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prace konserwatorskie, prace budowlane

Pomnik lekarza 
rodem z Francji 

Towarzystwo chce przywrócić pomnik 
do pionu, zadbać o pobliskie otoczenie. 
Postara się też, by odnowić małą figurkę có-
reczki lekarza, która jest obok pochowana. 
Urodziła się w 1887 r., zmarła w 1891 r. Jej 
nagrobek też wymaga renowacji. Wszystkie 
prace mają być  wykonane w tym roku. Ich 
koszt wyniesie około 10 tys. zł.

W rocznicę powstania szpitala
- Zebraliśmy trochę pieniędzy podczas 

ostatniej kwesty w Święto Zmarłych – mówi 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opa-
towskiej, Wojciech Gdowski. - Chcemy 
zrobić coś więcej dla cmentarza. Doszliśmy 
do wniosku, że najbardziej uszkodzonym 
pomnikiem, który niemal się przewraca, 
jest nagrobek Celestyna Malhomme, leka-
rza zasłużonego dla Opatowa. Chcemy, by 
ten pomnik nie przewrócił się i nie zginął. 
Zamierzamy także zadbać o jego otoczenie. 
Taką podjęliśmy decyzję. 

To ważna inicjatywa towarzystwa w tym 
roku, gdy obchodzimy 160. rocznicę powsta-
nia szpitala św. Leona. 3 maja 1859 r. usta-
lono jego statut. W pobliżu grobu Celestyna 
Malhomme znajduje się mogiła Leona Bu-
kowieckiego, który był jednym z założycieli 

szpitala, jednym z pierwszych lekarzy, zasłu-
żonych z czasów powstania styczniowego. 
Leczył powstańców, zmarł w wieku zaledwie 
33 lat. 

Skomplikowane prace 
Utrudnieniem dla prac przy pomniku 

lekarza będzie rosnące obok drzewo. Jego 
konary rozpierają nagrobek, będzie więc 
problem ze stabilizacją pomnika. Ich część 
trzeba będzie wyciąć. - Musi nastąpić czę-
ściowy demontaż pomnika, by nie stwarzać 
zagrożenia dla części odchylonej – wyjaśnia 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej TPZO, 
Mirosław Polak. - Tu nie da się podjechać 
dźwigiem. Szczegóły pozostawimy wyko-
nawcy. On będzie o wszystkim 
decydował. 

Pomnik pierwotnie był 
ogrodzony. Towarzystwo chce, 
by słupki wróciły na dawne 
miejsce. Zamiast rur, które je 
łączyły, można zastosować pro-
file zamknięte, by powstało na-
turalne ogrodzenie tej części. 
Trzeba wykonać betonową wy-
lewkę. To mogą być dość skom-
plikowane prace. - Oczywiście 
chcemy, by ich technologia była 
dostosowana do stanu technicz-
nego pomnika i mieściła się w 

naszych możliwościach finansowych – wy-
jaśnia prezes. 

Renowacji będzie podlegać mała figurka 
córki doktora i pobliskie otoczenie. Jest to 
kwatera, gdzie są pochowani lekarze szpita-
la św. Leona, m.in. dr Pogorzelski. Jego grób 
można odnowić bez ponoszenia kosztów. 
Chodzi o oczyszczenie płyty i ewentualnie 
wykonanie podmurówki.- To byłby ukłon 
nasz, współczesnych, wobec lekarzy, którzy 
leczyli naszych poprzedników i pracowali na 
ziemi opatowskiej – uważa prezes.

Z arystokratycznej rodziny 
Członek towarzystwa, regionalista, hi-

storyk Zbigniew Zybała prezentuje postać 
lekarza: - Leon Malhomme de la Roche, 
takie jest całe nazwisko lekarza. Jego arysto-
kratyczna rodzina przywędrowała z Francji 
pod koniec XVIII wieku. Prawdopodobnie 
musiała się bronić przed terrorem rewolucji 
francuskiej. Opatów dał jej schronienie. 

Wiemy, że Leon Malhomme był synem 
sędziego Leona i Marianny z Raciborskich. 
W 1888 r. osiedlił się w Opatowie, gdzie 
mieszkał 9 lat. Pracował w szpitalu, w któ-
rym było 20 łóżek. Kierował nim sześć lat. 
Ożeni się z Zofią Boską, zmarł 18 kwietnia 
1897 r. 

Wybitnym przedstawicielem rodziny 
Malhomme de la Roche był Leon, który żył 
w latach 1881-1940. To urzędnik konsu-
larny, dyplomata i polityk okresu między-
wojennego. Konsul RP, aresztowany przez 
NKWD 23 września 1939 r., wywieziony do 
ZSRR i zamordowany. 

To już kolejny pomnik na cmentarzu 
odnawiany przez towarzystwo. – Od 2010 
r. zaczęliśmy odnawianie starych, zabytko-
wych pomników. Pierwszym był pomnik Se-
weryna Horodyskiego. Odnowiliśmy już 9 
pomników, dwa rosyjskie z czasów carskich, 
które też się przewracały. Ciekawych pomni-
ków na cmentarzu jest ponad 200.                           

(n)

Jesteśmy na Cmentarzu Parafialnym w Opatowie przed nagrobkiem Celestyna 
Malhomme, który zmarł 18 kwietnia 1897 r. w wieku 46 lat. Pomnik lekarza szpitala 
św. Leona będzie odnowiony przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej. 
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z życia samorządu

DRODZY MIESZKAŃCY
MIASTA I GMINY OPATÓW

SOŁTYSI W KADENCJI 2018 -2023

Oddajemy do Waszych rąk wiosenny 
numer kwartalnika, w którym tradycyjnie 
już informacje z naszego codziennego życia 
zostały uzupełnione artykułami o wyjątko-
wo bogatej historii Magna Civitas Opatow. 
Dzięki niej co roku mamy okazję przeżywać 
kolejne okrągłe rocznice wzniosłych wyda-
rzeń, które w przeszłości czyniły nasz gród 
wielkim, a dziś stanowią dla nas powód do 
dumy. To właśnie w roku 2019 mija pół ty-
siąca lat, od kiedy Kanclerz Krzysztof Szy-
dłowiecki wydał Przywilej Opatowski; akt, 
zachowany do naszych czasów w oryginale, 
a którego kopię prezentujemy Państwu w 
kwartalniku.

Ostatnie miesiące to również czas zmian 
personalnych w naszej Gminie. Z parafią 
św. Idziego w Ptkanowie pożegnał się sza-
nowany i lubiany ksiądz proboszcz Leszek 
Zajezierski, którego miejsce zajął pracujący 
dotychczas w Iwaniskach ksiądz Rafał Go-
lonka. W Opatowskim Ośrodku Kultury 
funkcję dyrektora, w miejsce ustępującej pani 
Doroty Jopek, objęła wracająca do Opatowa 
po ponad dwudziestu latach pani dr Longi-
na Ordon.

Trzy miesiące tego roku, to również czas 
intensywnej pracy samorządowej. Dosko-
nałą wiadomością jest wielki sukces staro-
sty opatowskiego Tomasza Stańka, którego 
ogromny wysiłek doprowadził do powrotu 
naszego szpitala pod władzę samorządu po-
wiatowego.

W samorządzie gminnym również nie 
próżnujemy, po kolei spełniając obietnice 
przedwyborcze; na razie drobne, ale rów-
nież ciężko pracujemy nad tym, aby wkrótce 
udało się spełnić te największe. Staramy się, 
aby przywrócić piękno opatowskiej Prome-
nadzie. Przed nami wymiana lamp oświe-
tleniowych, nowe nasadzenia ozdobnych 

drzew i krzewów, a także budowa nowych 
alejek z ławkami. W Opatowie znów poja-
wiło się kino z premierowymi filmami, które 
cieszyły się u Państwa dużą popularnością.

Od 1 kwietnia uruchomiliśmy dostępną 
na smartfonach aplikację „BLISKO” oraz 
system powiadamiania sms, dzięki którym 
zdecydowanej poprawie ulegnie komuni-
kacja pomiędzy Urzędem a Mieszkańcami 
Miasta i Gminy. Serdecznie zachęcam do 
pobierania aplikacji, a po bliższe informa-
cje zapraszam na stronę www.umopatow.
pl oraz na mój profil na Facebooku. Równo-
cześnie pracujemy nad dużymi projektami; 
czekamy na dofinansowanie wymiany lamp 
oświetleniowych na energooszczędne, kom-
pletujemy dokumentację na 12 dróg, które 
najpilniej wymagają remontów i przebudo-
wy, trwa również budowa kolejnych odcin-

ków kanalizacji i wodociągów. W najbliż-
szym czasie ogłosimy przetarg na budynek 
po dawnej szkole w Brzeziu. Jego sprzedaż, 
mam nadzieję, zwieńczy prowadzone roz-
mowy o pozyskaniu inwestora, który zapew-
ni tam miejsca pracy i zabezpieczy budynek 
przed dalszą dewastacją, a gminie przynie-
sie wpływy z podatków.

Przed nami Święta Wielkiej Nocy. W 
imieniu samorządu Miasta i Gminy Opa-
tów, życzę Państwu radości i nadziei płyną-
cych ze Zmartwychwstania Pańskiego. Ży-
czę, aby Chrystus pomagał Wam zwyciężać 
wszelkie przeciwności i czynił możliwym 
wszystko to, co w ludzkich oczach wydaje 
się nie do zrealizowania. Błogosławionych i 
spokojnych Świąt!    

Grzegorz Gajewski
Burmistrz Miasta i Gminy Opatów

Spośród 28 przewodniczących jedno-
stek pomocniczych na terenie gminy Opatów 
aż trzynastu zostało wybranych nowych. 

Oto nowi przewodniczący: Maria Pa-
ter  -  sołtys Adamowa, Barbara Czerwińska  
–  sołtys Brzezia, Artur Adamski  –  sołtys 
Czernikowa  Karskiego, Zdzisław Cielecki  
–  sołtys Czernikowa  Opatowskiego, Edyta 
Łata  –  sołtys  Jagnina, Janusz Wąs  –  sołtys 
Jałowęs, Piotr Jarochowicz  –  sołtys Jurko-
wic, Gustawa Skrzypczak  –  sołtys  Ofi-
cjałowa, Ewa Janda  –  sołtys Podola, Sta-
nisław Wilczak  – sołtys Rosoch, Sylwester 
Pustuła  –  sołtys Wąworkowa, Sylwester 
Czekaj  –  sołtys Zochcinka, Tomasz Jońca  
–  przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 w 
Opatowie.

Przypominamy nazwiska pozosta-
łych przewodniczących: Barbara Ko-

złowska - Osiedle Nr 1 w Opatowie, 
Lidia Kwiatkowska  - sołtys Balbino-
wa, Wiesław Suska – sołtys Gojcowa, 
Henryk Piotrowski – sołtys Karwowa, 
Aneta Bławat – sołtys Kobylan, Tade-
usz Jabczyk – sołtys Kobylanek, Antini 
Gardynik – sołtys Kochowa, Zofia Fla-
sińska – sołtys Kornacic, Wioletta Lis 
– sołtys Lipowej, Barbara Lebieda – soł-
tys Marcinkowic, Joanna Kalita – sołtys 
Nikisiałki Dużej, Lucjan Pawlik – sołtys 
Nikisiałki Małej, Anna Waga – sołtys 
Okaliny, Janusz Lis – sołtys Okaliny, 
Edward Kupiec- sołtys Strzyżowic, Kry-
stian Kargul – sołtys Tomaszowa, Alina 
Pawełczak – sołtys Tudorowa. 
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NOWA 
WICEPRZEWODNICZĄCA 

Beata Wrzołek przewodniczącą, 
Marcin Słapek - zastępcą burmistrza 

Na przewodniczącą zaproponował Be-
atę Wrzołek radny Krzysztof Kawalec. In-
nych kandydatur nie było. W wyniku głoso-
wania otrzymała 14 na 15 głosów, jeden był 
nieważny. Nowa przewodnicząca pełniła 
dotychczas funkcję wiceprzewodniczącej, 
startowała do rady ze Stowarzyszenia Re-
gion Świętokrzyski. Jest doświadczonym 
samorządowcem, w poprzedniej kadencji 
zajmowała się między innymi finansami i 
budżetem. Ma 46 lat, pochodzi z Marcin-
kowic. 

Beata Wrzołek została nową przewodniczącą Rady Miejskiej. Dotychczasowy prze-
wodniczący Marcin Słapek obejmie stanowisko zastępcy burmistrza. 

