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prace konserwatorskie, prace remontowe

Nasza maleńka Fatimka
Mieszkańcy Opatowa troszczą się o kapliczkę, która stoi przy ulicy Mickiewicza, 

niedaleko skrzyżowania z ulicą Żeromskiego. Podczas remontu pobliskiej drogi wyko-
nany został podjazd do figurki oraz schody z kostki. 

Pod natchnieniem Matki Bożej
W kapliczce usytuowany jest wizerunek 

Matki Bożej Fatimskiej. Pod obrazem znajdu-
je się kamyk przywieziony z Fatimy. 

Kapliczkę ufundował ojciec Aleksy Pła-
tek z klasztoru bernardynów, który pełnił tu 
posługę w latach 1993-1996. Uczył religii w 
Liceum Ogólnokształcącym, codziennie tędy 
przechodził. – Pewnego razu wspomniał, że 
otrzymał natchnienie od Matki Bożej - opo-
wiada Stanisława Stępień. – Na posesji przed 
domem zaplanował postawienie figury. Po-
dobno dawno temu w tym miejscu, od strony 
zachodniej była jakaś kapliczka.

Górną część kapliczki wykonał przedsię-
biorca z Wetliny. Postument został wymu-
rowany z kamieni okrąglaków, które przy-
wieziono z piaskownicy z okolic Brodów. 
Wybudowali go dwaj pracownicy pod kie-
runkiem Józefa Wojciechowskiego z Haliszki 
koło Iwanisk. Był chory, nie mógł chodzić, 
przywieziono go, by dopatrywał prac. Potem 
wyzdrowiał. Mówił, że Matka Fatimska go 
uzdrowiła. 

Uroczyste poświęcenie odbyło się 4 maja 
1997 r. Gospodarz posesji Tadeusz Stępień 
przygotował ołtarz, dekorację wykonała 
Teodozja Kwiatkowska i Stanisława Stępień. 
Nad oprawą muzyczną czuwał organista Jan 
Staniek. Odprawiona była msza święta, którą 
celebrował ojciec Aleksy Płatek. 

Kamyczek ze studni
Ojciec Aleksy opowiadał o pobycie w 

Fatimie.  W miejscu, gdzie Matka Boża ob-

jawiła się trojgu pastuszkom, znajdowała się 
nieczynna studnia. Pielgrzymi zaczęli mdleć 
z pragnienia. Wtedy przyszła śliczna pani i 
otworzyła kłódkę zabezpieczającą studnię. 
Pielgrzymi mogli pić wodę. Odebrali to jako 
akt przyjścia Matki Bożej. Ojciec Aleksy wziął 
kamyczek ze studni i przywiózł go do Polski. 

Kamyk został umieszczony pod stopami 
Matki Bożej w kapliczce. Przedtem jednak 
wędrował z rąk do rąk wiernych. Miał go też 
w rękach chory mieszkaniec z Ostrowca Świę-
tokrzyskiego, po wylewie, nie mógł rozpro-
stować palców, stracił mowę. Po kilkunastu 
godzinach odzyskał sprawność. 

Inna opowieść mówi o kobiecie, która 
urodziła dziecko. Lekarze powiedzieli, że stan 
jego jest ciężki i nie wiadomo, czy przeżyje, 
Kobieta przyszła pod figurkę, modliła się, 
przynosiła świeże kwiaty. Dziecko żyje, dziś 
jest pięknym młodzieńcem. 

Mężczyzna uległ wypadkowi samochodo-
wemu. Lekarze powiedzieli, że już do końca 
życia będzie niepełnosprawny. Mężczyznę 
przywieźli przed kapliczkę, modlił się długo. 
Niebawem wrócił do sprawności fizycznej.   

Czują jej opiekę
Stanisława Stępień pokazuje mały kamy-

czek przywieziony z Fatimy. – To jedna, jedy-
na w Opatowie i w okolicy kapliczka Matki 
Bożej Fatimskiej – mówi. W dbaniu o nią 
bardzo wspiera ją Edwarda Klusek 

- Kwiaty, świece tu przynoszę – przyznaje 
kobieta. – Gdy mój małżonek chorował przed 
dziesięciu laty, znajdował się w ciężkim stanie, 
modliłam się, matka Boska mi pomogła i mał-
żonek nadal żyje.  

Danuta Gadowska stara się przychodzić 
na każda majówkę.  Ewa Batorska mieszka 
dwa kilometry stąd, ale też tutaj przychodzi 
i pamięta o figurce. Sta-
nisława Rączkiewicz też 
czuje potrzebę, by się mo-
dlić przed figurką. Maria 
Korcipa widzi figurkę ze 
swego okna. Maria Kargul 
czuje opiekę Matki Bożej 
Fatimskiej, przychodzi 
prosić o zdrowie, błogo-
sławieństwo boże. Marii 
Kwiatkowskiej jest łatwiej 
poruszać się w życiu dzię-
ki tej figurce. Zofia Religa 
zawsze kłania się Matce 

Bożej Fatimskiej. Posesja Anny Zubrzyckiej 
sąsiaduje z figurką. - Proszę o pomoc Matkę 
Bożą w sytuacjach trudnych dla rodziny - wy-
znaje. - Jest lżej, gdy człowiek ma do kogo się 
zwrócić. 

Ważne rocznice 
Mieszkańcy przypominają, że w tym roku 

obchodzimy 100. rocznicę objawień w Fati-
mie i 20. powstania figurki. -  Przez 20 lat śpie-
wamy każdego roku majówki, „Litanię Lore-
tańską” oraz pieśni do Matki Bożej – „Była 
cicha”, „Chwalcie łąki”, „Cześć Marii”, „Czar-
na Madonna”, „Do ciebie matko”, „Gwiazdo 
śliczna”, „Jak szczęśliwa Polska”, „Królowej 
Anielskiej”, „Matko najświętsza”, „Po górach, 
dolinach”, „Pozdrawiam ciebie matko”, „Ser-
deczna matko”, „Zdrowaś Maryja”, „Zawitaj 
królowo”, „Zapada zmrok” – wyliczają. - Na 
koniec „Apel jasnogórski”, a także pieśni na 
pożegnanie.   

W pierwszych latach na majówkę przy-
chodziła dość spora grupa kobiet, także męż-
czyzn, teraz z różnych powodów rodzinnych, 
zawodowych  - znacznie mniej. Nadal przy-
chodzi ciężko chora Maria Skuza. Wiele osób, 
które się tu modliły, już zmarły: Janina Jan-
kowska, Jadwiga Pietruszka. Jadwiga Sewera, 
Mirosława Jaworska i jej mąż Stanisław Jawor-
ski, Marian Kargul, Irena Karbowniczek. 

Wierne figurce od samego początku są: 
prowadząca Edwarda Klusek, Maria Kar-
gul, Maria Korcipa, Stanisława Rączkiewicz, 
Marianna Kwiatkowska, Danuta Gadowska, 
Zofia Religa, Wanda Przygoda, Stanisława 
Stępień, Anna Zubrzycka.  

Matka Boża ma zmieniane dekoracje w 
zależności od pór roku, najczęściej ze sztucz-
nych kwiatów kupowanych przez Kingę Wa-
sielewicz. Żywe kwiaty z ogródka przynosi  
Edwarda Klusek. Przez pewien czas kwiaty 
przynosiła też Małgorzata Klimont. Przez 
cały rok kobiety zapalają znicze przed figur-
ką.  Ktoś przyniósł też maskotkę słonika, w 
portmonetce zapisane na kartce imiona dzie-
ci.  Ludzie przechodząc tędy modlą się, robią  
znak krzyża. To dla wszystkich ważne miejsce.
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Życzymy uczniom pogodnych, słonecznych wakacji, 

by naładowali akumulatory na przyszły rok szkolny 

i z wielkim zapałem wrócili do pracy we wrześniu. 

Życzymy bezpiecznych wakacji, dobrego wypoczynku, 

oderwania się od codziennych zajęć szkolnych, od nauki 

i powrotu do szkoły z werwą i zapałem, z nastawieniem na sukcesy w nauce.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Opatowie

Jacek Cheba

Burmistrz

Miasta i Gminy Opatów

Andrzej Chaniecki

Fot. J. Czub
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z życia samorządu

UCZNIOWIE Z SUKCESEM

- Nie ma nic radośniejszego niż to, gdy 
dziecko jest zdrowe i jeszcze potrafi się wyróż-
niać spośród swoich rówieśników – powie-
dział podczas spotkania burmistrz Andrzej 
Chaniecki. - To ogromna motywacja dla in-
nych dzieci, rodzeństwa w domu. Gratuluję 
nauczycielom, rodzicom i opiekunom, ale 
przede wszystkim dziękuję wam, dziewczęta i 
chłopcy, za to, że wyróżniacie się w poszczegól-
nych dyscyplinach naukowych, artystycznych, 
sportowych. 

Andrzej Chaniecki podkreślił, że wręczane 
nagrody są pewnym symbolem. Nie ukrywał, 
że trzeba mieć ponadprzeciętny potencjał, by 
się wyróżniać. Ci najlepsi będą budować przy-
szłość.  

Andrzej Chaniecki wręczał dyplomy 
i nagrody najlepszym uczniom w gminie 
wspólnie z dyrektorami szkół: Samorzą-
dowego Zespołu Szkół nr 1 - Anną Przy-
godą i Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 
- Joanną Bińczak. Dyplomy i kwiaty otrzy-
mali też rodzice dzieci i ich nauczyciele. 
Burmistrz ufundował specjalne nagrody 
rzeczowe dla szczególnie wyróżniających 
się uczniów. 

Wyróżnieni uczniowie
Karol Kaptur, Aleksandra Porydzaj, Bartłomiej Wiśniewski, Michał Ołubiec, Zuzanna Wi-

śniewska, Przemysław Frańczak, Jakub Masternak, Igor Kadela, Zuzanna Machula, Karolina 
Potocka, Jan Lis, Igor Adamski, Barbara Przygoda, Marcin Wróblewski, Dominika Chmielew-
ska, Wiktoria Rozszczypała, Jakub Przysucha, Jan Staniek, Piotr Kędziora, Natalia Waga, Anna 
Surma, Zuzanna Mazurek, Weronika Bełczowska, Oliwia Partyka, Igor Swat, Bartłomiej Zając, 
Julia Szczepańska, Filip Oparowski, Wiktoria Gromczyk, Martyna Wójcik, Michał Szczepański, 
Aleksandra Wójcik.

Wyróżnieni nauczyciele
Ewa Sidor, Ewa Stępień, Aneta Gibała, Barbara Sus, Adam Otoliński, Agnieszka Kalita, 

Zbigniew Wiśniewski, Tomasz Partyka, Agnieszka Karnas, Anna Przygoda, Robert Wójcik, Ka-
tarzyna Hejnicka – Bystro, Zuzanna Przysucha, Agnieszka Sapała, Magdalena Szemraj, Gu-
stawa Skrzypczak, Mariusz Kadela, Lucyna Wiszowaty, Aneta Partyka, Iwona Swatek, Anna 
Maluszczak, Krzysztof Skowron, Mariola Smętek – Żychowska, Aneta Partyka, Henryka Schab, 
Maria Strzyż, Iwona Budzeń.

Burmistrz Andrzej Chaniecki przed zakończeniem roku szkolnego 2016/2017 wy-
różnił najlepszych uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Spotkanie odbyło się w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta. 

W części artystycznej kilka najbardziej 
znanych standardów muzyki rozrywkowej wy-
konały Anna Surma i Martyna Wójcik, przygo-
towane przez nauczycielki muzyki, Magdalenę 
Szemraj i Iwonę Budzeń. Uroczystość prowa-
dziła Bernadeta Bara z Urzędu Miasta.   

Spośród ponad trzydziestu wyróżnionych 
uczniów nagrodę otrzymała Barbara Przygo-
da, absolwentka gimnazjum Samorządowego 
Zespołu Szkół nr 1. W kończącym się roku 

szkolnym została finalistką konkursu mate-
matycznego i angielskiego. W przyszłości za-
mierza wybrać studia związane z matematyką.  
Przed absolwentem gimnazjum Marcinem 
Wróblewskim obecnie liceum i studia praw-
nicze. - Odniosłem dwa sukcesy w konkursach 

historycznych – nie ukrywa. – W konkursie 
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” zosta-
łem jedenastym laureatem w kraju. Jestem też 
finalistą konkursu kuratoryjnego z historii. 

Igor Swat ukończył drugą klasę gimnazjum 
SZS nr 2. Jest finalistą konkursu geograficzne-
go i fizycznego, laureatem wojewódzkiego 
konkursu matematycznego, konkursu Panga. 
- Interesuje mnie informatyka, profil matema-
tyczny w przyszłej szkole średniej – mówi.  
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blisko mieszkańców

550 LAT BERNARDYNÓW 
W OPATOWIE

Przez dwa dni odbywały się uroczy-
stości jubileuszowe z okazji 550-lecia 
obecności ojców bernardynów w Opato-
wie.

Uroczystości rozpoczęły się 17 czerwca 
w Opatowskim Ośrodku Kultury. Ojciec 
Kryspin Florys powitał wszystkich gości, 
ojca wiceprowincjała Gwidona Hensela, 
burmistrza Andrzeja Chanieckiego, prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Jacka Chebę, 
starostę Bogusława Włodarczyka.

Burmistrz Andrzej Chaniecki nie ukry-
wał, że dzisiaj nikt z mieszkańców nie wy-
obraża sobie Opatowa bez bernardynów. To 
jest ponad pół tysiąclecia, gdzie słudzy boży 
bardzo dobrze przyjęli się w społeczeń-
stwie. - Jesteśmy z ojcami zaprzyjaźnieni i 
nie wyobrażamy sobie, by ich tutaj nie było 
- powiedział.  

Przewodniczący Jacek Cheba odczytał 
słowa skierowane do bernardynów: Skła-
damy hołd tym wszystkim braciom zakon-
nym, którzy poza posługą duszpasterską po-
dejmowali w Opatowie bezpośrednią walkę 
z najeźdźcami bądź udzielali schronienia, 
pomocy tym, którzy walczyli w obronie 
polskości i oddali za nią życie. Z okazji jubi-
leuszu w imieniu całej gminnej wspólnoty 
mieszkańców oraz w imieniu burmistrza, w 
imieniu własnym, życzymy ojcom bernar-
dynom, aby dobry Bóg dawał im mądrość i 
siłę tak potrzebne do apostołowania ludowi 
opatowskiemu przez następne wieki.

