rolę w życiu każdego człowieka. Przy-
pomnieli piosenki mówiące o miłości, jej 
roli w życiu człowieka, bardzo trudnych 
czasami relacjach między dwojgiem osób. 
Wiele tych utworów miało ogromny ła-
dunek emocjonalny, między innymi zna-
ne przeboje takich gwiazd, jak Mireille 
Mathieu, Georges Brassens, Edith Piaf, 
fragmenty wierszy poetów francuskich, ale 
też współczesnych poetów polskich, któ-
rzy zachwyceni Paryżem pragnęli wyrazić 
swoje zauroczenie tym miastem. 

 - Już sam tytuł wskazuje, że Paryż na-
zywany jest kolebką zakochanych – pod-
kreślała twórczyni spektaklu Edyta Gwoź-
dzik. - Określenie to odnosi się także do 
osób, które, gdy raz zobaczą miasto, zako-
chują się w nim i chcą za każdym razem 
wracać. Staraliśmy się, by pokazać kolo-
ryt paryski. Elementy scenografii kojarzą 
się widzom z najciekawszymi zakątkami 
miasta zakochanych. Pojawił się charak-
terystyczny dla Paryża taniec, jakim jest 
walczyk, kankan. 

Na scenie wystąpiło kilkadziesiąt osób, 
ogromna grupa tancerzy, kilkunastu akto-
rów i wokalistów, zespół wokalny najmłod-
szych dzieci, które także angażowane są do 
spektakli teatru. Pojawiły się gwiazdy: Anna 
Surma, Sara Al Kantar, Patrycja Rozmus. 

Spektakl „Zakochani w Paryżu”, scena-
riusz i reżyseria - Edyta Gwoździk, muzyka 
– Magdalena Szemraj, choreografia – Ro-
man Dulny, scenografia – Beata Piątek i 
Sebastian Skrzypczak. 



20 OPATÓW nr 1 (21), styczeń - marzec 2017

ORSZAK TRZECH KRÓLI 

BARWNE 
ZESPOŁY 

KOLĘDNICZE

NAGRODZENI 
W KONKURSIE PLASTYCZNYM 

z Borysławia przybyła do Opatowa kultura

Nie przestraszyły mieszkańców niskie 
temperatury. Tradycyjnie po mszy, o go-
dzinie 13, Orszak Trzech Króli wyruszył z 
kolegiaty w stronę rynku. W podcieniach 
Urzędu Miasta i Gminy ksiądz Michał Spo-
ciński, proboszcz parafii Świętego Marcina 

Po raz trzeci ulicami Opatowa przemaszerował Orszak Trzech Króli. Mieszkańcy 
wyruszyli z kolegiaty, przeszli przed budynek Urzędu Miasta i Gminy, potem do Opa-
towskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbył się przegląd zespołów kolędniczych. 

dokonał aktu zawierzenia miasta Dzieciąt-
ku Jezus.

 - Zawierzam Opatów Dzieciątku Jezus, 
obecność Maryi Panny i Świętego Józefa to 
nasze świadectwo wiary wobec Nowona-
rodzonego Dzieciątka. Wyrażamy radość, 

że obiecany Mesjasz za-
mieszkał wśród nas – po-
wiedział. 

- Boże Dziecię, przy-
chodzimy tu wspólnie 
jak betlejemscy pasterze, 
jak mędrcy i królowie ze 
wschodu, by uczcić twoje 
Jezusie dziecięctwo, pra-
gniemy publicznie wyznać 
ci naszą miłość, przywiąza-
nie – zwrócił się do Dzie-
ciątka. 

Trzej Królowie pokło-
nili się Dzieciątku Jezus 
i Świętej Rodzinie oraz 
przekazali im dary miłości: 
mirrę, kadzidło i złoto. 

