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prace konserwatorskie, prace budowlane

Klasztor odzyskuje 
blask

W październiku ubiegłego roku rozpoczęły się prace konserwatorskie przy kościele 
oo. Bernardynów w Opatowie. Odnowienia wymagała górna część frontonu, z której 
odpadał tynk.

Odnowiona fasada
Dzięki funduszowi Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego udało się odno-
wić fasadę kościoła. Sprzyjająca pogoda po-
zwoliła na szybkie ukończenie prac w grudniu 
ubiegłego roku. Renowacji wymagała także 
figura Matki Bożej, która wkrótce powróci na 
swoje miejsce. Usunięcie farby i oczyszczenie 
drewnianej figury ukazało jej prawdziwe pięk-
no; bogate zdobienia i faktury Nie byłoby to 
możliwe, gdyby nie pomoc życzliwych osób 
i instytucji w przygotowaniu dokumentów. 
Prace wykonane przez firmę z odpowiednimi 
uprawnieniami pozwoliły przywrócić należy-
ty blask naszej świątyni także na zewnątrz.

Liczymy, że w obecnym, 2020 r., prace 
obejmą ścianę północną i zachodnią kościoła. 
Klasztor czeka na swój czas. Nadal będzie od-
zwierciedlał historię miasta, które może zna-
czyć zdecydowanie więcej niż obecnie.

Wśród najcenniejszych zabytków
Klasztor i kościół oo. Bernardynów w 

Opatowie należą do najcenniejszych zabyt-
ków południowej Polski - ziemi świętokrzy-
skiej. Bernardyński klasztor ulokowany w 
miejscu prasłowiańskiej osady zwanej Opa-
towskim Żmigrodem oraz na fundamentach 
pierwszego opatowskiego kościoła parafialne-
go, w którym posługę proboszcza pełnił św. 
Stanisław Męczennik jest skarbem Opatowa.

Historia klasztoru jest tożsama z historią 
miasta. Opatów dzięki strategicznemu poło-
żeniu pretendował do przywilejów, a także do 

wyjątkowej pozycji w regionie. 
Z tego względu doprowadzono 
do tego, aby bernardyni, których 
klasztory powstały w Krakowie, 
Warszawie i Wilnie przybyli do 
Opatowa.

Losy miasta były rozczaro-
wujące. Z wielkości i perspektyw 
pozostały wspomnienia. Rów-
nież stan klasztoru odzwiercie-
dla stopniowe marginalizowa-
nie opatowskiego ośrodka. Z 
dumnego pięknego kompleksu 
klasztornego pozostał fragment, 
który szczyci się historią zeszłych 
czasów. Klasztor w ciągu wie-
ków utracił swój blask i kształt, 

a ukryty za przerośniętymi drzewami, jest 
prawie niedostrzegalny dla przejeżdżających 
przez Opatów.

Również o tragicznych losach tego 
miejsca świadczy fakt, że bernardyni zostali 
przepędzeni ze swojego domu. Klasztor pod 
niebernardyńską opieką popadł w stopniową 
ruinę, do czego przyczyniły się i tragiczne losy 
Polski. Zburzony klasztor nie został do tej 
pory odbudowany, a kolejni bernardyni przy-
bywający do Opatowie, dzięki hojności, pracy 
i poświęceniu opatowian stopniowo dążą, aby 
kościół i klasztor odzyskały swój pierwotny 
stan.

Co jeszcze do wykonania?
Obecne prace remontowe są tylko frag-

mentem tego, co powinno dziać się przy mu-
rach średniowiecznego kompleksu. Fasada 
kościoła, która z różnych powodów podda-
wana jest co kilkanaście lat pracom renowa-
cyjnym ponownie odzyskała blask. Niemniej 
takie zabiegi powinny objąć pozostałe mury, 
które w wielu miejscach domagają się natych-
miastowej interwencji.

Równie poważnym wyzwaniem sięgają-
cym w tym momencie sfery marzeń jest odbu-
dowa klasztoru. W czasie rozwoju turystyki, 
miejsca zapomniane lub odkrywane na nowo 
- takie jak opatowski klasztor, mogą stać się 
wielkim atutem miejsca, które za kilka chwil 
przez większość kierowców będzie omijane.

Szczególną rolę w sferze turystyki religij-
nej odgrywają sanktuaria. Cudowny obraz 

Matki Bożej Opatowskiej przyciąga wiernych 
z różnych miejsc. Wnętrze świątyni dla wie-
lu jest wyjątkowym odkryciem. Liczymy, że 
Opatowska Pani prowadząca po pokrzyżowa-
nych drogach, przyczyni się do tego, że ludzie 
kroczący z różnymi doświadczeniami, tu w 
Opatowie odnajdą ukojenie.

Dlatego klasztorne mury, w których moż-
na odpocząć, przeżyć rekolekcje, skosztować 
potraw z zakonnej kuchni są atutem dla po-
szukiwaczy zapomnianych miejsc. Również 
baza noclegowa w odbudowanej i przebudo-
wanej przestrzeni klasztoru, mogłaby stano-
wić miejsce do zatrzymania się na dłużej tu-
rystów, a dla mieszkańców źródłem dochodu.
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z życia samorządu
Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy 

Miasta i Gminy Opatów,

Oddajemy dzisiaj 
w Państwa ręce wiosen-
ny egzemplarz naszego 
kwartalnika. Bardzo 
się cieszę, że to samo-
rządowe pismo cieszy 
się Państwa niesłabną-
cym zainteresowaniem 
i – jak to się zwykło 

mówić – „rozchodzi się jak ciepłe bułeczki”.
Kwartalnik trafia do Państwa rąk w bar-

dzo trudnym czasie, w sytuacji jaka w na-
szym kraju nie zdarzyła się od dziesięcioleci. 
Epidemia koronawirusa, która trafiła do Pol-
ski, wywróciła do góry nogami nasze codzien-
ne życie i przewartościowała nasz sposób 
myślenia. Niestety, obecna sytuacja nałożyła 
na nas wszystkich istotne ograniczenia, któ-
re są jednak niezbędne dla powstrzymania 
rozprzestrzeniania się epidemii. Chcę Pań-
stwu podziękować za to, z jaką ostrożnością 
podchodzicie Państwo do ryzyka zarażenia i 
jak bardzo staracie się Państwo podporząd-
kować zaleceniom służb epidemiologicznych, 
unikając spotkań towarzyskich, dużych sku-
pisk ludzkich, jak również spędzając więk-
szość czasu wolnego w swoich domach. Jestem 
dumny z tego, że Mieszkańcy Opatowa w 
zdecydowanej większości wykazują się w 
chwili próby daleko większą odpowiedzial-
nością niż mieszkańcy innych miast w kraju 
i za granicą.

Chcę także podziękować wszystkim, któ-
rzy w tym czasie nie opuszczają swoich sta-
nowisk pracy, służąc innym; w szczególności 
pracownikom służby zdrowia, sklepów, pocz-
ty, kierowcom i wszystkim, dzięki którym 
możemy funkcjonować w miarę normalnie. 
Dziękuję również wolontariuszom, którzy 
nieodpłatnie pomagają osobom starszym i 
niesamodzielnym w zakupach i wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w ak-
cje pomocowe. 

Dziś nie wiemy jeszcze jak długo potrwa 
ta nadzwyczajna sytuacja, ani jakie będą jej 
skutki dla naszej Gminy. Pewne jest jednak, 
że będą one negatywne i postawią nasz samo-
rząd w ciężkiej sytuacji finansowej. Niestety, 
spadek przychodów opatowskich firm prze-
łoży się bezpośrednio na spadek przychodów 
gminy, a to z kolei będzie musiało spowodo-
wać mniejsze niż zakładaliśmy wydatki z 
naszego wspólnego budżetu. Tym niemniej 
staramy się bardzo mocno w dalszym ciągu 
prowadzić wszystkie zaplanowane prace tak, 
aby zrealizować jak najwięcej ze zgłaszanych 
przez Państwa potrzeb, nie zapominając przy 
tym o pracach strategicznych, przyszłościo-

wych, związanych z wizją Opatowa za 20-
30 lat. 

Pierwszy kwartał tego roku, dzięki sto-
sunkowo łagodnej zimie, pozwolił nam wyko-
nać wcześniej niż zakładaliśmy prace zwią-
zane z remontem dróg gminnych. Oddaliśmy 
już do użytku nową nawierzchnię na ulicy 
Jagiełły oraz pięknie odnowioną ulicę Wąską, 
wraz z nowymi parkingami przy blokach, a 
także wyremontowanym przejściem pomię-
dzy Rynkiem i ulicą Wąską. Ku końcowi ma 
się remont ulicy Dorzecznej, rozpoczął się 
również remont ulicy Żeromskiego, Miłosza 
i Reja. O remontach kolejnych ulic i dróg 
gminnych będę informował Państwa w kolej-
nych kwartalnikach, w miarę postępów prac 
oraz pozyskiwanych na ten cel kolejnych środ-
ków zewnętrznych. 

Także w ostatnim kwartale dwa małe, 
ale za to bardzo prężnie działające za spra-

wą Kół Gospodyń Wiejskich i rad sołeckich 
sołectwa – Oficjałów i Jagnin, wzbogaciły 
się o nowe, kompletnie wyposażone świetlice 
wiejskie, które będą mogły służyć lokalnym 
społecznościom. 

W najbliższym czasie, prawdopodobnie 
jeszcze przed końcem marca, ogłosimy prze-
targ na wymianę w całej gminie lamp oświe-
tleniowych. Trwają także twarde negocjacje 
z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach, 
dotyczące zwiększenia dofinansowania do 
modernizacji naszej oczyszczalni ścieków, jak 
również pozyskania finansowania na budo-
wę kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki. 
Negocjujemy również niezwykle ważną dla 
nas wszystkich, a także dla przyszłości naszej 
gminy kwestię dofinansowania rewitalizacji 
Opatowa, w ramach której chcemy wykonać 
między innymi remont Rynku, budowę ba-
senu na Kani, jak również remont budynku 



5OPATÓW nr 1 (33), styczeń - marzec 2020

SŁOWO NA WIELKANOC
Wielkanoc – cóż za niezwykły poranek: pełen radości i nadziei. 

Pełen też jednak obaw i niedowierzania. Pusty grób jednych zadzi-
wia, a drugich przeraża. Podobnie, jak prawie dwa tysiące lat temu, 
stajemy zdumieni wobec tajemnicy powstania z martwych.

Chrystus pokonał grzech i 
śmierć. I choć jeszcze w naszych bi-
twach często przegrywamy walkę ze 
złem, to wojna już została wygrana. 
To wydarzenie powinno zmienić 
wszystko w naszym życiu. Bowiem 
zmartwychwstając Chrystus poka-
zał nam, że nie ma takiej siły, której 
powinniśmy się lękać. Śmierć została 
pokonana przez życie, a grzech przez 
miłość. Dokonało się to dlatego, 
abyśmy uwierzyli w swoją siłę. Albo-
wiem wsparci mocą Zmartwychwstałego możemy dokonywać napraw-
dę wielkich rzeczy, a przede wszystkim zmieniać siebie i świat na lepsze.

Z jakże dziwnych miejsc Bóg objawia światu swoje wielkie dzieła. 
Dobra Nowina o wcieleniu Syna Bożego rozeszła się na świat ze skrom-
nej betlejemskiej szopy, a tryumf nad śmiercią rozlega się z pustego 
grobu. „Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; 
powstał, nie ma Go tu…” – mówi Anioł do niewiast.

A zatem mamy się nie bać. Z odwagą iść przez życie, będąc pewni, 
że nie jesteśmy sami, bo – jak mówi Apostoł Paweł: „ani śmierć, ani 
życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani 
przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek 
inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w 
Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.

Raz w roku uroczyście świętujemy pamiątkę naszego odkupienia, 
ale przecież ofiara krzyża uobecnia się w sposób bezkrwawy każdego 
dnia na ołtarzach całego świata. Każdego dnia możemy czerpać obficie 
ze zdrojów zbawienia, ubogacając się i umacniając przyjmując Ciało 
Chrystusa.

Święta Wielkanocne pokazują, jaką wartość ma nasze życie: z jed-
nej strony jest pięknym darem, a z drugiej – jest niczym wobec tego, co 
czeka nas, gdy ono dobiegnie kresu. Zatem weseląc się z przeżywania 
Pamiątki naszego odkupienia pamiętajmy, że radość bez refleksji jest 
pusta i krótka, a Zmartwychwstanie Jezusa ma nas radować przez całe 
życie; umacniać w trudnych chwilach i szukać prawdziwego i trwałego 
szczęścia w każdej pomyślności.

Ojciec Edgar

Na oświetlenie ledowe Opatów uzyskał 3,3 mln zł z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego. Niebawem trafić tu mogą też olbrzymie pie-
niądze na Europejskie Centrum Templariuszy, bo projekt 
znajduje się w przygotowywanym dokumencie Strategii 
Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.

Już niebawem pojawią się w Opatowie nowe lampy ulicz-
ne. Miasto uzyskało na ten cel 3,3 mln zł. – Zamontujemy po-
nad 1,5 tysiąca nowych, energooszczędnych opraw ledowych 
– mówi burmistrz Grzegorz Gajewski. – Chcemy, by oświe-
tlenie uliczne było dostępne dla mieszkańców i przejezdnych 
przez całą noc. Teraz czeka nas przetarg i mam nadzieję, że już 
wkrótce w Opatowie będzie jasno, bezpiecznie, przyjemnie.

