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prace konserwatorskie, prace budowlane
300-letnie organy w Kolegiacie św. Marcina z Tours w Opatowie należą do szczególnie cennych zabytków. Obecnie wymagają generalnej konserwacji, zrekonstruowania elementów zdekompletowanych, zdewastowanych czy też uszkodzonych.

Organy z kolegiaty

Marzenie księdza prałata
- Są bardzo cenne – przyznaje ksiądz
prałat, proboszcz parafii, dr Michał Spociński. - Szafa organowa pochodzi z XVIII
wieku, podawana jest data jej wykonania,
rok 1740. Pozostała część jest nieco późniejsza, pochodzi z połowy XIX wieku. Są
to organy 2-manuałowe, 18-głosowe. Ich
wykonawcą mógł być Adolf Homan z Warszawy, ale to są tylko przypuszczenia, niepełne informacje.
Ksiądz Michał Spociński wyjaśnia, że
organy są bardzo starannie wykonane. Można powiedzieć, że z materiału, z którego
zostały wykonane, do dziś przetrwały oryginalne podzespoły instrumentu. Pomimo
nieprzeprowadzania przez tak długi czas
prac konserwatorskich i restauratorskich,
elementy konstrukcyjne zachowały się w
stu procentach, są oryginalne. Istnieje jednak konieczność zrekonstruowania elementów zdekompletowanych, zdewastowanych
czy też uszkodzonych.
Do tej pory parafia starała się o ratowanie całego obiektu świątyni, co łączyło się
z 800-leciem Kapituły Kolegiackiej. Były
restaurowane ołtarze, ambona, wnętrze
świątyni, zakładane ogrzewanie i całe wyposażenie wnętrza. Zadbano o otoczenie
świątyni, wykonano elewację, schody. - Te
prace zostały zakończone i w tej chwili
moim wielkim marzeniem jest dokończyć
jedno z ostatnich dzieł, jakim jest restauracja zabytkowych organów – podkreśla
ksiądz Michał Spociński.
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Organista z Oslo już
komponuje utwór
Powstał plan, by
jak najszybciej organy
zostały udostępnione
i by mieszkańcy mogli
uczestniczyć w pięknych koncertach. Ksiądz
Michał Spociński już
dzisiaj zapewnia, że jeśli
uda się organy doprowadzić do pełnego blasku, odrestaurowania,
to na zakończenie prac
remontowych
będzie
przygotowany specjalny
utwór muzyczny.
Pierwszy organista, który gra w tej
chwili w katedrze w Oslo, byłby wykonawcą
utworu skomponowanego przez siebie specjalnie dla opatowskiej kolegiaty.
Takie są plany i byłoby pięknie, gdyby
udało się je zrealizować. Trzeba się tylko
modlić, by Norweski Mechanizm Finansowy zaakceptował projekt i by kolegiata pozyskała niezbędne środki.
Spokojni o jakość prac
Organy już zostały szczegółowo obejrzane przez specjalistów,
którzy są najwyższej klasy organmistrzami w Polsce. Wykonawcą prac byłby Adam
Olejnik, który prowadzi
Zakład Organmistrzowski
Ars Organum na Ziemi Lubuskiej, w okolicy Lubusza.
Zakład specjalizuje się w
rekonstrukcji i kapitalnych
remontach starych organów. Podobne prace wykonywał między innymi przy
renowacji
18-głosowych
organów w kościele pod wezwaniem Stanisława Biskupa
i Męczennika w Solcu Kujawskim, budowie nowych,
4-głosowych organów o
trakturze mechanicznej, barokowej dyspozycji i menzuracji z podwieszonym pedałem w Koźli Kożuchowskiej
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koło Zielonej Góry.
Adam Olejnik oglądał już organy w
opatowskiej kolegiacie i wstępnie przyjął
zlecenie. Teraz wszystko zależy od spełnienia wszystkich formalności, wzięcia udziału
w przetargu. - To człowiek, który potrafi
zrekonstruować i doprowadzić organy do
pełnego blasku – z dumą mówi ksiądz Michał Spociński. - W tym przypadku możemy być spokojni o jakość wykonanych prac.
Mamy dużo atutów
Wartość projektu, który został przygotowany, sięga około 15 mln zł. Tylko renowacja organów wyniesie około 1,4 mln zł,
szafy organowej – blisko 900 tys. zł. Prace
te są niezależne od konserwacji samych organów. To są dwie odrębne pozycje.
To poważna kwota, tylko Norweski Mechanizm Finansowy może pomóc parafii, by
wymienione prace zrealizować. Inaczej byłoby to teraz niemożliwe przy wszystkich
trudnościach finansowych, które dotykają
kraj z racji epidemii.
Na początku maja zamknął się okres,
kiedy była pierwsza weryfikacja około 120
wniosków, projektów złożonych z całej Polski. Ich ostra selekcja będzie w lipcu, sierpniu, najpóźniej jesienią zapadną ostateczne
decyzje o przyznaniu środków.
- Mamy dużo atutów – nie ukrywa
ksiądz Michał Spociński. – Podkreślamy,
że kolegiata stanowi jednolity zespół historyczny. To byłoby muzealne otwarcie się na
Opatów, turystów. W następnych numerach porozmawiamy oddzielnie o bibliotece.
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Niewidzialny, cichy zabójca.
Kulinaria