Po rezygnacji Marcina 
Słapka z funkcji przewod-
niczącego, głos zabrał bur-
mistrz Grzegorz Gajewski. 
-  To ja „wyciągam” Marcina 
Słapka z Rady Miejskiej do 
władzy wykonawczej, zosta-
nie moim zastępcą - powie-
dział. - Zawsze charaktery-
zował się bardzo dobrym 
przygotowaniem do sesji, zna 
się na oświacie. Nie kieruję 
się tu przynależnością par-
tyjną, najważniejsze są zdol-

ności merytoryczne. Wsparcie zastępcy jest 
konieczne, ponieważ pra-
cy jest bardzo dużo. Życzę 
dalszych sukcesów panie 
Marcinie, bo to będą nasze 
sukcesy.    

Burmistrz wyjaśnił, że 
jest duże pole manewru 
do zarządzania zarówno 
zasobami  nauczyciel-
skimi, jak i kwestiami fi-
nansowymi. Po zmianie 

struktury organizacyjnej, zastępca burmi-
strza będzie nadzorował wydział rolnic-
twa, środowiska i promocji.

- Decyzja ta nie została podjęta nagle, 
analizowałem ją przez wiele tygodni, podją-
łem ją z przyczyn zawodowych - powiedział 
Marcin Słapek. - Wszelkie pomysły będą 
konsultowane z Radą Gminy, a w opatow-
skich szkołach nie będzie nagłych zmian. 
Wydatki na oświatę to około 30-35 proc. 
całego budżetu, czeka mnie dużo pracy

Marcin Słapek w ostatnich wyborach 
samorządowych został wybrany na drugą 
kadencję z listy Prawa i Sprawiedliwości. 
W wyborach do rady dostał najwięcej gło-
sów - 210. Mieszka w Opatowie, ma 38 lat.  

Jak wiadomo, funkcji radnego i zastęp-
cy burmistrza nie można łączyć, dlatego 
wraz z dniem podjęcia nowej pracy jego 
mandat wygaśnie automatycznie.W okrę-
gu nr 1 przeprowadzone będą powtórne 
wybory. 

Radna Małgorzata Szczepańska w tajnym 
głosowaniu została wybrana wiceprzewodni-
czącą Rady Miejskiej.  Dotychczasowa wice-
przewodnicząca Beata Wrzołek objęła wcze-
śniej funkcję przewodniczącej. 

- Z przyjemnością odbieram to, że będę 
mogła państwa reprezentować i służyć swoim 
doświadczeniem życiowym – mówiła Małgo-
rzata Szczepańska. - W wyborach deklarowa-
łam swoją pomoc, zaangażowanie. Bliski jest 

mi szacunek wobec drugiego człowieka, nie-
sienie pomocy. Traktuje to bardzo poważnie, 
dlatego uważam, że sprawując tę funkcje będę 
się realizować. Postaram się państwa, miesz-

kańców nie zawieźć.  
Ostatecznie podczas głosowania na 13 

radnych Małgorzata Szczepańska uzyskała 11 
głosów za, jeden przeciw, jeden był nieważny.  
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500 LAT PRZYWILEJU 
OPATOWSKIEGO

(Rozmowa z księdzem prałatem, proboszczem Parafii pod wezwaniem św. Marcina 
Biskupa w Opatowie, dr. Michałem Spocińskim)

wielki jubileusz

- Dlaczego Przywilej Opatowski jest 
tak ważnym dokumentem dla nas współ-
czesnych, żyjących w 2019 r.?

- Jesteśmy spadkobiercami niezwykłych 
dziejów Opatowa – miasta, które miało 
szczęście rozwijać się w blasku niezwykłej 
świątyni – kolegiaty Świętego Marcina Bi-
skupa z Tours.

Jej dzieje, równoległe z historią naszej 
Ojczyzny, są przyczynkiem do rozwoju 
chrześcijaństwa na Polskiej Ziemi, a wspól-
nota kanoników - chwalących Boga w jej 
murach, przyciągała nowych mieszkańców 
i kształtowała ich jako społeczność. Świą-
tynia ta, jak się powszechnie uważa, zosta-
ła wybudowana w XII wieku. Jest jedną z 

najwspanialszych budowli 
romańskich – jednym z 
najcenniejszych pomni-
ków historii, jakie ma 
Polska. Jesteśmy dumni 
ze świątyni, dbamy o nią i 
z ciekawością sięgamy do 
niewyjaśnionych dotąd 
powodów, dla których tu 
została ufundowana. 

Ponieważ kolegia-
ta, jak też całe miasto od 
XIII do XVI wieku były 
własnością biskupów lu-
buskich, uważa się, że stąd 

mogli oni prowadzić misję chrystianizacyjną 
na Rusi, a kolegiata miałaby pełnić funkcję 
katedry biskupstwa misyjnego. Gdy z niezna-
nych przyczyn odstąpili od misji, w 1514 r. 
sprzedali Opatów z jej największym skarbem 
– kolegiatą, kanclerzowi wielkiemu koronne-
mu Krzysztofowi Szydłowieckiemu. Okazał 
się on opatrznościowym mecenasem zarówno 
świątyni, jak całego miasta. Odbudował je ze 
straszliwych zniszczeń dokonanych w 1502 r. 
przez Tatarów.

Po pięcioletnim okresie prac nad rato-
waniem opatowskiej posiadłości, kanclerz 
postanowił dodatkowo zabezpieczyć jej byt 
materialny, zwalniając mieszkańców od zo-
bowiązań wobec siebie – prawowitego właści-

ciela. Przywilej niepłacenia 
danin Szydłowieckiemu, 
potwierdzony 26 sierpnia 
1519 r. w Sandomierzu, 
znany jest jako Przywilej 
Opatowski.

W tym roku przypada 
okrągła rocznica - 500 lat 
nadania przywileju. Na-
szym obowiązkiem jest 
uczcić wspaniałomyślność 
Krzysztofa Szydłowieckie-
go i upowszechnić treść 
fundamentalnego dla roz-
woju Opatowa dokumentu.

Arkusz, zawierający zapis dokumentu, 
otrzymaliśmy w stanie nienaruszonym. Zo-
stał bardzo dobrze zabezpieczony, podda-
wany pracom konserwatorskim. Do dzisiaj 
przechowywany jest w kolegiacie jako jeden 
z najcenniejszych dokumentów dotyczących 
naszej świątyni, a jednocześnie źródło histo-
ryczne miasta Opatów.

- Co oznaczał ten przywilej dla miesz-
kańców miasta, dla wiernych, którzy 
mieszkali w Opatowie na początku XVI 
wieku?

- W dokumencie tym szczegółowo zapi-
sane są dary Szydłowieckiego, w tym zrze-
czenie się, na rzecz kolegiaty korzyści mająt-
kowych z 16 wsi wchodzących w skład jego 
dóbr opatowskich. Rezygnacja właściciela 
z zysków i pozostawienie ich do dyspozycji 
miasta przyśpieszyły jego rozwój, przyciąga-
jąc choćby nowych przedsiębiorczych osad-
ników inwestujących w dobra kultury mate-
rialnej i duchowej.

- Jak ten dokument sytuuje się na tle 
podobnych aktów wydawanych w tamtych 
czasach? Czy inni możnowładcy również 
wydawali takie przywileje? Jaki jest kon-
tekst historyczny dokumentu?

- Trudno mi odpowiedzieć na to pyta-
nie kompleksowo. Z pewnością, gdy chodzi 
o historię Opatowa, jest to wyjątkowy akt. 
Nie słyszałem, by takie dokumenty były po-
wszechne. Z pewnością jest to unikatowy, 
wyjątkowy dokument, który zapisał się w 
historii kolegiaty i Opatowa, ale też, w pew-
nym wymiarze, naszej Ojczyzny. Dowodzi 
troski mecenasa o dobro kultury chrześcijań-
skiej oraz o dobrobyt i bezpieczeństwo ludzi 
zamieszkujących Polską Ziemię. 

- Dokument został pięknie sporządzo-
ny. Jaka jest jego wartość estetyczna?

- Dokument jest ozdobiony miniatu-
rowymi ilustracjami autorstwa Stanisława 
Samostrzelnika, znanego XVI-wiecznego 
malarza związanego z najznamienitszymi 
mecenasami kultury polskiej – ozdabiał 
m.in. modlitewniki, kroniki, choćby kata-
log arcybiskupów gnieźnieńskich, biskupów 
krakowskich, kronikę Jana Długosza. Jego ta-
lent przetrwał we freskach katedr, kościołów, 
jego dziełem są także malowidła w kościele 
farnym w Szydłowcu. 

Jeśli chodzi o Przywilej Opatowski – 
poza zapisaną treścią merytoryczną doku-
mentu, uwagę przyciąga przedstawienie 
Świętego Marcina – patrona kolegiaty - na 
koniu, odcinającego połę płaszcza dla zzięb-
niętego żebraka. Drugim elementem o cha-
rakterze dokumentalnym jest herb rodu 

Ksiądz proboszcz dr Michał Spociński chce spopularyzować, upowszechnić 
Przywilej Opatowski i wydać go, jako reprint, w wielu egzemplarzach. Chętne osoby 
będą mogły nabyć dokument, by znalazł się w każdym domu. Muszą znaleźć się na 
to środki, bo jest to zbyt cenny dokument, by zaniechać propagowania go wśród 
mieszkańców i wielu przyjezdnych gości.
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wsparcie z Unii Europejskiej

Gmina Opatów zrealizowała projekt 
„Przebudowa i adaptacja budynków przy 
ul. Leszka Czarnego 6 i ul. Henryka Sien-
kiewicza 5 z przeznaczeniem na mieszka-
nia socjalne". 

Wartość projektu, którego celem było 
utworzenie mieszkań socjalnych wyniosła 
1 106 319,34 zł, z czego dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej - 833 372,24 zł. 
19 kwietnia zakończono i odebrano prace 
związane z adaptacją budynku przy ul. H. 
Sienkiewicza. Powstało w nim 6 mieszkań 
socjalnych. W budynku przy ulicy L. Czar-
nego zaadaptowano pomieszczenia na 8 
mieszkań socjalnych. 

Szydłowieckich, odnoszący się do właściciela 
i darczyńcy. Obramowanie dokumentu sta-
nowią motywy roślinne.

Jeśli chodzi o warstwę merytoryczną do-
kumentu – po raz pierwszy można ją przybli-
żyć szerszemu gronu osób zainteresowanych 
nim. Przywilej został przetłumaczony na ję-
zyk polski, więc łatwo jest wczytać się w jego 
przesłanie i zdobywać wiedzę o tamtych cza-
sach i o postawach tamtych elit społecznych.

- Ksiądz proboszcz jako pierwszy pu-
blicznie przypomniał nam o jubileuszu do-
kumentu. Od tego czasu minęło już kilka 
tygodni. Czy znany jest scenariusz obcho-
dów - uroczystości, które uświetnią tę waż-
ną rocznicę?

- Trudno nie wykorzystać tak ważnego 
jubileuszu – 500-lecia aktu, który wpłynął na 
pozycję miasta, z jego wspaniałą świątynią, 
w grupie najważniejszych miejsc w historii 
Polski. Świetna kondycja Opatowa i monu-
mentalna kolegiata zadecydowały o jego sej-
mikowej historii.

Podjąłem ten wątek, by przybliżyć spo-
łeczeństwu dokument świadczący o świetnej 
lokalnej przeszłości, a jednocześnie - razem 
z władzami miasta i powiatu - uczcić jego 
rangę, przybliżyć jego wymowę, treść, a także 
osobę autentycznego mecenasa i patrioty - 
Krzysztofa Szydłowieckiego. Jego era trwa, 
bo on tu wszystkiego dokonał: odbudował 
miasto, otoczył je murami, założył wodo-
ciągi, czym lokował je w ścisłej awangardzie 
cywilizacyjnej. Jego dzieło jest nie do przece-
nienia. 

Uroczystości jubileuszowe moglibyśmy 
rozpocząć w czasie wakacyjnym, może w 
czerwcu. We wrześniu mogłaby się odbyć 
sesja naukowa w gmachu ratusza lub staro-
stwa. 

Chcielibyśmy zorganizować je w tro-
chę szerszym kręgu, by zaciekawić nie tylko 
mieszkańców Opatowa, ale też historyków. 
Sesja naukowa mogłaby być taką okazją do 
pogłębienia wiedzy o XVI-wiecznej historii 
Opatowa, a jednocześnie o samym zabytku, 
jakim jest Przywilej Opatowski.