Burmistrz Grzegorz Gajewski z zadowoleniem wypowia-
da się też o Europejskim Centrum Templariuszy. – To jest 
nasz ogromny sukces, bo samorząd województwa świętokrzy-
skiego zauważył ten projekt i zechciał go wstępnie wpisać do 
Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego – podkre-
śla burmistrz. - Przypomnę, że jeszcze przed dwoma laty bu-
dził uśmiech politowania. Teraz to poważny projekt, oprócz 
grupy osób inicjujących ten pomysł, pracują nad nim także 
osoby związane z samorządem województwa. Tym pomysłem 
zainteresowały się osoby z Warszawy, między innymi minister 
kultury i dziedzictwa narodowego, Piotr Gliński, który prze-
bywał w Opatowie. Wydaje mi się, że wszystko idzie w bardzo 
dobrą stronę.

Grzegorz Gajewski przypomina, że gmina posiada kilka 
projektów, na których realizację zostały pozyskane środki 
jeszcze w ubiegłym roku. Niedawno zakończył się remont uli-
cy Wąskiej, Jagiełły, a obecnie trwają prace przy Żeromskiego, 
Reja, Miłosza.  

Teraz gmina koncentruje się na pozyskiwaniu środków, 
które byłyby przeznaczone na tereny inwestycyjne. Jeszcze w 
tym roku inicjatywy te prawdopodobnie okażą się skuteczne i 
samorząd pochwali się bankiem ziemi. Następnym zadaniem 
będzie odrolnienie gruntów, ich przekwalifikowanie, przygo-
towanie dla inwestorów i sprzedaż. – Chcemy zainteresować 
naszymi terenami potencjalnych przedsiębiorców, inwesto-
rów, którzy pozyskują przestrzeń dla lokalizacji swoich przed-
siębiorstw transportowych, spedycyjnych przy obwodnicy i 
na naszym terenie – podkreśla burmistrz.

po dawnym więzieniu i przystosowanie go do 
celów Muzeum X Wieków Opatowa.  

Trwają również daleko posunięte prace 
nad przygotowaniem ostatecznego projektu 
budowy nowego kompleksu boisk przy Szkole 
Podstawowej nr 1 oraz wymianą nawierzch-
ni w Hali Sportowej przy Szkole Podstawo-
wej nr 2. Mam nadzieję, że związane z tym 
prace uda się zakończyć w sierpniu tego roku 
tak, aby od nowego roku szkolnego nowa in-
frastruktura sportowa mogła służyć naszym 
dzieciom. 

Niestety, ze względu na twarde i nie-
zmienne stanowisko Konserwatora Zabyt-
ków, najprawdopodobniej nie uda się w 

najbliższej przyszłości przeprowadzić prac 
archeologicznych i wydobyć dla turystów 
Żmigrodu - dawnego grodziska na przy-
klasztornym wzgórzu. Miejsce to nie zostanie 
jednak niezagospodarowane; dzięki życz-
liwości opatowskich Ojców Bernardynów i 
przy współpracy z nimi, na tym terenie już 
powstaje mały park imienia świętego Jana 
Pawła II, w którym stanie zakupiony przez 
Gminę Opatów pomnik naszego Wielkiego 
Rodaka. Już dziś pragnę zaprosić wszystkich 
Mieszkańców w to miejsce na uroczystą, po-
lową Mszę świętą, w setną rocznicę urodzin 
naszego papieża - 16 maja tego roku. Mam 
nadzieję, że również Jan Paweł II przyczyni 

się do tego, abyśmy do tego czasu mogli zapo-
mnieć o panującej obecnie epidemii.

Zapraszając Państwa do lektury nowego 
numeru kwartalnika, życzę w tym trudnym 
czasie dużo zdrowia i odporności, abyśmy 
wszyscy w dobrej formie przetrwali okres 
obecnych ograniczeń i jak najszybciej mogli 
wrócić do normalnego życia. Z okazji zbli-
żających się Świąt Wielkiej Nocy, życzę Pań-
stwu także obfitości łask od Zwycięzcy śmier-
ci, piekła i szatana oraz nadziei jaką niesie 
Zmartwychwstały Chrystus. 

Wesołego Alleluja!  
Grzegorz Gajewski

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów

PRIORYTETOWE ZADANIA
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bohaterscy powstańcy

W ROCZNICĘ BITWYW 157. rocznicę wybuchu powsta-
nia styczniowego i 156. rocznicę bitwy 
opatowskiej odbyły się w Opatowie 
uroczystości patriotyczne. Mieszkańcy 
złożyli kwiaty przed pomnikiem majora 
Ludwika „Topora” Zwierzdowskiego, 
następnie uczestniczyli w wykładach, 
części artystycznej i otwarciu wystawy 
w Ośrodku Kultury.

Patriotyzm nie jest anachronizmem
- 21 lutego 1864 r. powstańcy stoczyli 

tutaj walkę w siarczysty mróz i potem mu-
sieli się wycofać – przypomniał burmistrz 
Grzegorz Gajewski. - Tysiąc żołnierzy, po-
wstańców kiepsko uzbrojonych starło się 
na ulicach Opatowa z wojskami carskimi 
liczącymi około 800 żołnierzy. Straty Pol-
ski 112 rannych i zabitych, straty wroga 
– od 50 do 200 rannych i zabitych. Opa-
tów został spalony, ucierpiał, najbardziej 
dzielnica żydowska. Kolejny zryw patrio-
tyczny, w którym ludzie poświęcają swoje 
życie za niepodległość. Walka zakończyła 
się fiaskiem militarnym, ale podbudowała 
ducha, moralność, pobudzała do kulty-
wowania polskości.

Burmistrz Grzegorz Gajewski po-
dziękował mieszkańcom za przybycie na 
opatowski rynek i uczczenie pamięci bo-
haterskich powstańców, którzy walczyli o 
niepodległość ojczyzny podczas zaborów. 
Pokłonił się pocztom sztandarowym, wy-
chowawcom, duchowieństwu, wszystkim, 
którzy coraz liczniej przychodzą uczcić 
pamięć bohaterów. 

O patriotycznym obowiązku nas 
wszystkich, o tym, że patriotyzm nie jest 
anachronizmem mówił przewodniczący 
Rady Powiatu Opatowskiego, Wacław 
Rodek. Zabierał też głos Janusz Jakubow-
ski, wiceprezes Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej w regionie świę-
tokrzyskim. Delegacje szkół, zakładów 
pracy, instytucji na czele z burmistrzem 
Grzegorzem Gajewskim i wicestaro-
stą Małgorzatą Jalowską złożyły kwiaty 
przed pomnikiem Ludwika Zwierzdow-
skiego „Topora”.

Masz w ręku broń
O godzinie 12.30 rozpoczęły się wy-

kłady z cyklu „Wszechnica Opatowska” 
w Ośrodku Kultury. Prof. dr hab. Marian 
Marek Drozdowski z Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie wygłosił prelekcję 
„Dzieje i tradycja powstania styczniowe-
go" , prezes Fundacji imienia Tadeusza 
Kościuszki w Krakowie, Tomasz Otręb-
ski mówił o uzbrojeniu wojsk, Robert 
Springwald z Fundacji imienia Tadeusza 

Kościuszki, pracownik Muzeum Armii 
Krajowej w Krakowie, szukał analogii 
między powstaniem styczniowym i II 
wojną światową.

Widowisko poetyckie „Masz w ręku 
broń, a w piersiach święty żar” zaprezen-
towali uczniowie Zespołu Szkół numer 2 
imienia Bartosza Głowackiego w Opatowie. 

Dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańcy cieszyła się wystawa o po-
wstaniu styczniowym. Znalazły się na 
niej eksponaty ze zbiorów Fundacji imie-
nia Tadeusza Kościuszki w Krakowie. 
Mała Galeria przy Opatowskim Ośrodku 
Kultury zaczęła funkcjonować. 
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SZACUNEK DLA LUDZI I MIEJSCA

W ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 
RADZIE

szacunek dla ludzi i miejsca

Piękna i skromna uroczystość
- Piękna uroczystość, skromna i jedno-

cześnie bardzo podniosła – powiedział za-
stępca burmistrza Marcin Słapek. - Cieszę 
się, że wpisała się już na stałe do harmono-
gramu imprez patriotycznych. Szacunek dla 
miejsca i dla ludzi, którzy polegli w walce o 
wolność naszej ojczyzny jest czymś bardzo 
ważnym.

Marcin Słapek wyraził zadowolenie, 
że starostwo podjęło inicjatywę, by teren 
odrestaurować, uczcić miejsce naznaczone 
polską krwią. O tym, że takie działanie było 
niezbędne, świadczy duża liczba delegacji, 
które przybyły oddać część powstańcom. 
W uroczystościach uczestniczyła młodzież, 
uczniowie klas mundurowych z Niepublicz-
nego Technikum im. gen. Władysława An-
dersa w Opatowie Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Kielcach, Zespołu Szkół Nr 
1 w Opatowie. Były też starsze osoby, przed-
stawiciele Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej, Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, zakładów pracy.

Początek niepodległościowego szlaku
Starosta opatowski Tomasz Staniek pod-

kreślił, że uroczystość była wyrazem naszego 
patriotyzmu, naszej pamięci i czci, którą wy-
rażamy przez złożenie kwiatów. Współczesne 
pokolenia pragną przekazywać pamięć histo-
ryczną swoim następcom. To miejsce powin-
no być początkiem powstańczego szlaku.

Należy przypomnieć, że Opatów dwu-
krotnie był miejscem bezpośrednich starć 
oddziałów powstańczych z wojskami rosyj-
skimi, 25 listopada 1863 r. oraz 21 lutego 
1864 r. Straceni zostali młodzi żandarmi 
Rządu Narodowego.

Przy mogile sześciu powstańców, która znajduje się między szpitalem i obecną 
Promenadą, odbyły się uroczyste obchody 157. rocznicy wybuchu powstania stycznio-
wego. Wziął w nich udział zastępca burmistrza Marcin Słapek.

ła postać pomnika. W zbiorowym grobie 
pochowano sześciu uczestników powsta-
nia styczniowego: Alfonsa Bielskiego, lat 
25 z Konopisk, Jacka Grdenia, lat 20 z 
Brzóstowej, Józefa Wąsikiewicza, lat 20 z 
Olszownicy, Adama Warzyckiego, lat 18 

W zbiorowym grobie sześciu powieszonych
Skromna początkowo mogiła, w któ-

rej spoczęli powstańcy, z czasem przybra-

z Barda, Lucjana Wyszomirskiego, lat 26 
z Zawichostu, Stefana Jagiełło, lat 20 z 
Olszownicy.

Zbigniew Nogal, wiceprezes Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Opatowie, zo-
stał jednym z 16 członków Świętokrzyskiej 
Rady Seniorów. To organ o charakterze 
konsultacyjnym, doradczym i inicjatyw-
nym, który działa na rzecz wzmocnienia 
i rozwoju regionalnej polityki senioralnej 
przy Marszałku Województwa.

- Wybór do Świętokrzyskiej Rady Senio-
rów przyjąłem jako zaszczyt i wyróżnienie – 
mówi Zbigniew Nogal. - Łączy się, w moim 
rozumieniu, z poczuciem odpowiedzial-
ności wobec środowiska seniorów, które w 
województwie świętokrzyskim i w powiecie 
opatowskim jest bardzo liczne. Będę się sta-
rał przekazywać marszałkowi informacje o 
potrzebach seniorów, a środowisku seniorów 
- informacje o podejmowanych działaniach 
przez marszałka i Urząd Marszałkowski. Nie 
zawiodę zaufania, którym mnie obdarzono.

Spośród zgłoszonych 55 
kandydatur, komisja pod prze-
wodnictwem wicemarszałek 
Renaty Janik wybrała nowych 
członków rady. Jej członkowie 
zostali powołani Zarządzeniem 
Marszałka Województwa Świę-
tokrzyskiego na pięcioletnią 
kadencję.

Świętokrzyska Rada Senio-
rów reprezentuje środowiska 
osób starszych. Do jej zadań 
należy, między innymi prowa-

dzenie działalności informacyjnej związa-
nej z polityką senioralną, w tym wymiana i 
rozpowszechnianie informacji istotnych dla 
seniorów województwa świętokrzyskiego, 
identyfikowanie i sygnalizowanie istotnych 
kwestii związanych z sytuacją osób starszych 
w województwie świętokrzyskim, opiniowa-
nie oraz konsultowanie kluczowych doku-
mentów i propozycji rozwiązań, mających 
wpływ na regionalną politykę senioralną, 
udział członków rady w zespołach eksperc-
kich i innych gremiach, które przygotowują 
projekty dokumentów strategicznych, włą-
czanie się w charakterze partnera w realiza-
cję różnorakich inicjatyw na rzecz osób star-
szych, między innymi poprzez udzielanie 
wsparcia merytorycznego i doradczego.

będzie reprezentował seniorów

Zbigniew Nogal otrzymuje nominację z rąk marszałka 
Andrzeja Bętkowskiego, obok wicemarszałek Renata Janik
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PAMIĘĆ O POWSTANIU 
STYCZNIOWYM

historii duch tajemny 
Kolejna rocznica Bitwy o Opatów stoczonej 21 lutego 1864 r. skłania do próby zary-

sowania niektórych aspektów ciekawego zagadnienia, które do tej pory nie doczekało 
się szerszego opracowania. Chodzi o trwającą w Opatowie już ponad 150 lat pamięć 
o styczniowej insurekcji.