W Opatowskim Ośrodku Kultury na 
początku roku odbył się przegląd zespo-
łów kolędniczych „Gody Opatowskie”. 
Najpierw wystąpili uczniowie klas trze-
cich z Samorządowego Zespołu Szkół Nr 
1. Natalia Słapek grała rolę Maryi, Wiktor 
Brzeziński – Józefa, Bartek Kaptur – He-
roda, Gracjan Pietras – Kanclerza, Alicja 
Staniszewska – Herodową. Julia Śledź – 
Diabła. 

- Postaraliśmy się, aby każde dziecko 
mogło uczestniczyć w występach, nawet 
najmniej śmiałe – mówili opiekunowie gru-
py: Danuta Rucińska, Beata Kadela, Anna 
Jakubowska, Ewa Jasińska, ojciec Jordan 
Dąbrowski. - Wystąpiło na scenie około 54 
uczniów. Chcemy, by dzieci dzieliły się sło-
wem z drugim człowiekiem i by nie zanikły 
tradycje bożonarodzeniowe. To okres miło-
ści, pojednania. 

Opatowski Teatr Muzyczny zaprezento-
wał program żartobliwy, dowcipny, wesoły. 
Grupa kolędników przeniosła się najpierw 
do studia telewizyjnego, prezenterka połą-
czyła się ze swym kolegą reporterem, który 
transmitował wydarzenia wprost z Betle-
jem. Tam pojawiły się Diabły, Król Herod, 
Śmierć. Przybył Józef z Maryją. Gwiazda 
prowadziła trzech króli, którzy denerwowa-
li się, bo chcieli podróżować współczesnymi 
środkami lokomocji, pociągiem, najchęt-
niej samolotem. - Gwiazda w końcu dopro-
wadza ich do celu – opowiadała twórczyni 
spektaklu Edyta Gwoździk - Maleńkiego Je-
zusa witają: Żyd, Góralka, Krakowianki. W 
naszym programie pojawiło się mnóstwo 
barwnych postaci. 

Maryją byłą Aleksandra Molisak, Jó-
zefem – Krystian Kotwa, Gwiazdą – Ola 
Kolasa w Śmierć wcielił się Ernest Sałagan, 
w Diabła – Przemysław Kidoń, w Diablicę 
– Karolina Strzębska,. Na scenie wystąpiło 
około 20 osób, w tym czworo solistów z naj-
młodszą Zuzią Gwoździk. Świetnie radzili 
sobie na scenie: Ola Basak, Zuzia Wiśniew-
ska, Bartek Stańczyk, kwestie mówione 
przeplatane były pastorałkami. 

Uczestnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Opatowie zaprezentowali 
kolędy: Przybieżeli do Betlejem, Pójdźmy 
wszyscy do stajenki, Gore gwiazda Jezusowi 
oraz montaż słowno-muzyczny. Wystąpiła 
też grupa teatralna z OOK pod kierownic-
twem Doroty Jopek. 

Przeglądowi zespołów kolędniczych 
towarzyszył w tym roku konkurs plastycz-
ny „Magia świąt”. 

W kategorii dziecięcej I miejsce zdobyła 
– Natalia Grabowiec z SP imienia Jana Paw-
ła II w Kobylanach, II – Jakub Pietrzykow-
ski z sekcji plastycznej OOK, III – Karolina 
Andzel z OOK, wyróżnienie – Wiktoria 
Gumińska z sekcji plastycznej OOK, w 
kategorii młodzieżowej: I miejsce – Ame-
lia Trytko z SZS Nr 2, II – Bartek Kordos 
z SZS Nr 2, III – Wiktoria Łata z Zespołu 
Szkół Podstawowych w Baćkowicach, w ka-
tegorii dorosłych: I miejsce – Wojciech Wi-

tosz, II – Renata Matyga (oboje ze Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Jałowęsach), III – Monika Sajda z sekcji 
plastycznej OOK. 