Gmina Opatów realizowała pro-
jekt „Nowa era komputera - poprawa 
umiejętności korzystania z Internetu, 
e-usług”, „Rozwój kompetencji cyfro-
wych mieszkańców gminy Opatów” Nr 
umowy 7/NEK/POPC/2018.

W ramach projektu przeprowadzono 
bezpłatne szkolenia z zakresu kompeten-
cji cyfrowych dla  mieszkańców gminy z 
zakresu: „Rodzic w Internecie”, „Dzia-
łam w sieciach społecznościowych”, 
„Rolnik w sieci”. Z projektu skorzystało 

150 osób, zakupiono także sprzęt kompu-
terowy.  

Wartość projektu, która wyniosła 83 
980,00  zł, pokryta została z dotacji ze 
środków Unii Europejskiej, w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr III 
Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, 
Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Operatorem programu był Ośrodek 
Promowania i Wspierania Przedsiębior-
czości Rolnej w Sandomierzu.

Projekt dofinansowany został ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Osi Priorytetowej 7 Sprawne usługi pu-
bliczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdro-
wotna i społeczna. 

 

 

          Nowa era komputera 
 Gmina Opatów realizowała projekt „Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”, „Rozwój kompetencji 
cyfrowych mieszkańców gminy Opatów” Nr umowy 7/NEK/POPC/2018. 

W ramach projektu przeprowadzono bezpłatne szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla  mieszkańców gminy z zakresu: „Rodzic 
w Internecie”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Rolnik w sieci”. Z projektu skorzystało 150 osób, zakupiono także sprzęt 
komputerowy.   

Wartość projektu, która wyniosła 83 980,00  zł, pokryta została z dotacji ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,  
Oś  priorytetowa nr  III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 

Operatorem programu był Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. 
 

 

NOWA ERA KOMPUTERA

MIESZKANIA Z PROJEKTU
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ŚLADAMI 
BITWY OPATOWSKIEJ

historii duch tajemny 
Powstanie Styczniowe jest jednym z najważniejszych wydarzeń, które  na trwale 

wpisało się  w historię Opatowa. Jego kulminację stanowiła tzw. Bitwa Opatowska 
stoczona 21 lutego 1864 r. Pomimo upływu 155 lat i istnienia na jej temat dość szero-
kiej i różnorodnej literatury, zawiera ona w swojej genezie, przebiegu i następstwach 
szereg zagadek i niejasności. Poważnych trudności nastręcza wyjaśnienie już samej 
przyczyny i przebiegu przygotowań do stoczonej w lutowy wieczór batalii

Treść wiernopoddańczego adresu do cara 
Aleksandra II zamieszona w gazecie „Dzien-

nik Powszechny”.

Płk Apolinary Kurowski

Płk Ludwik Topór-Zwierzdowski

Próba wyjścia z matni 
i zdobycia broni
Opatowski historyk 

powstania Stefan Ko-
tarski oraz inni autorzy  
najczęściej sugerują, że 
główną przyczyną ataku 
na Opatów była chęć 

wyprowadzenia  z zamykającego się rosyjskie-
go okrążenia powstańczego II Korpusu Kra-
kowskiego organizowanego od jesieni 1863 
r. przez gen. Józefa Hauke - Bosaka w lasach 
w okolicach Cisowa.  Badacze powołują się 
przy tym na nie w pełni wiarygodny, sporzą-
dzony tuż po bitwie raport szefa sztabu tegoż 
korpusu płk Apolinarego Kurowskiego. Opa-
tów wybrano podobno jako potencjalnie  naj-
słabszy element zaciskającego się  pierścienia. 
Rzecz jednak w tym, że z wojskowego punktu 
widzenia, aby wyprowadzić znaczne już wte-
dy, bo liczące blisko 2000 ludzi powstańcze 
zgrupowanie, wcale nie trzeba było atakować 
miasta! Wystarczyło np. chwilowo podzielić 
siły na mniejsze oddziały i przejść w bezpiecz-
niejszy rejon bez wdawania się w niepewne 
co do wyniku walki o miasto. Przestrzegali 
przed tym niektórzy powstańczy oficerowie, 
co doprowadziło nawet do konfliktu w gronie 
dowódców. Zupełnym zaś zaprzeczeniem po-
mysłu  takiego właśnie sposobu wyrwania się 
z okrążenia był fakt, że po przegranej batalii 
nakazano powstańcom odwrót z powrotem 
w kierunku Cisowa, gdzie ocaleli z opatow-

skiego pogromu zostali w większości wybici 
lub wzięci do niewoli przez nadciągające w 
ten rejon duże siły rosyjskie. 

Nie wytrzymuje również  krytyki druga 
z  podawanych przyczyn bitwy, czyli chęć 
zdobycia zmagazynowanych rzekomo w 
Opatowie obfitych zapasów wojskowych. 
Jak się okazało, było to zaledwie kilkadzie-
siąt sztuk broni i 2 skrzynie ładunków oraz 
„2 wory kożuchów, 1 cetnar skór i obuwia, 1 
wór bielizny, 1 wór czapek, 1 wór sadła”. Czy 
te skromne zdobycze warte były tak ogromnej 
ceny? Zresztą, to co z takim trudem udało się 
pozyskać, wpadło niebawem  z powrotem w 
ręce Rosjan. 

Kara za wiernopoddańczy adres do cara
We wspomnianym już raporcie płk Ku-

rowskiego znajdujemy  także wzmiankę o in-
nej przyczynie  ataku na miasto. Na początku 
1864 r.  mieszkańcy Opatowa wystosowali da-
towany na 26 stycznia 1864 r.  wiernopoddań-
czy adres do rosyjskiego cara  Aleksandra II. 
Padły w nim  m. in. następujące słowa: „Pra-
gniemy spokoju i z serca wynurzyć mamy obo-
wiązek, że nie podzielamy wszelkich dążeń 
kraj zakłócających. Prosimy o łaskę i o przy-
jęcie oświadczenia naszego najpoddańszego 
przywiązania i wierności...”. Brak świadectw 
nie pozwala stwierdzić, na ile powstanie tego 
dokumentu zostało wymuszone przez carską 
władzę. Jest jednak faktem, że podpisało go 
251 obywateli Opatowa, zarówno spośród 
ludności polskiej, jak i żydowskiej. 

O tym właśnie adresie do cara cynicznie 
wspomina  płk Kurowski w przywoływanym 
już raporcie: „Wybranym zaś został Opatów 
dlatego, że przy takiego 
rodzaju napadach, miasto 
zwykle na zniszczenie się 
naraża, a Opatów za pod-
pisanie adresu i nie opła-
canie pod zasłoną Moskwy 
podatków narodowych, od 
dawna upoważniał do wy-
brania go na taką ofiarę”.

Atak na Opatów miał 
więc być karą dla miasta i 
mieszkańców za spolegli-
wość wobec zaborcy, ale 

również i za uchylanie się ludności od nałożo-
nego przez powstańczy Rząd Narodowy obo-
wiązku płacenia podatku na rzecz styczniowej 
insurekcji. 

Także gen. Hauke-Bosak po bitwie wy-
dać miał dokument, w którym legitymizował  
tragiczne w skutkach poczynania: „Ogłosze-
nie Naczelnika Korpusu drugiego. Ponieważ 
miasto Opatów znajduje się pod mniejszym 
naciskiem jak inne powiatowe miasta, jak na 
przykład Kielce i Radom, i z tego powodu, … 
mogłoby okazać większy opór w podpisaniu 
adresu, a więc za podpisanie go zostało spalo-
nem. Moskwa pokazując na płomienie Opato-
wa tym, których trzyma pod bagnetem, powia-
da: „Patrzcie, to wasi spalili, to wasi są źródłem 
nieszczęść”. Ale takim podstępem szyderskim 
nie zrazi nas! Źródłem nieszczęść naszych jest 

Francuski drzeworyt z epoki autorstwa Janet Lange, przedsta-
wiający Bitwę Opatowską 
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Z MYŚLĄ O DZIECIACH

DBAJĄ O TRADYCJĘ 
jubileusz towarzystwa

pomoc społeczna

Moskwa na ziemi naszej, a co się tyczy Opato-
wa w płomieniach, to niech wszystkie miasta 
zostaną spalone, niech kamień na kamieniu 
nie pozostanie, jeżeli takie ofiary będą koniecz-
ne dla odrodzenia Ojczyzny naszej!”. 

Z pewnością, cytowany powyżej doku-
ment (o ile jest prawdziwy, gdyż znany nam 
oryginał jest drukiem w formie ulotki, bez 
daty, podpisu i pieczęci) możemy uważać nie 
tylko za usprawiedliwienie ataku, ale i próbę 
przerzucenia odpowiedzialności za spalenie 
dużej części miasta na zaborcę. Poza tym rodzi 
się pytanie, dlaczego właśnie Opatów miała 
spotkać tak dotkliwa kara, skoro podobne ad-
resy wystosowało wtedy do cara co najmniej 
kilkadziesiąt mniejszych i większych miast 
Królestwa Polskiego. Ówczesny warszawski 
organ władz carskich „Dziennik Powszech-
ny. Pismo Urzędowe, Polityczne i Naukowe” 
przez szereg dni na początku 1864 r. publi-
kował dziesiątki podobnych wiernopoddań-
czych adresów. 

Błędy w planowaniu i dowodzeniu
Jest faktem, iż to nie gen. Hauke-Bosak, 

dowódca powstańczego korpusu, wydał roz-
kaz ataku na miasto i to nie on dowodził w 
czasie bitwy. W tym czasie opuścił  chwilowo 
Cisów, pozostawiając jedynie ogólne dyspozy-
cje, aby w razie niebezpieczeństwa przeprowa-
dzić dyslokację korpusu w miarę  możliwości 
bez narażania go na  szwank. Pozostaje więc 
kolejną tajemnicą, kto ostatecznie zadecydo-
wał o ataku. 

W związku z nieobecnością głównodo-
wodzącego, głos decydujący należał do szefa 
sztabu korpusu płk. Apolinarego Kurowskiego, 
który miał już na koncie bardzo podobną,  jak 
opatowska, dotkliwą porażkę poniesioną pra-
wie równo rok wcześniej przy próbie zdobycia 
Miechowa  17 lutego 1863 r. oraz do dowódcy 
dywizji krakowskiej, płk Ludwika Topora – 
Zwierzdowskiego, który de facto sprawował 
władzę zwierzchnią. O kompetencjach i cha-
rakterze tego ostatniego podkomendni wyra-
żali różne opinie, zarzucając mu m. in. zarozu-
miałość, małostkowość i konfliktowość. Można 
domniemywać, że decyzję podjęli wspólnie. 
Obydwaj wykazali przy tym brak kompetencji 
niedbale dokonując koncentracji oddziałów i 
niepotrzebnie opóźniając atak. Nie dokonano 
właściwego rozpoznania przeciwnika. W cza-
sie starcia jednolite dowodzenie praktycznie 
nie istniało, a poszczególni dowódcy działali 
na własną rękę. Pod koniec bitwy, choć wydaje 
się,  że z różnych powodów, obydwaj przed jej 
zakończeniem opuścili pole walki. I tylko pod-
legli im żołnierze stanęli na wysokości zadania, 
płacąc często za to najwyższą cenę

Marek Lis
Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie

W tym roku Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Opatowskiej obchodzi 50-lecie. 
We wrześniu planowane są uroczystości 
jubileuszowe, przygotowanie specjalnej 
monografii.   

– 4 października 1969 r. w Szkole Za-
wodowej w Opatowie zebrali się miłośnicy 
ziemi opatowskiej, mieszkający tutaj i ci, 
których los rozrzucił w różne miejsca w 
kraju – przypomina prezes towarzystwa 
Wojciech Gdowski. - Obecny był znany 
historyk sztuki, prof. Wiktor Zin z Kra-
kowa, który znalazł się później w zarzą-
dzie, prof. Stefan Kotarski. Pierwszy zjazd 
zgromadził około 120 osób. Zostali też 
zaproszeni goście z władz miasta i powiatu 
opatowskiego. 

Najważniejsze osiągnięcia towarzy-
stwa? – Trzeba pamiętać o tych wszystkich 
pomnikach wojennych, przypominających 
ludzi, którzy zginęli z rąk okupanta. Należy 
te pomniki odnawiać, dbać o nie, by się nie 
rozpadały. To największe nasze wyzwanie. 