Drewniany krzyż z 1916 r. 
koło Szpitala św. Leona

Przed wybuchem 
Wielkiej Wojny
Od czasu zakończe-

nia powstania aż po I 
wojnę światową prak-
tycznie nie istniała w 
Opatowie materialna 
pamięć o jego wydarze-

niach oraz uczestnikach. Powody takiego 
stanu rzeczy wydają się oczywiste. Wła-
dzom rosyjskim nie na rękę było utrwalanie 
pamięci o kolejnym wolnościowym zrywie 
Polaków, a tym bardziej zezwalanie na jego 
kultywowanie poprzez budowę pomników, 
czy jednoznacznych w swojej wymowie 
grobów poległych. Głównymi nośnikami 
tradycji były przekazywane z pokolenia na 
pokolenie informacje ustne.

Prawdopodobnie jedynymi polskimi 
śladami, które przypominały powstańcze 
walki były mogiły znajdujące się na cmen-
tarzu parafialnym oraz przy klasztorze oo. 
Bernardynów. Pochowano w nich powstań-
ców poległych lub zmarłych z ran w bitwie 
o Opatów 21 lutego 1864 r. Brak jest infor-
macji, jak wyglądały te groby w omawianym 
okresie, ale przypuszczać należy, że jedynym 
ich elementem był zwykły krzyż, pozbawio-
ny zapewne odpowiedniego napisu.

W latach 1915 – 1918
W czerwcu 1915 r., po wycofaniu się 

wojsk rosyjskich, Opatów zajęty został 
przez siły austro–węgierskie. Nowa admi-
nistracja okupacyjna nie czyniła przeszkód 
w kultywowaniu przez Polaków pamięci 
narodowej. Dotyczyło to oczywiście rów-
nież inicjatyw upamiętniania powstania 
styczniowego.

Pierwszy trwały, materialny symbol pa-
mięci o uczestnikach powstania, Opatów 
zyskał 3 maja 1916 r. Tego dnia, w 125. 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, w 
pobliżu szpitala św. Leona, ustawiono drew-
niany krzyż. Zgodnie z utrwaloną przez lata 
niewoli w pamięci opatowian tradycją, w 
tym właśnie miejscu stracono w kwietniu 
1864 r. 6 ujętych żandarmów powstańczego 
Rządu Narodowego. Tam też zostali oni po 
egzekucji pochowani.

W Polsce niepodległej 1918 – 1939

Odzyskanie niepodległości przez Polskę 
stało się punktem przełomowym w trwaniu 
pamięci o powstaniu styczniowym. W tym 
czasie ważną formą kultywowania tradycji 
powstaniowych na terenie Opatowa sta-
ły się mogiły poległych oraz pomniki. Te 
pierwsze istniały na cmentarzu parafialnym, 
obok zabudowań klasztoru oo. Bernar-
dynów i koło szpitala św. Leona. Brak jest 
informacji, jak wyglądały w okresie między-
wojennym dwa ostatnie z wymienionych 
miejsc pochówku. Natomiast przekazy ar-
chiwalne dotyczące mogiły na cmentarzu, 
pochodzące z połowy lat 20. ubiegłego 
wieku informują, że znajdowała się ona w 
nie najlepszym stanie, a 
jedyną informację sta-
nowił wydrapany na 
znajdującym się obok 
murze cmentarnym na-
pis: „Grób poległych”. W 
wyniku przeprowadzo-
nego niedługo potem 
remontu, mogiła zyskała 
godny wygląd. Usypano 
kopiec, obłożono go ka-
miennymi okładzinami 
oraz ustawiono krzyż 
dębowy o wysokości 3 
m, zaopatrzony w napis: 
„Poległym za Ojczyznę 
1863 r.”. Zweryfikowano 
także, ilu pochowano w 
niej powstańców, ustala-

jąc ich łączną liczbę na 49 poległych.
Z kolei drewniany krzyż ustawiony w 

1916 r. na znajdującej się koło szpitala mo-
gile 6 żandarmów Rządu Narodowego za-
stąpiony został ufundowanym przez żołnie-
rzy ażurowym krzyżem żelaznym. Była to 
inicjatywa dowództwa 24. Pułku Piechoty, 
którego batalion przez pewien czas stacjo-
nował w Opatowie. Uroczystość związana 
z jego poświęceniem odbyła się 25 stycz-
nia 1920 r. Wzięły w niej udział miejscowe 
władze oraz wielu mieszkańców Opatowa. 
Okolicznościowe przemówienia wygłosili, 
ks. kanonik Szymon Pióro i burmistrz mia-
sta Jan Szyc.

Na początku lat 20. ubiegłego wieku, z 
inicjatywą wybudowania w centrum miasta 
okazałego pomnika mjr Ludwika Topór– 
Zwierzdowskiego wystąpił dyrektor gimna-
zjum, Jan Słomka. Stało się to w chwili, gdy 
niepowodzeniem zakończyły się jego szeroko 
zakrojone poszukiwania miejsca pochówku 
straconego przez Rosjan na opatowskim ryn-
ku powstańczego dowódcy. 8 grudnia 1923 r. 
w biurze Wydziału Powiatowego w Opatowie 
odbyło się zebranie organizacyjne Komite-
tu Obchodu 60. rocznicy bitwy stoczonej w 
Opatowie w lutym 1864 r. W jego skład we-
szli: Stanisław Kaucki – starosta opatowski, 
ks. Szymon Pióro – proboszcz kolegiaty św. 
Marcina, Edmund Świestowski - aptekarz, 
Mieczysław Ciołek – działacz PPS, Michał 
Kucharczak z Gojcowa – rolnik, działacz 
PSL, Adam Małkiewicz z Brzezia – działacz 
PSL, Marian Winiarski – inspektor szkolny w 
Opatowie i wspomniany już Jan Słomka.

Odsłonięcie pomnika, które odbyło się na 
początku 1924 r., w 60. rocznicę bitwy, połą-
czone było z okazałą uroczystością patriotycz-
ną. Monument miał formę szaro – żółtego 
obelisku, ozdobionego płaskorzeźbą wyobra-
żającą orła w koronie i dębowymi gałązkami. 

Zaproszenie na obrady Komitetu Obchodu 60. rocznicy
Bitwy o Opatów w 1864 r.
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AGATA KASPROWICZ 
Z CZYTELNIKAMI 

spotkanie z poetką

Afisz zapraszający na akademię 
w dniu 3 marca 1929 r.

Na cokole umieszczono napis poświęcony mjr 
L. Toporowi – Zwierzdowskiemu. Obelisk 
otoczony był okrągłym obramowaniem i 8 
filarami połączonymi łańcuchem. Jak wynika 
z zachowanych fotografii, pomnik znajdował 
się na zadrzewionym skwerze (parku) na ryn-
ku w centrum miasta.

W roku 1930 r. z inicjatywy i na koszt 
ks. Sz. Pióro, w pobliżu kolegiaty i miejsca, 
gdzie w czasie bitwy o Opatów w lutym 
1864 r. poległ ks. Franciszek Przybyłow-
ski, wystawiono pomnik poświęcony jego 
pamięci. U podstawy wysokiego krzyża z 
białego piaskowca umieszczono tablicę 
ze stosownym napisem informacyjnym. 
Pomnik dzieliła od ulicy krata, po środku 
której znajdowała się tarcza z wyrytą datą 
„1864”, na niej skrzyżowane kosy, szable i 
lance.

Warto również wspomnieć, iż w okresie 
międzywojennym odnotowano w Opatowie 
także liczne niematerialne przejawy pamię-
ci o powstaniu. I tak, np. 3 marca 1929 r. w 
gmachu gimnazjum zorganizowano uroczy-
stą akademię z okazji 65. rocznicy śmierci 
L. Topora – Zwierzdowskiego. W jej trakcie 
recytowano m.in. fragmenty „Wiernej rze-
ki” Stefana Żeromskiego i zaprezentowano 
„żywy obraz” zatytułowany „Bitwa” na mo-
tywach obrazu Artura Grottgera.

Z kolei 21 lutego 1932 r., w 68. rocznicę 
bitwy o Opatów, odbyło się w kolegiacie św. 
Marcina uroczyste nabożeństwo. Uczestni-
czyły w nim władze Opatowa, przedstawi-
ciele miejscowych organizacji społecznych 
oraz mieszkańcy miasta. Po jego zakończe-
niu u stóp pomnika Topora-Zwierzdow-
skiego złożono wieniec.

Marek Lis
Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie

W Bibliotece Publicznej, w walen-
tynkowy wieczór 14 lutego, odbyło się 
spotkanie z Agatą Kasprowicz, autorką 
tomiku wierszy „Gdy skrzydłem noc oczy 
mi zamyka”.

- Tomik powstawał długo, przez wie-
le lat – opowiada autorka wierszy, Aga-
ta Kasprowicz. – To taki zbiór uczuć, 
poglądów, wątpliwości i nadziei. Poezja 
towarzyszyła mi od wczesnych lat mło-
dzieńczych. W liceum uczęszczałam na 
warsztaty poetyckie, które prowadził 
Adam Borzęcki w Tarnobrzegu. Myślę, 
że miały bardzo duży wpływ na formę, w 
jakiej się wypowiadam. Interesował mnie 
człowiek, jego przeżycia i zmiany w nim 
zachodzące, reakcje na różne sytuacje 
życiowe i ich wpływ na nasze dalsze po-
strzeganie świata. Piszę, ponieważ szanuję 
słowa i ich siłę. Chcę, by czytelnik spró-
bował szukać samego siebie, czegoś, co 
należy tylko do niego, definiuje go i wy-
różnia. Bez całej otoczki praw i obowiąz-
ków. Dziękuję wszystkim, którzy we mnie 
wierzą, wspierają i pomagają realizować 
marzenia.

Książka składa się z czterech części: 
Gdy skrzydłem noc oczy mi zamyka, Pa-
tataj, Rola życia i Pamiętaj. Każda doty-
czy innej sfery życia, choć tak naprawdę 
wszystkie łączą się i przenikają.

Czytaniu wierszy w walentynkowej 
scenerii i przy blasku świec towarzyszyła 
muzyka gitarowa. Spotkania, które prowa-
dziła dyrektor biblioteki Danuta Szypul-
ska, dostarczyło jego uczestnikom wielu 
wzruszeń.

To była już druga prezentacja tomiku 
wierszy „Gdy skrzydłem noc oczy mi za-
myka”. Pierwsza odbyła się jesienią ubie-
głego roku w Podziemiach Opatowskich. 
Tomik został wydany dzięki przychylności 
Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

Agata Kasprowicz planuje wydanie 
drugiego tomiku wierszy i ma nadzieję na 
kolejne spotkania z poezją.

Autorka wierszy jest opatowianką, 
żoną, mamą Alicji i Piotra, z wykształcenia 
i zamiłowania nauczycielem. Obecnie pra-
cuje w Niepublicznym Przedszkolu z Od-
działami Integracyjnymi w Opatowie. Ma 
wiele zainteresowań, nigdy się nie nudzi.
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pasjonaci, społecznicy

DRUHOWIE Z KOBYLANOchotnicza Straż Pożarna w Kobyla-
nach powstała w 1923 r. A oto jej założy-
ciele i pierwsi członkowie: Jan Wójtowicz 
– prezes, Franciszek Kusal – naczelnik, 
Stanisław Dziadowicz – skarbnik, Sta-
nisław Rykwa – sekretarz, Paweł Dydo 
– gospodarz. Przez kolejne lata funkcję 
prezesa jednostki pełnili: Jan Wardzała, 
Tadeusz Dydo, Czesław Głąb, Stanisław 
Radosz, Jerzy Kozub, Artur Kargulewicz, 
Jerzy Głąb.

Ze wsparciem instytucji 
Od początku powstania druhowie 

czynnie uczestniczyli w akcjach gaszenia 
pożarów, głównie w Kobylanach, ale także 
w najbliższych miejscowościach takich, jak: 
Modliborzyce, Kobylanki, Strzyżowice, 
Iwaniska, Zielonka, Haliszka.

Z roku na rok przybywało coraz wię-
cej druhów, a do jednostki trafiał kolejny 
sprzęt. Wysłużony beczkowóz i konny wóz 
strażacki zostały zastąpione na początku 
lat 70. starem 25, następnie w latach 90. 
żukiem, a w 2003 r., w rocznicę obchodów 
80-lecia jednostki średnim samochodem 
bojowym starem 244, który do dzisiaj jest 
na stanie. 

W latach 1968-1969 przy dużym za-
angażowaniu zarówno strażaków, jak i 
mieszkańców wybudowano strażnice, któ-
ra w tamtym okresie była nowoczesnym 
obiektem. Po wielu remontach i moderni-
zacjach służy do dzisiaj zarówno druhom, 
jak i mieszkańcom i młodzieży Kobylan. 
Ostatnia modernizacja i remont zostały 
przeprowadzone w 2018 r. przy wsparciu 
finansowym Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP w Kielcach, Urzędu Gmi-
ny Opatów, Stowarzyszenia Nasze Koby-
lany i Stowarzyszenia Dobry Znak. Udało 
się zaadoptować pomieszczenia w budyn-
ku strażnicy na łazienkę, aneks kuchenny, 
szatnię, jak również zastąpić piec kaflowy 
ogrzewaniem kominkowym z nadmucha-
mi. Jednostka korzysta także ze środków 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji oraz Funduszu Sprawiedliwości.