W kategorii szopki nagrody i wyróżnie-
nia otrzymali: Julia Wardzała z SP w Koby-
lanach, Leokadia Szostak, Andrzej Kaczor i 
Tomasz Jakubowski ze ŚDS, Grzegorz Gie-
ra, Kamila Szymańska z SP w Kobylanach, 
Klaudia Strzępek z SOSW w Jałowęsach, 
Magdalena Religa i Wiktoria Bąk z SP w 
Kobylanach. Jury obradowało w składzie: 
Beata Piątek, Renata Zybała, Roman Dulny 
z OOK.
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W CIĄGŁYM MARSZU 

zasłużony dla regionu

klasy mundurowe

Marek Baradziej został uhonorowany 
przez Andrzeja Kaczmarka, przewodni-
czącego Regionu NSZZ Solidarność ze 
Stalowej Woli tytułem zasłużony dla Re-
gionu Ziemia Sandomierska NSZZ Soli-
darność. 

- Przyjąłem tę nagrodę z pewnym zasko-
czeniem – mówi Marek Baradziej. - Cieszę 
się, że tym tytułem doceniono moją dzia-
łalność na początku lat osiemdziesiątych, 
chociaż nie sądzę, by moje dokonania były 
tak znaczące. Rozpoczęliśmy działalność 
wiosną 1981 r., zostałem przewodniczącym 
Delegatury NSSZ Solidarność na teren 
opatowski. 

Pamięta dobrze 13 grudnia 1981 r., był 
to okres wielkiej obawy o przyszłość synka 
Tomasza, który miał wtedy 5 lat i żony. Nie 
mógł wówczas strajkować, bo prowadził 
Zakład Energetyki Cieplnej w Opatowie. 
To był środek zimy i nie można było wyłą-
czyć ludziom ogrzewania. 

Jest z pochodzenia kielczaninem, do 
Opatowa przybył w 1975 r. i od razu zainte-

resowała go historia miasta, nie tylko najstar-
sza, ale i współczesna. Wówczas na terenie 
Opatowa żyło jeszcze wielu ludzi, którzy pa-
miętali dobrze II wojnę światową. Byli wśród 
nich partyzanci. – Przeprowadzałem z nimi 
rozmowy, które dokumentowałem – opo-
wiada. – Mundka Szabana znałem osobiście. 
Była to wybitna postać. Pamiętam wspólne 
spędzanie czasu podczas ponownego po-
grzebu Ponurego w Janowicach. 

To samo dotyczyło czasów Solidar-
ności. Jego dokumentowanie zostało do-
cenione przez Zarząd NSSZ Solidarność 
Ziemia Sandomierska w Stalowej Woli. 
Jest wdzięczny jej przewodniczącemu, że 
wytypował go do odznaczenia. Szczegól-
ne podziękowania należą się redaktorowi 
Bogusławowi Kopaczowi, który inspirował 
go do działań wspomnieniowych na temat 

Solidarności w latach 80. ubiegłego wieku. 
Jednak za największy swój sukces Marek 

Baradziej uważa rodzinę, dwoje dzieci, któ-
re wspólnie z żoną wykształcili. Tomasz jest 
prawnikiem, córka Anna ukończyła historię 
i jest nauczycielką. O swoich planach, ma-
rzeniach mówi krótko: - Słyszałem wypo-
wiedź burmistrza Andrzeja Chanieckiego, 
że zamierza powołać muzeum w Opatowie. 
Daj Boże dożyć tej chwili! 

Marek Baradziej, urodzony 16 stycznia 1951 r. w Kielcach, wykształcenie średnie tech-
niczne, autor kilku książek przewodników, wielu artykułów. Od zawsze interesowała go histo-
ria, dzięki tym pasjom został przewodnikiem świętokrzyskim PTTK. 