Ważne są też spotkania z młodzieżą, z 
mieszkańcami Opatowa, by wiedzieli, co 
towarzystwo robi i dlaczego. - Uważamy, 
że to jest dla nas patriotyczny obowiązek 
– mówi prezes. 

Może teraz towarzystwu uda się więcej 
zrobić, bo liczy na pomoc starostwa, gminy. 
Trzeba też powiedzieć, że społeczeństwo 
jest hojne i w ubiegłym roku podczas kwe-
sty udało się zebrać najwięcej pieniędzy, 8,6 
tys. zł. - Ludzie widzą, co robimy i dlatego 
dają nam więcej pieniędzy – uważa prezes. 

Ważnym zadaniem towarzystwa jest 
popularyzacja wiedzy o historii miasta, 
regionu. – Niebawem będzie wydany nasz 
rocznik, bo teraz trudno mówić o kwar-
talniku – mówi o planach prezes towarzy-
stwa. - Na 50-lecie też chcemy przygoto-
wać specjalne wydawnictwo, monografię, 
by wyjaśnić, skąd się wzięliśmy, dlaczego, 
co zrobiliśmy do tej pory, kto do nas na-
leżał. Chcemy się spotkać, wymienić do-
świadczeniami, przemyśleniami. 

W 2018 r. skorzystało z posiłku 139 
dzieci w 13 placówkach oświatowych, 
w tym także uczących się poza gminą 
Opatów. W bieżącym roku także zabez-
pieczone zostały środki na ten cel z wy-
korzystaniem dotacji udzielanej gminom 
w ramach programu rządowego „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata  2019 – 2023.  
Od stycznia Ośrodek finansuje dożywia-
nie dla 74 dzieci z rodzin, które spełnia-
ją 150 proc. kryterium dochodowego 
obowiązującego w pomocy społecznej. 
Dzięki opracowanemu przez Ośrodek 
programowi osłonowemu, który przyjęła 
do realizacji Rada Miejska  w Opatowie, 
możliwe jest także okresowe sfinansowa-
nie posiłków dla dzieci na wniosek dy-
rektorów szkół z pominięciem kryteriów 
dochodowych i procedury wywiadu śro-
dowiskowego. 

Ośrodek we współpracy z innymi 
podmiotami zorganizował czas wolny 
dla dzieci i młodzieży z rodzin o trud-
nej sytuacji bytowej. Podczas tegorocz-
nych ferii 12 dzieci z gminy Opatów 
wypoczywało przez 7 dni w górach, w 
malowniczej miejscowości Brenna. Or-

ganizatorem wypoczynku była Komenda 
Hufca ZHP. Uczestnicy zostali wyty-
powani przez pracowników socjalnych. 
Środki na ten cel pochodziły z Gminnej 
Komisji Rozwiązywani Problemów Al-
koholowych. Komisja sfinansowała także 
„Ferie z Jedynką” zorganizowane przez 
Szkołę Podstawową Nr 1. Uczniowie 
swój czas wolny mogli spędzać na grach 
i zabawach w szkole, na basenie, na lodo-
wisku i na stoku narciarskim. 

Ośrodek planuje także i realizuje za-
dania wobec rodzin wykazujących trud-
ności w wypełnianiu swoich funkcji opie-
kuńczych i wychowawczych. Opracował 
Gminny Program Wspierania Rodziny 
w Gminie Opatów na lata 2019-2021, 
którego głównym celem  jest wspieranie 
rodziny przeżywającej trudności związa-
ne z opieką i wychowaniem dzieci, sku-
teczna ochrona dzieci oraz osiągnięcie 
przez rodzinę podstawowego poziomu 
stabilizacji życiowej. Zadania realizują 
pracownicy socjalni oraz asystent rodzi-
ny przy zaangażowaniu innych podmio-
tów i instytucji skupiających się wokół 
dziecka i rodziny. 

Ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie w  2018 r. skorzystało 277 
rodzin, w tym 81 rodzin z dziećmi. Priorytetowym zadaniem ośrodka jest zapewnienie 
dzieciom gorącego posiłku w trakcie zajęć szkolnych. 
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pasjonaci, społecznicy

STRAŻACY 
Z ZADBANĄ SIEDZIBĄ

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Strzyżowicach tradycyjnie bierze udział 
we wszystkich uroczystościach kościel-
nych, wielkanocnych, Bożego Ciała, do-
żynkach, Bożego Narodzenia i to nie tylko 
dlatego, że sąsiaduje z kościołem. Obecnie 
przygotowuje się do Dnia Strażaka, uroczy-
stości św. Floriana 4 maja i do udziału w 
gminnych zawodach strażackich. 

Coraz mniej druhów
Strażacy w Strzyżowicach mają zadbaną 

siedzibę. - Budynek przekazał nam Urząd 
Miasta i Gminy, był zniszczony, nadawał się 
jedynie do rozbiórki – mówi prezes OSP, 
Edward Kupiec. - Częściowo zmodernizowa-
liśmy go w 2005 r., gruntownie w 2010 r. Dys-
ponujemy dużą świetlicę, kuchnią, łazienką, 
magazynkiem i garażem na samochód.

Edward Kupiec w jednostce jest od 20 lat. 
Gdy zaczynał, działało 22 strażaków. Część 
wyjechała potem za pracą, za granicę. Nie ma 
na miejscu zatrudnienia. Obecnie jednostka 
liczy 10 druhów strażaków, posiada samo-
chód lekki pożarniczy volkswagen T-4 oraz 
niezbędne wyposażenie. Współpracuje z jed-
nostką OSP w Kochowie i Państwową Strażą 
Pożarną w Opatowie. 

Edward Kupiec prezesem jednostki został 
w 2007 r. Naczelnikiem za jego kadencji jest 
druh Edward Głąb. 

Ratują dobytek, pomagają ludziom
Tomasz Stajniewski jest w jednostce po-

nad 10 lat. - Uczestniczyłem w akcjach rato-
wania dobytku ludzi, siana, zboża, w czasie 
powodzi w Ciszycy, w gminie Tarłów - mówi. 
- Wypompowywaliśmy wodę z pomieszczeń 
gospodarczych. 

Leszek Kolasa, rocznik 1969, od 1995 r. w 
jednostce, gdy została reaktywowana. - Wró-
ciłem wtedy ze służby wojskowej – pamięta. 
– O wstąpieniu do straży zdecydowało trochę 
przywiązanie do munduru i tradycja rodzin-
na, bo tata Mieczysław także działał w straży 
w latach 60. i 70. 

Stanisław Stajniewski, lat 66, od 46 lat w 
straży. Zamiłowanie sprawiło, że wstąpił do 
jednostki, pociąg do munduru. Co roku, 8 
września, prowadzi pielgrzymkę do Sulisła-
wic, potem uczestniczy tam w zjazdach stra-
żaków samorządowców. - Z każdym rokiem 
ubywa druhów - ubolewa. - Brakuje młodych. 
Dawniej, gdy zaczynałem było nas 40-50. Z 
każdego drugiego domu. Strażak mógł liczyć 
na umorzenie podatku. 

Od 2006 r. do jednostki należy Krzysztof 
Głąb. - Mój ojciec jest tu naczelnikiem – wy-
jaśnia. - Zawsze przychodziłem tu z nim i tak 
się wciągnąłem do działalności. Tata ma 67 lat, 
jest już chory, nie może chodzić.    

Od lewej prezes OSP, Edward Kupiec, druhowie – Tomasz Stajniewski, Leszek Kolasa, Stani-
sław Stajniewski, ojciec Tomasza, Krzysztof Głąb.

Prezes Edward Kupiec z pucharem za zajęcie pierwszego miejsca w I Turnieju Jednostek 
OSP Gminy Opatów, 19 czerwca 2005 r. 

Trochę historii
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowicach została założona w 

1926 r. Jej twórcą był druh Andrzej Zakrzewski, który został jednocześnie pierw-
szym naczelnikiem.

Działalność statutowa jednostki została przerwana przez II wojnę światową.
Społeczna działalność jednostki w tym czasie dała znać o sobie. Wielu druhów 

wraz z lokalną społecznością podjęło zdecydowaną walkę z okupantem. 
W 1946 r. druhowie wznowili swą działalność. Od 1956 r. funkcję naczelnika 

przejmuje druh Jan Jabczyk i druh Jan Domański. W 1965 r. naczelnikiem jednost-
ki zostaje druh Michał Płaza. Jednostka była wówczas wyposażona w wóz konny, 
motopompę, komplet węży, syrenę ręczną. Sprzęt przechowywano w budynku go-
spodarczym. 

W 1998 r. prezesem jednostki zostaje druh Zbigniew Partyka, który zmarł w 
wieku 52 lat. Za jego kadencji, w 2001 r., budynek po byłej zlewni mleka, władze 
gminne przekazują na prowadzenie działalności statutowej. Dzięki finansowej po-
mocy samorządu i społecznej pracy strażaków ochotników prowadzone były remon-
ty budynku.  
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KONSULTANT W KOLEGIACIE

w świecie sztuki Stanisława Kwiatkowskiego

Wojciech Henryk Gerson (1 lipca 1831 r. - 25 lutego 1901 r. ) – malarz, rysownik, publicysta, pedagog, organizator życia 
artystycznego. Sens swych dążeń określił w następujący sposób: „Aby malować rzeczy wzniosłe, trzeba samemu dążyć do do-
skonałości, należy lub trzeba stać się dobrym”.

Urodził się, żył i 
zmarł w Warszawie. Po-
chodził z wielokulturo-
wej rodziny o tradycjach 
patriotycznych. Jego oj-
ciec i dwóch braci matki 
brali udział w powsta-
niu listopadowym. W 
1851 r. Wojciech Ger-

son ukończył z wyróżnieniem Szkołę Sztuk 
Pięknych. W 1853 r. otrzymał stypendium 
rządowe na dalsze studia w Akademii Sztuk 
Pięknych w Petersburgu. Odbył je w ciągu 
dwóch lat w klasie malarstwa historyczne-
go, wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. 
W 1856 r. wyjechał do Paryża, gdzie spo-
tykał się głównie ze środowiskiem polskich 
emigrantów „Hotelu Lambert”. Zaprzyjaź-
nił się z Henrykiem Rodakowskim, Teofi-
lem Kwiatkowskim i Cyprianem Kamilem 
Norwidem.

W ramach represji po powstaniu stycz-
niowym zamknięto Szkołę Sztuk Pięknych, 
w której prowadził pracownie rysunku i wy-
chował całą plejadę znakomitych polskich 
malarzy takich, jak: Józef Chełmoński, 
Anna Bilińska, Tadeusz Cieślewski, Alfred 
Wierusz – Kowalski, Stanisław Lentz, Sta-
nisławski, Władysław Podkowiński, Leon 
Wyczółkowski, Józef Pankiewicz, Stanisław 
Masłowski. Sam, oprócz pejzaży, malował 
obrazy religijne (kilka-
dziesiąt dla kościołów 
katolickich i protestanc-
kich w Polsce, Anglii i 
Rosji). Był również de-
cyzyjnym konsultantem 
przy pracach renowa-
cyjnych prowadzonych 
przez malarzy z warszaw-
skiej grupy Czajewicza w 
kolegiacie św. Marcina. 

Najświetniejsze, te 
o nie przemijających 
wartościach, okazały się 
jednak dzieła, które nie 
były malowane z po-
czucia obowiązku (jak 
np. obrazy historyczne) 
czy też na zamówienie, 
ale te, które powstały 
z miłości do Tatr. Spę-
dzał tam każde wakacje, 
gdzie z zaprzyjaźniony-

mi góralami uprawiał wspinaczkę. Ślady 
jego twórczości na terenie sandomierskiego 
znajdziemy w kościołach Goźlic, Wojcie-
chowic i Ptkanowa.

Nadzorując prace renowacyjne w kole-
giacie opatowskiej, był częstym gościem ks. 
Fudalewskiego, z którym łączyła go wspól-
na miłość do historii sztuki . Zajmował się 
także działalnością naukową, był członkiem 
Komisji Historii Sztuki Akademii Umiejęt-
ności w Krakowie.

Gerson wystawiał swe dzieła w Warsza-
wie, Pradze, Budapeszcie, Paryżu, Wiedniu, 

San Francisco, Petersburgu, Kijowie, Lon-
dynie. Jego obrazy posiadają prawie wszyst-
kie muzea w kraju. Misją Gersona i jego 
uczniów było budzenie przywiązania do 
ziemi polskiej, krajobrazów wsi, utrwalenie 
w świadomości społecznej polskich dzie-
jów, obudzenie dumy z odrębności polskiej 
kultury i pielęgnowanie jej tradycji. 