W akcjach i na szkoleniach  
Druhowie czynnie uczestniczą w ak-

cjach gaszenia pożarów, jak również biorą 
udział w likwidowaniu miejscowych za-
grożeń. Druhowie uczestniczą również w 
szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych 
przez Komendę Powiatową PSP w Opato-
wie. Zdobywają tam wiedzę, jak również 
doświadczenie w obsłudze sprzętu i zacho-
waniu bezpieczeństwa. Od wielu lat uczest-
niczą w Zawodach Sportowo-Pożarniczych 
Drużyn OSP, gdzie zajmują czołowe lokaty, 

o czym świadczą zgromadzone dyplomy i 
puchary. W 2013 r. po raz pierwszy, oprócz 
męskiej drużyny, w zawodach wzięła udział 
Kobieca Drużyna Pożarnicza z OSP Koby-
lany w 8-osobowym składzie. Została za-
kwalifikowana do eliminacji powiatowych, 
które wygrała i reprezentowała gminę oraz 
powiat na zawodach wojewódzkich w 2014 
r. Zdobyła wtedy 7 miejsce. 

Przed jubileuszem 
Za trzy lata jednost-

ka będzie obchodzić 
100-lecie powstania. Na 
tę okoliczność konieczna 
jest termomodernizacja 
budynku i remont gara-
żu. Wysłużony przez lata 
samochód bojowy star 
244, który przekazany 
nam został z jednostki 
wojskowej, wymaga pil-
nie wymiany na nowo-
cześniejszy. 

Obecny skład Zarzą-
du: Jerzy Głąb – prezes, 
Sylwester Rycąbel – wice-
prezes, Wiesław Radosz 
– skarbnik, Artur Kargu-
lewicz – sekretarz, Bogu-
sław Kusal – kierowca i 
gospodarz. Stan jednost-

Od lewej:Bogusław Kusal, Wojciech Wójcik, Bartek Głąb, Andrzej Radosz, Sylwester Kuca, 
Robert Gębka, Adam Religa, Wiesław Radosz, Marcin Saracen, Mateusz Kargul, Artur 

Kargulewicz, Jerzy Głąb

Od lewej górny rząd: Paulina Bień, Angelika Rycąbel, Karolina 
Wojciechowska, Ewa Głąb Od lewej dolny rząd: Patrycja Szcze-

pańska, Justyna Saracen, Paulina Szewczyk, Paulina Mruk

ki: 25 druhów i 7 druhen. Jest to trzecie i 
czwarte pokolenie strażaków w historii ist-
nienia jednostki. W kilku przypadkach jest 
to rodzinna tradycja, np.: rodzina Głąbów 
- z której do OSP należą: Czesław Głąb, jego 
syn Jerzy i jego dzieci Bartek i Ewa, Marian 
Radosz oraz jego synowie Wiesław i An-
drzej, całe rodzeństwo Angelika, Sylwester i 
Kamil Rycąbel, Wojciech Wójcik, który kon-
tynuuje tradycję po ojcu Stanisławie, pierw-
szym kierowcy naszej jednostki.
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POCZĄTEK 
PODRÓŻY

w świecie sztuki Stanisława Kwiatkowskiego

Trzynaście letnich sezonów, od wczesnej wiosny do późnej jesieni, spędziłem w murach tej niezwykłej, romańsko-
-gotycko-renesansowo-barokowej bazylice, Kolegiacie św. Marcina z Tours w Opatowie. Była to moja podróż w czasie 
do źródeł naszego państwa.

Po stu latach od 
ostatnich prac malar-
skich przystąpiono 
do prac naukowo-ba-
dawczych i konserwa-
torskich z wysokich 
rusztowań. Była to 
terra incognita, pełna 
domniemań, mitów, 

legend i niespójnych ustnych przeka-
zów. „Niezwykłym i unikatowym na 
skalę światową jest barokowa dekoracja 
malarska kolegiaty. Ściany boczne tran-
septu i prezbiterium pokrywają bowiem 
olbrzymich rozmiarów sceny bitewne 
wyobrażające wielkie zwycięstwa oręża 
polskiego: Psie Pole, Grunwald, Wiedeń i 
Chocim z 11 listopada 1673 r. (dzień św. 
Marcina, patrona Kolegiaty). Mają one 
charakter całkowicie świecki „pałacowy”.

Tę szczególną we wnętrzu sakralnym 
tematykę można wytłumaczyć jedynie 
funkcją polityczno-państwową, jaką w 
dawnej Rzeczpospolitej pełniła opatow-
ska kolegiata od XV wieku jako siedziba 
sejmików ziemi sandomierskiej w latach 
1473-1790, w swoim czasie z udziałem 
samego Kazimierza Jagiellończyka.

Jednak cykl batalistyczny to jedynie 
połowa sejmikowej dekoracji kolegiaty. 
Istnieje jeszcze drugi cykl, równie nie-
zwykły, unikalny i rewelacyjny. Są to ma-

lowidła nawy głównej ....” (Mariusz Kar-
powicz).

Tej właśnie wieloznaczeniowej, sym-

bolicznej, rokokowej malaturze poświę-
cimy kolejne strony „w świecie sztuki ....”

Stanisław Kwiatkowski
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nasze firmy

O MIĘDZYNARODOWYM 
ZASIĘGU

Zakład AGC Glass Poland Sp. z o.o. 
działa w ramach międzynarodowej fir-
my, która ma swoją siedzibę europejską 
w Brukseli, światową - w Tokio. Jesienią 
ubiegłego roku zakład rozpoczął inwe-
stycję. – Z punktu widzenia Opatowa na 
pewno jest ona olbrzymia – nie ukrywa 
dyrektor, Sławomir Sobczyk.

Z nową technologią
W planach zakładu jest jego rozbudowa 

i uruchomienie drugiego pieca do hartowa-
nia szkła. - To jest pierwsza faza inwestycji, 
zobaczymy, czy będą następne – wyjaśnia 
dyrektor. – Są w sferze projektu. Na dzisiaj 
możemy mówić o zwiększeniu produkcji 
szkła hartowanego. Roboty budowlane już 
zostały rozpoczęte, do uruchomienia nowej 
części zakładu dojdzie we wrześniu tego 
roku.

Będzie to dobudówka o powierzchni 
800 metrów kwadratowych. Na obecnych 
halach zwalniane jest miejsce pod nową 
technologię, udarowy piec. Zakład pro-
wadzi inwestycję z własnych środków, nie 
korzysta ze wsparcia zewnętrznego. Po jej 
zakończeniu może zwiększyć produkcję o 
ponad 100 proc. Piec, który zostanie zain-
stalowany, będzie dużo wydajniejszy. Jaką 
ilość ostatecznie zakład będzie produko-
wać, tego nie wiadomo. - Rynek musimy 
sobie wypracować, konkurencja jest duża 
– nie ukrywa Sławomir Sobczyk. - Krok po 
kroku będziemy zwiększać sprzedaż. Przed 

nami duże wyzwanie. Wszystko 
jest więc w naszych rękach. Naj-
pierw jednak musimy zakończyć z 
rozsądnym powodzeniem inwesty-
cję, by mówić o dalszych planach, 
zamierzeniach, założeniach.

Na nowoczesnych maszynach
Obecnie firma zatrudnia oko-

ło170 osób. W jej interesie jest 
utrzymanie zatrudnienia na do-
tychczasowym poziomie. Wchodzi 
w nowe technologie, ogranicza 
manualne operacje wykonywane 
przez ludzi. - Chcemy by nasi pra-

cownicy byli przeszkoleni, przygotowani do 
pracy na nowoczesnych maszynach – pod-
kreśla dyrektor Sławomir Sobczyk. - Bę-
dziemy oczekiwać wyższego wyszkolenia. 
Pracownicy muszą się kształcić, nabywać 
wiedzę z zakresu programowania maszyn. 
Odpadną typowo fizyczne prace, więcej bę-
dzie programowania, sterowania.

Firma, w której ramach działa zakład 
w Opatowie, jest bardzo duża, jedna z naj-
większych na świecie, prawdopodobnie naj-
większy koncern, jeśli chodzi o produkcję 
szkła na świecie. Ma swoje przedstawiciel-
stwa w Azji, na Bliskim Wschodzie, Ame-
ryce Północnej i Ameryce Południowej. 
Centrala znajduje się w Tokio

AGC ma cztery filary: elektronikę, che-
mię, ceramikę, szkło. To ostatnie dzieli się 
jeszcze na budowlane, architektoniczne i na 
szkło samochodowe . Opatowski zakład jest 
oczywiście w filarze szkła. - Siedzibę euro-
pejską szkła budowlanego i przemysłowe-
go mamy w Brukseli – wyjaśnia dyrektor. 
- Nasz zakład zajmuje się przetwórstwem 
szkła. Otrzymujemy duże tafle, bloki szkla-
ne z naszych hut, przygotowujemy je na 
miarę i dostarczamy bezpośrednio do pro-

ducentów ślusarek aluminiowych, produ-
centów okien.

Wielkie inwestycje, klient indywidualny 
Zakład produkuje na rynek budowlany, 

zaopatruje dwa obszary, jeden to są fasa-
dy. Można je obserwować w Warszawie na 
nowych wysokościowcach. Dostarcza na 
rynek szkło dla producentów okien. To szy-
by zespolone, charakteryzujące się niskim 
przechodzeniem ciepła. - To szkło selektyw-
ne – mówi dyrektor. - Przepuszcza energię 
słoneczną, a nie wypuszczają energii, która 
pochodzi z ogrzewania.

W Warszawie i innych dużych aglo-
meracjach, w prestiżowych inwestycjach 
na fasadach zastosowane jest szkło opa-
towskie, m.in. w Warszawie jest to: The 
Park, Galeria Północna, CENT II, EKO-
-PARK, SASKA, Warsaw Spire, Warsaw 
Unit - aktualnie w budowie, w Krakowie: 
Hala Sportowo-Widowiskowa „Tauron 
Arena”, Fabryka kart, Porto Office, Uni-
wersytet Jagielloński, Tischnera Office, we 
Wrocławiu: Carbon Tower, River Point, 
Dubois, Szewska 8, Kontor, w Gdańsku: 
Olivia Business Centre 7, Olivia Business 

Dyrektor Sławomir Sobczyk pokazuje plany rozbudo-
wy zakładu

Warsaw Spire – 2 budynki 
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Centre 5, budynek WFOŚiGW, w Łodzi: 
Manufaktura, Sterlinga Business Center, 
TME, w Lublinie: Centrum Zana, Active 
Residence, CSK, w Rzeszowie: Politech-
nika Rzeszowska, Domex, Business Park, 
Galeria Rzeszów, w Kielcach: Plaza, Budy-
nek Starostwa, na Śląsku: SuperSam, BMZ 
Gliwice, Johnson Matthey.

- Uruchamiamy instalację szkła de-
koracyjnego, które montujemy wewnątrz 
budynku, na ścianach, w zabudowie prysz-
niców – mówi o nowinkach Sławomir 
Sobczyk. - Mamy własną ekipę, która tym 
się zajmuje. Przygląda się bliżej potrzebom 
danego klienta, dorabia szkło i instaluje. To 
są małe ilości, które wchodzą na rynek.

Powodzeniem cieszy się przede wszyst-
kim szkło lacobel, które zastępuje płytki 
ceramiczne, głównie w kuchniach. Łatwo 
jest umyć i dopieścić tafle szkła, gdzie nie  
ma fug i nie zbiera się tłuszcz. Wygląda to 
ładnie, elegancko, jest w różnych kolorach 
w zależności od potrzeb. Jest bezpieczne dla 
użytkownika.

Zakres działalności o instalacje szkieł 
dekoracyjnych we wnętrzach zakład roz-
szerzył w 2018 r. Analizy rynku wskazują, 
że klienci coraz częściej oczekują komplek-
sowej obsługi w tym zakresie. - Jako AGC 
jesteśmy producentem szkieł lakierowanych 
Lacobel & Matelac, które to szkła montu-
jemy przy wykorzystaniu systemu FIX-IN, 
również naszej produkcji – podaje dyrek-
tor. - Udzielamy 5-letniej gwarancję. Nasza 
nowa działalność skierowana jest do klien-
tów indywidualnych jak i inwestorów oraz 
generalnych wykonawców.

Ostatnia z inwestycji opatowskiego 
zakładu to montaż szkła w biurowcu ME-
TROPOINT OFFICE na ul. Karolkowej 
30 w Warszawie. Ekipa zamontowała okła-
dziny ścienne ze szkła Lacobel White Pure 

Olivia Business Centre 

Galeria Rzeszów 

METROPOINT OFFICE na ul. Karolkowej 30 w Warszawie 

& Black Classic Safe 6 mm o łącznej po-
wierzchni 900 metrów kwadratowych.

Instalacje obejmują również ścianki 
całoszklane ze szkła hartowanego przetwa-
rzanego w zakładzie, jak również balustrady 
samonośne ze szkła ESG/VSG. Jest to szkło 
hartowane i laminowane. 

Kompleksowe rozwiązania w zakresie 
okładzin ściennych jakie oferuje zakład 
klientom przy realizacji większych projek-
tów czyli produkcja szkła, przetwarzanie 
go, stosowanie sprawdzonego i przebada-
nego systemu FIX-IN oraz montaż, daje 
poczucie bezpieczeństwa inwestorom oraz 
generalnym wykonawcom i jest wysoko 
oceniane na rynku. Zakład posiada samo-
chód specjalistyczny wykorzystywany przy 
instalacjach szkła.

 

Najważniejsze jest bezpieczeństwo
- Ważne jest bezpieczeństwo i tutaj dokła-

damy wszelkich starań, by nikomu z naszych 
pracowników nie stała się krzywda – zapew-
nia dyrektor. - Wpajamy im, że ktoś czeka na 
nich w domu, rodziny, dzieci. I mają tam wró-
cić. To jest priorytet. U nas właściwie nie ma 
wypadków, jesteśmy systematycznie nagra-
dzani wewnątrz koncernu, który kładzie duży 
nacisk na bezpieczeństwo. Pod tym względem 
plasujemy się na pierwszym miejscu.