W dalszej części uroczystości na scenie 
wystąpiła Dziecięca Grupa Teatralna OOK 
w składzie: Dorota Bara, Magdalena Wit, 
Karolina Andzel, Klara Wisowska, Paulina 
Andzel, Wiktoria Dyka, Amelia Hołody, 

która przedstawiła frag-
menty tekstów między 
innymi św. Franciszka, 
Jana Pawła II, księdza 
Jana Twardowskiego. 
Spektakl „Pokój i dobro” 
zakończono modlitwą 
do św. Franciszka „O do-
bry Panie”.

Wykład o historii 
Klasztoru Ojców Ber-
nardynów wygłosił pro-
fesor Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego, 
dr hab. ojciec Oktawian 
Jusiak. Przypomniał, że 
są trzy wymiary aktyw-

ności ojców: pierwszy - religijny, praca w 
swoim kościele, w innych kościołach, misje, 
rekolekcje, drugi – społeczny, inicjatywy 
na rzecz mieszkańców, w czasach dawnych, 
gdy panowały zarazy, bardzo się angażowali 
w działalność opiekuńczą, klasztor walczył 
z najeźdźcami, obronił się przed Tatarami, 
trzeci – kulturo-
wy, edukacyjny, 
otwartość na 
społeczeństwo. 
Zakonnicy an-
gażowali się w 
ruchy niepod-
l e g ł o ś c i o w e . 
Po powstaniu 
s t y c z n i o w y m 
zostali wypę-
dzeni przez cara. 
Ponownie poja-
wili się dopiero 

w 1939 r. W klasztorze chronili się ranni 
żołnierze AK.

- Miałem to szczęście, że jako młody 
kapłan, tuż po święceniach, w latach 1973-
74, byłem w klasztorze katechetą – przy-
pomniał profesor wątek osobisty podczas 
rozmowy z dziennikarzami. - Wtedy nie 
było jeszcze parafii. Pierwsze placówki są 
dla człowieka ważne. Uczniowie chodzili 
na wagary, ale na religii zawsze się pojawiali.

Na zakończenie uroczystości w sali 
widowiskowej wręczone zostały okolicz-
nościowe podziękowania dobrodziejom 
klasztoru, którzy przyczynili się do tego, że 
obiekt może funkcjonować.

W holu OOK można również było 
oglądać wystawę „Św. Franciszek z Asyżu” 
oraz prezentację nawiązującą do jubileuszu, 
którą wykonali uczniowie SZS nr 1: Piotr 
Błażejewski i Kacper Rycombel.

W niedzielę, 18 czerwca, uroczystą 
mszę odprawili: ksiądz biskup sandomier-
ski Krzysztof Nitkiewicz oraz ojciec biskup 
zakonny, biskup pomocniczy z Krakowa, 
Damian Muskus. W uroczystościach wzię-
li udział przedstawiciele władz zakonnych, 
księża diecezjalni, współbracia, przedstawi-
ciele różnych zakonów, władze samorządo-
we, radni oraz mieszkańcy bernardyńskiej 
parafii.
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Prezes PGKiM,Grzegorz Gajewski: 
Gmina jest zwodociągowana w 92 proc., 

dostarcza wodę do ponad 10 tys. mieszkań-
ców.  Ograniczamy źródła odbioru, które nie 
są opomiarowane. W ubiegłym roku strata 
na przesyle wyniosła mniej niż średnia kra-
jowa. Przed kilku laty wynosiła dwa razy 
więcej. Ciągle poprawiamy jakość usług. 
Nie chcemy przerywać dostaw wody, ale nie 
wszystkie awarie da się przewidzieć. Nie za 
każdym razem możemy zapewnić dostęp do 
wody. Inwestujemy w sprzęt, pracownicy są 
dobrze wyszkoleni.

JAK WACŁAW MORAWA 
WYBIŁ STUDNIĘ  

500 lat wodociągów

Po wielkiej tragedii najazdów tatar-
skich w 1502 r. kanclerz wielki koronny 
Krzysztof Szydłowiecki wykupił Opa-
tów od biskupów lubuskich. Niebawem 
uzyskał od Zygmunta Starego przywilej 
królewski pozwalający na doprowadzenie 
wody do miasta. Zatrudnił słynnego rur-
mistrza Wacława Morawę z Nowego Mia-
sta na Morawach, który dostał polecenie 
wykonania tego dużego przedsięwzięcia. 

Woda z okolicznych wzgórz
Wacław Morawa w 1517 r. lub 1518 

r., najpewniej przed 1528 r., postanowił 
sprowadzić wodę do miasta rurami ze 
studni z okolicznych wzgórz. Rozważając 
różne problemy techniczne, wybrał wzgó-
rze południowe, gdyż musiało ono być 
dosyć wysokie, by woda mogła swobodnie 

spływać do miasta. Wykopano tam stud-
nię i doprowadzono wodę rurami aż do 
rynku, gdzie był wybudowany zbiornik 
z kamiennym ocembrowaniem, uszczel-
niony drewnem i zadaszony, aby chronić 
wodę przed zamarzaniem i zanieczysz-
czeniami. Zbudowano też kilka zbiorni-
ków przeciwpożarowych, z których wodę 
czerpano wiadrami. Z głównego zbiorni-
ka siecią mniejszych rur doprowadzono 
wodę do poszczególnych ulic i pozwalano 
zamożniejszym mieszkańcom doprowa-
dzać ją do posesji. Rury były drewniane. 
Wydrążone dwie połówki pnia opasywa-
no metalowymi obręczami, uszczelniając 
mchem i smołą. Rury łączono zaciosany-
mi końcami lub metalowymi złączkami, 
zakrzywionymi na odcinkach łukowych. 
Rurociągi te zakopywano na głębokość 
trzech łokci (1,7 m), czyli poniżej pozio-
mu zamarzania gruntu. Punkty odbioru 
wody nie posiadały zaworów tak jak obec-
nie. Miały proste przepustnice zakończo-
ne tzw. szubieniczkami.

Opłaty za wodę były zróżnicowane. 
Dwa grosze kwartalnie płacili mieszkańcy 
rynku, grosz - mieszkańcy bocznych ulic i 
komornicy. Dla browarów opłatę ustana-
wiano od jednorazowej porcji wyprodu-
kowanego piwa, tzw. „waru”. Jednocześnie 
wybudowano z kamienia sieć rur ścieko-
wych i wyprowadzono je za mury miej-

skie. Jeszcze w okresie międzywojennym 
XX w. odprowadzały one nadmiar wody 
podczas gwałtownych ulew. 

Przysięga „rur-magistra” 
Wodociągi opatowskie musiały być 

konserwowane. W skład Rady Miejskiej 
wchodził zatrudniony przez nią „rurmagi-
ster”, który przed objęciem funkcji składał 
przysięgę, że nie zdradzi tajemnicy prze-
biegu rur wodnych. Miał on także obo-
wiązek dbać o ich konserwację. Pieniądze 
na konserwację oraz wynagrodzenia dla 
robotników pochodziły z opłat użytkow-
ników. 

Wodociągi z tamtych czasów mogły 
funkcjonować do 30 lat. Dlatego po wy-
jeździe rurmistrza Morawy około 1548 
r. przybył do miasta królewski „rurmagi-
ster” Mateusz Bohemem, który po doko-
naniu niezbędnej konserwacji wyjechał 
do Sandomierza. W 1618 r. pojawia się 
rurmistrz Daniel Bechem, być może poto-
mek poprzedniego rurmistrza. 

Co się działo dalej z wodociągami 
opatowskimi, historia milczy. Następne 
wzmianki pojawiają się dopiero w drugiej 
połowie XVIII w. W 1756 r. wysłano z 
Opatowa do Końskich magistrów z urzę-
du miejskiego, którzy mieli „obstalować” 
rury metalowe na wodociągi miejskie. Na-
tomiast w 1768 r. odnotowany został w 
mieście „rurmistrz” Marcin Olbrytowicz. 
Podpisał on wówczas wraz z ówczesnym 
i byłym wójtem, dwoma burmistrzami, 
notariuszem oraz z podwójcim odbiór 
kopii przywilejów miasta od właściciela 
dóbr opatowskich Antoniego Lubomir-
skiego. Następnie w 1819 r. podjęto ko-
lejną próbę uruchomienia wodociągów w 

Podczas badań archeolodzy odkryli resztki rur drewnianych doprowadzających 
wodę do Opatowa już w XIII i XIV w. Jednak historię wodociągów w mieście możemy 
poznać od początku wieku XVI.  
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pasjonaci, społecznicy

Stowarzysze-
nie chce zmoder-
nizować budynek 
świetlicy wiejskiej 
i przygotować wo-
kół plac rekreacyj-
ny. - Nasze plany 
wsparły władze 
gminy Opatów 
i na podstawie 

umowy użyczenia przekazały nam w grud-
niu 2016 r. prawa do używania budynku 
świetlicy wiejskiej  – mówi Hubert Dziad-
czykowski, prezes stowarzyszenia. 

Nowe formy wypoczynku
Przy zapewnionym wsparciu finanso-

wym gminy i z podpisaną umową na dofinan-
sowanie modernizacji budynku z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, stowarzy-
szenie rozpoczyna procedurę wyłaniania 
wykonawcy. Zmodernizowany i wyposażony 
zostanie nie tylko sam budynek, ale także 
jego otoczenie. Ma powstać plac zabaw dla 
dzieci i niewielkie boisko sportowe, a także 
parking. Uporządkowanie całej działki wpły-
nie bezsprzecznie na estetykę wsi. - Mamy 
nadzieję, że jeszcze w tym roku mieszkańcy 
Czernikowa Opatowskiego będą mogli ko-
rzystać ze swojej nowej świetlicy i urządzeń 
rekreacyjnych – planuje Hubert Dziadczy-
kowski. 

Parterowy budynek wykonany jest w 
tradycyjnej technologii, z dachem dwuspa-
dowym. W budynku zlokalizowano świe-
tlicę, pomieszczenie socjalne, 
WC dla kobiet i osób niepeł-
nosprawnych, trzy pomiesz-
czenia przeznaczone na WC 
dla mężczyzn oraz komunika-
cję. Zaprojektowano również 
schody, taras oraz schodołaz 
umożliwiający dostęp osobom 
niepełnosprawnym. 

Projektowana inwestycja 
umożliwi wdrożenie nowych 

Czerników Opatowski jest niewielką miejscowością. Liczy 180 mieszkańców, którzy two-
rzą około 50 gospodarstw domowych. Pierwotnym impulsem utworzenia stowarzyszenia była 
potrzeba posiadania miejsca spotkań. Powstał pomysl renowacji budynku świetlicy wiejskiej 
znajdującej się w miejscu dawnej zlewni mleka oraz zagospodarowania otaczającej go zanie-
dbanej działki. Oczywistą przeszkodą w realizacji tego zamierzenia był brak pieniędzy. Lokalna 
społeczność doszła do wniosku, że należy powołać stowarzyszenie, które zajmie się pozyska-
niem środków. 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czerników Opatowski powstało w maju 2016 r. We 
wrześniu uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i podjęło działania, by zdo-
być fundusze. 

ŚWIETLICA 
W CZERNIKOWIE OPATOWSKIM

form wypoczynku, rekreacji i efektywnego 
wykorzystywania wolnego czasu. Obiekt 
wykorzystywany będzie sporadycznie w celu 
spotkań administracyjnych, kulturalnych jak 
również rodzinnych mieszkańców wsi.

Długa lista potrzeb
W  budynku i na terenie przyległym do 

niego planuje się między innymi dostoso-
wanie obiektu dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach inwalidzkich, 
rozbiórkę istniejących schodów wejściowych 
do świetlicy, starego budynku  WC, demon-
taż stolarki okiennej i drzwiowej, wszystkich 
drzwi wraz z futrynami, podłóg, pokrycia 
dachowego, wycinkę  istniejących drzew 
oraz krzewów,  rozbudowę, przebudowę oraz 
nadbudowę istniejącego budynku, wykona-
nie placu zabaw dla dzieci, nowych chodni-
ków, podjazdów, boiska do siatkówki i piłki 
nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

- Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że 
lista potrzeb i związanych z nimi możli-
wych działań jest bardzo rozległa – przy-
znaje Hubert Dziatczykowski. - Jednym 
ze statutowych celów stowarzyszenia jest 
działanie na rzecz rozwoju naszej miejsco-
wości i chcemy po zakończeniu obecnego 
zadania nadal wspierać lokalną społecz-
ność. Z rozmów z mieszkańcami wynika, 
na przykład, że jest duże zainteresowanie 
przyłączeniem do sieci gazowej. Tą kwestią 
chcielibyśmy się zająć w następnej kolejno-
ści. 

U W A G A :
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
2. Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.
4. Wszelkie instalacje oraz rozwiązania konstrukcyjne należy

wykonać zgodnie z projektami branżowymi.

Z uwagi na to, że w trakcie wykonywania prac budowlanych,
istnieje możliwość wystąpienia zmian technologicznych
i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki
powstałej z w/w prac, wówczas należy się niezwłocznie
skonsultować z projektantem.

5. Konstrukcje budynku należy wykonać zgodnie z projektem
   wykonawczym.

Inwestor:

Adres budowy:

Branża:

Nazwa rys.

Temat:

"M&G" USŁUGI PROJEKTOWE
M&G

Opracował:

Projektant:

Sprawdził:

Opatowie. Plany dotyczyły dostarczenia 
wody do miasta ze wsi Jurkowice. Miano 
to uczynić za pomocą pompy i drewnia-
nych rur spajanych żelazem. Plany te po 
kilku latach, w 1826 r., ograniczono do 
prac na dużo mniejszą skalę. Wybito jedy-
nie nową studnię na rynku opatowskim o 
głębokości około 31 m. Ocembrowano ją 
i zadaszono oraz zaopatrzono w pompę i 
mechanizm kołowy ciągnący za pomocą 
wiader. Dalej zaprzestano budowy wodo-
ciągów, które powstały dopiero w XX w. 