I klasa „mundurowa” liczy 36 uczniów, II – 23, III – 38. W szkoleniach i różnorodnych 
działaniach wyróżniają się następujący uczniowie: z klasy I – Przemysław Kidoń, Aleksandra 
Molisak, z klasy II – Ola Wójcik, Zuzanna Kowalik, z klasy III – Dominika Łukasik, Iza Kobylarz, 
a także - Damian Pierściński, Aleksandra Chaba, która otrzymała stypendium Prezesa Rady 
Ministrów dla najlepszej uczennicy w całej szkole.

Klasy mundurowe z Zespołu Szkół nr 
1 nie ustają w treningach, biwakach, wy-
jazdach. Uczniowie są ciągle w marszu, 
ciągle na ćwiczeniach.

- Ten rok jest szczególny, obfituje w bar-
dzo ważne wydarzenia – mówi Edyta Gwoź-
dzik, opiekun klasy mundurowej - Zaczęło 
się od września, kiedy uczestniczyliśmy w 
Międzynarodowym Salonie Wystawienni-
czym Przemysłu Obronnego w Kielcach. 
Otrzymaliśmy zaproszenie jako jedna z 
dziesięciu szkół w Polsce, gdzie są klasy mun-
durowe na uroczysty apel pod przewodnic-
twem ministra obrony narodowej. Nasza 
uczennica, Dominika Łukasik, otrzymała z 
jego rąk nagrodę dla najlepszej uczennicy z 
klas mundurowych w Polsce. 

Kolejnym wydarzeniem były szkolenia 
dzięki współpracy z Fundacją Grom-Kombat 
imienia Pułkownika Leszka Drewniaka w 
Warszawie, a także udział w uroczystościach 
niepodległościowych i patriotycznych. 

Młodzież uczestniczyła w X Jubileuszo-
wym Seminarium Drewniak w Warszawie. 
Były to 4 dni ekstremalnego szkolenia w bar-
dzo trudnych warunkach, z niewielką ilością 
snu, przy dużym wysiłku fizycznym, z dużym 
naciskiem na emocje. Dotyczyły zmagań w 

różnych sytuacjach, walki z nożem w ręku, 
pływania, nurkowania, budowania szałasów, 
przetrwania w warunkach zimowych, pomo-
cy medycznej na polu walki i wielu innych 
niezwykle ciekawych zajęć, w których mło-
dzież mogła wziąć udział. 

Bardzo ciekawa i ważna była wizyta w 
Biurze Operacji Antyterrorystycznych w 
Warszawie, zwiedzanie wystawy w Muzeum 

Wojska Polskiego poświęconej 25-leciu ist-
nienia Jednostki Wojskowej Grom. Prze-
wodnikiem po tej wystawie był do niedaw-
na dowódca tej jednostki, pułkownik Piotr 
Gostał. 

- 2 marca mamy uroczystą przysięgę I 
klasy Liceum Służb Mundurowych - dodaje 
Marek Frejlich, opiekun klasy mundurowej - 
Skupiamy się powoli na organizacji Biwaku 
Ponury-Nurt, który odbędzie się wiosną. A 
także na uroczystości 3 maja i wielu innych 
ciekawych zdarzeniach
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kulinaria
Siostra Małgorzata Czarnecka odpo-

wiedzialna za Schronisko dla Kobiet Zgro-
madzenia Sióstr Miłosierdzia św. Win-
centego a Paulo w Lipowej na śniadanie 
wielkanocne poleca biały barszcz z białą 
kiełbasą. Poleca też ćwikłę z chrzanem. 

Barszcz należy przygotować na swoj-
skim, domowym za-
kwasie, oczywiście 
wcześniej przygoto-
wanym, by nabrał 
o d p o w i e d n i e g o 
smaku i by był natu-
ralny. To nie może 
być barszcz z sie-
ciowych sklepów, w 
dodatkiem chemii. 

- To musi być barszcz według smaku naszych 
babć i mam, który pamiętamy z dzieciństwa 
– mówi siostra Małgorzata.