Zakład może się pochwalić największą 
w Polsce nagrodą gospodarczą pod znakiem 
marki InterRES 2000, Nagrodą Gospodar-
czą Skrzydła 2006, Świętokrzyską Nagrodą 
Jakości 2010 oraz wyróżnieniem w ramach 
koncernu AGC dotyczącym szczególnie in-
nowacji. 

(an)
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konkurs plastyczno-techniczny

JESTEM STĄD 
W Przedszkolu Publicznym zorganizowany został konkurs plastyczno-techniczny 

,,Jestem stąd - moja mała ojczyzna”, czyli zabytki Opatowa w oczach dziecka.

Organizatorzy zwrócili się do przedszko-
laków i ich rodziców, aby wspólnie przygo-
towali twórcze prace wykonane dowolną 
techniką plastyczną. Pomysł spotkał się z 
ogromnym zainteresowaniem. Napłynęło 
wiele prac bardzo starannie wykonanych, po-
mysłowych i oryginalnych.

W placówce wiele uwagi poświęca się za-
gadnieniom lokalnego środowiska. W każdej 
grupie wiekowej realizowane są elementy pro-
gramu Elżbiety Wójcik ,,Mój dom –nasz kraj”. 

Stworzony program poszerza treści z zakresu 
wychowania patriotycznego, kształtuje u 
dzieci poczucia przynależności społecznej do 
rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty naro-
dowej. Realizacja jego treści pozwala poznać 
legendy, tradycje, zwyczaje ludowe najbliższej 
okolicy i regionu świętokrzyskiego.

Poprzez konkurs plastyczny organizato-
rzy pragnęli przyczynić się do rozwoju zain-
teresowań dzieci miastem, jego zabytkami i 
historią. - Kształtowanie postaw patriotycz-

nych i wychowanie do wartości jest niezwykle 
istotne w wychowaniu młodego człowieka 
- powiedziała Elżbieta Wójcik podsumowu-
jąc konkurs. - Na rodzicach i nauczycielach 
spoczywa ogromna odpowiedzialność, aby 
rozbudzać u dzieci przywiązanie do kraju i 
ziemi rodzinnej.

Wyłonienie zwycięzców okazało się bar-
dzo trudne. Jury postanowiło nagrodzić prace 
odznaczające się szczególną pomysłowością, 
oryginalnym ujęciem tematu, formą i ilością 
włożonej pracy.

I miejsce zajęli: Julia Zięba, Gabryś 
Woźniak, Karolina Jeziorska, Maciej Patraś, 
Wiktoria Stachura, Jaś Baran i Jakub Sagan, 
II miejsce - Jaś Jędrzejewski, Jakub Jędrzejew-
ski, Nikola Al-Kantar, Marcin Jędrzejewski, 
Oliwia Bełczowska, Jaś Koryciński i Natalia 
Curyło, III miejsce - Kornelia Rusak, Maja 
Wiącek, Maja Dyka, Oliwia Giemza, Wie-
wióra Marcel, Natalia Koseła, Szymon Kęsy, 
Olaf Sałagan, Zuzanna Iskra, Mikołaj Stępień 
i Patrycja Sierant. Wyróżnienia zdobyli: Mika 
Maziarz, Hania Małkowska, Natalka Szper-
nal.

W holu przedszkola została utworzona 
pokonkursowa wystawa prac. - Zaproszę na 
nią mamę, tatę, babcię i dziadka – z dumą 
oznajmiła Julia Zięba, laureatka II nagrody. 
Wszyscy odwiedzający placówkę mają moż-
liwość oglądania i podziwiania wyjątkowych 
prac artystycznych. Serdecznie zapraszamy!
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dzień „Żołnierzy Wyklętych”

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM
W niedzielę, 1 marca, o godzinie 18, mieszkańcy obchodzili Narodowy Dzień Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych”. Uroczystości w rynku przed pomnikiem Ludwika Zwierzdowskie-
go „Topora” rozpoczęły się od zapalenia pochodni i odegrania hymnu państwowego.

Z bronią w ręku
Gospodarz uroczystości, burmistrz mia-

sta i gminy Grzegorz Gajewski podziękował 
wszystkim za przybycie na opatowski rynek 
mimo późnej pory. Podkreślił, że mieszkańcy 
pokazują w Opatowie, jak wielką wartością 
są żołnierze wyklęci i patriotyczne idee, które 
oni reprezentowali i za które oddawali życie. 
Przypomniał, że już po raz dziesiąty obcho-
dzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”, żołnierzy niezłom-
nych, zdradzonych przez sojusznicze armie.

- Trwali z bronią w ręku, oczekując na 
reakcję Zachodu, by wypędzić okupacyjną 
Armię Czerwoną – powiedział. - Tej po-
mocy się nie doczekali, a obiecana przez ko-
munistów amnestia wobec tych, którzy się 
ujawnią, spowodowała, że 77 tys. żołnierzy 
niezłomnych było stopniowo wyłapywanych, 
masakrowanych w ubeckich katowniach i 
rozstrzeliwanych lub wieszanych. Według da-
nych zebranych przez profesora Jana Żaryna, 
na przełomie lat 40. i 50. ponad 250 tys. Po-
laków, patriotów było więzionych w łagrach, 
obozach pracy, więzieniach. Około 20 tys. zo-
stało rozstrzelanych lub powieszonych, reszta 
zmarła w więzieniach.

Burmistrz Grzegorz Gajewski przypo-
mniał, że komuniści grzebali najwspanial-
szych synów polskiej ziem pod śmietnikami, 
w miejscach, w których pamięć o żołnierzach 
niezłomnych miała zaginąć. - Dzięki dzisiej-
szej uroczystości dajemy świadectwo pamięci 
o ich oddaniu - podkreślił. - Najwspanialsi 
żołnierze nie poszli na układ, kompromis, 
nie robili karier w komunistycznym kraju, 
nie skorzystali z przywilejów, które oferowała 
im władza. Dziś mamy szczęście, że żyjemy w 
wolnym kraju. Chciałbym prosić wszystkich, 
byśmy kultywowali pamięć o żołnierzach wy-
klętych. To, co przekażemy kolejnym pokole-
niom, to zostanie w ich pamięci i takie będzie 
ich wychowanie. Cześć i chwała bohaterom!

Ginęli z wiarą na ustach
O tym, że żołnierze wyklęci nie poddali 

się władzy komunistycznej, walczyli w ukry-
ciu, nie godzili się z dominacja sowiecką i z so-
wieckimi rządami w komunistycznej Polsce, 
mówił starosta opatowski, Tomasz Staniek. 

Przypomniał, że ginęli z wiarą na ustach i mo-
żemy sobie tylko wyobrazić ogrom cierpienia, 
któremu byli poddawani. Przez długie lata w 
komunistycznej Polsce rodziny żołnierzy nie-
złomnych miały utrudniony dostęp do eduka-
cji, pracy, były na wszelkie sposoby eliminowa-
ne z życia publicznego.

- Wielu z nas żyło w tych czasach, pamię-
tamy strach, prześladowania, również lat 80., 
po stanie wojennym – mówił starosta. - Dzi-
siaj pamięć o żołnierzach jest żywa, kultywo-
wana, dokumentowana. Wracają bohaterowie 
na karty historii dzięki badaniom Instytutu 
Pamięci Narodowej. Cześć pamięci żołnierzy 
niezłomnych!

Pułkownik Janusz Jakubowski, wicepre-
zes Oddziału Świętokrzyskiego Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej podzię-
kował władzom samorządowym Opatowa 
za organizację uroczystości. Przypomniał, ze 
partyzanci AK z ziemi opatowskiej walczyli 
pod dowództwem pułkownika Antoniego 
Wiktorowskiego „Kruka”. Na cmentarzu w 
Sandomierzu znajduje się jego symboliczny 
grób, bo nie wiadomo, gdzie został stracony. 
Tak, jak nie wiadomo, gdzie są pochowani 
inni walczący żołnierze niezłomni. - Nie-
którzy opatowscy żołnierze wyszli z więzie-
nia, wśród nich byli: Bronisław Ostrowski 
„Cichy”, Zdzisław Dydo „Bliski”, Edmund 
Szaban „Szatan” - wymieniał. - Im się udało, 

objęła ich amnestia, nie zginęli w katowniach, 
ale wielu bohaterów nie przeżyło. Oddajemy 
im cześć. Młode pokolenie musi wiedzieć, co 
działo się na tych ziemiach.

Apel poległych
- Chrystus oddał życie za nas, tak samo my 

żyjemy dzięki naszym bohaterom wdzięcz-
ni za ich postawę, za ich miłość do ojczyzny 
– odmówił modlitwę w intencji żołnierzy 
ksiądz proboszcz Michał Spociński. - Błagamy 
Boga miłosiernego, by był dla nich nagrodą w 
Królestwie Niebieskim.

Odczytany został apel żołnierzy wyklętych 
Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Na-
rodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłop-
skich, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. 
Odeszli na wieczną wartę: generał Stanisław 
Gano, generał Franciszek Kamiński, Włady-
sław Jasiński „Jędruś”, Zgrupowanie „Jodła” 
oddział Barwy Białe – major Jan Piwnik „Po-
nury”, major Eugeniusz Kaszyński „Nurt”, pod-
porucznik Konrad Suwalski „Mruk”. Długa 
była lista nazwisk, które odczytano na rynku.

Mieszkańcy złożyli kwiaty przed pomni-
kiem Ludwika Zwierzdowskiego „Topora”. 
Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie 
„Opatowska Starówka”, Opatowski Ośrodek 
Kultury, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Ziemi Opatowskiej. 

(an)
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niech na trwale łączy społeczność

biblioteka

ROSOCHY ZE SZTANDAREMDruhowie z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Rosochach otrzymali swój sztan-
dar. Uroczystość poświęcenia odbyła się 
podczas mszy w kościele św. Idziego w 
Ptkanowie.

Zawsze można na was liczyć
Burmistrz Grzegorz Gajewski w imie-

niu strażaków i mieszkańców gminy po-
dziękował za odprawienie mszy i poświę-
cenie sztandaru. Podkreślił, że strażacy 
ochotnicy od początku ratują mienie i do-
bytek ludzki, ale też stoją na straży wiary i 
tradycji. Burmistrz wręczył pismo prezeso-
wi OSP w Rosochach, Stanisławowi Fla-
sińskiemu, by było świadectwem znamie-
nitej uroczystości. – Pragnę złożyć państwu 
najserdeczniejsze gratulacje w związku z 
dzisiejszą uroczystością – odczytał pismo. 
- Dzisiejszy dzień bez wątpienia przejdzie 
do historii waszej jednostki jak i całego so-
łectwa, miasta i gminy Opatów jako dzień, 
w którym wasza służba, poświęcenie i wasza 
praca dla lokalnej społeczności została uho-
norowana. Sztandar to symbol honoru, tra-
dycji i jedności. Niech na trwale łączy waszą 
społeczność, niech będzie wyzwaniem dla 
następnych pokoleń i przypomina o chlub-
nej historii.

Grzegorz Gajewski podziękował inicja-
torom uroczystości oraz wszystkim, którzy 
przyczynili się do ufundowania sztandaru. 
Życzył strażakom, by ich służba była źró-
dłem satysfakcji, zadowolenia. Życzył suk-
cesów i pomyślności w życiu osobistym oraz 
Bożego błogosławieństwa. - Przez ten rok 
naszej współpracy pokazaliście, że zawsze 
można na was liczyć – podkreślił burmistrz. 
- Za to wam serdecznie dziękuję.

Jest drogowskazem i jednoczy
O tym, że przekazanie sztandaru jed-

nostce jest podziękowaniem za pracę dla 
lokalnej społeczności, za sumienną posta-
wę, wysoką sprawność operacyjną, jest tak-
że wyrazem szacunku, uznania i zaufania 
społecznego, mówił podczas nabożeństwa 
proboszcz miejscowej parafii, ksiądz Rafał 
Golonka. 

Ksiądz pułkownik Jerzy Niedbała, 
rodak z parafii Ptkanów, odprawił mszę 
w intencji wszystkich strażaków. Przypo-
mniał, że chorągiew to jeden z naszych 
narodowych symboli, jest drogowskazem i 
jednoczy. - Dzisiaj patrząc na wasz sztandar 
od razu was z nim kojarzymy – podkreślił. 
- Będziecie go reprezentować na uroczysto-
ściach powiatowych, miejsko-gminnych, 
parafialnych na zjazdach, zlotach, uroczy-
stościach.

W uroczystości uczestniczyli: starosta 

opatowski Tomasz 
Staniek, przedsta-
wiciele PSP w Opa-
towie, poczty sztan-
darowe z Brzezia, 
Buszkowic, Ruszko-
wa, goście z Chicago.

W krajowym 
systemie

Jednostka OSP 
w Rosochach jako 
jedyna w gminie od 
2000 r. należy do 
Krajowego Systemu 
R at own i c z o - Ga -
śniczego. Powstała 
przed 58 laty, jej 
założycielami byli 
między innymi Mie-
czysław Szczygieł, 
Czesław Krzyszto-
fik, Lucjan Jasiński, 
Ryszard Kroczak, 
Tadeusz Mazur, 
Henryk Nartow-
ski, Adolf Moroń. 
Prezesem jednostki 
jest obecnie Sławo-
mir Flasiński, który 
pracował w PSP w 
Opatowie, potem w 
Ostrowcu Święto-
krzyskim.