Modernizacja sieci, 
nowoczesny sprzęt 

Ostatnie kilka lat upływa pod znakiem 
dużych nakładów czynionych na moder-
nizację ujęć wody i sieci wodociągowej, 
jak również ustawiczny zakup i unowo-
cześnianie sprzętu niezbędnego dla pra-
widłowego funkcjonowania opatowskich 
wodociągów. Dokonano wymiany prze-
starzałej i awaryjnej sieci wodociągowej 
na terenie miasta na nową, położono rów-
nież nowe nitki wodociągowe w kilku so-
łectwach gminy. Usprawniono wszystkie 
nieczynne od wielu lat hydranty przeciw-
pożarowe. Zautomatyzowano i zmoder-
nizowano ujęcia, skutecznie rozwiązano 
istniejący od wielu lat problem czystości 
wody dostarczanej mieszkańcom ośmiu 
sołectw z ujęcia wody w Kobylanach. Od-
nowiono tabor samochodowy, zakupiono 
również nową, wysokiej klasy koparko – 
ładowarkę. Udało się wyposażyć pracow-
ników PGKiM w nowoczesny sprzęt do 
monitorowania sieci wodociągowej oraz 
do szybkiego i skutecznego usuwania wy-
stępujących awarii.

Obecnie wodociągi eksploatują dwa 
zautomatyzowane i monitorowane ujęcia 
wody,  ujęcie w Leszczkowie i w Kobyla-
nach, 4 pompownie wody, 200 kilometrów 
sieci wodociągowej, a także oczyszczalnię 
ścieków wraz z 11 przepompowniami 
ścieków i 60- kilometrowym systemem 
kanalizacji sanitarnej. Jakość dostarczanej 
wody oraz czystość odprowadzanych ście-
ków są na bieżąco monitorowane przez 
zakładowe laboratorium. 

Bibliografia: Aleksandra Gromek-
-Gatkowska – Dawne dzieje Opatowa, Ks. 
Władysław Fudalewski – Miasto Opatów, 
Radosław Kubicki – Początki osadnictwa, 
ifrastruktura miejska i życie religijne w 
Opatowie do końca XVIII w.Marek Bara-
dziej – Miasto na bursztynowym szlaku.

Opracował Marek Baradziej, 
emerytowany pracownik PGKiM 
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W LEGIONIE PUŁAWSKIM 
KU WOLNEJ POLSCE

Wielka wojna 1914-1918
Lata pierwszej wojny światowej nierozerwalnie związane są z czynem zbrojnym 

polskich formacji wojskowych walczących u boku naszych zaborców. Nadrzędnym  ce-
lem  ich powstania  była walka o niepodległą Polskę. Chyba każdy słyszał o Legionach 
Polskich organizowanych przy armii austro-węgierskiej przez Józefa Piłsudskiego. Ale 
mało osób pamięta, że polskie oddziały formowane  były także już na początku wojny 
w armii rosyjskiej. W jednym z nich służył opatowiak Piotr Piątkiewicz.

2.Kompania Legionu Puławskiego. Marzec 1915 r.

Różne drogi - ten sam cel 
Już przed wybuchem pierwszej wojny 

światowej w polskich kręgach politycznych 
trzech zaborów rodziły się różne koncepcje 
odzyskania państwowości. Sprawy nabrały 
szybkiego biegu wraz z rozpoczęciem kon-
fliktu. Część patriotyczne nastawionych 
działaczy z zaboru rosyjskiego, zachęcona 
manifestem wielkiego księcia Mikołaja 
Mikołajewicza, w którym  czynił on Po-
lakom nadzieje na połączenie pod berłem 
cara wszystkich ziem polskich i odrodzenie 
Polski „wolnej pod względem wiary, języka 
i samorządu”,  przystąpiła do tworzenia pol-
skiej siły zbrojnej w ramach armii rosyjskiej. 
W końcu grudnia 1914 r. w Puławach roz-
poczęto formowanie  polskiego oddziału, 
który od miejsca stacjonowania nazwano 
Legionem Puławskim. W połowie stycz-
nia 1915 r. otwarto punkty werbunkowe 
w Warszawie, do których mogli zgłaszać się 
chętni do służby w tworzonym polskim le-
gionie.

Ochotnik Piotr Piątkiewicz
Fali patriotycznych nastrojów i wizji 

przyszłej wolnej Polski  dał się ponieść tak-
że Piotr Piątkiewicz. Urodził się przy ulicy 

Dorzecznej w Opatowie 19 października 
1893 r., jako piąte  z dwanaściorga dzie-
ci Wincentego Piątkiewicza i Sylwestry z 
domu Darowskiej. Obydwie rodziny były 
związane z Opatowem od wielu pokoleń. 

W 1913 r. Piotr Piątkiewicz  wyjechał 
do Warszawy, gdzie rozpoczął naukę rze-
miosła. Chciał zostać  wykwalifikowanym 
blacharzem i wkrótce swój cel osiągnął. Jak 
informuje nas zachowany w zbiorach rodzi-
ny Piątkiewiczów ozdobny  dyplom, war-
szawski Urząd Starszych  Cechu  „zamiano-
wał Piotra Piątkiewicza Czeladnikiem  na 
sessyi odbytej dnia 20 stycznia 1915 r.”

Już kilka dni później, 29 stycznia, świe-
żo upieczony czeladnik blacharski zgłosił 
się w biurze werbunkowym w Warszawie 
jako  ochotnik do Legionu Puławskiego. Po 
dopełnieniu formalności i zakwalifikowaniu 
do służby, został odesłany do Puław i przy-
dzielony do 2. Kompanii Legionu.  Tam, jak 
wszyscy,  otrzymał karabin i rosyjskie umun-
durowanie. Od żołnierzy rosyjskich polscy 
legioniści odróżniali się tylko noszonymi na 
naramiennikach napisami „1LP” (1Legion 
Polski). Oficerowie Legionu byli Polakami 
służącymi dotychczas w armii rosyjskiej. W 
czasie szkolenia i na co dzień powszechnie 
używano języka polskiego, co nie było mile 
widziane przez rosyjskich zwierzchników, a z 
czasem nawet oficjalnie zabronione.

27 marca 1915 r., na skutek działań 
części rosyjskich władz, niechętnie nasta-
wionych do tworzenia polskich oddziałów, 
Legion Puławski przemianowano oficjalnie 
na 739. Puławską Drużynę Pospolitego Ru-
szenia.  

Piotr  Piątkiewicz, znajdował się w jej 
składzie w stopniu  strzelca. Potwierdza to 
zachowany w zbiorach rodzinnych doku-

ment, wystawio-
ny w maju 1932r. 
przez Archiwum 
Wojskowe w 
Warszawie na 
podstawie za-
chowanych  akt 
Legionu Puław-
skiego.

Sztandar Legionu Puławskiego

Pod Pakosławiem, 
Michałowem i Władysławowem

Nie znamy dokładnie dalszych losów 
opatowskiego ochotnika do Legionu Pu-
ławskiego. Zważywszy jednak, że wspo-
mniany powyżej dokument  nie odno-
towuje, co zostało w jego dalszej części 
urzędowo stwierdzone,  zmian przydzia-
łu strzelca Piotra Piątkiewicza, możemy 
założyć, że brał on udział w walkach to-
czonych przez 739. Drużynę Pospolitego 
Ruszenia, zwanej  jednak nadal nieoficjal-
nie Legionem Puławskim.

20 maja 1915 
r. liczący około 
800 żołnierzy 
oddział przeszedł 
chrzest bojowy 
w bitwie pod 
Pakosławiem w 
okolicach Iłży.  2. 
Kompania Legio-
nu dowodzona 
przez kpt. Konra-
da Ossowskiego, 
w  której służył 
strzelec Piotr 
Piątkiewicz, ata-
kowała  w pierw-

szym rzucie niemieckie stanowiska na 
skraju lasu między miejscowościami  Po-
morzany i Osiny. Aby dotrzeć do okopów 
wroga legioniści puławscy musieli przejść 
skrycie przez szerokie na prawie 2 km ba-
gna.  Polacy zdobyli szturmem niemieckie 
okopy, jednak po pewnym czasie musieli 
się z nich wycofać. 

Piotr Piątkiewicz w 
czasie pobytu w Rów-
nem na Wołyniu

Piotr Piątkiewicz (w środku). Wrzesień 
1918 r.

Dalsze walki Legion Puławskiego 
związane były z wycofującą się z terenów 
Królestwa Polskiego armią rosyjską. 15 
czerwca 1915 r. Polacy osłaniali jej od-
wrót walcząc pod Michałowem. 17 lipca 
2. Kompania Piotra Piątkiewicza odpiera-
jąc ataki pod  Władysławowem w pobliżu 
Lipska, znalazła się pod huraganowym 
ogniem niemieckiej artylerii. Legioniści 
utrzymali stanowiska aż do nadejścia  po-
mocy.
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JUBILEUSZOWY RAJD  

WYRÓŻNIENIE 
NA TARGACH

turystyka
W ciągu ko-

lejnych dwóch 
miesięcy będą-
cy cały czas w 
walkach odwro-
towych na Lu-
belszczyźnie i 
Wołyniu Legion 
Puławski stop-
niał do zaledwie 
7 oficerów i 105 
żołnierzy. Po wy-
cofaniu z frontu 
stali się oni kadrą 
dla tworzonych 
później w Rosji 
nowych polskich 

oddziałów. Jak się ocenia, przez szere-
gi Legionu przeszło łącznie około 2000 
ochotników  wśród  których był Piotr 
Piątkiewicz.

W rodzinnym Opatowie
W pamięci rodziny nie zachowały się 

szczegółowe  informacje na temat losów 
Piotra Piątkiewicza po opuszczeniu szere-
gów Legionu Puławskiego. Wiadomo, że 
jeszcze we wrześniu 1918 r. przebywał on w 
Równem na Wołyniu, na terenie dzisiejszej 
Ukrainy. Powrócił do odrodzonej Polski za-
pewne niedługo potem. W 1920 r. podlegał 
już poborowi do Wojska Polskiego, o czym 
świadczy zachowana książeczka wojskowa.

Jak głoszą rodzinne przekazy, walki 
toczone w szeregach Legionu Puławskie-
go odbiły się mocno na zdrowiu Piotra 
Piątkiewicza. Nabawił się on, jak to okre-
ślili lekarze wojskowi, ogólnej nerwicy, 
głuchoty i reumatyzmu. Otrzymał przez 
to status inwalidy wojennego. Władze 
odrodzonego Państwa Polskiego w róż-
norodny sposób honorowały uczestni-
ków walk o wolność. Piotr  Piątkiewicz za 
swoją służbę w Legionie Puławskim od-
znaczony został Krzyżem Niepodległości. 
Ponadto, jako osobie zasłużonej, w marcu 
1939 r. przyznano mu zaopatrzenie pie-
niężne. 

Po powrocie do Opatowa Piotr  Piąt-
kiewicz  poślubił w październiku 1923 r. 
Stanisławę Gruszecką. Państwo młodzi 
zamieszkali w jej rodzinnym domu przy 
ulicy Nowo Wałowej i wkrótce dochowali 
się czworga dzieci. W Opatowie powrócił 
do wyuczonego zawodu blacharza, zaj-
mując się kryciem dachów, w tym także 
kościołów. Piotr Piątkiewicz zmarł 14 
września 1949 r. w Opatowie i pochowa-
ny został na tutejszym cmentarzu para-
fialnym.

Marek Lis
Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie

Fotografia z okresu 
II wojny światowej

Rajd Świętokrzyski to impreza turystycz-
no–wędrownicza najdłużej organizowana 
przez Wojskowe Koło PTTK. Ciekawostką 
jest fakt, że to po I Rajdzie Świętokrzyskim,13 
czerwca 2013 r. zawiązało się koło. W tym 
roku rajd rozpoczął się od zwiedzenia ruin 
Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Następnie 
uczestnicy udali się do Opatowa, gdzie zwie-
dzili Podziemną Trasę Turystyczną i otrzyma-
li odznakę Oddziału PTTK Opatów „Pod-
ziemny Szlak Turystyczny”.

W Kolegiacie św. Marcina Biskupa z 
XII w zapoznali się historią rodziny Szy-
dłowieckich, legendami o św. Marcinie, 

pasjonującymi dziejami Opatowa i 
„Lamentu Opatowskiego”.

Po obiedzie w Zajeździe Święto-
krzyskim i skosztowaniu „krówek” 
opatowskich,  grupa udała się na spa-
cer po starówce. Eugeniusz Niedbała 
w trakcie wędrówki po Opatowie po-
kazał uczestnikom rajdu Bramę War-
szawską wraz z fragmentami murów 
obronnych, Stary Rynek wraz ze śre-
dniowiecznym układem urbanistycz-
nym oraz studnią, pomnik mjr Lu-

dwika „Topora” Zwierzdowskiego, pomnik 
Batalionów Chłopskich, obelisk upamięt-
niający AK, Ratusz Miejski zwany domem 
z podcieniami oraz tablicę upamiętniającą 
uwolnienie więźniów w 1943 roku przez 
oddział dywersyjny „Jędrusiów” i „AK”, 
znajdującą się na budynku byłego więzienia 
hitlerowskiego.

V Rajd Świętokrzyski został zorganizowa-
ny dzięki wsparciu Burmistrza Opatowa oraz 
Starosty Opatowskiego, którym serdecznie 
dziękujemy i mamy nadzieję, że Ziemię Opa-
towską odwiedzimy jeszcze nie jeden raz.

Marcin Reczycki 

Członkowie Wojskowego Koła PTTK przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej 
z Tomaszowa Mazowieckiego oraz sympatycy ze środowiska wojskowego wyruszyli na 
V jubileuszowy Rajd Świętokrzyski w rejon Opatowa.

Opatów otrzymał wyróżnienie pod-
czas XXII Targów Turystyki i Wypoczynku 
„Lato 2017”, które odbywały się w War-
szawie od 21 do23 kwietnia.

Na targach prezen-
towane były walory tu-
rystyczne miasta, jego 
sztandarowe obiekty, ko-
legiata, podziemna trasa 
turystyczna, klasztor i 
kościół ojców bernar-
dynów, „Krówkarenka”, 
miejscowe produkty, ale 
także zamek Krzyżtopór 
w Ujeździe.  - Nasze mia-
sto turyści mogą trakto-
wać również jako miejsce 
wypadowe, by zwiedzić 
atrakcyjne miejsca w 
okolicy: Góry Święto-
krzyskie, Sandomierz, 
Ujazd, Kurozwęki i inne 
turystyczne miejscowości 
- mówi Jarosław Czub z 

Urzędu Miasta i Gminy.
Na zakończenie targów Opatów otrzy-

mał wyróżnienie za najbardziej profe-
sjonalną obsługę stoiska. Jarosław Czub 
przebywał na targach wspólnie z  Martą 
Siudą i Arturem Dębskim przedstawiciela-
mi  oddanego niedawno do użytku obiek-
tu restauracyjno-hotelowego „Miodowy 
Młyn”.
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wychodzenie z ubóstwa

O RÓWNE SZANSE 
DZIECI I MŁODZIEŻY 

Głównym celem projektu „Potencjały – 
nowe formy kapitału społecznego  w gminie 
Opatów” jest ograniczenie sfery ubóstwa i 
wykluczenia społecznego. – Chcemy zaha-
mować negatywne procesy – powiedziała 
podczas otwarcia spotkania sekretarz gmi-
ny Barbara Kłosińska. - Współpracujemy z 
lokalnymi organizacjami pozarządowymi, 
parafiami, lokalnymi przedsiębiorcami, 
pracownikami poradni, kuratorium. Stara-
my się wyrównywać szanse życiowe dzieci i 
młodzieży.