Siostra pamięta takie śniadanie wielka-
nocne z dzieciństwa. Kiełbasa koniecznie 
biała, do tego jajko. By wzmocnić barszcz, 
koniecznie należy dodać trochę chrzanu. 
Siostra pamięta śniadania wielkanocne w 

swoim domu rodzinnym w Michałowicach 
koło Warszawy. - Takie śniadanie wielka-
nocne przygotowywała nam babcia Helena 
Majkowska, która zmarła przed dwudziestu 
laty w wieku 87 lat - opowiada siostra - Był 
jeszcze taki zwyczaj, że rodzice przygotowy-
wali niespodzianki. To znaczy malowane 
jajka chowali gdzieś w różne kąty ogrodu, 
pod drzewkami. My szukaliśmy je jako 
dzieci. I potem była wielka radość, bo tam 
również, oprócz jajek, znajdowała się jakaś 
mała niespodzianka. To bardzo piękny zwy-
czaj . 

BIAŁY BARSZCZ Z BIAŁĄ KIEŁBASĄ 

JUBILEUSZ 
MARIANNY KĘPY

NA STYKU KULTUR

Do śniadania wielkanocnego, oprócz 
siostry, zasiadali: rodzice i rodzeństwo, cio-
cie ze swoimi rodzinami. - To był jeszcze 
taki czas, że wszyscy byliśmy razem - dodaje. 

Życzenia wielkanocne 
Kochani mieszkańcy powiatu opatowskie-

go! Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzę 
wiele mocy Bożej w kroczeniu drogami 

Chrystusowymi. Życzę takiej mocy, która 
prowadzi do radości, prowadzi do pomocy 
drugiemu człowiekowi. Prowadzi do umi-

łowania drugiego człowieka. 

Apel siostry 
Siostra Małgorzata z Lipowej jest miłośnikiem naszego regionu, naszej historii. Ostatnio 

próbuje odnaleźć obraz Matki Bożej Niepokalanej, który namalowała siostra Róża Okęcka, 
wizytatorka Prowincji Warszawskiej Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Ostatni jego 
ślad w kronikach zakonu pochodzi z 1941 r. 

Obraz uczestniczył w procesji Bożego Ciała. Stanowił element ołtarza, procesję organizo-
wała parafia w Ptkanowie. - To musiał być dość spory obraz, skoro stanowił tło ołtarza – mówi 
siostra. – Staramy się, by doprowadzić do procesu informacyjnego i potem beatyfikacji siostry 
Róży Okęckiej. To dlatego ogromnie cenna dla nas pamiątka. Zwracam się z gorącym apelem 
do wszystkich, którzy cokolwiek słyszeli o obrazie, by zgłaszali się do nas, do Schroniska w 
Lipowej, tel. 15 868 25 33.

- Promowaliśmy kolegiatę opatowską, 
podziemną trasę turystyczną, klasztor i 
kościół ojców bernardynów, kawiarenkę 
„Krówkarenkę”, ale także zamek Krzyżto-
pór w Ujeździe, produkty, krówkę opatow-
ską i pączki od Szarego – mówi Jarosław 
Czub z Urzędu Miasta i Gminy. - Turyści 
mogą traktować nasze miasto jako miej-
sce z którego można zwiedzać atrakcyjne 
miejsca w okolicy: Góry Świętokrzyskie, 
Sandomierz, Ujazd, Kurozwęki, Krze-
mionki Opatowskie i inne turystyczne 
miejscowości. 

Podczas 23 Targów Regionów na Styku Kultur, które odbywały się w Łodzi od 17 do 
19 marca, prezentowaliśmy Opatów, nasze walory turystyczne, sztandarowe obiekty.

W targach wspólnie z Gminą Opatów 
wzięli udział: Iwona Bąk, Artur Dębski z 
restauracji i hotelu "Miodowy Młyn", Gra-
żyna Podczasi i Andrzej Koseła z opatow-
skiej mleczarni. 