CORAZ WIĘCEJ CZYTELNIKÓW
Księgozbiór Powiatowej i Miejsko–

Gminnej Biblioteki Publicznej powięk-
szył się w 2019 r. o 1152 książki i liczy 
on obecnie 37,2 tys. woluminów. Zwięk-
szyła się też liczba czytelników.

Biblioteka zakupiła 657 woluminów 
za 15 tys. zł, w tym z budżetu własnego 
432 za 10 tys. zł. Za środki Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na-
była 225 książek, które kosztowały prawie 
5 tys. zł. Statystycznie kupiła 5,7 książek 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców. W 
formie darów biblioteka od mieszkań-

ców otrzymała 344 woluminy za prawie 
6 tys. zł. W zbiorach biblioteki znajdują 
się uzupełnianie systematycznie książki 
z dużą czcionką przeznaczone dla osób z 
dysfunkcją wzroku. Jest to seria „Duże Li-
tery”.

Jeśli chodzi o wypożyczenie, to na 
100 mieszkańców wynosi 181,8 książek. 
Łącznie z gośćmi przybyłymi na imprezy, 
bibliotekę odwiedziło 14 665 osób, co sta-
nowi wzrost o 8 074 osoby. Z czytelni in-
ternetowej skorzystało 1632 osoby, więcej 
o 776 osób.

Burmistrz Grzegorz Gajewski:
Chciałbym serdecznie podziękować paniom dyrektorkom OOK i biblioteki za 

współpracę, zaangażowanie, które przekłada się na działalność jednostek. Placówki 
posiadają coraz większą ofertę, zwiększa się ich udział w życiu społecznym Opato-
wa. Mimo skromnego budżetu, zachęcają mieszkańców do udziału w różnych, cieka-
wych inicjatywach. Oferta kulturalna jest znacznie bogatsza, ciekawsza. 
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wspomnienie o Stefanie Kowaliku

ośrodek Kultury z pomysłami

FOTOGRAFOWANIE 
BYŁO PASJĄ

Skromny i życzliwy człowiek
Stefan Kowalik, bo właśnie o nim to 

wspomnienie, był zawsze tam, gdzie odbywa-
ły się ważne uroczystości, koncerty, spektakle 
Opatowskiego Teatru Muzycznego. Dzię-
ki swojej pasji potrafił w niezwykły sposób 
uchwycić ulotne chwile, miejsca, wydarzenia 
i ludzi. Choć minęło już kilka miesięcy od 
jego śmierci, to dzięki swoim fotografiom, 
jest z nami nadal. Wszyscy, którzy mieli z nim 
kontakt przez wiele lat, wspominają go jako 
niezwykle skromnego i życzliwego człowieka.

Wieloletni nauczyciel języka polskiego 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza 
Głowackiego w Opatowie, Zbigniew Nogal 
pamięta Stefana Kowalika i jako swojego na-
uczyciela fizyki, i jako kolegę z pracy. Wspo-
mina jego wyrozumiałość wobec uczniów, 
znakomity kontakt z młodzieżą, ale też umie-
jętność zainteresowania swoim przedmiotem: 
„Ważne miejsce w życiu profesora Stefana, jak 
go nazywaliśmy, odgrywało fotografowanie, 
które było jego pasją właściwie do końca ży-
cia. Był działaczem Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno- Krajoznawczego i Polskiego 
Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Or-
ganizował wiele wycieczek i rajdów, a pozna-
waniem ojczystego kraju potrafił zaintereso-
wać młodzież, bo turystyka była jego kolejną 
pasją. Zawsze służył pomocą i unikał sytuacji 
konfliktowych, a kiedy zostałem dyrektorem 
tej szkoły, Stefan Kowalik był moim zastępcą. 
Bardzo ceniłem jego pracę, powierzone mu 
obowiązki wykonywał w sposób skrupulatny 
i z ogromną odpowiedzialnością.”

Niezwykłe ciepło i z wielką serdecznością 
wspomina Stefana Kowalika jego wychowan-
ka, dziś nauczycielka, Wioletta Cichocka: 
„Trudno pogodzić się z faktem, że pana profe-
sora już nie ma. Odszedł od nas w ciepły, sło-
neczny wrześniowy dzień 2019 roku. Zawsze 
mogliśmy na niego liczyć. Pamiętam go jako 
człowieka wielkiej inteligencji i pokory, pełne-
go energii, zawsze w ruchu, zawsze mającego 
coś do zrobienia, jakby miało nie być jutra.”

Kronikarz rzeczywistości
Bogata była działalność Stefana Kowalika 

już po przejściu na emeryturę, gdy nadal reali-
zował swoje pasje, poświęcając im większość 
swojego czasu. - Był członkiem Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Opatowskiej, a historia zie-
mi opatowskiej i świętokrzyskiej była jego ko-
lejną pasją – mówi Zbigniew Nogal. - Na swo-
ich fotografiach utrwalał pomniki, kapliczki, 
rzeźby o charakterze świeckim i sakralnym. 
Zdjęcia wzbogacał obszernymi komentarza-
mi. Interesował się działalnością Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, brał udział w naszych 
uroczystościach, wyjazdach i utrwalał ten czas 
swoim aparatem fotograficznym.

Bardzo często można było dostrzec na uliczkach Opatowa drobnego mężczyznę 
z przewieszoną przez ramię dużą torbą i aparatem fotograficznym w ręce, którym 
utrwalał otaczającą nas rzeczywistość.

Stefan Kowalik był człowiekiem wielu 
pasji, które znakomicie ze sobą łączył, ale 
także człowiekiem niezwykle aktywnym. Po 
przejściu na emeryturę założył Katolickie 
Stowarzyszenie Sportowe w Warszawie i tam 
spędzał czas, organizując parafiady i obozy 
sportowe o zasięgu ogólnopolskim, a nawet 
międzynarodowym. Za swoją działalność 
otrzymał wiele nagród, medali i podziękowań 
z różnych instytucji i miejsc w Polsce,  Euro-
pie. W ostatnich latach wiele czasu poświęcał 
fotografowaniu szkoleń i uroczystości orga-
nizowanych przez Fundację GROM COM-
BAT z Warszawy oraz Uczniowski Klub Spor-
towy „Komandos” działający przy Zespole 
Szkół Nr 1 w Opatowie.

Wspominając Stefana Kowalika nazywam 
go kronikarzem naszej rzeczywistości. Towa-
rzyszył nam ze swoim aparatem przez kilka lat 
naszych działań i licznych wyjazdów organi-
zowanych dla klas Liceum Służb Munduro-
wych z ZS nr1 w Opatowie. Jego fotografie 
posiadają swoisty klimat, dla nas mają wartość 
dokumentalną, ale też sentymentalną, bo 
przecież pan Stefan był tam z nami. Dużo roz-
mawialiśmy, poczynając od historii i literatury 

po kwestie bardzo przyziemne. Dzielił się ze 
mną swoją pracą nad książkami, które kiedyś 
zamierzał opublikować. Nie zdążył, ale może 
kiedyś będzie taka możliwość, aby zebrać  
opracowane przez niego materiały i opatrzyć 
licznymi fotografiami. 

Edyta Gwoździk,
nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie

Opatowski Ośrodek Kultury pro-
wadzi wiele zajęć dla mieszkańców w 
różnych grupach wiekowych oraz w 
rozmaitych dziedzinach kultury i sztuki.

W dziedzinie teatru działają w ośrod-
ku: Amatorski Teatr Dramatyczny, Opa-
towski Teatr Muzyczny, Młodzieżowa 
Grupa Teatralna „Paradoks”, Teatrzyk 
Dziecięcy „Pacynka”. Do pracowni tańca 
należą: Klub Tańca Towarzyskiego „Pro-
menada”, Klub Tańca Towarzyskiego dla 
Dorosłych, Mażoretki, zespół tańca daw-
nego i tańca ludowego. Pracownia mu-
zyki i śpiewu to: Studio Wokalne „Opa-
towskie Diamenty”, Chór Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, zespół nauki gry na 
instrumentach.

Pracownia malarstwa i sztuki prowa-
dzi warsztaty plastyczne, organizuje ple-
nery. W pracowni literatury i języka pol-

skiego jest Klub Recytatora, odbywają się 
warsztaty poetyckie, Narodowe Czytanie. 
W pracowni języków obcych prowadzo-
na jest nauka angielskiego. W pracowni 
filmu i radia działa Radio Opatów, odby-
wają się warsztaty radiowe, funkcjonuje 
filmoteka. W pracowni folkloru przygo-
towuje się Zespół Folklorystyczny „Opa-
towianie”. Inne formy działalności to: sza-
chy, modelarnia, Wszechnica Opatowska, 
Mała Galeria OOK.

- OOK integruje, aktywizuje i ożywia 
społeczność lokalną – podkreśla dyrek-
tor Longina Ordon. – Pogłębia kontakty 
między ludźmi. Jego propozycje progra-
mowe odpowiadają różnorodnym zain-
teresowaniom i potrzebom kulturalnym 
oraz pobudzają twórczość i kreatywność 
środowiska. Aktywnie tworzy kulturę i 
poszukuje jej odbiorców.

ZAJĘCIA DLA KAŻDEGO
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osiągnięcia naszych uczniów 

MŁODY MODELARZTomasz Miśkiewicz, uczeń klasy siód-
mej Szkoły Podstawowej nr 1 imienia 
generała brygady Stanisława Gano w 
Opatowie, za model samolotu amerykań-
skiego Mustang P51 B zdobył w grudniu 
ubiegłego roku nagrodę na wystawie w 
Tarnobrzegu.

Pierwsza wystawa i pierwsze miejsce
Nad modelem Tomek pracował około 

dwóch miesięcy. Samolot powstał niemal 
w całości z tworzywa sztucznego, plastiku. 
Srebrne malowanie dało złudzenie metalu, 
zachowane zostały wszelkie szczegóły ure-
alniające ślady eksploatacji. Jury Modelar-
skiego Podsumowania Sezonu Tarnobrzeg 
2019 doceniło pracę Tomka i nagrodziło 
młodego modelarza pierwszym miejscem w 
kategorii ST – Junior. Tomek po raz pierw-
szy wystawił swoje modele i od razu zdobył 
pierwsze miejsce. Nagroda to dla niego ol-
brzymi sukces, bo organizatorem konkursu 
było Polskie Stowarzyszenie Modelarskie 
wspólnie z gminą Tarnobrzeg.

Obecnie Tomek pracuje nad modelem 
samolotu niemieckiego z II wojny świato-
wej. Chce go wykonać z otwartą komorą 
silnika, by każdy mógł zobaczyć, co jest w 
jego wnętrzu. Pracę chce wykonać w ciągu 
miesiąca. Mimo młodego wieku, ma już 
spore doświadczenie. Wcześniej przygoto-
wał bardzo wiele modeli, oprócz samolo-
tów z różnych okresów, okręty, jednostki 
pancerne, ciężarówki, figurki.

- W modelarstwie najtrudniejsze jest 
wytrwanie do końca, nie zniechęcenie się – 
opowiada o swojej pasji. - Tworzenie mode-
li to lekcja pokory i cierpliwości, modele są 
delikatne, trzeba się z nimi obchodzić bar-
dzo ostrożnie i poświęcić im wiele godzin 
pracy. Staram się o zachowanie zgodności 
historycznej, czytam o rozwiązaniach tech-
nicznych zastosowanych w danym mode-
lu, o szczegółach uzbrojenia. Czerpię dużą 
satysfakcję z modelarstwa, lubię bywać na 
wystawach, podpatrywać i słuchać innych.

Mikroskopijna husaria
Zaczęło się od modelu SU-27 zakupio-

nego na pokazach lotniczych Air Show w 
Radomiu w 2013 r. Tomek był wówczas w 
pierwszej klasie szkoły podstawowej. Model 
wybrał dla siebie starszy brat, ale to on skleił 
i pomalował samolot.

Od tego momentu modeli zaczęło przy-
bywać w lawinowym tempie. Tomek ukoń-
czył ponad 20 prac. Najbardziej zadowolo-
ny jest z samolotów z II wojny światowej, 
zwłaszcza myśliwców. Sporą część jego ko-
lekcji stanowią pojazdy wojskowe. Spośród 
nich na uwagę zasługuje brytyjski czołg 

Cromwell, którym poruszał się w czasie II 
wojny światowej generał Stanisław Maczek, 
dowódca I polskiej dywizji pancernej

Najmniejszym w kolekcji, wielkości 
paczki zapałek jest 
wykonany w ska-
li 1:72 polski TKS 
z okresu kampanii 
wrześniowej. To tan-
kietka, jeden z głów-
nych pojazdów wojsk 
polskich. Największy, 
skala 1:35 to Tygrys, 
najcięższy niemiecki 
czołg również z II 
wojny. Na uwagę za-
sługuje także działo 
samobieżne SD.Kfz. 
164 Nashorn wyko-
nane w oryginalnym 
śnieżnym malowa-
niu.

Tomek posiada 

w swoich zbiorach również statki wojenne, 
cztery pancerniki i lotniskowiec. Trudność 
w wykonywaniu tych maszyn polega na 
znacznie większej ilości szczegółów, które 
trzeba zachować i uwzględnić. Model, z 
którego jest szczególnie dumny w tej kate-
gorii, to japoński statek wojenny z czasów II 
wojny, Yamato, skala 1:700.

Przez pewien czas Tomek zajmował 
się modelarstwem figurkowym. Wtedy to 
powstały postacie starożytnych Greków, 
tureccy janczarzy. Figurki wymagają szcze-
gólnej uwagi ze względu na mikroskopijne 
wręcz szczegóły, oczy postaci, elementy 
uzbrojenia, rynsztunku. Wykonane zostały 
w skali 1:72, co wielkością można porów-
nać do monety dwuzłotowej.