Wzorcowe miejsce, przykład dla innych
Podczas spotkania przedstawiona zo-

stała metodologia projektu, główny zarys  
diagnozy. Trwałe ubóstwo pojawiło się jako 
problemu dezorganizacji społecznej. Omó-
wiono je z różnych perspektyw. Dokonano 
charakterystyki takich pojęć jak: zamoż-
ność, ubóstwo i dobry start. 

- Opatów może stać się wzorcowym 
miejscem, służyć przykładem dla innych 
ośrodków – powiedział podczas spotkania 
prof. Kazimierz Frieske. - Wszystko zależy 
od naszej wspólnej pracy. To przedsięwzię-
cie to marzenie dla takich badaczy jak my. 
Chcą napisać książkę i chcą jeszcze, by był z 
niej pożytek. Razem chcemy iść do przodu. 
To już jest wartość dodana tego przedsię-
wzięcia.

Prof. Kazimierz Frieske podkreślał, że 
badania nad zjawiskiem ubóstwa nie są 
nowe. Od lat przyglądają się mu badacze. 
W połowie przypadków dzieci dziedziczą 

O wychodzeniu z ubóstwa rozmawiali przedstawiciele gminy Opatów oraz Instytutu 
Pracy i Spraw Socjalnych. To było już drugie posiedzenie poświęcone realizacji pio-
nierskiego projektu. 

Uczestnicy panelu
Prof. Kazimierz Frieske, dr Paweł Poławski, dr Kinga Pawłowska - Instytut Pracy i Spraw 

Socjalnych z Warszawy, Mieczysław Łais - Stowarzyszenie OSI, Agnieszka Miśkiewicz – Ze-
spół Szkół nr 2, Dorota Jopek - dyrektor Opatowskiego Ośrodka Kultury, Monika Łasak - peda-
gog z Samorządowego Zespołu Szkół nr 2, Małgorzata Stępień - pedagog z SZS nr 1, starszy 
aspirant Agata Frejlich – Komenda Powiatowa Policji, Gustawa Skrzypczak - SZS nr 1, Aneta 
Werońska - dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, oddział w Opatowie, 
Barbara Kasińska - Radio Opatów, Małgorzata Stankowska – Kolasińska, Bernardeta Bara, 
sekretarz Barbara Kłosińska - Urząd Miasta i Gminy, Elżbieta Chodorek, Renata Wiśniewska, 
Teresa Waliszewska, Barbara Cybula – Ośrodek Pomocy Społecznej.

po swoich rodzicach położenie w struktu-
rze społecznej. To ciągle się zmienia i osta-
tecznie zależy od położenia społecznego, 
wynagrodzenia, zawodu, zamożności, wy-
kształcenia. 

Zacieśnianie więzi 
- Coraz większa w tej chwili jest świa-

domość wśród mieszkańców – zabierała 
głos w dyskusji kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej Elżbieta Chodorek. – Ludzie 
wiedzą, jakie są możliwości pozyskiwania 
środków, jakie wymogi do spełnienia. Jesz-
cze kilka lat temu nie było takiej świadomo-
ści. To nasze pozytywne spostrzeżenie. 

Dr Kinga Pawłowska mówiła o tym, 
jak ważne jest budowanie silnych relacji 
emocjonalnych, zacieśnianie więzi w rodzi-
nie, na przykład, poprzez czytanie na głos 
książek. Omówiła kilka przypadków rodzin 
dotkniętych problemem dziedziczonego 
ubóstwa.

Szansą dla młodzieży mogą być nowe 
technologie informatyczne. Mieczysław 
Łais ciekawie opowiadał o roli internetu w 
przełamywaniu barier społecznych.
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W Opatowskim Domu Kultury odbyła się „Gala Taneczna 2017”. Na scenie wystą-
piło 55 dzieci i młodzieży, które biorą udział w zajęciach miejscowej sekcji tanecznej. 

Z TAŃCEM NA SCENIE   

kultura

– Sukcesy młodych tancerzy nie były-
by możliwe bez wyczerpującej pracy – po-
wiedział instruktor tańca OOK, Roman 
Dulny. – Niewiele też zrobilibyśmy bez 
wsparcia  rodziców dzieci, ich zachęty, bez-
pośredniej pomocy. Wkład rodziców jest tu 
duży.

Ruch ciała 
Gala Taneczna to święto miłośników 

tańca, przegląd dorobku artystycznego 
dzieci i młodzieży. Widzowie mogli zoba-
czyć, jak rozwija się ruch ciała wraz z upły-
wającym czasem spędzonym na treningach. 

Na scenie pojawiły się najpierw pary z 
grupy początkującej w wieku od 7 do 9 lat, 
które ćwiczą dopiero od października ubie-
głego roku. W ich wykonaniu zobaczyliśmy 
układ „Zabawny flirt”. Świetnie prezento-
wały się pary: Arek Wieczorek – Agatka 
Pawlica, Jakub Pietrzykowski – Julia Pie-
trzykowska, Marcin Rejzowicz – Oliwka 
Skrok. 

Walca wiedeńskiego i quickstepa za-
prezentowały dzieci starsze. Nowoczesny 
taniec do utworu „Comon over” pokazały 

dziewczęta z grupy średnio zaawansowanej. 
Taniec współczesny „Bleeding love” zapre-
zentowała grupa młodzieżowa: Wiktoria 
Skrzypczak, Aleksandra Basak, Alicja Ka-
sprowicz, Anna Zięba, Katarzyna Czub, 
Aleksandra Piwowarczyk, Jakub Foryś. 

Utytułowana para 
Na scenie wystąpiła też najbardziej uty-

tułowana para Jakub Szczykutowicz i Ma-
rika Wit, która wykonała tańce standardo-
we - walc angielski, walc wiedeński, tango i 
quicstep, latynoamerykańskie - samba, cha-
-cha, jiv, rumba. 

Tańczą razem od sześciu lat, on zaczy-
nał klasę pierwszą, ona – zerówkę. Przy-
goda zaczęła się od tego, że zachęcili ich 
rodzice. Obok siebie mieszkali, byli niemal 
sąsiadami. Rodzice zachęcili ich do tańca i 
młodzi tancerze właśnie im dziękują za tę 
wspaniałą przygodę. Za największe sukcesy 
uważają pierwsze miejsca w konfrontacjach 
towarzyskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
Staszowie, Kielcach, Skarżysku-Kamiennej.  
Najlepiej czują się w tańcach latynoamery-
kańskich, chociaż bardzo dobrze wychodzą 

im standardowe. 
– W przyszłości chciałabym zostać na-

uczycielką tańca w różnych klubach – mówi 
Marika. Z kolei Jakub nie ukrywa, że taniec 
traktuje jako hobby, interesuje go informa-
tyka i z tą dziedziną wiąże swoją przyszłość. 

Talent, ale przede wszystkim praca
Sukces we wszystkich rodzajach tańca, 

parach, duetach, solo, zależy w 10 procen-
tach od talentu, w 90 – od pracy. To spraw-
dza się w konkretnej pracy instruktora 
Romana Dulnego. Są osoby z wrodzonymi 
predyspozycjami, charakterem i tempera-
mentem, którym taniec przychodzi łatwiej. 
Są też osoby, które nie mają talentu, wszyst-
ko muszą wypracować. Przy usilnej pracy 
osiągają też olbrzymie sukcesy. 

„Gala Tańca 2017” była imponująca, na 
scenie pojawiło się 55 osób, chociaż w sekcji 
jest 78. Niektóre z nich zapisały się jednak 
w styczniu, lutym i nie zdążyły się przygo-
tować do występów.  

Zajęcia prowadzone są codziennie od 
poniedziałku do piątku od godziny 15 do 
19.30 z różnymi grupami, czasem zajęcia 
odbywają się w soboty. Co roku organizo-
wane są warsztaty taneczne, na które zapra-
szani są znani, nagradzani tancerze. 
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karty historii

DĄB PAMIĘCI  

W Samorządowym Zespole Szkół nr 1 odbyła się uroczystość ku czci Jana Kaw-
ki, mieszkańca Opatowa, aspiranta Policji Państwowej, który zginął zastrzelony przez 
Sowietów w Twerze. Uczestnicy uroczystości przed budynkiem szkoły posadzili dąb 
pamięci. W uroczystościach wziął udział burmistrz Andrzej Chaniecki.

W programie wystąpili: Maja Gorazd, Zuzanna Jarecka, Justyna Wiśniewska, Sebastian 
Potocki, Arkadiusz Rysiak, Natalia Zawada, Patrycja Zielonka, Oliwia Wójcik, Natalia Waga, 
Filip Weselak Martyna Tarka, Natalia Wardzała, Roksana Polit, Nina Religa, Laura Stobnic-
ka, Karolina Szostak, Aleksandra Radosz, Adriana Bonatowska, Kamila Czerwińska, Piotr 
Długosz, Paulina Klusek, Jakub Widera, Weronika Batorska, Dawid Baran, Jakub Przysucha. 
Scenariusz i program przygotowali: Alicja Janik i Wioletta Zakrzewska, za plastykę odpowia-
dała – Alicja Janik i Barbara Sus, za muzykę – Magdalena Szemraj, za prezentację multime-
dialną – Anna Michalik-Sadaj, za oprawę techniczną – Zbigniew Wiśniewski. 

Rozstanie na moście
W uroczystościach uczestniczyła rodzina 

Jana Kawki, wnuczka Monika Szwagierczak 
z rodziną, Kamil Kawka z rodziną. Bliscy wy-
budowali symboliczny grób dziadka na cmen-
tarzu, na którym widnieją znamienne słowa: 
Non omnis moriar (Nie wszystek umrę). - Pa-
mięć o Janie Kawce cały czas trwa w sercach 
i umysłach jego najbliższej żyjącej rodziny – 
powiedziała dyrektor szkoły Anna Przygoda. 
- Dzisiaj posadzony dąb przy szkole będzie 
przez długie lata upamiętniał opatowskiego 
policjanta sprzed wojny. 

- Niech zasadzony dzisiaj dąb pamięci, 
drzewo będące symbolem szlachetnych war-

pamiątki rodzinne: zdjęcia, akt 
urodzenia, świadectwa szkolne, 
korespondencję osobistą do przy-
szłej żony, zbiór szczególnie bli-
skich mu wierszy polskich poetów 
okresu międzywojennego, kartkę 
wysłaną z obozu w Ostaszkowie.    

Przejmująco zabrzmiały 
wspomnienia wnuczki Jana Kaw-
ki, Moniki Szwagierczak. – Moi 
dziadkowie 1 września 1939 r. nie 
przypuszczali, że z chwilą rozpo-
częcia wojny ich tak poukładany 
świat bardzo się zmieni – opowie-
działa. – Rozstali się na moście w 
Annopolu i wtedy po raz ostatni 

najbliżsi widzieli Jana Kawkę. 
Uczniowie szkoły zaprezentowali program 

artystyczny, w którym przypomnieli okolicz-
ności zamordowania polskich jeńców wojen-
nych, oficerów wojska polskiego, policjantów, 
inżynierów, lekarzy, nauczycieli, elitę intelektu-
alną kraju.  Recytowali wiersze między innymi 
„List do ojca” syna Jana Kawki, Zbigniewa, 
„O, Boże” Kazimiery Iłłakowiczówny, „Mord” 
Waldemara Kani, „Guziki” Zbigniewa Herber-
ta. Pieśni, między innymi, „Honor i gniew” i 
„Ostatni nabój” Lecha Makowieckiego, „Glo-
ria victis” Zbigniewa Książka i Piotra Rubika 
zaśpiewali: Anna Surma, Julia Sapała, Zuzanna 
Wiśniewska, Filip Weselak. 

Postępujcie przyzwoicie
Przed budynkiem szkoły uczestnicy uro-

czystości, uczniowie, rodzina Jana Kawki, 
burmistrz Andrzej Chaniecki posadzili dąb 
pamięci poświęcony policjantowi zamordo-
wanemu na Wschodzie. Ojciec Jordan z klasz-
toru bernardynów poświęcił drzewko. - Przy 
takich okazjach zawsze zadaję sobie pytanie, 
do czego mogą prowadzić ideologie, jakie 
niosą ze sobą okrucieństwo i do czego zdolni 
są ludzie – zwrócił się burmistrz do przyby-
łych gości i uczniów. -  To od nas zależy, szcze-
gólnie od was, młodzi, kochani ludzie, by nie 
dochodziło do takich sytuacji. Starajcie się, by 
nie szerzyć nienawiści do drugiego człowieka. 
Postępujcie przyzwoicie, połączenie dobrych 
uczuć daje pozytywne efekty.  

Z głębokim przeżyciem wypowiadali się 
na koniec przedstawiciele Samorządu Szkol-
nego, Natalia Wardzała, Maja Gorazd, Na-
talia Zawada, Roksana Polit, którzy mówili, 
że należy pamiętać o takich osobach, jak Jan 
Kawka. - Każdy powinien wiedzieć, jak zło-
żona była historia Polski i jak ludzie walczyli 
o naszą wolność, niepodległość – podkreśla-
li. – To dlatego teraz musimy żyć ze sobą w 
zgodzie, pomagać ojczyźnie, pielęgnować 
nasze wartości, by nie dochodziło do takich 
tragedii.  

Spotkanie w szkole mogło się odbyć 
dzięki Ogólnopolskiemu Społecznemu Pro-
gramowi Edukacyjnemu „Katyń – ocalić od 
zapomnienia”. Posadzony dąb w Opatowie 
jest jednym z 21 857 i każdy przypomina 
konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, 
Twerze, Charkowie. W programie uczestni-
czy już 3 tysiące instytucji z Polski i zagranicy.  

tości, poświęcone naszemu bohaterowi, przy-
pomina zawsze nam wszystkim, kim jesteśmy 
i jak drogo została opłacona nasza wolność – 
wtórowali jej uczniowie.  