(S.K.)
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wielki jubileusz. 500 lat Przywileju Opatowskiego
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z kart historii 

PAMIĘĆ 
O BITWIE OPATOWSKIEJ   

W 156. rocznicę powstania styczniowego i 155. bitwy opatowskiej odbyły się w 
Opatowie uroczystości patriotyczne. W sali widowiskowej Ośrodka Kultury mieszkań-
cy obejrzeli spektakl „Chwała zwyciężonym", następnie delegacje złożyły kwiaty przed 
pomnikiem mjra Ludwika „Topora” Zwierzdowskiego. 

W spektaklu „Chwała zwyciężonym” 
wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Nr 1, 
głównie klas mundurowych, ale też klas 
technikum. Układ choreograficzny do po-
loneza przygotował Marek Frejlich, tańczy-
li uczniowie klas pierwszych liceum służb 
mundurowych.

Mieszkańcy usłyszeli fragmenty prozy 
Stefana Żeromskiego, piosenkę Marka Gre-
chuty „Wolność”, utwór „Miejcie nadzieję” 

Adama Asnyka. Współ-
czesne teksty świetnie 
uzupełniały się dawnymi. 
Ciekawa była scenografia, 
skromna, oszczędna, su-
rowa, na czarnym tle flaga 
biało-czerwona, w dali 
brzozowe krzyże. Znalazł 
się też niewielki stolik z 
książkami, które zawsze 
towarzyszyły Polakom, 
czapką żołnierza z czasów 
Księstwa Warszawskiego 
jako symbolem odwagi, 

waleczności, stare zdjęcia jako pamiątki. 
Kącik odgrywał też rolę saloniku, wnętrza 
mieszkania. 

- Pokazałam retrospekcję wydarzeń 
historycznych – powiedziała reżyser spek-
taklu Edyta Gwoździk. – Był polonez na 
balu, gdzie pojawiały się głosy o tym, że 
wybuchnie powstanie, młodzi mężczyźni 
brani są do wojska. Widzimy ich determi-
nację, gdy zostawiają swoje matki, narzeczo-

ne i idą walczyć za ojczyznę. 
Padają ze sceny teksty o 
ofiarach, które pochłonęły 
walki. Jednak zakończenie 
tego widowiska jest bardzo 
optymistyczne. Przez wiele 
pokoleń ludzie się mijali, 
zostawali za sobą ślad, który 
nadal jest obecny w naszym 
życiu. Najważniejsze jest 
przesłanie kończące spek-
takl, które nawiązuje do jed-
nego z wierszy opatowskich 
poetów, że miasto zostanie i 
nadal będzie trwało. Ważne 

jest to, byśmy i my zostawili ślad dla następ-
nych pokoleń. 

Burmistrz Grzegorz Gajewski podzię-
kował młodym artystom za upamiętnienie 
powstańców, opiekunom – za przygotowa-
nie spektaklu, mieszkańcom – za tak liczne 
przybycie na uroczystości. Przypomniał, że 
powstanie styczniowe było największym 
polskim, narodowym zrywem, trwało dwa 
lata, zakończyło się upadkiem, jak poprzed-
nie listopadowe.  - Tytuł dzisiejszego spek-
taklu jest wymowny „Gloria victis”, „Chwa-
ła zwyciężonym” – podkreślił. -  Gdyby 
jednak nie ten zryw powstańców, ich odwa-
ga, wiara w to, że można być Polakiem i wal-
czyć o Polskę, chociaż jej nie ma na mapie, 
być może i nasz kraj dzisiaj byłby inny, być 
może rusyfikacja, germanizacja postępowa-
łyby szybciej.

Grzegorz Gajewski wyraził zadowole-
nie, że Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opa-
towskiej, Zespół Szkół nr 1 tak intensywnie 
zabiegają o upamiętnienie powstańców 
styczniowych, z którymi nierozerwalnie 
wiąże się też historia Opatowa. Nie ukry-
wał, że bitwa opatowska była wprawdzie 
jedną z około 200 bitew i potyczek, ale 
jedną z większych powstania styczniowego. 
Wzięło w niej udział około 1800 żołnierzy 
po obu stronach barykady. 

- Cieszę się, że w każdą rocznicę bitwy 
spotykamy się, by uczcić powstańców, bo-
hatera dowodzącego oddziałami polskimi, 
pułkownika Ludwika Zwierzdowskiego 
„Topora”, który dwa dni po przegranej bi-
twie został stracony na Rynku – powiedział. 
- Pamiętajmy o tych wszystkich powstań-
cach, bo dzięki nim jesteśmy dzisiaj Polaka-
mi. Pamiętajmy o naszych symbolach naro-
dowych, o naszych barwach. Bądźmy z nich 
dumni, dumni ze swojej historii, bo tylko 
szanując swoją historię i pamiętając o niej 
możemy przekazywać następnym pokole-
niom te wartości, które stały się najważniej-
sze dla tych, którzy ginęli za wolną Polskę 
wtedy, kiedy Polski nie było.

Po spektaklu publiczność udała się 
na rynek opatowski, gdzie nastąpiła dal-
sza część uroczystości. Wiązanki kwiatów 
przed pomnikiem mjra Ludwika „Topora” 
Zwierzdowskiego złożyli przedstawiciele 
opatowskich szkół, dyrektorzy instytucji 
oraz władze Miasta i Gminy Opatów.

Mieszkańcy wspólnie odśpiewali hymn 
państwowy. Uroczystość odbyła się pod ho-
norowym patronatem burmistrza Miasta i 
Gminy Opatów Grzegorza Gajewskiego.

Organizatorami obchodów rocznico-
wych byli: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Opatowskiej oraz Opatowski Ośrodek Kul-
tury.
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nasze firmy

W KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE
Usługi Transportowe Andrzeja Barana 

to firma znana na rynku krajowym i za-
granicznym. Wykonuje zlecenia od ponad 
30 lat i cieszy się wśród kontrahentów 
dobrą marką.  

Tradycja rodzinna 
- To jest już tradycja rodzinna, bo mój 

tata prowadził podobną działalność – mówi 
właściciel firmy Andrzej Baran. -  Zaczął w 
1956 r., mając jeden samochód i był prze-
woźnikiem do 1990 r. Swoją działalność 
rozpocząłem od 1986 r. najpierw w trans-
porcie krajowym. Sam jeździłem samocho-
dem.  

Od 1991 r. pan Andrzej uzyskał kon-
cesję na transport międzynarodowy i od 
tego czasu prowadzi transport zagraniczny. 
Takie usługi kojarzą się nieodłącznie z sa-
mochodami. Zaczynał w 1986 r. od stara. 
Samochód był uszkodzony i wymagał re-
montu. Potem miał dwa stary, a następnie 
jelcza. Gdy zaczął transport międzynaro-
dowy, nabył pierwszego dafa 2800, potem 
były już many, renault. Obecnie większość 
to właśnie te samochody. 

Początkowo prowadził jednoosobową 
działalność transportową. W1988 r., miał 
dwa samochody, zatrudnił więc jedną oso-
bę, a od 1991 r. dwie w krajowym transpor-
cie i dwie w międzynarodowym. Obecnie 
ma czternastu kierowców i dwóch mecha-
ników do obsługi technicznej.  - Posiadam 
9 manów i 5 renówek, to już poważna, li-
cząca się firma transportowa – nie ukrywa 
Andrzej Baran. - Co roku poszerzamy dzia-
łalność, przybywa samochodów. Syn rozpo-
czął ze mną pracę, pomaga mi. 

Zaczynał od materiałów budowlanych
Na początku działalności przewoził ma-

teriały budowlane różnym firmom, hurtow-
niom i osobom prywatnym z tego rejonu, 
rolnikom - płody rolne. W żniwa była cała 
akcja wożenie zboża. Obsługiwał miejsco-
wy GS w Opatowie.

W krajowym transporcie przewoził po-
tem na większą skalę bardzo dużą ilość pu-
staków. Gdy od 1991 r. rozpoczął między-
narodowy transport, to pierwsze ładunki 
stanowiło drewno, drewniane palety. I to na 
największą skalę. Woził także trochę jabłek 
na Zachód, bo nasze owoce miały wtedy 
bardzo dobrą renomę.  

- Teraz wozimy właściwie wszystko, od 
materiałów budowlanych poprzez różne 
artykuły w zależności od zapotrzebowania 
– wylicza właściciel firmy. - Tak naprawdę 

od osiemnastu lat współpracuję w 
transporcie z dwoma spedycyjnymi 
firmami duńskimi. Ta współpraca jest 
dla mnie dość korzystna i dobrze się 
układa. 

Z Dani do południowych sąsiadów 
Firmy duńskie organizują ładunki, 

Andrzej Baran jest tylko wykonawcą 
ich usług. Ładunki wozi na trasie Pol-
ska-Dania, Dania- Czechy, Słowacja, 
Węgry. I z powrotem do Danii.

Z Polski do Danii wozi przetwo-
ry sałatkowe, spożywcze z zakładu w 
Lipsku. Z Danii przywozi do nich 
słoiki, zakrętki, wszystkie niezbędne, 
potrzebne do produkcji elementy. Z 
Polski jego firma wywozi także okna wy-
twarzane w naszych zakładach, z powrotem 
– komponenty do tych okien. Przywozi też 
karmę dla ryb. 

Obecnie nie wykonuje już transportów 
w kierunku Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. 
W latach 1994-1996 dużo na Wschód szło 
elektroniki, konserw, do Moskwy bardzo 
duże ilości karmy dla psów. -Teraz jest tylko 
Polska i Czechy, Słowacja, Węgry – mówi 
Andrzej Baran. - Przewożę głównie specja-
listyczne profile aluminiowe. Obsługujemy 
duże fabryki, które je produkują.   

Oprócz dwóch spedycyjnych firm z Da-
nii, Andrzej Baran współpracuje z dostaw-
cami paliwa, między innymi z PKN Orlen 
i z firmami, które dostarczają części zamien-
ne do samochodów.  

Coraz lepiej na polskich drogach. 
Właściciel firmy przyznaje, że obecnie 

w Polsce poprawiła się infrastruktura dro-
gowa. Mamy drogi coraz lepsze, bezpiecz-
niej się po nich porusza. Po 90 kilometrach 
od Opatowa już jedzie się drogą ekspreso-
wą, a potem autostradą. - To dla nas jest na 
pewno bardzo dobra sprawa, bo samochody 
tak się nie eksploatują jak na gorszych dro-
gach – mówi Andrzej Baran. 

W Niemczech są bardzo dobre drogi, 
podobnie w Danii, gdzie infrastruktura jest  
rozwinięta, oznaczenia są widoczne. Kraj 
dość spokojny i bardzo dobrze jeździ się na 
te trasy. - W Rosji i na Ukrainie jest zły stan 
dróg – nie ukrywa właściciel firmy. -  Poza 
tym niebezpiecznie jest tam poruszać się. 
Duńska firma, z którą współpracuję, już nie 
wykonuje przewozów w tamtym kierun-
ku. Korupcja wśród służb, niebezpieczne 
parkingi, długie kolejki na granicach – to 
tylko niektóre negatywne cechy podróży 

na Wschód. Czechy, Węgry – tu sytuacja 
drogowa jest dobra, poruszamy się głównie 
autostradami, gdy tylko są dostępne. 

Teraz pomocą służy dobrze rozwinięta 
elektronika, nawigacja, kamery. Jest na-
mierzanie samochodu GPS-em, w każdym 
samochodzie dodatkowo są zainstalowane 
urządzenia, które śledzą pojazd.  W ten 
sposób można kontrolować, gdzie w danym 
momencie znajduje się samochów. To też 
wpływa na bezpieczeństwo poruszania się 
w kraju i za granicą. 

Zgodnie z przepisami
W prowadzeniu firmy teraz są duże 

ułatwienia, jak choćby elektroniczna księ-
gowość. - Nie mogę narzekać na problemy 
z Urzędem Skarbowym, PIP, BHP, ZUS, 
wszystko wykonuję zgodnie z przepisami 
– zapewnia Andrzej Baran. - Prowadząc od 
kilku lat tę działalność, to wszystkie zagad-
nienia związane z tymi instytucjami są już 
rozwiązane. Idziemy ścieżką, którą nakazu-
ją przepisy. 