Swoje materiały oraz produkty prze-
kazali do promocji: Lokalna Grupa 
Działania Powiatu Opatowskiego, dwie 
opatowskie parafie, opatowska mleczar-
nia - zakład produkujący „Krówkę Opa-
towską”, cukiernia „U Szarego”, których 
produkty wpisane są na listę produktów 
tradycyjnych.

Marianna Kępa, mieszkanka Toma-
szowa, obchodziła 22 stycznia setne uro-
dziny.

Serdeczne życzenia jubilatce złożyli: 
burmistrz miasta i gminy Opatów, An-
drzej Chaniecki, kierownik Ośrodka Po-
mocy Społecznej Elżbieta Chodorek oraz 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Hu-
bert Dziadczykowski. W uroczystościach 
uczestniczyli także przedstawiciele Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Józefa Kucharska 102 lata ukończyła 28 
lutego, Józef Wieczorek 104 lata - 4 marca. 
O jubilatach pisaliśmy w poprzednich nu-
merach. Wszystkim życzymy dużo zdrowia. 
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w Poznaniu, gdzie pełnił między innymi funkcje prorektora i dziekana 
Wydziału Kompozycji. Pracował też we Wrocławiu, współorganizował 
ogólnopolskie festiwale i konkursy. Był też znanym artystą fotografi-
kiem, długoletnim prezesem poznańskiego oddziału Związku Polskich 
Artystów Fotografików. 

Fot. 1 – Zdjęcie profesora wykonane w Poznaniu na początku 
1939 r. 

Fot. 2 – Zdjęcie rodzinne Poradowskich z lutego 1939 r. 
Profesor ze swoją żoną, pierwszą z prawej, w drugim rzędzie od 

góry oraz siostrą żony, siedzącą poniżej stojącego profesora. Zdjęcie 
pochodzi z pracy magisterskiej Kingi Poradowskiej –Banaszek, po-
święconej jej dziadkowi. 

Fot. 3 – Wykonane przez profesora 20 kwietnia 1944 r., podob-
nie jak trzy następne. Zdjęcie przedstawia Bramę Warszawską od 
strony Rynku.

Fot. 4 – Panorama Opatowa widziana od strony kolegiaty. Po 
lewej stronie widoczny jest Rynek. 

Fot. 5 – Widok z kolegiaty na budynek, który istnieje do dzisiaj 
na przeciw drogi prowadzącej do kolegiaty. 

Fot. 6 – Klasyczne ujęcie kolegiaty. 
Fot. 7 – To zdjęcie z pogrzebu żony niemieckiego starosty opa-

towskiego wykonane kilka dni później, podobnie jak następne. 
Wyprowadzenie trumny z budynku władz powiatowych. Otwarte 
okno na pierwszym piętrze, prawdopodobnie część należąca do sta-
rosty, to jego mieszkanie, gdzie wcześniej znajdowała się trumna. 
- To jest unikatowy cykl zdjęć, bo nie spotkałem nigdzie cyklu zdjęć 
z pogrzebu na naszym terenie wyjaśnia Marek Lis. - Nigdzie nie 
były publikowane. 

Żona starosty zginęła w zamachu, pani Gadkowska podaje datę 
21 kwietnia 1944 r., w innym źródle widnieje 24 kwietnia. Pogrzeb 
odbył się najprawdopodobniej trzy dni później. 

Fot. 8 - Zdjęcie już opisane wcześniej jako najciekawsze. Kon-
dukt zmierza na cmentarz ulicą Cmentarną. Widzimy postacie w 
mundurach, granatowi policjanci, na pierwszym planie, na dole taj-
niak, po cywilnemu. 

Fot. 9 – Za trumną między dwoma gestapowcami, w ciemnym 
garniturze idzie starosta Heinz Ritter. 

Fot. 10 – Dojście do cmentarza. Na wprost bramy cmentarnej. 
Po prawej stronie widoczny jest parking, dalej cmentarz z I wojny 
światowej. Po lewej stronie mieszkańcy Opatowa, po prawej wi-
doczne twarze policjantów granatowych. 