Córka Jana Kawki, Teresa Sidorowicz 
nadesłała list, w którym przeprosiła, że ze 
względu na zdrowie nie mogła przyjechać 
na uroczystość.  Rodzina udostępniła szkole 
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W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 
Maja odbyły się uroczystości patriotycz-
ne. Mieszkańcy uczestniczyli we mszy 
świętej w Kolegiacie św. Marcina, złożyli 
wieńce i wiązanki kwiatów przed pomni-
kiem w rynku.

Oficjalne uroczystości w rynku zaczęły się 
od zagrania Hymnu Państwowego przez Or-
kiestrę Dętą Opatowskiego Ośrodka Kultury. 

Nie chcemy być ksenofobami
Z bardzo emocjonalnymi słowami zwró-

cił się do mieszkańców miasta burmistrz 
Andrzej Chaniecki. Przedstawił kontekst 
historyczny uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
zdarzenia ją poprzedzające – powołanie Ko-
misji Edukacji Narodowej, reforma szkolnic-
twa, rozwój kultury i sztuki. Przypomniał, że 
grupa młodych posłów rozpoczęła pracę nad 
uchwaleniem Konstytucji, która reformowała 
ustrój Rzeczypospolitej. Położenie kraju coraz 
bardziej się komplikowało. Konstytucja zosta-
ła przyjęta z wielkim entuzjazmem przez cały 
naród. 

- To czas do refleksji i oceny naszego pań-
stwa współcześnie – powiedział burmistrz. 
-  Przed czterema laty pytałem, dlaczego refor-
my przeprowadza się ponad głowami lokal-
nych społeczności, bez uzasadnienia politycz-
nego i ekonomicznego. Dlaczego w moim 
państwie osoby pełniące funkcje publiczne 
odpowiednio wysoko uposażone przyznają 
sobie dodatkowe apanaże finansowe w wyso-
kościach budzących społeczny sprzeciw. Czy 
coś w tej materii się zmieniło? Oceńcie pań-
stwo sami. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki nawoływał, 
by gromadzić się w miejscach poświęconych 
pamięci bohaterów narodowych. Niech pły-
nie stąd przesłanie, że pokój i bezpieczeństwo 
w Europie i na świecie zależy od ludzi, którym 
powierzamy władzę poprzez kartki wyborcze. 
Wielcy europejscy mężowie stanu doświad-
czyli wielu okrucieństw wojennych, mieli 
głęboką świadomość, ze tylko zjednoczona 
Europa zapobiegnie raz na zawsze nacjonali-
zmowi i podżeganiu do kolejnych wojen. Po-

W 226. ROCZNICĘ 
KONSTYTUCJI

nad 70-letni czas pokoju w Europie zawdzię-
czamy także polskim biskupom, którzy w 
1965 r. wysłali list do biskupów niemieckich. 
Najważniejsze jego zdanie brzmiało: Udziela-
my wybaczenia i prosimy o nie. 

– Na naszych oczach rodzą się w Europie 
nacjonalizmy, między innymi z powodu mier-
noty intelektualnej i moralnej politycznego 
establishmentu, który nie zasługuje na miano 
elity społecznej – podkreślił burmistrz. - Nie 
chcemy być ksenofobami, nie chcemy być 
sortowani, stygmatyzowani. Nie jesteśmy sa-
morządową patologią, lecz 
w zdecydowanej większości 
pracowitymi, uczciwymi i 
kreatywnymi gospodarza-
mi gmin, obdarowanymi 
bezpośrednio zaufaniem 
przez wspólnoty mieszkań-
ców.      

Kwiaty przed pomnikiem 
„Topora” 

Przedstawiciel wojewo-
dy świętokrzyskiego Marek 
Chrapek przypomniał, że 
Konstytucja 3 Maja została 

przyjęta z uznaniem i wyzwoliła entuzjazm 
wśród znacznej części Polaków. Niosła nadzie-
ję na przemiany. 

Kwiaty przed pomnikiem legendarnego 
dowódcy z powstania styczniowego Ludwika 
Zwierzdowskiego „Topora” złożył poseł na 
Sejm RP Kazimierz Kotowski i dyrektor jego 
biura Robert Sobieraj, a także samorządowcy, 
prezesi instytucji, stowarzyszeń, organizacji 
partyjnych, politycznych, komendanci służb 
mundurowych. Na koniec orkiestra OOK 
zagrała Rotę.
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uroczystość w kolegiacie  

OJCIEC MAREK ŻYCHOWSKI 
25 LAT W ZAKONIE

nie, tacie, który odszedł już  do Pana Boga. 
Mamie, która jest wśród nas, życzę zdro-
wia, życia w pokoju serca. 

Ojciec Marek przytoczył słowa, które 

towarzyszą mu jako wyzwanie, sens życia: 
Nie ma zbawienia bez krzyża i cierpienia. 
Nie ma prawdziwego kapłaństwa bez krzy-
ża i cierpienia.  

- Ile radości nam dzisiaj sprawiasz? - 
zwrócił się do ojca Marka podczas kazania 
ksiądz zakonnik z Zgromadzenia Ojców 
Werbistów, Hubert Lupa. – Miłość ma to 
do siebie, że cieszy się radością drugiego 
człowieka. Jesteśmy uczniami Chrystusa, 
który głosi cywilizację miłości. 

- Raduj się kolegiato opatowska, że go-
ścisz w swoich murach ojca Marka – po-
wiedział prałat, ksiądz doktor Michał Spo-
ciński. – Raduj się Opatowie, tak bardzo 
dostojny historią i dostojeństwem ludzi 
pochodzących z tej ziemi.

 
Relikwie w klasztorze  

25- lecie posługi duszpasterskiej ojca 
Marka Żychowskiego było też świetną 
okazją do wprowadzenia relikwii błogosła-
wionego Wincentego Kadłubka do opa-
towskiej kolegiaty. - Opatów raduje się, 
że po ośmiu wiekach przybywa tu, do tej 
ziemi, w znakach świętości, błogosławiony 
Wincenty Kadłubek – powiedział ksiądz 
Michał Spociński. 

Biskup Kadłubek, słynny polski kro-
nikarz urodził się w 1150 r. w Karwowie 
niedaleko Opatowa. Zdobył gruntowne 
wykształcenie w kraju i za granicą, był bi-
skupem krakowskim. Ostatnie lata życia 
spędził w jędrzejowskim opactwie, gdzie 
też zmarł i został pochowany.  Po śmierci 
cystersi zaczęli darzyć go czcią. 

W uroczystości wzięli udział przedsta-
wiciele instytucji, firm, z którymi współ-
pracuje ojciec Marek. Przybyły władze 
samorządowe Jędrzejowa z burmistrzem 
Marcinem Piszczkiem, dawni koledzy, 
przyjaciele, rodzina

Ojciec Marek w ramach swojej posługi 
duszpasterskiej jak każdy cysters odpra-
wia msze święte i nabożeństwa, spowiada, 
prowadzi lekcje religii, odwiedza chorych 
w jędrzejowskim szpitalu oraz w domach, 
głosi kazania. Dodatkowo prowadzi reko-
lekcje i dni skupienia w różnych parafiach. 
Ojciec Marek ma też swoje indywidualne 
obowiązki. Na co dzień udziela się w Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, Zespole Interdyscyplinarnym 
do Spraw Przemocy przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej, w szkołach Awans w Jędrze-
jowie, Szkole Podstawowej w Prząsławiu, 
klubie Amazonek, duszpasterstwie trzeź-
wości i osób uzależnionych. Opiekuje się 
kaplicami w Prząsławiu oraz Chorzowie, 
działa w Ognisku „Caritas” przy parafii 
Świętej Trójcy w Jędrzejowie. 

Ile radości nam sprawiasz? 
- Bogu jestem wdzięczny za ten nie-

zwykły dar kapłaństwa – powiedział ojciec 
Marek. – Dziękuję rodzicom za wychowa-

25 lat posługi duszpasterskiej obchodził ojciec Marek Żychowski z jędrzejowskiego 
opactwa cystersów. Ten piękny jubileusz połączony został  z wprowadzeniem do kolegia-
ty świętego Marcina w Opatowie relikwii błogosławionego Wincentego Kadłubka. 

Uroczystość odbyła się w kolegiacie, gdzie ojciec Marek wstąpił w stan duchowny. 
Opatów to jego rodzinne strony, tu się wychował i dorastał. 
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nasze firmy

Z ROLNIKAMI I DLA 
ROLNIKÓW

Przez 22 lata działalności Przedsiębiorstwa Zbożowo-Handlowego wszyscy  przy-
zwyczaili się do systematycznej, ciągłej pracy i stałych zasad, które tu obowiązują. 
Przedsiębiorstwo stara się, by każdy rolnik mógł sprzedać swoją wypracowaną pro-
dukcję. W tej chwili skupuje wszystkie produkty, które tu się pojawiają, Nikt nigdy nie 
wrócił do domu ze zbożem. Kto tylko przyjedzie, zawsze jest pozytywnie obsłużony. 
Zapłatę otrzymuje w ciągu 14 dni, a nawet wcześniej.

Magazyny zawsze pełne
Obecnie przedsiębiorstwo prowadzi skup 

od rolników, którzy przetrzymali zboże do tej 
pory i teraz deklarują je do sprzedaży. - Jeste-
śmy przygotowani, by to zboże od nich kupić 
– zapewnia prezes Stanisław Malinowski. - 
Pszenicę paszową, konsumpcyjną, jęczmień 
paszowy, konsumpcyjny, groch i rzepak.      

To są zadania przedsiębiorstwa, które roz-
poczynają się w pierwszy dzień skupu zbóż i 
trwają najczęściej do końca czerwca. Potem 
jest przerwa technologiczna, magazyn musi 
być wysprzątany, odkażony, zdezynfekowany i 
na to potrzeba dwóch tygodni, które przypa-
dają na początek lipca. – Staramy się, by firma 
była przygotowana  - mówi prezes. - Rolnicy 
muszą mieć pewność, że ich oczekujemy i nie 
będą  mieli problemów ze sprzedażą swoich 
płodów rolnych. 

Przedsiębiorstwo skupuje 14 tys. ton zbo-
ża, to dość duże ilości. Magazyny są zawsze za-
pełniane, raz jest więcej pszenicy, raz jęczmie-
nia. W największych ilościach skupowany jest 
rzepak. Pierwsze jego nasiona już na początku 
lipca. Po rzepaku przyjmowany jest jęczmień, 
pszenica i groch. - Zwiększyliśmy pojemność 
magazynową – wyjaśnia prezes. - Postawili-
śmy osiem zbiorników, każdy o pojemności 
kilku ton. Pozwoliło to zwiększyć ofertę sku-
pową. Cały czas inwestujemy. Kupujemy urzą-
dzenia laboratoryjne, urządzenie do badania 
białka, wilgotności. Zamontowaliśmy nową 
wagę 60 ton udźwigu, długości 18 metrów. 

Rolnicy nie muszą już rozpinać przyczep, 
waży się cały zestaw, ciągnik i przyczepy. To 
bardzo usprawnia pracę. 

Na lokalne potrzeby
Przedsiębiorstwo kooperuje z najwięk-

szymi firmami, koncernami. Rzepak odbiera  
Komagra w Tychach, Zakłady Tłuszczowe 
„Kruszwica” w Brzegu, Zakłady Tłuszczowe 
Glencor w Bodaczowie. Współpracuje też 
z młynami, mieszalniami pasz – mieszalnią 
Celdrób na północy kraju, firmą w rejonie 
Warszawy, świętokrzyską firmą Ekoplon. 
Jęczmień trafia do browarów i różnych firm 
zajmujących się przetwórstwem.    

Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia 12 
osób, laborantkę, kierownika biura, czterech 
kierowców, pozostali pracownicy to maga-
zynierzy, którzy są obecni podczas przyjęcia 
zboża. W sezonie dodatkowo zatrudniani 
są studenci, dorosłe dzieci pracowników, by 
mogły sobie dorobić. W okresie letnim musi 
być podwójna obsada, gdyż wydłużone są go-
dziny pracy. – W kraju są potężne firmy, nie 
możemy się porównywać z nimi –wyjaśnia 
prezes. -  Wystarczy popatrzeć na elewator w 
Niewachlowie w Kielcach. My jesteśmy fir-
mą lokalną, która pracuje na rzecz tutejszego 
rynku, zabezpiecza potrzeby rolników kilku 
okolicznych gmin. 

       
Zaczęło się od pracy żony

Stanisław Malinowski pochodzi z 
rodziny rolniczej, z okolic Tarnobrze-

ga, gdzie nie występowały tak duże ilości 
upraw i nie było takich dobrych gleb. To 
jego żona pracowała przez kilkanaście lat 
w Państwowych Zakładach Zbożowych, 
najpierw w Rzeszowie, potem w Tarno-
brzegu, Chmielowie, W związku z pracą 
żony pan Stanisław w 1995 r. postanowił 
zarejestrować firmę i wspólnie podjąć się 
jej prowadzenia. 

Działalności nie zamierza poszerzać, 
gdyż firma znajduje się obecnie w centrum 
miasta i nie ma tu na to miejsca. Dawniej 
to były peryferie, miasto przyszło do zakła-
du. Ta powierzchnia, którą zajmuje firma, 
musi wystarczyć. 

- Kolejki zawsze występują, gdy jest 
zwiększony skup – mówi prezes. -  Dzien-
nie możemy przyjąć około 100 ciągników, 
samochodów. Wprowadzaliśmy różne za-
sady, rejestracji, awizacji, by wcześniej rol-
nik zadzwonił, umówił się na konkretny 
dzień i potem nie musiał czekać. 

Przez wszystkie transformacje firma 
przeszła bez większych uszczerbków. Od 
początku stara się współpracować z firma-
mi, które są  wiarygodne, wypłacalne. 

Dożynki na Jasnej Górze
Pan Stanisław parę razy był na jasno-

górskich dożynkach. Zobaczył, jak duża to 
impreza, uroczystość religijna, patriotycz-
na. Zawsze jest prezydent, występuje dużo 
zespołów  folklorystycznych w strojach 
regionalnych. Wieńce są bardzo ciekawe, 
okazałe, wyplatane w różnych częściach 
kraju. 