Przez pewien czas trudność sprawiało 
zatrudnianie obcokrajowców. Należało wy-
pełniać dużo dokumentów, długo czekać na 
zezwolenie, co było bardzo uciążliwe. - Te-
raz wracają nasi pracownicy, polscy kierow-
cy z zagranicy i ich zatrudniamy w naszej 
firmie – mówi pan Andrzej. 

Od lat 90. główny transport odbywa 
się samochodami, nie koleją jak dawniej, 
co widzimy na drogach. Jeździ bardzo dużo 
tirów. Tak jest na całym świecie, transport 
kolejowy nie zastąpi przewozu towarów sa-
mochodami. 

Firma Andrzeja Barana daje zatrudnie-
nie wielu kierowcom, godziwe wynagrodze-
nie, za które mogą utrzymywać rodziny. 
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Akt erekcyjny szpitala w Opatowie z dnia 3 maja 1859 roku.

160 lat szpitala

początki służby zdrowia
Do naszych czasów zachowała się treść pewnego dokumentu, który zaczyna się 

od słów: „Za panowania Najjaśniejszego Aleksandra II Cesarza Wszech Rossyi Kró-
la Polskiego etc. etc. etc. Roku Tysiąc Ośmset pięćdziesiątego dziewiątego Miesiąca 
Maja 3 dnia Guberni Radomskiej w Mieście Powiatowem Opatowie, w obecności… 
(i tu następuje wyliczenie wielu osób, zarówno reprezentujących władze rosyjskie, jak 
i Polaków, związanych z tym przedsięwzięciem) odbyło się założenie kamienia Węgiel-
nego Gmachu na Szpital Powiatowy budującego się pod nazwą Świętego Leona…”

Nie od razu w szpi-
talu leczono…
Bogata historia 

Opatowa wskazuje, 
że już w XV wieku, 
nieopodal kolegia-
ty funkcjonował 
szpital. Nie był on 
instytucją medycz-
ną w dzisiejszym 
rozumieniu tego 

pojęcia. Kościół, sprawując funkcje chary-
tatywne, opiekuńcze, powszechnie organi-
zował, na ogół przy świątyniach, przytułki, 
schroniska dla bezdomnych i najuboższych. 
I o istnieniu takiego właśnie „szpitala” mo-
żemy mówić w czasach średniowiecza i póź-
niejszych. Dawny Opatów licznie zamiesz-
kiwali Żydzi i już w XVII wieku istniał tu 
„hadysz” – szpital żydowski. Słynnym w 
tamtych czasach lekarzem był Samuel Opa-
tower („z Opatowa”, 1640-1705).

Organizację nowoczesnej opieki zdro-
wotnej w mieście, oczywiście na miarę moż-
liwości XIX stulecia, rozpoczęła w 1855 r. 
Opatowska Rada Opiekuńcza. Zakupiono 
plac, należący do ówczesnego właścicie-

la Opatowa, Stanisława Karskiego. Było to 
miejsce wyjątkowe, gdyż znajdujący się na 
nim dom murowany, zwany Gubernią, sta-
nowił przez wieki siedzibę gubernatora, czyli 
namiestnika właściciela dóbr opatowskich. 
Co ciekawe, właśnie w tych okolicach słynny 
kronikarz Jan Długosz w połowie XV wieku 
lokalizował „zniszczony gród Żmigród”, a 
zwłaszcza ruiny zamku, który niegdyś naj-
prawdopodobniej był rezydencją średnio-
wiecznych właścicieli, biskupów lubuskich. 

Prezesem budowy szpitala w tym miejscu 
był Józef Kotkowski z Bodzechowa, krewny 
słynnego Witolda Gombrowicza, który z 
wielkim zapałem kierował przedsięwzięciem, 
zbierając wśród ziemiaństwa i obywateli mia-
sta datki finansowe. Wspomniany na wstępie 
dokument wymienia jako budowniczego nie-
jakiego Goreckiego („według planu Członka 
Rady Budowniczej Goreckiego”).

Wmurowania kamienia węgielnego pod 
budowę szpitala dokonał, dokładnie 3 maja 
1859 r., ks. dziekan kolegiaty Antoni Zagar-
dowicz. Wtedy też umieszczono w funda-
mentach budynku akt erekcyjny. Stało się to 
„w assystencyi” wielu zgromadzonych, na 
czele z gubernatorem radomskim „Leonty-

nem Oppermannem” (jak zapisano w doku-
mencie), czyli generałem majorem, baronem 
Leoncjuszem Karłowiczem Oppermanem, 
kierującym Gubernią Radomską w latach 
1856-1862.

Budynek w surowym stanie został jednak 
przeznaczony na koszary wojsk carskich. Ode-
grał rolę podczas powstania styczniowego, 
a dokładnie w trakcie bitwy opatowskiej 21 
lutego 1864 r., kiedy to został zdobyty przez 
powstańców. Zapewne toczyła się w nim wal-
ka, a rannych starano się leczyć niedaleko, w 
prowizorycznym lazarecie urządzonym w 
klasztorze ojców bernardynów.

Uczestnicy powstań 
i opatowski „anioł dobroci”

Represje zaborców po powstaniu stycz-
niowym nie sprzyjały organizowaniu opieki 
zdrowotnej. Dopiero 13 stycznia 1869 r. szpi-
tal został formalnie uruchomiony i znajdowa-
ło się w nim 20 łóżek. Wybitną postacią, zwią-
zaną z początkami tej placówki był Ludwik 
Bukowiecki. Jako młody lekarz przystąpił w 
1863 r. do powstańczych oddziałów, organi-
zując pomoc medyczną dla żołnierzy Langie-
wicza i Czachowskiego. Zgodnie z niepisaną 
regułą i cichym porozumieniem niósł też po-
moc rannym żołnierzom rosyjskim. Represji 
po powstaniu miał uniknąć dlatego, że wy-
leczył wysokiej rangi rosyjskiego dostojnika. 
Podjął pracę w Opatowie, organizując szpital 
od podstaw i doprowadzając go do wzorowe-
go stanu. Niestety zachorował i zmarł na tyfus 
plamisty w grudniu 1869 r., w wieku zaledwie 
33 lat. Pochowany jest na miejscowym cmen-
tarzu parafialnym.

W Opatowie, jeszcze przed założeniem 
szpitala, pracował też Fabian Wrześniowski 
wymieniany w akcie erekcyjnym jako „p.o. 
Lekarza Powiatowego”. Należy na jego te-
mat przytoczyć ciekawy cytat. Otóż w poło-
wie XIX stulecia Opatów zwiedził pewien 
badacz przeszłości i zabytków, Franciszek 
Maksymilian Sobieszczański. Oto, co zapa-
miętał, opuszczając naszą okolicę: „Byłem 
tak szczęśliwy, iż wyjechałem w licznem to-
warzystwie najzacniejszych i najpoczciwszych 
ludzi z tego miasta. Obok mnie siedział anioł 
dobroci i cnoty, tutejszy doktor medycyny 
Fabian Wrześniewski, którego wszędzie jak 
ojca ze łzami witano, a o którym tylko jeden 
powszechny głos słyszałem, że to lekarz naj-
szczęśliwszy i bezinteresowny, ubogi w do-
statek, przyjaciel ludzi i najszlachetniejszego 
serca człowiek. Przekonałem się o tem sam, 
gdy bryczkę nasze ciągle po drodze zatrzy-
mywano: to dziękował mu ktoś za odzyskane 
zdrowie, to o ratunek wzywał; a mój sędziwy 
lekarz żywo zeskakiwał z bryczki, biegł gdzie 
go wzywano, a mnie choć bardzo tem zdarze-
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maraton sukcesów Martyny 

MUZYKALNA I WRAŻLIWA

niem rozczulonego, na gościńcu zostawiał. 
Cześć ci szanowny mężu! Ale drugi raz z tak 
wziętym doktorem przynajmniej w wyciecz-
kach archeologicznych nigdy już nie pojadę”. 

Czytając, widzimy wzruszający obrazek, 
na którym widnieje XIX-wieczny lekarz-
-społecznik, całym życiem zaangażowany w 
niesienie pomocy miejscowej społeczności. 
Uczestnik ceremonii wmurowania kamienia 
węgielnego pod szpital, Fabian Wrześniow-
ski (a nie Wrześniewski) był synem Józefa i 
Teresy Bełdoszewskiej. Urodził się w Ko-
przywnicy w roku 1796. Zamieszkiwał w 
Opatowie i tu wykonywał zawód lekarza, po-
siadając tytuł Magistra Medycyny i Farmacji. 
Żonaty był z Urszulą Hauer, z którą zawarł 
ślub w Warszawie w 1829 r. Jak łatwo poli-
czyć, w czasie spotkania z Sobieszczańskim 
„sędziwy anioł dobroci i cnoty” liczył sobie 
55 lat.

Przy okazji jubileuszu 160. rocznicy po-
wstania szpitala w Opatowie można wspo-
minać wielu zasłużonych dla jego powstania 
i rozwoju lekarzy, jak choćby uczestnika po-
wstania listopadowego Leona Szancera. Ten 
doświadczony i zamożny medyk ustanowił 
część swojego majątku jako darowiznę na 
rzecz dokończenia budowy szpitala. Zda-
niem Stefana Kotarskiego imię św. Leona 
nadano właśnie na cześć doktora Szancera 
oraz Leona Jasińskiego, który jednak wła-
ścicielem miasta był krótko, tylko w 1863 r. 
Szpital natomiast posiadał imię od samego 
początku, zapisane w akcie erekcyjnym. O 
szybkim rozwoju placówki świadczą dane z 
1873 r., według których leczono w niej 345 
pacjentów.

Kilkadziesiąt postaci pracujących w 
Opatowie lekarzy przedstawił w swoim 
opracowaniu dr Jan Bohdan Gliński (zob. 
„Spis lekarzy”, „Opatów” nr 1 (13), styczeń-
-marzec 2015, s. 21-22). Początki istnienia 
miejscowej placówki leczniczej i niektóre 
związane z nią osoby zostały tutaj tylko za-
rysowane. Mam nadzieję, że zachęci to do 
refleksji nad bogatymi tradycjami, przeszło-
ścią, ale i współczesnością opatowskiego 
szpitala. 

Zbigniew Zybała
Źródła:
Aleksandra Gromek-Gadkowska, Szpitale w 

Opatowie w XV – XIX wieku; Krótka historia bu-
dowy szpitala św. Leona w Opatowie; Krótkie bio-
gramy opatowskich lekarzy, Ziemia Opatowska, 
nr 12/1997.

Andrzej Żychowski, Leon Szancer – powsta-
niec i lekarz, Ziemia Opatowska, nr 22/2008.

Franciszek Maksymilian Sobieszczański, Wy-
cieczka archeologiczna w niektóre strony Guber-
nii radomskiej odbyta w miesiącu wrześniu 1851 
roku, Warszawa 1852.

Informacje o Fabianie Wrześniowskim po-
chodzą z: http://www.katalogszlachty.com/Bio-
gramy (gdzie błędnie podano miejsce urodzenia 
jako „Rozprzywnica”) 

11 stycznia 2019 r. w Oświęcimskim 
Centrum Kultury odbył się pod patrona-
tem Prezydenta Miasta Oświęcim XIV 
Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek ,,Hej 
kolęda, kolęda”.

Konkurs rozegrany został w kategorii 
solistów oraz zespołów w trzech grupach 
wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat.  
Poziom artystyczny uczestników był wy-
soki. Jury doceniło wielki talent Martyny. 
Pokonała nawet uczniów ze szkół muzycz-
nych, którzy uczestniczyli w tym konkursie.

Kolejnym konkursem, gdzie śpiewała 
Martyna był II Festiwal Kolęd i Pastorałek 
,,Nocy Niepojęta”, który odbył się 12 stycz-
nia w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzy-
skiej w Kałkowie-Godowie. Organizatorem 
była Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbe 
w Kałkowie-Godowie oraz Gminny Ośro-
dek Kultury Sportu i Rekreacji w Pawło-
wie. Spośród 45 uczestników jury wyłoniło 
laureatów w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Martyna Wójcik zajęła w nim 
I miejsce.

15 stycznia 2019 r. Martyna została 
zaproszona przez jurorów do udziału w 
koncercie galowym V Ogólnopolskiego 
Konkursu Kolęd i Pastorałek ,,Kolędujemy 
Razem” w Łodzi. Koncert ten odbył się w 
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. 
Docenienie talentu Martyny jest tym więk-
sze, że w koncercie galowym mogli wystąpić 
tylko laureaci pierwszych miejsc w każdej 
kategorii. 