Tomek prezentuje XVII-wieczną hu-

Z rodzicami, mamą Agnieszką i tatą Bogdanem. Tomek trzyma model brytyjskiego czołgu 
średniego Cromwell, wyjątkowy, bo związany z postacią generała Stanisława Maczka

Tomek prezentuje mistrzowski model, 
samolot amerykański Mustang P51 B, który 

walczył w czasie II wojny światowej.

Młody modelarz i jego tata Bogdan z niemieckim okrętem Bismarck 
z 1941 r., jednym z największych pancerników pływających kiedy-

kolwiek po morzach



19OPATÓW nr 1 (33), styczeń - marzec 2020

pomoc społeczna

nasze kresy

ASYSTENT OSOBISTY 
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

POMYSŁ NA WSPÓŁPRACĘ 
Z KRESOWIAKAMI

sarię, która składa się z 9 żołnierzy. – Pra-
cowałem nad nimi przed dwoma laty 
– opowiada. - Ze względu na postacie mi-
kroskopijnej wielkości musiałem wykazać 
więcej skrupulatności, cierpliwości, precy-
zji. Z pracą nie miałem większych proble-
mów. Skomplikowane malowanie też zajęło 
sporo czasu. Około trzech tygodni praco-
wałem nad husarią.

Moją pasją jest historia.
Modelarstwo wymaga znajomości hi-

storii, która jest drugą pasja Tomka. W tej 
dziedzinie też ma za sobą sporo sukcesów. 
Jako uczeń klasy piątej uczestniczył w eta-
pie wojewódzkim i uzyskał tytuł finalisty 
XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Hi-
storycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego w latach 1887- 1922. O niepod-
ległość i granic Rzeczypospolitej”. To było 
duże jego osiągnięcie. Obecnie Tomek 
dotarł do etapu wojewódzkiego konkursu. 
Nad przygotowaniem do historycznych 
zmagań czuwa nauczyciel historii Adam 
Otoliński.

- Moją pasją jest historia – mówi To-
mek. – Najbardziej interesuje mnie XVI 
wiek, XVII i XX. Chciałbym, by moja 
praca łączyła się z pasją i sprawiała mi przy-
jemność. W szkole koledzy wiedzą o moich 
zainteresowaniach. Oglądali moje ekspona-
ty podczas wystawy w Ośrodku Kultury w 
końcu czerwca 2016 r. Wedy obok moich 
modeli były prezentowane prace mojego 
taty Bogdana i innych kolegów z Klubu 
Modelarskiego działającego przy Ośrodku 
Kultury. Mieliśmy własną gablotę i mogli-
śmy pokazać dorobek naszej sekcji.

Makieta dawnego Opatowa
Ogromną rolę w nauce modelowania 

odegrała sekcja, do której Tomek należał 
przez pięć lat, od 2014 do 2019 r. Instruk-
torem był wówczas Sławomir Kitowski, 
pierwszy nauczyciel modelarskich zasad, 
człowiek wielu zainteresowań i uzdolnień. 
Sekcja, choć nieliczna, skupiała dzieci i 
młodzież fascynującą się historią wojsko-
wości, modelarstwem, systemami gier bi-
tewnych ze świata fantasy.

Tomek chętnie przyłączyłby się do pro-
jektu wykonania makiety dawnego Opa-
towa. O tej inicjatywie mówiła młodzieży 
i jej rodzicom dyrektor Ośrodka Kultury, 
Longina Ordon. Pewnie musiałby się przy 
tym jeszcze wiele nauczyć, ale jest już na tyle 
sprawnym technicznie modelarzem, a przy 
tym zapalonym historykiem, że służyłby 
cenną pomocą i radą przy realizacji takiego 
projektu.

 (an)

Od stycznia br. Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej realizuje program „Asystent oso-
bisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 
2019 – 2020, finansowany z środków So-
lidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych. 

Program przewiduje pomoc pełnoletnim 
osobom niepełnosprawnym, które posiadają 
orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, wymagają wsparcia w 
wykonywaniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi 
asystenta mają przyczynić się do prowadzenia 
przez osoby z niepełnosprawnością bardziej 
aktywnego i samodzielnego życia, zaangażo-
wania się w wydarzenia społeczne, kulturalne, 
rozrywkowe, sportowe itp. Pomocą asysten-
ta objęte są 4 osoby z niepełnosprawnością. 
Każdej z nich poświęcone zostanie 30 godzin 
miesięcznie. Program realizowany będzie do 
grudnia 2020 r.

Ferie w górach
10 dzieci z gminy Opatów spędziło ferie 

zimowe w malowniczej miejscowości górskiej 
Małe Ciche. Organizatorem wypoczynku 
była Komenda Hufca ZHP w Opatowie. 
Środki na ten cel pochodziły z Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Opatowie. Pracownicy OPS wytypo-
wali dzieci, uzgodnili ich wyjazd z rodzicami 
i opiekunami, następnie koordynowali cały 
program wypoczynku.

Pomoc żywnościowa.
Trwa realizacja Programu Operacyjne-

go Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 (PO 

PŻ) w ramach Eu-
ropejskiego Fun-
duszu Pomocy 
Najbardziej Potrze-
bującym (FEAD) 
Podprogram 2019. 
Kwalifikowanie osób 
uprawnionych do 
pomocy należy do 
OPS. Uprawnia do 
niej spełnienie kryterium dochodowego obo-
wiązującego w pomocy społecznej, do 200 
proc. kryterium, to jest 1402 zł na osobę sa-
motną i 1056 zł na osobę w rodzinie. Ośrodek 
dotychczas wytypował do uzyskania pomocy 
i wydał skierowania dla 164 rodzin, 359 osób 
w rodzinach. Dystrybucji żywności podjęło 
się Stowarzyszenie Wiejskie Nasze Kobylany.

Najstarsza mieszkanka
28 lutego br. 105 urodziny obchodziła 

mieszkanka Opatowa, Józefa Kucharska. Ży-
czenia dostojnej jubilatce złożyli: burmistrz 
Grzegorz Gajewski, sekretarz gminy, Hubert 
Dziadczykowski, kierownik OPS, Dominika 
Kędziora. Piękny jubileusz Józefa Kucharska 
świętowała w otoczeniu przybyłych gości i 
najbliższej rodziny. Nie zabrakło kwiatów, 
upominków, wspomnień. Zebrani zgodnie 
życzyli zdrowia i kolejnych lat życia. Pani Jó-
zefa jest obecnie najstarszą mieszkanką gminy 
i jednocześnie podopieczną Związku Kom-
batantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych, o czym pamiętali 
także koledzy ze związku, składając jej ser-
deczne gratulacje i życzenia.

Dominika Kędziora, kierownik OPS

Na zaproszenie burmistrza Sycowa, 
miejscowości leżącej 60 km od Wrocła-
wia burmistrz Grzegorz Gajewski razem z 
dyrektor Opatowskiego Ośrodka Kultury, 
Longiną Ordon, przebywał na Festiwalu 
Kultury Kresowej. Impreza była połączo-
na z koncertem charytatywnym na rzecz 
pomocy Polakom na Wschodzie.

- Pojechaliśmy tam, by porozmawiać 
o współpracy z rodakami na Wschodzie 
– mówi burmistrz Grzegorz Gajewski. - 
Opatów jest miastem partnerskim między 
innymi dla węgierskiego miasta Bercel. Bę-
dąc tam na ostatnim spotkaniu jesienią za-

uważyłem, że to miasto jest centrum, które 
integruje Węgrów rozrzuconych po innych 
państwach na skutek I wojny światowej, 
zmian na mapie Europy. Są Węgrzy miesz-
kający na Ukrainie, Słowacji, w Rumunii. 
Nasze miasto partnerskie integruje te spo-
łeczności.

Burmistrz Grzegorz Gajewski pomyślał, 
że może dobrze by było nawiązać współpra-
cę z miastami na Wschodzie, na Białorusi, 
Ukrainie, w Rosji, w których społeczność 
Polaków jest przeważająca. Być może też 
należałoby nawiązać dobre relacje partner-
skie pomiędzy naszymi miastami.
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ocalone z niepamięci Solidarność zaczęła się w „Wólczance”

NA CZELE ZMIAN 

Huta Stalowa Wola stała się kolebką Soli-
darności w całym regionie. Następne protesty 
załóg robotniczych rozprzestrzeniły się na tere-
nach wszystkich większych zakładów pracy w 
naszym ówczesnym województwie tarnobrze-
skim. Powstały Komitety Założycielskie nowe-
go związku oraz pierwsze Komisje Zakładowe. 
Pierwszy komitet założycielski „Solidarności" 
powstał w ZZPO „Wólczanka" w Opatowie 3 
listopada 1980 r. W jego skład weszli: Longin 
Sitarz -przewodniczący, Marek Karbowniczek 
i Teresa Zwolska - zastępcy, Zofia Lasota, Sta-
nisław Sitarz, Stanisław Chodorek, Maria Igna-
towska, Stanisław Białek, Danuta Głowacka, 
Janusz Orzechowski, Zygmunt Kasprzycki. 
Komisja Zakładowa pracowała w składzie: 
L. Sitarz - przewod-niczący, M. Karbowni-
czek - zastepca, J. Orzechowski, S. Chodorek, 
A. Głowacki, J. Jędrzejewski, D. Głowacka, T. 
Zwolska, T Dudek, G. Polak, M. Ignatowska, 
D. Wiśniewska, K. Krawczyk, J. Baka, H. Bro-
dawka, Z. Cedrowicz - członkowie.

Następnie powstał Komitet Założycielski 
w Spółdzielni „Modilana”, którego przewodni-
czącą została Maria Sienniak. NSZZ w regionie 
Ziemia Sandomierska błyskawicznie rozprze-
strzeniała się. Zrzeszała 274 komisje zakładowe 
i liczyła 106 574 osoby, a w samym Opatowie 
4555 osób. 19 stycznia 1981 r. powstała w 
MKZ Stalowa Wola pierwsza gazeta regional-
na wolnego Związku Zawodowego „Biuletyn 
informacyjny", którego redaktorem naczelnym 
był Wacław Szczoczarz. Władze państwowe 
PRL, po początkowym zaskoczeniu sytuacją, 
robiły wszystko, aby rozbić jedność w szeregach 
załóg robotniczych. Wzmogły się inwigilacje 
działaczy „Solidarności" przez SB i nasłanych 
przez nią wszelkiej maści kapusiów i prowo-
katorów, doszło między innymi do konfliktu 

podczas zjazdu regionalnego. Część delegatów 
z Połańca, Staszowa i Tarnobrzega opuściła salę 
obrad, których Komisje Zakładowe utworzyły 
Federację Tarnobrzeską. Pomimo rozłamu, ra-
zem podjęto decyzję o strajku regionalnym w 
październiku 1981 r.

25 kwietnia 1981 r. w ZDK w Stalowej 
Woli odbył się I Walny Zjazd Delegatów 
NSZS, na którym z Opatowa delegatami byli: 
Zygmunt Kasprzycki, Janusz Orzechowski i 
Halina Brodawka - „Wólczanka”, Maria Sierp-
niak - DSP „Modilana", Henryk Kęsy – ZUS, 
Halina Religa - GS Opatów, Stanisław Gli-
bowski – MPGKiM. Ponieważ Opatów leżał 
na krańcach ówczesnego województwa tarno-
brzeskiego, działacze ZSZZ z tego miasta, w 
porozumieniu z władzami Zarządu Regionu w 
Stalowej Woli, w dniu 1 maja 1981 r. utworzyli 
Delegaturę Zarządu Regionu w Opatowie, by 
koordynować działania związku na naszym te-
renie. Po demokratycznych wyborach w skład 
Zarządu i Delegatury weszli: Marek Bardziej - 
przewodniczący (PEC Stalowa Wola Obwód 
Grzewczy w Opatowie), Henryk Kęsy -wice-
przewodniczący (ZUS), Adam Kowalczuk 
- wiceprzewodniczący (Rejon Dróg Publicz-
nych), członkowie: Teresa Jachimkowska (na-
uczyciel), Jolanta Płeszka (Bank Spółdzielczy), 
Elżbieta Dorociak (ZOZ), Longin Sitarz, Ma-
rek Karbowniczek, Danuta Głowacka, Janusz 
Orzechowski, Zygmunt Kasprzycki (Wól-
czanka), Tadeusz Śpiewak (Poczta), Krzysztof 
Bańcer (ZUS), Teresa Kęsy (DPS Zochcin), 
Leokadia Moroń (GS Opatów).

Naszym zadaniem była przede wszystkim 
działalność antyspekulacyjna w handlu (brako-
wało wówczas wszystkich towarów i zdobywa-
nie ich graniczyło z cudem), kontrola zasobów 
mieszkaniowych z puli Urzędu Miasta i Gmi-

ny Opatów oraz ścisła współpraca z Zarządem 
Regionu. Tak dotrwaliśmy do ciemnej, długiej 
i mroźnej nocy 13 grudnia 1981 r., kiedy to 
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego wpro-
wadziła stan wojenny, internując wielu

czołowych działaczy „Solidarności". Z re-
gionu „Ziemia Sandomierska” było ich ponad 
150 osób, w tym dwoje z Opatowa: Maria 
Sienniak z „Modilany” i Longin Sitarz z „Wól-
czanki”.