Fot. 11 – Zdjęcie wykonane na cmentarzu. Trumna żony staro-
sty przed złożeniem do grobu. 

Starosta urodził się w 1905 r., zmarł w 1967 r. w Niemczech. 
Był doktorem prawa. Wykonywał polecenia niemieckie, zdyscy-
plinowany urzędnik, zajmował się likwidacją getta, wydawał różne 
rozporządzenia, za ich niewykonanie groził karą śmierci. Sygnował 
je własnym podpisem. Na początku 1939 r. pełnił podobną funkcję 
na Sudetach, zajętej przez Niemców części Czechosłowacji. 

Marek Lis od rodziny otrzymał dwa cykle zdjęć, rodzina posiada 
jeszcze inne prace Stefana Paradowskiego, ale nie są skatalogowane, 
obrobione. Właścicielem zdjęć jest wnuczka profesora, Kinga Pora-
dowska-Banaszek, która mieszka w Poznaniu i jej mąż Paweł Banaszek. 
- Oni się ze mną skontaktowali, udzielili mi zgody na publikację – wy-
jaśnia kierownik. 

Poradowski mieszkał w Opatowie przy ulicy Rożanej 4, ta ulica na-
dal istnieje w mieście. Urodził się w 1902 r. we Włocławku, zmarł w 
1967 r. w Poznaniu. Spoczywa w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w 
kościele św. Wojciecha. 

Studiował w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Pozna-
niu. Studia uzupełniające odbył w Berlinie. Był profesorem teorii spe-
cjalnej i kompozycji oraz kierownikiem orkiestry kameralnej w poznań-
skim konserwatorium. Prowadził działalność recenzencką. 

Po wojnie był wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej 
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Z albumu rodziny 
poznańskiego profesora 

Jesteśmy w opatowskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej w Kielcach. Kierownik Marek Lis przedstawia zdjęcia, 
które pochodzą ze zbioru rodziny Poradowskich. Marek Lis otrzy-
mał upoważnienie od rodziny, by móc upowszechniać fotografie. 

Spośród wielu zdjęć Marek Lis jako najciekawsze wybrał zdję-
cie, które przedstawia panoramę Opatowa, widzimy kolegiatę i 
drogę na cmentarz. Kondukt pogrzebowy idzie od strony miasta, 
od strony Rynku istniejącą jeszcze drogą. Widoczna jest charak-
terystyczna dla Opatowa zabudowa, budynek po prawej stronie 
stoi do dzisiaj, jest tylko trochę przebudowany, nawet ganeczek 
pozostał. Jest to pogrzeb z końca kwietnia 1944 r żony niemiec-
kiego starosty opatowskiego, Heinza Rittera, który tu urzędował 
podczas II wojny światowej. Jego żona zginęła w przypadkowym 
zamachu w okolicach Ujazdu. Nie znamy jej imienia. We wcze-
śniejszych publikacjach starosta występował jako Otto Ritter, w 
rzeczywistości to był Heinz Ritter, doktor.

Autorem zdjęć jest prof. Stefan Bolesław Poradowski. To czło-
wiek wybitny, już przed wojną był profesorem w Poznaniu, kom-
pozytor, teoretyk sztuki, dyrektor, dyrygent, pedagog. W czasie 
wojny 20 grudnia 1939 r. trafił do Opatowa, pracował jako orga-
nista i dyrygent chórów. Przebywał do 7 stycznia 1945 r. Zajmo-
wał się tajnym nauczaniem w gimnazjum, liceum ogólnokształcą-
cym. Był również organistą i dyrygentem w kolegiacie.

Już przed wojną amatorsko zajmował się fotografią. Znał do-
brze język niemiecki, Niemcy powierzyli mu w Opatowie funkcję 
urzędowego fotografa. 
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