 - Szkoda, że tak mało jest naszych rol-
ników – pomyślał wtedy. Po konsultacjach  
zaproponowałem im wyjazd. Przystali, 
wyrazili wielką radość i chęć. - I tak to 
organizuję co roku – mówi. - Byliśmy już 
dwanaście razy, ostatnio 10 autokarami. 
W autokarze są 52-53 osoby, więc razem 
520 – 530 osób. To piękne uwieńczenie 
trudu rolniczego, bo przecież pracuję z 
rolnikami.
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przed 100. rocznicą szkoły

Rozmowa z Ireną Komorowską, prawnuczką Jana Oficjalskiego, 
prezesa Komitetu Włościańskiego Ziemi Opatowskiej

- Jak to się stało, że zainteresowała się 
pani Liceum im. B.Głowackiego w Opato-
wie? Co panią łączy z twórcami liceum?

- Historia utworzenia Gimnazjum re-
alnego koedukacyjnego im. Bartosza Gło-
wackiego w Opatowie jest nierozerwalnie 
związana z funkcjonowaniem mojej rodziny, 
rodziny Oficjalskich. Jestem jedną z prawnu-
czek Jana Oficjalskiego - Prezesa Komitetu 
Włościańskiego Ziemi Opatowskiej i póź-
niejszego Prezesa Włościańskiego Związ-
ku Oświatowego Ziemi Opatowskiej oraz  
wnuczką Stanisława Oficjalskiego pełniącego 
w latach 1918/1919 funkcję sekretarza szko-
ły. 

Wypada przypomnieć, że w skład Komi-
tetu Włościańskiego powołanego do założenia 
w Opatowie gimnazjum ogólnokształcącego 
wchodzili - wspomniany już Jan Oficjalski - 
prezes, Franciszek Tomaszewski - sekretarz, 
Aleksander Zieliński - skarbnik. Członka-
mi Komitetu zostali - Józef Polak, Michał 
Kucharczak, Walenty Dąbrowski, Wojciech 
Zając, Władysław Gnatowski, Kazimierz 
Judycki, Józef Pacański,Wojciech Lis i Jan 
Żółciak. 

Niestety zachowała się jedyna fotogra-
fia członków Komitetu Włościańskiego, na 
której rozpoznaję jedynie Jana Oficjalskiego 
siedzącego pośrodku i Józefa Polaka stojącego 
czwartego od lewej. Może opublikowanie tej 
fotografii w kwartalniku przyczyni się do roz-
poznania pozostałych Członków Komitetu 
przez ich potomków. 

W procesie powoływania Gimnazjum 
znamienny również był fakt, iż większość 

właścicieli ziemskich była przeciwna utwo-
rzeniu szkoły próbując zablokować ten proces 
na szczeblu ówczesnych okupacyjnych władz 
austriackich. Zgodnie z informacjami za-
mieszczonymi w monografii Gimnazjum im. 
Bartosza Głowackiego w Opatowie z 1946 
r. – „ wyjazdy Prezesa Jana Oficjalskiego do 
Lublina uwieńczone zostały w końcu sukce-
sem” i Generalne Gubernatorstwo w Lublinie 
zezwoliło reskryptem z dn. 16 czerwca 1917 
roku na otwarcie Gimnazjum. 

Uroczystość odbyła się w Opatowie 15 
września 1917 r.  Poświęcenia Gimnazjum 
dokonał prałat Kolegiaty Opatowskiej Szy-
mon Pióro w obecności  licznie zgromadzone-
go społeczeństwa. 

Myślę, że najlepszym dowodem na po-
twierdzenie słuszności i potrzeby utworzenia 
szkoły, która z założenia miała docelowo 
przygotowywać młodzież do studiów uniwer-
syteckich, jest fakt istnienia i stałej rozbudowy 
Liceum przez następne 100 lat. Nie do prze-
cenienia są przede wszystkim osiągnięcia pe-
dagogiczne placówki i plejada znamienitych 
jej wychowanków. 

- Co szczególnie zainteresowało panią 
w historii liceum? 

- Osobiście jestem pod ogromnym wra-
żeniem przenikliwości i dalekowzroczności 
naszych przodków. W okresie odzyskiwania 
przez Polskę niepodległości , budowania zrę-
bów polskiej państwowości ,w czasach ogrom-
nych napięć społecznych – dostrzeżenie wagi 
i znaczenia edukacji społeczeństwa było kwe-
stią zasadniczą. I co wymaga podkreślenia - 
dążenie do powołania  szkoły średniej, która 
przygotowywałaby młodzież do studiów uni-
wersyteckich tworzyło 
fundamentalne możli-
wości awansu społecz-
nego młodzieży. Jak 
pamiętamy na mocy 
decyzji Ministerstwa 
Wyznań i Oświecenia 
Publicznego  Liceum 
im. B. Głowackiego 
w Opatowie uzyska-
ło status szkoły pań-
stwowej i  pierwszy 
egzamin dojrzałości 
miał miejsce w szkole 
już w roku szkolnym 

1922/1923. 
W procesie tworzenia odnowionego szkol-

nictwa polskiego główny wysiłek państwa jak 
i społeczeństwa skierowany był na tworzenie 
i organizację szkolnictwa powszechnego. W 
szkołach średnich kształciła się głównie mło-
dzież ze środowisk miejskich. Stąd utworze-
nie w Opatowie Liceum kształcącego głównie 
młodzież ze środowisk wiejskich było działa-
niem bez precedensu. 

Sądzę, iż dla lokalnej społeczności istotny 
również był fakt możliwości wykorzystywa-
nia budynku szkoły do organizacji różnych 
uroczystości, odczytów, spotkań społeczności 
lokalnej. Jak wynika z informacji zamiesz-
czonej w wspomnianej monografii z 1946 r 
- na terenie szkoły m.in. „uroczyście powitano 
odzyskaną po 123 latach niepodległość Polski 
11 listopada 1918 roku”. 

- Jak ocenia pani Liceum im. B.Gło-
wackiego w Opatowie z dzisiejszej perspek-
tywy? 

-Odnoszę wrażenie, że po 100 latach 
funkcjonowania Liceum historia, w jakimś 
sensie, zatoczyła koło. Tak jak szalenie istotne 
było tworzenie podstaw szkolnictwa polskiego 
w okresie tworzenia państwowości polskiej 
tak równie fundamentalne jest posiadanie w 
dzisiejszych czasach, w mniejszych aglomera-
cjach, placówek szkolnictwa średniego o wyso-
kim poziomie nauczania i ustalonej renomie. 

Od szeregu lat w całym województwie 
świętokrzyskim mamy do czynienia z ujem-
nym saldem migracji, z ujemnym przyrostem 
naturalnym i z relatywnie wysokim pozio-
mem bezrobocia. Następuje wyludnianie się 
miast i miasteczek. Zmienia się struktura 

Irena Komorowska, w wykształcenia cybernetyk. Posiada tytuł doktora nauk technicznych. 
Zawodowo pracowała w Zarządach/Kierownictwie Banku Przemysłowo-Handlowego SA i Kre-
dyt Banku SA. Obecnie piastuje kierownicze stanowisko w przemyśle zbrojeniowym. Zasiada 
w Radach Nadzorczych różnych instytucji finansowych i podmiotów gospodarczych.

Jan Oficjalski.

Komitet Włościański. 
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ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI

ciekawa książka

Książka to wstrząsający do-
kument, dotyczący relacji pol-
sko-żydowskich w pobliskim 
Klimontowie. Spotkanie wywo-
łało duże zainteresowanie. W 
kawiarni „Gwarek” OOK  zasie-
dli: młodzież i seniorzy, nauczy-
ciele, przedstawiciele instytucji 
i stowarzyszeń, m. in. Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Opatow-
skiej i Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.  Wiele osób zadawało 
pytania, w dyskusji wzięła udział 
między innymi dr nauk o poli-
tyce Paulina Codogni, pocho-
dząca ze Stalowej Woli autorka 
książek o współczesnej historii 
Polski. Składano również po-
dziękowania pisarzowi za trud 
włożony w powstanie książki i podjęcie 
tak trudnego i odważnego tematu. W spo-
tkaniu uczestniczyła również prawnuczka 
Marii i Andrzeja Politów, którzy ze swoim 
synem Wacławem w Goźlicach ocalili ży-
cie braciom Zylberbergom, wykazując nie-
zwykły heroizm. Za swoją postawę rodzina 
Politów otrzymała medal „Sprawiedliwy 
wśród narodów świata”. Uczestnicy spo-
tkania mogli obejrzeć przyznany rodzinie 
medal i dyplom.

Podczas pisania „Zmiłuj się nad nami” 
autor wielokrotnie odwiedzał Klimontów 
i zdobywał relacje naocznych świadków 
na temat krwawych wydarzeń podczas II 
wojny światowej i tuż po niej. W ten spo-
sób powstała książka nie tylko o masakrze 
ludności żydowskiej w małym miasteczku, 

wiekowa mieszkańców.  
W takiej sytuacji zapewnienie lokal-

nych możliwości uzyskania przez młodzież 
wykształcenia średniego stwarza nie tylko 
szansę dalszego kształcenia wyższego mło-
dzieży. Stwarza również możliwości przy-
szłego awansu społecznego. Poza tym nie bez 
znaczenia  jest  posiadanie w lokalnych aglo-
meracjach dobrze wykształconej młodzieży z 
wykształceniem średnim. Z wykształceniem, 
którego być może nie mogłaby zdobyć gdyby 
nie istniały lokalne szkoły średnie. 

Tworzenie dobrze wykształconego poten-
cjału ludzkiego i intelektualnego w powiecie 
bez wątpienia stworzy istotne możliwości 
szybszego rozwoju gospodarczego regionu, 
spowoduje napływ  kapitału inwestycyjnego. 
Nie mam wątpliwości, iż  docelowo przyczy-
ni się do odwrócenia negatywnych tendencji 
demograficznych, społecznych i gospodarczych 
powiatu. 

Stanisław Oficjalski w towarzystwie sióstr: 
Cecylii i Marii Oficjalskich i brata Romana 

Oficjalskiego, który pełnił funkcję 
sekretarza szkoły.

Irena Komorowska na tle budynku liceum 
przed 10 laty, w 90-lecie liceum.

Opatowski Ośrodek Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej i Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku w Opatowie zorganizowały spotkanie z pisarzem i dziennikarzem 
Andrzejem Nowakiem - Arczewskim. Autor opowiadał o swojej najnowszej książce 
„Zmiłuj się nad nami”.  

ale bardziej uniwersalna: o piekle wojny, 
moralności, a przede wszystkim o pamięci 
ludzkiej.

Moderatorami spotkania byli: Zbi-
gniew Nogal – wiceprezes Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz Zbigniew Zybała - 
publicysta, regionalista, reprezentujący To-
warzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej. 
To oni prowokowali do rozmowy, pomagali 
w odkrywaniu nowych wątków dyskusji. 
Zaśpiewała solistka Studia Piosenki OOK 
Anna Surma, fragment książki przeczyta-
ła Wiktoria Seweryńska, uczennica sekcji 
teatralnej młodzieżowej OOK. Spotkaniu 
towarzyszyła miniwystawa, przedstawiająca 
dotychczasowe publikacje w prasie na te-
mat książki, szkice, eseje, wywiady.  

Renata Zybała
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nasze tradycje

JARMARK Z MIĘDZYNARODOWĄ EKIPĄ
Przez dwa dni, 3 i 4 czerwca, odbywał się „Jarmark Opatowski”. Gośćmi imprezy były dwie delegacje zagraniczne z miast 

partnerskich, z Bercel na Węgrzech i Modrego Kamienia na Słowacji.   

Troje burmistrzów otwiera imprezę
Burmistrz Andrzej Chaniecki powitał 

wszystkich serdecznie. Przypomniał, że jar-
mark nawiązuje do tradycji targów w mie-
ście. Rozpoczęły się one na przełomie XIII i 
XIV wieku, najpierw trzy razy w ciągu roku, 
z uwagi na dogodne położenie pod wzglę-
dem geograficznym na szlaku handlowym 

od Morza Czarnego przez Wyżynę Podolską 
do Sandomierza, następnie przez Opatów, 
Gdańsk, Wrocław, Poznań.  Burmistrz po-
dziękował gościom za przybycie.  

- Jestem przekonany, że nasza współpraca 
będzie trwała przez następne dziesięciolecia 
– powiedział. -  Jesteśmy świadkami odra-
dzającego się w Europie nacjonalizmu. Kul-

tywujmy zatem naszą partnerską współpra-
cę, przyjaźń między gminami Bercel, Modry 
Kamień i Opatów. Wszystko, co uczynimy, 
będzie ważnym elementem, który przedłuży 
pokój w Europie na następne 70 lat. 

Burmistrz powitał starostę opatowskiego 
Bogusława Włodarczyka, przewodniczącego 
Rady Miejskiej Jacka Chebę, radnych powia-
towych, miejskich. 

W imieniu samorządu Bercel powitała 
wszystkich burmistrz gminy Bercel Jánvári 
Andrásné. Podziękowała za zaproszenie. 
Delegacja pokonała 500 km, ale nie czuje 
zmęczenia, bo jechała przez piękne tereny, 
uporządkowane miejscowości. - Jesteśmy 
po raz pierwszy w Opatowie, spotkaliśmy 
się tutaj dzięki naszym przyjaciołom ze Sło-
wacji – powiedziała burmistrz. - Spotykamy 
się systematycznie w październiku i dwa sa-
morządy podjęły taką decyzję, że podpiszą 
wspólne porozumienie o współpracy. U nas 
znane jest bardzo stare przysłowie: Polak, 
Węgier dwa bratanki. Bardzo wierzymy, że 
współpraca obu miast wzmocni nasze przy-
jacielskie kontakty. Dobrze działające relacje 
pozwolą nam później przezwyciężyć trudno-
ści związane z odległością i językiem. 

Burmistrz Modrego Kamienia Aladar 
Bariak podziękował za zaproszenie na jar-
mark. - Widzimy tu miłych i przyjemnych 
ludzi – powiedział. - Wierzymy, że nasza 
współpraca dalej będzie się rozszerzać. Będą 
kwitły przyjacielskie kontakty między naszy-
mi narodami, między Słowakami i Polakami. 
Pozdrawiam was i życzę przyjemnej zabawy.        