W styczniu 1982 r. pięciu uczniów Tech-
nikum Mechanicznego w Staszowie zostało 
aresztowanych z art. 48 Dekretu o Stanie Wo-
jennym za posiadanie nielegalnej prasy. Wśród 
nich był Paweł Kosiarski z Opatowa, który do-
stał wyrok 3,5 roku więzienia. Niektórzy dzia-
łacze zostali internowani, inni wzięci do służby 
w ZOMO lub Romo lub na tzw. przeszkolenie 
wojskowe do rezerwy LWP. Wielu się załama-
ło. Wielu wyjechało za granicę. Inni zamknęli 
się w sobie i jak ognia bali się wzajemnych spo-
tkań, tym bardziej, że co rusz byli przesłuchiwa-
ni przez SB lub MO oraz zmuszani do podpi-
sywania tzw. lojalek.

Mnie w tym czasie bardzo wspomagał ks. 
Stanisław Sikorski, który zajmował się druko-
waniem i kolportażem prasy podziemnej oraz 
utrzymywał kontakty z działaczami podziem-
nej Solidarności. Dostarczałem mu papier 
drukarski z różnych źródeł. Ksiądz Sikorski był 
wówczas wikariuszem w Kolegiacie Opatow-
skiej. Wielkiej pomocy duchowej doznawałem 
też od redaktora Ryszarda Czerwiaka z Kielc 
i od kolegi Bronisława Kawalca z Opatowa. 
Najbardziej w tym czasie obawiałem się o przy-
szłość żony i syna w Opatowie, a także o mo-
ich rodziców w Kielcach, których kilkakrotnie 
nawiedzali „smutni panowie” z SB i MO. Mój 
ojciec dostarczał mi papier do drukowania 
podziemnej prasy.

Próba z kolejnym zniewoleniem nie uda-
ła się komunie i po ośmiu latach Solidarność 
odżyła, doprowadzając do pierwszych prawie 
wolnych wyborów w naszym kraju. Solidar-
ność działała dalej i jej mottem niech będą 
słowa Andrzeja Kaczmarka, przewodniczące-
go Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska, 
wypowiedziane w 2003 r. na Zjeździe Związ-
ku w Stalowej Woli. - Przecież w Polsce i dziś 
jest wielu ludzi wykształconych, uczciwych, 
prawych i szlachetnych, którzy mogliby objąć 
ciężar władzy. Władzy, która zawsze powin-
na być służbą dla narodu, dla godnego życia 
polskich rodzin, a nie działaniem na szkodę 
narodu. W Polsce zbyt wiele jest krzywd i 
niesprawiedliwości, aby ster władzy dzierżyły 
nadal tylko ugrupowania i układy niszczące 
nasz Ojczysty dom.

Marek Baradziej
Zdjęcie, które udostępniła Danuta Głowacka, 

przedstawia I Komisję Zakładową NSZZ Solidarność 
ZPO „Wólczanka” powstałą 3 listopada 1980 r.

W 1980 r. Opatów znajdował się w granicach administracyjnych województwa tar-
nobrzeskiego. Strajki w Stalowej Woli, Tarnobrzegu i Sandomierzu poprzedziły histo-
ryczny przełom Sierpnia 1980, od strajków w Hucie Stalowa Wola już 17 lipca.

Stoją od lewej:  Halina Zięba, Teresa Dudek, Janusz Jędrzejewski, Janusz Orzechow-
ski, Longin Sitarz, Zygmunt Kasprzycki, Teresa Zwolska, Marek Karbowniczek, Daniela 

Wiśniewska, Stanisław Chodorek, Adam Głowacki, Helena Krawczyk, Danuta Głowacka, 
siedzą – Danuta Głowacka, Maria Ignatowicz, Grażyna Polak 
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ŻUREK WIELKANOCNY

MUZEALNYM SZLAKIEM

kulinaria

uniwersytet Trzeciego Wieku

Składniki dla 4 osób:
10 dkg wędzonego boczku, 50 dkg bia-

łej lub wędzonej kiełbasy, 1 cebula, 1-2 ząbki 
czosnku, 1 marchewka, 1 pietruszka, kawałek 
selera, 2-3 suszone grzyby, pół litra zakwasu 
na żurek, 1-2 listki laurowe, 3 ziarna ziela an-
gielskiego, 1 łyżeczka majeranku, sól, pieprz, 
pół szklanki śmietany, korzeń chrzanu starty 
na wiórki.

Sposób przygotowania:
Grzyby umyć i namoczyć. Warzywa tzn. 

marchewkę, pietruszkę, seler i cebulę, oczy-
ścić, zalać 1 litrem zimnej wody, dodać grzyby 
z wodą, w której się moczyły i gotować około 
30 min. Wywar przecedzić, grzyby pokroić. 
Do wywaru dodać boczek i kiełbasę, gotować 
ok. pół godziny na małym ogniu. Wędliny 

W lutowy poranek grupa osiemnastu 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Opatowie pojechała do Radomia, 
aby obejrzeć wystawę obrazów „Moja 
dusza. Oblicza kobiet w twórczości Jac-
ka Malczewskiego”.

Jacek Malczewski, z pochodzenia 
radomianin, to najwybitniejszy polski 
malarz-symbolista przełomu XIX i XX 
wieku. Uczestników wycieczki zachwy-
ciły obrazy mistrza, między innymi „Au-
toportret z muzą”, „Portret syna Rafała 
z żoną”, „Kobieta z faunem (Pokusa)”. 
Oprócz podziwiania obrazów Jacka Mal-
czewskiego słuchacze UTW zaintere-
sowali się „Galerią malarstwa polskiego 
XIX i XX wieku”, gdzie obejrzeć mogli 
obrazy Wojciecha Gersona, Józefa Cheł-
mońskiego, Leona Wyczółkowskiego, 
Włodzimierza Tetmajera, Stanisława Wy-
spiańskiego, Zygmunta Waliszewskiego, 
Zbigniewa Pronaszki i innych.

Bardzo interesująca była kolekcja ro-
dziny Pinno (obrazy, meble, lampy, por-
celana, szkło, dokumenty, fotografie). 
Profesor Andrzej Pinno, dzięki któremu 
powstała kolekcja, jest spadkobiercą ra-
domskich rodzin Karschów, Łagodziń-
skich i Pinno, wielce zasłużonych dla 
miasta. Uwagę wycieczkowiczów przycią-
gnęła też ekspozycja dokumentów, foto-
grafii, przedmiotów związanych z innym 
wybitnym radomianinem, jednym z naj-
większych filozofów XX wieku, Leszkiem 
Kołakowskim.

wyjąć i pokroić. Do wywaru dodać zakwas 
do smaku, ziele angielskie, liście laurowe, czo-
snek, majeranek i grzyby, posolić i gotować 
jeszcze kilka minut. Żurek zdjąć z ognia, do-
prawić śmietaną i podawać z jajkami ugoto-
wanymi na twardo, kiełbasą i świeżo startym 
chrzanem. Życzę smacznego!

Na zbliżające się Święta Wielkanocne 
życzę, by Zmartwychwstały Chrystus był dla 
wszystkich mieszkańców gminy Opatów i ich 
rodzin siłą i mocą, pokojem i radością, a Ma-
ryja oparciem w trudnych chwilach życia. Do 
Zmartwychwstania często przychodzi nam 
iść przez Wielki Piątek, a ten jest inny u każde-
go z nas. Zapewniamy o pamięci w modlitwie.

s. Małgorzata wraz z Siostrami i Mieszkankami 
schroniska w Lipowej.

Z Radomia uczestnicy wycieczki uda-
li się do Wsoli, gdzie mieści się Muzeum 
Witolda Gombrowicza, pisarza związa-
nego z naszym powiatem. Gombrowicz 
urodził się w 1904 roku w Małoszycach. 
Muzeum mieści się w pałacu, który na-
leżał do rodziny Jerzego Gombrowicza, 

brata pisarza. Witold Gombrowicz często 
tu bywał w latach 1924-1939, to właśnie 
tutaj powstawały jego utwory, jak „Ferdy-
durke” .

Ekspozycja muzealna obejmuje liczne 
fotografie, przedmioty, m.in. fajki, sza-
chy, maszynę do pisania, walizkę i książ-
ki pisarza. Liczne eksponaty podarowała 
wdowa po pisarzu.
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Od lewej Szymon Dulny, Ludwik i Marianna Bartkiewicz, Włady-
sław Śpiewak z akordeonem.

Roman Bartkiewicz z małżonką Mieczysławą podczas jednego z 
przyjęć w domu w Brzeziu, lata 80.

Mieczysława Bartkiewicz podczas pracy przed budynkiem krytym 
strzechą w Starej Wsi Brzezie.

Zdjęcia z 1977 r. z uroczystych obchodów 75-lecia Banku Spół-
dzielczego w Opatowie. Przemawia Roman Bartkiewicz, który 
działał w organach samorządowych Banku Spółdzielczego w 
Opatowie. Za całokształt pracy społecznej otrzymał w 1983 r. 

dyplom uznania.

Przed Powiatowym Domem Kultury w Opatowie, koniec lat 40. ubiegłego wieku. Roman Bartkiewicz w pierwszym rzędzie, szósty od 
prawej strony.
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Ludwik Bartkiewicz, ojciec Romana, ur. w 1884 r. w Polsce pod 
zaborem rosyjskim, zmarł w 1964 r. Był szewcem oraz prowadził 

gospodarstwo rolne. Jego żoną była Marianna z Pachniaków, któ-
ra pochodziła z bogatej kmiecej rodziny z Białobrzegów. Oprócz 

Romana, mieli jeszcze syna Stanisława i Mieczysława.

Roman Bartkiewicz w jasnym garniturze pierwszy od lewej. 
Na drugim zdjęciu stoi pod drzewem; zdjęcie prawdopodob-
nie przedstawia Koło Młodzieży Wiejskiej lata 1925- 1928. W 
1925 roku powstają w Brzeziu pierwsze formy organizacyjne 

ruchu młodzieżowego, Koło Młodzieży „Siew”, które w 1928 r. 
przekształca się w Koło Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. Roman 

Bartkiewicz zostaje prezesem koła, które prowadzi nieprzerwanie 
od 1928 do 1939 r.

Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej Wici. Lata 1934-
1935. Siedzą od lewej: Wanda Paw, Roman Bartkiewicz i Kata-
rzyna Strąpoć. Stoją: Jan Śpiewak, Antoni Siurek (Studnicki) i 

Franciszek Faliszewski.

Żniwa w Brzeziu, na pierwszym planie młodszy brat Romana – 
Stanisław Bartkiewicz z kosą, na dalszym planie ojciec Ludwik 

podbiera skoszone zboże.

Zdjęcie pochodzi z końca lat dwudziestych XX wieku, wykona-
ne przed zabudowaniami rodziny Bartkiewiczów na Starej Wsi 
Brzezie. Od lewej: w jasnym garniturze Ignacy Solarz, obok stoi 
Roman Bartkiewicz, następnie Marianna oraz Ludwik Bartkie-

wicz, siedzą od lewej młodsi synowie Bartkiewiczów: Stanisław i 
Mieczysław. Zdjęcie wykonano podczas wizyty Ignacego Solarza 

w domu rodzinnym Romana Bartkiewicza. Ignacy Solarz był 
założycielem Uniwersytetu Ludowego w Szycach ( 1924 r.) i jego 

dyrektorem do czasu likwidacji przez władze w 1931 r. Roman 
Bartkiewicz pobierał nauki na Uniwersytecie Ludowym w 1928 r.
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Z albumu rodziny posła

Roman Bartkiewicz, ur. w 1907 r. w Brzeziu, wykształcenie 
podstawowe, rolnik. Ojciec dwóch synów: Zenon (ur. 1938 

r.), Wiesław (ur. 1947 r.). Działacz ruchu ludowego w powiecie 
opatowskim. Poseł na Sejm kadencji 1957-1961 oraz 1961-1965, 

prowadził własne gospodarstwo rolne w Brzeziu. Zmarł w 1999 r., 
spoczywa na cmentarzu parafialnym w Ptkanowie.

Mieczysława Bartkiewicz (z domu Sałapa), żona Romana Bart-
kiewicza, ur. w 1917 r. w Pittsburgh w Stanach Zjednoczonych. 

Należała do Ludowego Związku Kobiet, była członkinią Zielonego 
Krzyża, konspiracyjnej służby sanitarnej; w późniejszych latach 
przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Brzeziu. Zdjęcie 

stoiska w Opatowie z sierpnia 1973 r., Mieczysława Bartkiewicz 
w centralnej części zdjęcia. Zdjęcie w kolorze, od lewej Mieczy-

sława Bartkiewicz, Aniela Dulny, Helena Mazur.

Magdalena Masternak jest mieszkanką Brzezia, radną Rady 
Miejskiej, wnuczką posła na Sejm, Romana Bartkiewicza. Pra-
cuje w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opa-
towie.

Rodzice Magdaleny Masternak to: Wiesław Bartkiewicz i Hali-
na z domu Czerwińska, urodzona w Lwówku Śląskim, która zmarła, 
gdy pani Magdalena była dzieckiem. Pani Magdalena wraz z mężem 
prowadzi gospodarstwo rolne w Brzeziu. Ma jednego syna - Jakuba.

Z bogatego zbioru fotografii Magdalena Masternak wybrała 
przedstawiające jej rodzinę, zwłaszcza dziadka Romana, który zde-
cydowanie wyróżniał się w swoim środowisku. – Wychowywałam się 
z dziadziusiem, od urodzenia mieszkałam z nim w jednym domu – 
opowiada Magdalena Masternak. - Zmarł, gdy miałam 17 lat. Moja 
pamięć o nim jest bardzo żywa. To urodzony polityk. Uwielbiał roz-
mawiać z ludźmi, dyskutować, był wtedy w swoim żywiole. Cieszył 
się powszechnym szacunkiem, co naprawdę dało się odczuć.