Konkurs cieszył się wielkim zaintere-
sowaniem wśród młodzieży. Zgłosili się do 
niego uczestnicy ze 110 szkół z całej Polski. 
Jury przesłuchało w ciągu 2 dni 770 wy-

Martyna Wójcik jest uczennicą Szkoły Podstawowej nr 2 w Opatowie. Uczęszcza 
do klasy III gimnazjum. Jest bardzo utalentowana i pracowita. Ma na koncie liczne 
sukcesy w różnych konkursach wokalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich, ostatnio - 
w konkursach kolęd i pastorałek.

konawców. Organizatorem konkursu była 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna 
i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Na-
uczycieli w Łodzi. Jurorzy, pod przewodnic-
twem Michała Jana Barańskiego, dyrygenta 
w Teatrze Wielkim w Łodzi, chórmistrza, 
to prawdziwe autorytety w dziedzinie mu-
zyki i wokalistyki. 

Jury zgodnie przyznało I miejsce w ka-
tegorii solistów Martynie Wójcik. Było pod 
wrażeniem jej muzykalności i wrażliwości. 
Jest to wielki sukces uczennicy, która kolej-
ny raz udowodniła, że ciężka praca i talent 
może przynieść tak wspaniałe wyniki. Do 
wszystkich konkursów uczennicę przygoto-
wała Iwona Budzeń – nauczycielka muzyki 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Opatowie.
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pożegnanie duchownego

PROBOSZCZ Z PTKANOWA 
ODCHODZI DO IWANISK

- Muszę wyrazić uczucie niedosytu, 
nie było nam dane współpracować ze sobą 
długo – powiedział po zakończeniu mszy 
burmistrz Grzegorz Gajewski. – Myślę, 
że spełnią się plany, o których mówiliśmy. 
Mam nadzieję, że współpraca z nowym pro-
boszczem będzie tak owocna jak dotych-
czas. Zostawiasz parafię z uczuciem smutku, 
ale też, jak dzisiaj słyszeliśmy, rozśpiewaną i 
scementowaną. Serdecznie ci dziękuję, że w  
naszym imieniu modliłeś się do Boga. 

Burmistrz w imieniu mieszkańców mia-
sta i gminy ofiarował księdzu rzecz  symbo-
liczną, szczególnie wyrażającą obecny czas, 
„Lament Opatowski”. Życzył, by ten dar 
przypominał księdzu wszystkie dobra miej-
sca, w których będzie przebywał. 

Księdza Leszka Zajezierskiego poże-
gnała w imieniu parafian i mieszkańców 
radna powiatowa Barbara Kasińska. Przy-
pomniała, że po kilku latach współpracy 
przyszedł czas  pożegnania. Podziękowała 
za msze święte, za wszystko, co ksiądz czynił 
dla kościoła. - Poznaliśmy cię jako praco-

witego człowieka, proboszcza, który swoją 
postawą potrafił przybliżyć nas do kościoła, 
zachęcić młodzież do pracy – podkreśliła. 
- Jesteś dobrym gospodarzem, zadbałeś o 
otoczenie kościoła, cmentarz. Dziękujemy 
za dobro, które nam wyświadczyłeś. Swoim 
postępowaniem byłeś dla nas wzorem. Do 
życzeń dołączamy modlitwę, obraz artysty 
krakowskiego, który przedstawia naszą pa-
rafię. 

Pr z y jacie l 
kanonika Lesz-
ka Zajezier-
skiego, ksiądz 
Jerzy Niedbała 
nie ukrywał, 
że ta przepro-
wadzka do-
padła księdza 
znienacka. Ani 
to czas prze-
prowadzek, ani 
decyzja przygo-
towana w wiel-

Proboszcz parafii św. Idziego w Ptkanowie, ksiądz kanonik Leszek Zajezierski zo-
stał pożegnany przez mieszkańców i przeszedł do parafii w Iwaniskach. We mszy i uro-
czystościach uczestniczył burmistrz Grzegorz Gajewski, radny Waldemar Bocheński. 

kim poście. I to tak nagle trzeba to wszyst-
ko zostawić. Parafię w Ptkanowie obejmuje 
ksiądz Rafał Golonka.  - Planowałeś tyle 
przedsięwzięć - mówił. - Gdybyś szedł na 
gorszą parafię, to byśmy cię nie puścili, ale 
ksiądz biskup cię wyróżnił. Idziesz do lep-
szej parafii. Docenione zostały wszystkie 
twoje zasługi. Biskup cię dostrzegł. Bę-
dziesz księdzem dziekanem w Iwaniskach. 
Życzymy ci następnych godności, stano-
wisk.    

Przedstawicielka scholi, Krystyna Kro-
czak podziękowała księdzu za pracę, która 
często nie była łatwa. Księdza pożegnali 
także strażacy.  - Zawsze byliście dla mnie 
wsparciem, zawsze mogłem na was liczyć – 
zwrócił się ksiądz proboszcz Leszek Zaje-
zierski do mieszkańców. – Otrzymałem od 
was wiele życzliwości, wiele dobra. Zawsze 
będę o was pamiętał. Jesteście moimi przy-
jaciółmi. Będzie mi was brakować. Życzę 
wam opieki św. Idziego, który jest świętym 
od trudnych spraw.  

Proboszcz Leszek Zajezierskie podzię-
kował za współpracę Radzie Parafialnej, 
sołtysom, radnemu Waldemarowi Bo-
cheńskiemu, burmistrzowi Grzegorzowi 
Gajewskiemu, starostwu, radnej Barbarze 
Kasińskiej. Parafianie, mieszkańcy, zapro-
szeni goście zostali na koniec poczęstowa-
ni wielkim tortem.       
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przed pomnikiem „Topora”

POCHODNIE DLA WYKLĘTYCH

Organizatorzy uroczystości: Tomasz Staniek, starosta opatowski i Grzegorz Ga-
jewski, burmistrz miasta i gminy Opatów wspólnie ze: Stowarzyszeniem „Opatowska 
Starówka”, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Ziemi Opatowskiej oraz Opatowskim 
Ośrodkiem Kultury i Powiatowym Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Opatowie. 
Patronat honorowy sprawował szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych, Jan Józef Kasprzyk. 

W niedzielę, 3 marca, o godzinie 18 od-
było się zwieńczenie trzydniowych obcho-
dów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych". Mieszkańcy miasta zgroma-
dzili się z pochodniami przed pomnikiem 
Ludwika Zwierzdowskiego „Topora”. 

Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego 
im. Bartosza Głowackiego wystąpiła z krót-
kim programem artystycznym.  – Żołnierze 
wyklęci byli żołnierzami polskiego powo-
jennego podziemia niepodległościowego i 
antykomunistycznego, którzy stawiali opór 
sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej 
Związkowi Radzieckiemu – mówili ucznio-
wie, których przygotowała do występu Ewa 
Siwecka. - Walcząc z siłami nowego agresora, 
musieli zmierzyć się z wymierzoną w nich 
ogromną propagandą Polski Ludowej, która 
nazywała ich bandami reakcyjnego podzie-
mia.     

Starosta opatowski, Tomasz Staniek 
przypomniał, że w czasach komunistycznych 
nazywano ich wyklętymi, bo nie godzili się 
na okupację sowiecką. Oddali swoje życie za 
wiarę, miłość do ojczyzny. - Przez lata pamięć 
o nich próbowano wymazać z kart historii – 
powiedział starosta. - Ginęli w męczarniach 
ubeckich, w katowniach NKWD. Zakopano 
ich pod ziemią, ale zapomniano, że ich ciała 
stały się ziarnem, które dziś wydało plony. 
Plon w postaci was, droga młodzieży XXI 
wieku, która kultywuje pamięć o żołnierzach 
niezłomnych. 

Specjalny list od Jana Józefa Kasprzy-
ka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, odczytał Woj-
ciech Lesiak. – Gorąco pozdrawiam uczest-
ników obchodów przywracających pamięć o 
najwierniejszych żołnierzach Rzeczpospoli-
tej, którzy prowadzili nierówną walkę z bez-
względnym wrogiem. Żołnierze ci stali się 
bohaterami polskiej historii. To im historia 
przyznała rację. Chwała bohaterom!   

Burmistrz Opatowa, Grzegorz Gajewski 
odczytał apel poległych. Wyczytał między in-
nymi nazwiska takich bohaterów, jak: generał 
Stanisław Gano, generał Franciszek Kamiński, 
Władysław Jasiński „Jędruś”, major Jan Piwnik 
„Ponury”, major Eugeniusz Kaszyński „Nurt”, 
podporucznik Konrad Suwalski „Mruk”, 
podporucznik Władysław Pietrzykowski „To-
pór”, podporucznik Włodzimierz Olchowiak 
„Zawisza”, Józef Piwnik „Topola”, rotmistrz 
Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna „Inka”, 
Hieronim Dekutowski „Zapora”. 

Grzegorz Gajewski podziękował 
młodzieży za udział w uroczystościach 
i pielęgnowanie pamięci o bohaterach. - 
Dzięki wam pamięć 
o tych ludziach zo-
stała wskrzeszona i 
mogła zostać sfor-
malizowana usta-
nowieniem dnia 1 
marca Narodowym 
Dniem Pamięci 
„Żołnierzy Wyklę-
tych” – powiedział. 
- Jestem pewien, że 
jeśli utrzymacie tę 
postawę, my poko-
lenie trochę starsze 
możemy być spo-
kojni o polskość i o 
Polskę.       

Mieszkańcy złożyli wieńce i wiązanki 
przed pomnikiem Ludwika Zwierzdow-
skiego „Topora”. W Podziemnej Trasie Tu-
rystycznej odbyła się opatowska premiera 
filmu „Tarzan - ułan z Zawichostu”. To fabu-
laryzowany dokument, który został zreali-
zowany przez Fundację „Odzyskajmy Naszą 
Historię” i Stowarzyszenie „Ostrowieccy Pa-
trioci”. Film przedstawia postać wachmistrza 
Tomasza Wójcika „Tarzana", legendarnego 
żołnierza Wojska Polskiego, partyzanta NSZ 
i AK na świętokrzyskiej ziemi. Gośćmi spe-
cjalnymi pokazu był reżyser filmu, Sławomir 
Mazur oraz jego współtwórcy. Po filmie od-
była się dyskusja.
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DZIECI POZNAJĄ ZAWODY
przedszkole z ciekawym programem

Pod koniec marca w Przedszkolu Pu-
blicznym gościli uczniowie Zespołu Szkół 
Nr 1 w Opatowie wraz z wychowawcą . W 
czasie spotkania przedstawili przedszko-
lakom różne, ciekawe zawody. 

Swoje stoiska zaprezentowali uczniowie 
kształcący się w profesji: fryzjer, rolnik i bu-
dowlaniec. Omówili umiejętności i predys-
pozycje, jakie trzeba posiadać, by wykonywać 
wybrany zawód. Ogromnym zainteresowa-
niem cieszyły się praktyczne pokazy, w któ-
rych udział wzięły przedszkolaki. Było ukła-
danie i czesanie włosów, budowanie muru, 
wytyczanie pionu i poziomu powierzchni 
czy rozpoznawania zbóż. Wiele emocji 
wzbudziła u dzieci opieka nad zwierzętami 
gospodarskimi: królikiem i kogutem. 

- Cieszymy się bardzo, że spotkania z 
uczniami dotyczące poznawania zawodów 
będą odbywać się cyklicznie – mówi dy-
rektor przedszkola Marta Popek. - Już dziś 
czekamy na kolejną wizytę.

W przedszkolu prowadzenie działań 
związanych z preorientacją zawodową jest 
już tradycją. W tym roku zmieniła się nie-
co forma organizacji zawodoznawstwa w 

placówce. - Chcemy, by dzieci wstępnie 
zapoznawały się z wybranymi zawodami, z 
którymi mogą się spotkać w najbliższym ich 
otoczeniu – dodaje dyrektor Marta Popek. 
- Dlatego zapraszamy do naszej placówki 
przedstawicieli różnych zawodów lub uda-
jemy się do ich zakładów pracy. Jesteśmy 
pewni, że te zajęcia edukacyjne przyczynia-
ją się do rozwijania zainteresowań dzieci. 
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PRZEPIS NA BABKĘ 
DROŻDŻOWĄ NA 2 BLASZKI

kulinaria

odpady komunalne

Składniki: 
1 kg maki, 1 szklanka 

cukru, 10 dkg drożdży, 
1,5 szklanki mleka, cukier 
waniliowy, 2 jajka i 5-6 
żółtek, 1 kostka margary-
ny, szczypta soli, garstka 
rodzynek.