Miejscowe talenty 
Po uroczystym otwarciu na scenie am-

fiteatru pojawili się uczniowie Samorządo-
wego Zespołu Szkół nr 2, którzy wystąpili 
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sport

DOBRA PASSA SIATKAREK 
OD PIĘCIU LAT 

w programie „Pod rękę z tańcem i piosenką”. 
- Postawiliśmy w tym roku na taniec, chociaż 
są też piosenki – powiedziała Anna Malusz-
czak. - Występują wszystkie dzieciaki, od 
najmniejszych, od klasy drugiej szkoły pod-
stawowej do najstarszych, gimnazjalistów. To 
blisko 100 osób, prawie cała szkoła. Prezen-
tujemy różne tańce, skecze, piosenkę „Drzwi 
do kariery”. 

Zespół z SZS nr 1 wykonał dziki taniec, 
mamma mia, jive. Wystąpiły dzieci z klas 
trzecich. Nad całym układem pracowały pa-
nie: Anna Jakubowska, Ewa Jasińska, Hono-
rata Kadela, Danuta Rucińska.    

Na scenie prezentowały się talenty opa-
towskie: dzieci i młodzież z gminy. Teatr 
„Ars” ze Stowarzyszenia Nasze Kobylany 
wystawił spektakl „Muzyka jest wieczna”. 
Zaśpiewały solistki Studia Piosenki Opatow-
skiego Ośrodka Kultury, Opatowski Teatr 
Muzyczny pokazał spektakl „Zakochani w 
Paryżu”. Zagrał młodzieżowy zespół mu-
zyczny Avart. 

Podczas imprezy nie zabrakło konkur-
sów przygotowanych przez Opatowski 
Ośrodek Kultury. Przez cały czas działało 
wesołe miasteczko dla najmłodszych. Można 
było odwiedzić kino Cinema 7D z tunelem 
grawitacyjnym. Dla wielbicieli muzyki bie-
siadnej i ludowej wystąpiła kapela ludowa 
Siema Jarka Majchrzaka. 

Zawodnicy z ośmiu państw Europy 
W niedzielę nie brakowało emocji pod-

czas Pucharu Narodów Strongman. Wystą-
piło dziesięciu zawodników wybranych z 
ośmiu państw Europy: Polski, Czech, Słowa-
cji, Węgier, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Serbii.

Takich imprez na terenie Europy odbyło 
się osiem. Finał zmagań miał miejsce w Bar-
celonie na słynnej imprezie Arnolda Schwa-
rzeneggera pod tytułem „Arnold Classic”. 
Zawodnicy Strong Man wystąpili w licznych 
konkurencjach, między innymi przenosili 
dwa serca z kamienia o wadze 200 kilogra-
mów na odległość, przerzucali opony o wa-
dze 420 kilogramów 5 razy. Nie zabrakło 
konkursów dla publiczności. Imprezę po-
prowadził znany prezenter Piotr Woltman. 
Oprawą muzyczną zajął się Dj Balu. Na za-
kończenie wystąpił Strongman Jacek Dymek 
jako Elvis. 

Sporo było stoisk na jarmarku. Prezento-
wały się szkoły ponadgimnazjalne, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej. Stoisko z rękodziełem re-
prezentowała Danuta Michalczyk z Janowic. 
Pokazywała swoje wyroby, koszyczki, jajecz-
ka ze wstążeczek, kwiaty z bibułek, serwety. 
Już od kilkunastu lat całymi dniami pracuje 
nad swymi cudeńkami. To jej ulubione zaję-
cie.  

Sekcja piłki siatkowej dziewcząt klubu sportowego OKS Volley Opatów obchodzi 
w tym roku 5-lecie. W sezonie 2015/2016 roku zawodniczki wywalczyły wicemistrzo-
stwo województwa w kategorii młodziczek i zakwalifikowały się do Ćwierćfinałów Mi-
strzostw Polski, które odbywały się w Łańcucie. 

Trzecie miejsce w województwie 
W obecnym sezonie 2016/2017 dziew-

częta w kategorii młodziczek uplasowały się 
na trzecim miejscu, zdobywając tym samym 
brązowy medal w świętokrzyskiej lidze. 
Zawodniczki swoje rozgrywki prowadziły 
również w starszej kategorii – kadetek i za-
jęły trzecie miejsce.

W kwietniu i maju zawodniczki wal-
czyły w Ćwierćfinałach Mistrzostw Polski. 
W kategorii kadetek mistrzostwa odbywały 
się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pomimo 
determinacji i zaangażowania, siatkarkom 
nie udało się zakwalifikować do dalszych 
rozgrywek. Dziewczęta w kategorii mło-
dziczek udały się do Aleksandrowa Łódz-
kiego, aby tam walczyć o udział w dalszych 
etapach polskiej ligi. Uczestniczyły też w 
Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Wójta 
Gminy Solec nad Wisłą. Turniej był obsa-
dzony bardzo silnymi drużynami, w sumie 
piętnastoma. Opatowianki ostatecznie za-
jęły piąte miejsce. 

Dwa ostatnie wyjazdy były możliwe 
dzięki pomocy Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opa-
towie.  

Zdobywanie pasji, spełnianie marzeń 
Dziewczęta prezentują bardzo wysoki 

poziom gry. Do każdego następnego sezo-
nu bardzo ciężko pracują, aby odbudować 
w pełni swoją formę. Co roku w sierpniu 
wyjeżdżają na tygodniowy obóz kondycyj-
ny do Baćkowic. W tym roku w przygoto-
waniu do sezonu pomoże im również wy-

jazd do Wieliczki. Opatowski klub dostał 
zaproszenie do wzięcia udziału w Ogól-
nopolskim Turnieju organizowany przez 
MKS MOS Wieliczka. 

OKS Volley Opatów występuje w na-
stępującym składzie: atakująca - Alicja 
Szczepańska, przyjmujące - Katarzyna 
Partyka, Natalia Malińska, Małgorzata 
Wrzołek, rozgrywające - Julia Szczepańska, 
Iwona Strzyż, Aleksandra Wicha, środko-
we - Sara Kot, Andżelika Cebulska, Alek-
sandra Ścibisz, libero - Paulina Lis, Amelia 
Piotrowska. Trenerzy: Paweł Fraszczyk oraz 
Grzegorz Skuza.  

Sekcja piłki siatkowej dla dziewcząt cały 
czas prowadzi nabór. Zachęcamy wszystkie 
młode dziewczęta z miasta i okolic Opato-
wa do dołączenia na treningi piłki siatkowej, 
do rozwijania swoich umiejętności, zdoby-
wania nowej pasji i spełniania marzeń. 
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LISTY, KTÓRE NIGDY 
NIE DOSZŁY 

z Borysławia przybyła do Opatowa ciekawi ludzie

- Odpisaliśmy, że niestety, zmarł – 
opowiada Bogumiła Grudniewska. - Ro-
dzina z Holandii jednak nie zrezygnowa-
ła. Przysłała drugi list, w którym wyraziła 
chęć poznania bliskich, krewnych, dzieci, 
żony, braci i siostry Jana Krasińskiego. Za-
prosiliśmy ich do siebie. 

Podzielił się żołnierskim żołdem 
Długie lata wojenne Jan Krasiński spę-

dził pod dowództwem generała Stanisława 
Maczka, był adiutantem jednego z ofice-
rów. Sporo czasu przebywał w Anglii, po-
tem już pod koniec wojny kilka miesięcy 
przebywał w Holandii. To było na przeło-
mie 1944 i 1945 r. Poznał holenderską ro-
dzinę z sześciorgiem dzieci, której żyło się 
bardzo ciężko. Zaprzyjaźnił się z nią. 

Zaczął jej pomagać, wspierać finanso-
wo. Miał żołd, którym się dzielił. - Wszy-
scy go namawiali, by pozostał w Holandii 
– opowiada Bogumiła Grudniewska -. Nie 
tylko ta rodzina holenderska. Dowódcy 
też mówili, że nie ma czego szukać w Pol-
sce. Nie ma sensu wracać.

 Jan jednak tęsknił za mamą, ojcem. 
Nie wiedział, co się dzieje z jego rodziną i 
zdecydował się powrócić do Opatowa. Po-
dróżował do kraju przez Anglię, gdzie też 
część jego kolegów została. 

Rodzina z Holandii obiecała, że jak 
wróci do kraju, to mu pomoże, odwdzię-
czy się Zrekompensuje to, co on dla niej 
robił. 

Adresat nieznany
Gdy wrócił do kraju w 1945 r., pa-

nowała bieda. Mieszkał w Opatowie w 

domu przy ulicy 
Ś w i ę t o k r z y s k i e j . 
Zaczął pracować w 
SKR w Bogusławi-
cach. Niestety, słu-
żył w Polskich Siłach 
Zbrojnych, w I Dy-
wizji Pancernej. Raz 
w miesiącu był wzy-
wany na posterunek 
milicji. Cały czas go 
nękano. W końcu 
został zmuszony do 
rezygnacji z pracy. 

Klepał biedę, ro-
dzina miała 3-4 hek-
tary. Matka namówiła go, by napisał do 
Holandii. Rodzina holenderska jednak 
się nie odzywała. Po kilku tygodniach 
wróciło pismo z adnotacją: Adresat nie-
znany. To już były lata 50. Z Holandii nie 
przyszedł żaden list. Jan był trochę rozża-
lony, że zapomnieli o nim.  

Gdy Holendrzy przyjechali wreszcie 
do Polski, okazało się, że oni co jakiś czas 
pisali listy do Jana, ale żaden list do niego 
nie dotarł. Też otrzymywali zwroty: Ad-
resat nieznany. Cenzura nie pozwalała na 
kontakty z rodziną holenderską, na wy-
mianę korespondencji. 

W 1990 r. napisali list, który wreszcie 
dotarł do rodziny Jana w czerwcu. A on 
zmarł w lutym tego samego roku. - Od 
tamtej pory Holendrzy przyjeżdżali, od-
wiedzali, korespondowali z moją mamą, 
córką Jana – mówi Bogumiła Grudniew-
ska. - Taka miła, sympatyczna rodzina. 
Nawet po tylu latach nie zapomniała.  

Jan Krasiński zmarł w lutym 1990 r. Dwa miesiące po jego śmierci przyszedł list 
z Holandii. Po przetłumaczeniu okazało się, że napisała go rodzina, z którą pan Jan 
zaprzyjaźnił się w czasie wojny. 

Z książeczki wojskowej. 
Jan Krasiński, syn Józefa, urodzony 25 maja 1914 r., kategoria wojskowa pierwsza, ro-

dzaj broni – wojska samochodowe, podoficer, stopień wojskowy – starszy sierżant, kierowca 
samochodowy. Listopad 1936 - wcielony do 14 pułku, przydzielony do 4 szwadronu łączności, 
następnie wysłany na kur samochodowy, szofer, maj 1937 – awans na starszego ułana, li-
stopad 1938 – awans na kaprala i przeniesiony do rezerwy, wrzesień 1939 – zmobilizowany, 
wymarsz na front, wycofanie na Węgry, Jugosławię, Italię, Francję i Anglię. Brał udział w 
walkach jako szofer w dywizji Stanisława Maczka, w 1945 – awans na plutonowego, rozkaz 
dowódcy brygady na terenie Holandii. W 1947 – awans na wachmistrza z rozkazu dowódcy 
dywizji na terenie Niemiec, 23 lipca 1947 – powrót do Polski, zdemobilizowany. 28 grudnia 
1949 zgłosił się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrowcu Świętokrzyskim i został uzna-
ny za zdolnego do służby wojskowej. W 1979 r. mianowany na stopień starszego sierżanta 
WKU Tarnobrzeg.  

Nigdy nie powiedział, że to był błąd
W 1939 r. wczesną wiosną po odbyciu 

zasadniczej służby wojskowej Jan Krasiński 
powrócił do cywila. W czerwcu ponownie 
otrzymał kartę mobilizacyjną do pułku, w 
którym służył. We wrześniu brał czynny 
udział w obronie kraju. 

Przeszedł z dywizją cały szlak bojo-
wy. - Pamiętam krótkie fragmenty z jego 

opowiadań o organizowaniu wojska na 
Wschodzie – przypomina sobie Bogumiła 
Grudniewska. - Zamieszania polityczne 
z Władysławem Sikorskim, z władzami 
radzieckimi. Pewnej nocy otrzymali in-
formacje, że muszą uciekać, bo grozi im 
śmierć ze strony Sowietów. I wtedy zaczęli 
pomału podążać na Węgry. Odrywali gu-
ziki z orzełkami, by ich nie zgubić, nie zo-
stawić. Jan chwalił sobie Węgry, pomagali 
mu cywile. Cały szlak bojowy przeszedł z 
dywizją, dosłużył się stopnia sierżanta. 

Urodził się 25 maja 1914 r. Przed 
pójściem do wojska pracował w gospo-
darstwie. Założył rodzinę dopiero po 
powrocie z wojny. Ślub z Józefą z domu 
Cieszkowską odbył się w 1951 r. syn An-
drzej urodził się w 1956 r., córka Małgo-
rzata – w 1959 r. Nadal mieszkali przy uli-
cy Świętokrzyskiej.

Był cały czas rolnikiem, mieszkał ze 
swoją mamą i bratem Stefanem w jednych 
zabudowaniach. Razem gospodarzyli, 
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ZESPOŁY WESELNE 

„DISCO REJS”

CUKIERKI Z KARMELU, KASZA MANNA 

z Borysławia przybyła do Opatowa 

z Borysławia przybyła do Opatowa 

kultura

kulinaria

mieli wspólnego konia. Typowe gospo-
darstwo na niewielu hektarach. 

Podjął pracę w 1980 r. jako palacz cen-
tralnego ogrzewania w przychodni. Musiał 
trochę zarobić na emeryturę. - Namawiałam 
go, by wstąpił do ZBOWiD – opowiada Bo-
gumiła Grudniewska. - Nie chciał, bo czuł 
się urażony tym wszystkim, co przeżył po 
powrocie do kraju. Przekonaliśmy go jednak 
ze względu na dodatek do emerytury i różne 
ulgi. Nigdy nie wyraził swojego entuzjazmu, 
swojej woli, pod naszym naciskiem wypełnił 
deklarację w 1986 lub 1987 r. 

Pracował jako palacz, chociaż był do-
brym kierowcą w wojsku. Myślał, że w tym 
zawodzie znajdzie pracę i jakoś mu się w 
kraju ułoży. Nigdy nie powiedział, że zro-
bił błąd, decydując się na przyjazd do kraju. 
Nigdy tego nie powiedział otwarcie, chociaż 
był rozżalony sytuacją, która go tu spotkała. - 
Był cichy, ale stanowczy – pamięta Bogumiła 
Grudniewska. - Dusza człowiek. Bardzo go 
lubiłam. Miał coś w sobie, że przyciągał do 
siebie ludzi.  

Duch honoru
Bracia Jana, Stefan i Stanisław, byli zwią-

zani z Władysławem Dybowskim i jego 
synem Konradem, którzy za działalność 
niepodległościową zostali rozstrzelani w 
Warszawie na słynnej „Łączce”. Sąd Wojsko-
wy w Krakowie skazał Stefana i Stanisława 
Krasińskich na więzienie na Montelupich. 
Zarzucano im przewożenie listów. Potem 
była amnestia, wyszli na wolność. Tamta 
działalność Stefana i Stanisława, podobnie 
jak służba Jana w dywizji Maczka, miała 
wpływ na całą rodzinę.  

- Bracia Krasińscy mieli ducha honoru, 
doceniali dawne wartości – przyznaje Bogu-
miłą Grudniewska. – Obecnie inaczej ludzie 
podchodzą do honoru.  Teraz w cenie są war-
tości materialne. 

W Legnicy tworzone jest Muzeum Ro-
dziny Dybowskich. Już telefonowali stam-
tąd w sprawie informacji o Krasińskich. 
Władysław Dybowski w latach 40. był wi-
ceprezydentem Legnicy. Gdy został aresz-
towany, milicja zatrzymała także Stefana i 
Stanisława.   

Piękna przyjaźń
Rodzina Jana Karasińskiego nigdy nie 

przebywała w Holandii, bo losy różnie się 
układały. Jednak do tej pory utrzymywa-
na jest korespondencja pomiędzy rodzi-
nami. Holendrzy cały czas piszą do córki 
Jana, Małgorzaty. - Piękna przyjaźń, która 
zrodziła się w okresie okupacji i konty-
nuuje ją już następne pokolenie – mówi 
Bogumiła Grudniewska. 

Po każdym z występów zespoły otrzy-
mywały pamiątkową statuetkę za udział w 
prezentacjach. Nie lada atrakcją był pokaz 
sukien ślubnych Pracowni Mody „Anette” 
w Opatowie. Nie zabrakło też dodatko-
wych atrakcji: stoisk handlowych , ogród-
ka słodkości oraz wesołego miasteczka dla 
najmłodszych. Imprezę poprowadził Jerzy 
Strzyż, redaktor naczelny „Wiadomości 
Świętokrzyskich”. Jubileuszowe XX Pre-
zentacje Zespołów Weselnych odbywały się 
pod honorowym patronatem burmistrza 
Andrzeja Chanieckiego

Już po raz dwudziesty w amfiteatrze OOK zagrały zespoły weselne podczas ma-
jowego festynu. Oprócz dużej dawki muzyki na mieszkańców miasta i okolic czekało 
wiele konkursów i zabaw przygotowanych przez Opatowski Ośrodek Kultury.

Opatowski Ośrodek Kultury przy 
współpracy z Pomidzi Dance Club Bis 
zorganizował „Disco Rejs”. 

Impreza odbywała się w amfiteatrze 
OOK. Podczas kilku godzin wspólnej zabawy 
publiczność słuchała hitów muzyki dysko-
tekowej w wykonaniu takich zespołów jak: 
FOX,BOMA, AnVo, Model MT Modelinka 
Słowacja i PLAYERS. Najmłodsi mieszkańcy 
Opatowa mogli miło spędzić czas w wesołym 
miasteczku oraz zaopatrzyć się w kolorowe 
balony i zabawki na straganach usytuowanych 
w pobliżu budynku OOK.

- Z dziecięcych lat pamiętam, jak babcia 
robiła karmel z cukru i potem kroiła go na 
cukierki - opowiada. - Karmel przygotowu-
jemy z cukru białego lub cukru trzcinowe-
go. Im dłużej karmel się gotuje, tym staje się 
ciemniejszy. 

Do garnka z solidnym dnem wsypuje-
my kilka łyżeczek cukru. Dodajemy parę 
kropel soku z cytryny, by zapobiec powsta-
waniu grudek. Rozsypujemy równomiernie 
cukier potrząsając garnkiem. Gdy cały cu-
kier się stopi, wkładamy garnek z karmelem 
do zimnej wody. Po zastygnięciu karmelu, 
kroimy go na kawałki.  

Jak przygotować kaszę mannę? Z 300 
ml mleka odlać do szklanki około 100 ml, 
wymieszać z kaszą manną. Pozostałe mleko 
zagotować dodając cukier i cukier wanilio-

Siostra Małgorzata Czarnecka odpowiedzialna za Schronisko dla Kobiet Zgroma-
dzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Lipowej pamięta czasy dzieciń-
stwa i młodości. Mieszkała wtedy z rodzicami i babcią pod Warszawą. 

wy. Gdy mleko się zagotuje, dolać część mle-
ka wymieszaną z kaszą i gotować na małym 
ogniu często mieszając. Kasza stopniowo 
będzie gęstnieć, po około 5-10 minutach 
powinna uzyskać odpowiednią konsysten-
cję. Można ją wlewać do miseczek. 
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pospieszył jako ochotnik na front, walczył pod Warszawą. 
Tam się spotkał ze stryjkiem Janem, który też walczył jako 
żołnierz ochotnik. 

Fot. 2 – To mój ojciec w czasach, gdy uczył przed 1920 r.
Fot. 3 – Stryj Jan Bondera 1898 r. miał 81 lat, gdy zmarł. 

Po powrocie z wojny 1920 r. znalazł się w Prużanie, gdzie 
był wójtem, tam do niego pojechał organizator harcerstwa 
opatowskiego, założyciel hufca, Piotr Jancza. Poślubili dwie 
siostry panny Wyczółkowskie, bratanice malarza Leona.  Z 
Prużany stryja wywieziono z rodziną podczas II wojny do 
obozu koło Archangielska, dzieci poumierały z głodu, 18-let-
ni syn Edward i 3-letnia córka, stryj poszedł do dywizji ko-
ściuszkowskiej, ciotka pracowała w zakładzie polskich sierot,  
stamtąd przywiozła chłopca. Jako przesiedleniec przybył do 
Giżycka, gdzie dostał gospodarstwo, tam mieszkał, po II woj-
nie był burmistrzem w Giżycku.

Fot. 4. Stryjek ze swoją drugą żoną Ireną Wyczółkowską, 
pierwsza zostawiła go z małym chłopcem. 

Fot. 5 – Jedno z ostatnich zdjęć taty ze Skarżyska-Kamien-
nej z końca lat 60., ojciec zmarł w 1971 r.  Gdy front się zbli-
żał w 1939 r., ojciec z Grudziądza przyjechał na rowerze do 
Opatowa. Mama wcześniej pojechała do swojej matki w Skar-
żysku, bo była w zaawansowanej ciąży, we wrześniu urodził 
się mój brat, ja w 1940 r., po równym roku, 13 września. Dwa 
lata młodsza siostra urodziła się już w Opatowie, ojciec pro-
wadził tajne nauczanie, w 1945 r. został dyrektorem liceum, 
był nim do 1952 r. Ojciec należał do ZSL, był źle widziany, 
bo brał udział w wojnie 1920 r.  Cały czas atakowali go mło-
dzi działacze ZMP. Bardzo przeżył odejście z pracy. Objął po 
nim posadę Franciszek Mendyk. Ojciec został skierowany do 
Skarżyska, tam moją mamę uczył kiedyś pan Mendyk. 

Fot. 6. – Budynek przy ulicy Monopolowej 16. To budy-
nek z poddaszem użytkowym, na górze był jeden pokój moje-
go ojca. Dom był wysoki, kryty gontem. 

Fot. 7 – Ściana budynku, przy której znajdowała się ław-
ka. Na niej siadał często ojciec i karmił kury. 

 Fot. 8 – Z prawej strony moja mama trzyma na ręce sio-
strę Zofię, obok stoi mój brat Andrzej, Antosia Kaźmierczak 
pomagała mamie przy dzieciach, mieszkanka Opatowa, jej 
rodzice byli później woźnymi w szkole, ja na ręku Antosi. 

Fot. 9 – Zdjęcie domu rodzinnego opisane wyżej. 
Fot. 10 – Tata siedzi przed domem i karmi kury. 
Fot. 11 - Budynek liceum w Opatowie po modernizacji 

1937 i 1938 r. Tu jeszcze nie było schodów, znajdował się po-
dest. Państwo Mendykowie mieszkali na parterze po prawej 
stronie. Przy wejściu znajdowała się klatka schodowa, gdzie w 
szklanej gablocie umieszczono wypchanego dzika. Po drugiej 
stronie mieściły się gabinety: dyrektora, pokój nauczycielski. 
Obok znajdował się internat chłopców i stołówka, na górze – 
internat dziewcząt.

Fot. 12 – Przed schodami wejściowymi do szkoły. Druga 
od lewej na dole Maria Filipowicz, bardzo wysoka, genialna, 
obok jej koleżanka Stępniówna, chłopiec Góra, za którym 
biegały wszystkie dziewczęta. 

Fot. 13 – Na dole siedzi Maciej Koziński. Kozińcy miesz-
kali na Iwańskiej, ojciec był urzędnikiem, działaczem. Druga 
od lewej Marysia Filipowiczówna i Jaś Biernacki grali pięknie 
na fortepianie. Marysia była potem nauczycielką matematyki, 
pracowała w Radomiu. Nie wyszła nigdy za mąż. 

Fot. 14. Stefan Błachowski, w Poznaniu piastował wyso-
kie dyrektorskie stanowisko,  Stefania Furmanowicz, nauczy-
cielka w gimnazjum, mój ojciec. Zdjęcie wykonane 6 grudnia 
1942 r.   

Za najciekawsze pani Jadwiga wybrała zdjęcie domu ro-
dzinnego ( Fot. 9) -  Nie wiem, kiedy dom został wybudo-
wany – zastanawia się nad zdjęciem. - Dziadek wprowadził 
się do budynku w 1907 r., są dokumenty, że kupił wtedy tę 
posesję. To był dom przy ulicy Monopolowej, potem Mickie-
wicza 16. Dziadek Jan umarł w 1932 r., miał 66 lat. Po śmierci 
dziadka w tym domu mieszkała moja babcia, Marianna Bon-
dera razem ze swoją córką Eugenią Krzakowską, siostrą ojca. 
Ciocia Eugenia wyszła za mąż za magistra farmacji Henryka 
Krzakowskiego, pracownika apteki Świestowskiego.   

Ojciec wtedy przebywał już w Warszawie, uczył w Poznań-
skiem, w Grudziądzu, we Wrocławiu, do Opatowa przyjeżdżał 
jako gość. Dom był mały, dobudował z boku werandę, oszkloną, 
po której wchodził do pokoju wygospodarowanego ze strychu. 

Ojciec urodził się w Bukówce w 1892 r. babcia była dwa 
razy mężatką, wcześniej była żoną pana Kasprzyckiego z 
Opatowa.

Ten budynek należał do rodziny Bonderów. Wyprowadzi-
liśmy się z niego w 1956 r., ciocia Eugenia do domu na Mic-
kiewicza, który do dzisiaj istnieje. Wujka Krzakowskiego roz-
strzelano podczas wojny na Brzasku w Skarżysku-Kamiennej. 

Po 1956 r. dzierżawcą budynku był pan Jurkiewicz, który 
pracował w mleczarni. Ojciec cały czas miał nadzieję, że wró-
ci do Opatowa. Zakładał obok duży ogród, całość stanowiła 
około 1 ha.  

Budynek stał do 2016 r., ostatnio został rozebrany. Oj-
ciec, gdy wiedział, że już nie wróci, podzielił całą posesję na 
5 działek i je sprzedał. Przyjechałam do Opatowa ze szkolną 
wycieczką, pracowałam wtedy w liceum Reja w Warszawie. 
Młodzież poszła do restauracji na obiad, a ja zobaczyć, jak te-
raz wygląda posesja. W miejscu alei modrzewiowej zobaczy-
łam  wywrócone do góry jedynie korzenie drzew, wszystkie 
zostały wycięte. Powiedziałam, że już więcej tam nie pojadę. 
To było dla mnie bardzo bolesne przeżycie. Przyjechałam 
dopiero na pierwszy zjazd absolwentów w 1978 r. Odnalazła 
mnie Jadzia Piasecka, koleżanka mojej siostry ciotecznej Ire-
ny Krzakowskiej.   

Pani Jadwiga opisuje kolejne zdjęcia:
Fot. 1 – To portret ojca z czasów szkolnych. Gdy miał 13 

lat, pojechał do Warszawy, by się uczyć. W Opatowie nie miał 
takich możliwości. Zatrzymał się u swego wuja Alberskiego, 
jego żona była siostrą babci. Alberski należał do bohemy war-
szawskiej, był dekoratorem w Teatrze Wielkim, jego żona za-
łożyła pracownię kostiumów. 

Ojciec musiał pomagać w zakładzie, pracowniach, dzie-
ci niańczył. Miał za to gdzie mieszkać i chodził do szkoły, 
Najpierw ukończył 3-klasową, prywatną szkołę imienia A. 
Jeżewskiego, otrzymał tytuł nauczyciela szkół początkowych. 
Potem 7-klasową, bo to była szkoła 2-stopniowa. W 1913 r. 
otrzymał świadectwo dojrzałości. Pracował potem jako wy-
chowawca. 

Zaczął współpracować z Kazimierzem Jeżewskim, współ-
twórcą gniazd sierocych, rodzin adopcyjnych, wiosek dzie-
cięcych, DPD. Ojca upatrzył sobie jako swojego następcę. 

Ojciec ukończył 6 semestrów Uniwersytetu Warszawskie-
go, wydział filozoficzny, matematykę, fizykę. Na studiach 
musiał sam o siebie zadbać, pomagał też rodzinie, bo babcia 
sama utrzymywała siostrę Marię na studiach. Wziął też do 
siebie stryjka Jana, który był po szkole podstawowej. Stryjek 
ukończył tam gimnazjum. 

W 1917 r. przyjechał do Opatowa, w liceum uczył mate-
matyki, fizyki. Dyrektor Słomka napisał, że w czasie wojny 
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Z albumu 
rodziny dyrektora liceum 

Jadwiga Bondera-Uszyńska, córka  dyrektora liceum, 
przedstawia zdjęcia ze swego albumu rodzinnego.  Jest zwią-
zana sentymentalnie z Opatowem, chociaż mieszka w War-
szawie. Utrzymuje kontakty ze Stanisławą Filarowską.    
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