Wykonanie:
Zarabiamy rozczyn z drożdży, części mle-

ka i odrobiną cukru. Przesianą mąkę wsypu-
ję do miski, dodajemy cukier, resztę mleka, 
cukier waniliowy, żółtka, szczyptę soli. To 
wszystko mieszamy z wyrośniętym podwój-
nie rozczynem, wyrabiamy, aż zacznie odsta-
wać od miski i zostawiamy do wyrośnięcia. 
Powtórnie wyrabiamy i zostawiamy, aż pod-
rośnie, potem wyrabiamy po raz trzeci. Do ta-
kiego ciasta wlewamy roztopiony lekko ciepły 
tłuszcz, dodajemy rodzynki. Ciasto wyrabia-
my, aż odstaje i zostawiamy w ciepłym miejscu 
przykryte ręcznikiem do wyrośnięcia. 

Piekarnik włączamy na 190˚C i wyrośnię-
te ciasto przekładamy do 2 foremek wyłożo-
nych papierem do pieczenia i wstawiamy do 
piekarnika na 40-45 minut. Po ok. 30 minu-
tach pieczenia zmniejszamy temperaturę na 
180˚C. Sprawdzamy ciasto patyczkiem, jeśli 
jest suchy, dopiero wyjmujemy. Jeżeli chcemy, 

aby ciasto było z kruszonką to z w/w skład-
ników odejmujemy po troszku margaryny, 
cukru i mąki i robimy kruszonkę, którą posy-
pujemy wyrośnięte ciasto i leciutko przygnia-
tamy. Tak posypane ciasto wkładamy jeszcze 
do piekarnika dla podrośnięcia.

Życzę dobrego pieczenia i serdecznie po-
zdrawiam

s. Małgorzata Czarnecka SM
Kochani Mieszkańcy Miasta i Gminy 

Opatów! 
Na zbliżające się Święta Wielkanocne w 

imieniu swoim, Sióstr i Mieszkanek Schroniska 
dla Osób Bezdomnych w Lipowej życzę wiele 

mocy i pokoju, radości i ufności, potrzebnych 
łask i Bożego i błogosławieństwa  płynącego od 
Zmartwychwstałego Jezusa dla Waszych Ro-
dzin, Dzieci oraz Osób samotnych i niepełno-
sprawnych. Po każdym Wielkim Piątku nastąpi 
zawsze Zmartwychwstanie.

Dziękujemy za duchowe i materialne 
wsparcie.

Zapewniamy o naszej pamięci w modli-
twie.

Ze względu na duże opłaty za gaz bardzo 
proszę o pomoc poprzez przekazanie 1 % podat-
ku dochodowego na nasze schronisko, na KRS 
NR:: 0000175353, z dopiskiem :”Na schroni-
sko dla Kobiet w Lipowej” lub na konto w Ban-
ku Pekao SA nr: 78 1240 2773 1111 0010 
0948 0354

Z góry składam serdeczne Bóg zapłać, 
z modlitwą - s. Małgorzata Czarnecka SM

NOWE STAWKI 
Rada Miejska podjęła uchwałę o no-

wych stawkach opłat za odpady komunalne, 
które wynikają z nowych opłat marszałkow-
skich i kosztów magazynowania w Janczy-
cach. 

- Od 2013 r., czyli od czasu zmiany gospo-
darowania odpadami komunalnymi, stawki 
nie były zwiększane- wyjaśnia burmistrz Grze-
gorz Gajewski. -  Wzrost opłat marszałkow-
skich i kosztów magazynowania, utylizowania 
odpadów na wysypisku w Janczycach dopro-
wadził to do tego, że przy próbie rozstrzy-
gnięcia przetargu na 2019 r. gmina musiałaby 
dołożyć ponad 400 tys. zł, czego robić nam 
nie wolno. Regionalna Izba Obrachunkowa 
wytyka to jako nieprawidłowość. Zgodnie z 
intencją ustawodawcy gospodarka śmieciowa 
powinna się bilansować na zero. By nie do-
kładać z budżetu gminy do gospodarowania 
śmieciami, musieliśmy wyliczyć koszty, które 

poniesiemy w związku z rozstrzygniętym prze-
targiem i do tego dostosować stawki. Są one po-
równywalne do tych obowiązujących w innych 
miejscowościach, oprócz Tarnobrzega, gdzie 
mieszkańcy płacą 18 zł za śmieci segregowane.  

Radni ustalili miesięczną stawkę opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zbieranymi w sposób selektywny: w rodzinach 
1- 4-osobowych po 10 zł od każdego miesz-
kańca, w rodzinach 5-8-osobowych po 10 zł od 
mieszkańca dla pierwszych 4 osób i po 5 zł od 
5 do 8 osoby, w rodzinach 9-osobowych i po-
wyżej po 10 zł od mieszkańca dla pierwszych 4 
osób, po 5 zł od 5 do 8 osoby i po 2 zł od każdej 
następnej. 

W przypadku nieruchomości zamieszka-
łych o zabudowie jednorodzinnej wyposażo-
nych w kompostownik i zagospodarowujących 
odpady biodegradowalne we własnym zakresie 
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zbieranymi w sposób selektyw-
ny radni ustalili w wysokości: w rodzinach 

1- 4-osobowych po 8 zł od każdego miesz-
kańca, w rodzinach  5-8-osobowych po 8 zł 
od mieszkańca dla pierwszych 4 osób i po 5 zł 
od 5 do 8 osoby, w rodzinach 9-osobowych i 
powyżej po 8 zł od mieszkańca dla pierwszych 
4 osób, po 5 zł od 5 do 8 osoby i  po 2 zł od 
każdej następnej. Stawka za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane w 
sposób nieselektywny wynosi 18 zł od osoby.

Rada Miejska zdecydowała także o opła-
tach dla rodzin i osób samotnych  pobie-
rających zasiłek stały  na podstawie decyzji 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Ustaliła także 
opłaty za pojemniki, w których będą groma-
dzone odpady selekcjonowane.

Dotychczas cena przyjęcia odpadów ko-
munalnych w Janczycach wynosiła 291,60 zł 
brutto za tonę, od 1 stycznia wzrosła do 457 zł. 
Wzrosła także wielkość odpadów pod wzglę-
dem tonażu, na przykład tylko do październi-
ka 2018 r. z terenu gminy wysłano 1933 tony, 
tymczasem za cały 2012 r. - 1985 ton. 
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W sali obrad Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej 4 i 5 
października 1969 r., w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w 

Opatowie. Pani Helena siedzi obok Wiesława Strąpocia. 

Zebranie ZNP, 1970 r. Siedzą: pani Helena,  prezes Zarządu ZNP 
Józef Staniszewski,  inspektor szkolny Antoni Suchojad                            

Przed pomnikiem ku czci pomordowanych i poległych nauczycieli 
ziemi opatowskiej. Widoczni na zdjęciu: Irena Szczepańska, Hele-
na Stępień, Barbara Kazańska. Pomnik odsłonięto w 1965 r. z oka-
zji 60-lecia ZNP. Zaprojektował go Stefan Dulny, artysta rzeźbiarz 
z Kielc pochodzący z Brzezia koło Opatowa. Fundusze na budowę 
zostały zgromadzone dzięki ogromnej ofiarności nauczycieli, mło-

dzieży, mieszkańców miasta i powiatu opatowskiego. W czasie 
uroczystości odbyła się również akademia z okazji Dnia Nauczy-

ciela. Oddział ZNP otrzymał tego dnia sztandar związkowy. 

Konferencja sprawozdawczo-wyborcza ZNP 1968 r., od lewej wi-
doczna Balbina Kwiatkowska, kierownik przedszkola w Opatowie, 

pani Helena, Marian Plaskura z Ożarowa.  

Zabawa 
szkolna, 

1961/1962 r. 

Od 1979 r. zajęła się pracą w organizacjach pozarządowych, zaj-
mując się między innymi adopcją dzieci. Decyzją Biskupa Kielec-
kiego została powołana do pracy społecznej w Katolickim Ośrodku 
Adopcyjno-Opiekuńczym Kurii. Od 13 lat jest wolontariuszką w 
Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Otrzymała dy-
plom i statuetkę „Laur Wolontariatu 2015 r.”. Przez 30 lat była wi-
ceprezesem Towarzystwa Kultury Teatralnej w Kielcach, piastowa-
ła funkcję wiceprezesa struktur wojewódzkich Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kielcach. 

- Przyjeżdżam często do Opatowa, mam tutaj wielu przyjaciół 
i znajomych – mówi Helena Stępień. -  Zatrzymuję się u bratanicy, 
gdzie spotykam się z dużą serdecznością i szacunkiem. I wiem to na 
pewno, że „Do Ciebie, Opatowie, gdy wrócę podróży mej stanie się 
kres”. Wiem też, że ze wszystkiego, co mam najlepsze, to jest moja 
rodzina i Opatów jako mój dom rodzinny.    

Rodzice pani Heleny: Sabina (ur. 1908 r.), Mikołaj (ur. 1903 
r.), dziadkowie:  Marianna i Franciszek Gaszewscy oraz Konstancja 
i Stanisław Stępniowie. Rodzeństwo: Zofia, nauczycielka SP nr 2 w 
Opatowie, Lucyna, pracownica poczty w Opatowie i w Kielcach, 
Stanisław, księgarz, pracownik Urzędu Skarbowego w Opatowie. 
Wszyscy pochowani na cmentarzu w Opatowie. Brat ojca pani He-
leny, Antoni Stępień, absolwent opatowskiego gimnazjum, po woj-
nie w 1946 r. wyjechał ze swoją rodziną do Katowic. Bardzo często 
odwiedzał Opatów, był lokalnym patriotą, tęsknił za miastem. - W 
czasie pogrzebu w Katowicach mój ojciec rzucił garść ziemi opa-
towskiej na trumnę swego brata. – podkreśla pani Helena.
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stara fotografia

Klasa II SP w Opatowie z nauczycielką Reginą Szczekocką. He-
lena Stępień w środku, uśmiecha się, 1943 r. Na dole pierwsza z 

prawej strony Alina Klimont. 

Grono nauczycielskie SP nr 3 w Opatowie, Rok szkolny 1961/62. W 
środku kierownik szkoły, Maria Pachniak. Helena Stępień w pierw-

szym rzędzie od góry z lewej strony. Na fotografii: Krystyna Czernik, 
Irena Matusiak, Anna Lis, Anna Kotwica, Irena Karbowniczek. 

Dożywianie dzieci w VII b SP nr 1. Stoi nauczyciel Ludwik Jagieł-
ło, kierownikiem szkoły był Stanisław Mroczek. Helena Stępień 

siedzi w pierwszej ławce w pobliżu Ludwika Jagiełły. 

III klasa Liceum Ogólnokształcącego w Opatowie, 1949 r. Helena Stępień na górze w środku drugiego rzędu. 

Helena Stępień ze swymi uczniami w SP nr 3, 
rok szkolny 1961/62. 
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stara fotografia

cd na str. 22 i 23

Z albumu nauczycielki 
i wolontariuszki 

Mama pani Heleny, Sabina, 
wcześnie osierocona, wycho-
wywana w rodzinie starszej 

siostry Anny Bąk. Mimo zdol-
ności, nie mogła kontynuować 
nauki. Nadzwyczaj pracowita i 
lubiana, zmarła mając 66 lat. 

Helena Stępień z lalką, 1940 r. 

Pamiątka Komunii Świętej, 1942 r. 

Ojciec pani Heleny, Mikołaj, 
od 16 roku życia związany z 
ochotniczym pożarnictwem, 
na 4 miesiące przed śmiercią 

prowadził grupę młodych 
strażaków ulicami Opatowa. 
Zmarł w 1983 r., pochowany 
w mundurze strażackim. Przy 

trumnie strażacy trzymali wartę 
i nieśli trumnę na cmentarz. 
W 1986 r. otrzymał pośmiert-
nie Złoty Medal za Zasługi dla 

Pożarnictwa. 

Na schodach jednego z domów, druga od lewej strony pani Hele-
na, 1940 r. 

Helena Stępień urodziła się w 1933 r. w Opatowie, obecnie 
mieszka w Kielcach. Pracowała w oświacie od 18 roku życia, naj-
pierw jako nauczycielka w szkole Podstawowej nr 2, potem w biu-
rze Związku Nauczycielstwa Polskiego. W latach 70. była wiceku-
ratorem oświaty w Urzędzie Wojewódzkim. 