Ostatnie tygodnie to czas, gdy martwimy się o zdrowie i życie naszych rodzin, bliskich,
przyjaciół, znajomych, mieszkańców miasta i gminy.
Wszyscy żyjemy i pracujemy w szczególnych warunkach. Musimy przestrzegać zasad
bezpieczeństwa związanych z epidemią koronawirusa. Nie możemy się więc spotykać,
jak to było wcześniej, organizować publicznych zebrań, imprez masowych.
Czytelnikom naszego kwartalnika, mieszkańcom naszego miasta i gminy życzymy
zdrowia oraz tego, by jak najszybciej minął czas zagrożenia i ograniczonych kontaktów.
Wszyscy liczymy na to, że niebawem wrócimy do normalnego funkcjonowania.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opatowie

Burmistrz
Miasta i Gminy Opatów

Beata Wrzołek

Grzegorz Gajewski
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jubileusz samorządu terytorialnego
Drodzy Państwo,

27 maja bieżącego roku minęło dokładnie 30 lat od daty, kiedy Polacy po raz
pierwszy po wojnie poszli do wyborów, aby
wyłonić swoje władze samorządowe.
Trzydzieści lat historii samorządu to
historia ewolucji i poszukiwania optymalnego modelu współistnienia władz lokalnych i centralnych. Z tym poszukiwaniem
mamy do czynienia również w dniu dzisiejszym i ciężko czasem oprzeć się wrażeniu, że niestety silny i samowystarczalny
finansowo samorząd nie do końca leży w zakresie zainteresowania
władz państwowych, niezależnie od opcji politycznej. Z wielkim
żalem obserwuję coraz większy apetyt polityki i polityków partyjnych na samorządy, które przecież powinny być od tej polityki
absolutnie wolne, aby w sposób nieskrępowany móc służyć swoim
mieszkańcom. Taka była przecież idea powstania samorządności
lokalnej i smutne jest to, że coraz bardziej jest ona zatracana. Samorząd nie został stworzony po to, aby być kolejnym przystankiem
kariery członków partii politycznych, ale po to, aby zwykli, normalni ludzie na dole, mogli wybierać spośród siebie tych, którzy
będą dla nich rozwiązywać lokalne problemy. Dążenia partii politycznych i władz centralnych do przejęcia władzy także w samorządach, a co za tym idzie uzależnianie samorządów od władz
partyjnych niszczy to, czemu samorządy mają służyć.
Problem słabości samorządów to również problem braku ich
niezależności finansowej. Jako samorządowcy szczebla gminnego
powszechnie zwracamy uwagę na ciągły przyrost zakresu zadań
zlecanych gminom, za którymi to zadaniami niestety nie idą środki finansowe na ich realizację. Sytuacja finansowa gmin jest coraz
gorsza; wielu moich kolegów burmistrzów i wójtów już dziś ma
ogromne problemy z zapewnieniem udziałów własnych dla pozyskania pieniędzy unijnych, a masowe wyludnianie się małych
gmin i migracja młodych ludzi do dużych miast tylko ten stan
pogłębiają. Dlatego jednym z najważniejszych zadań administracji rządowej w najbliższym czasie, powinna być zmiana koncepcji finansowania samorządów w taki sposób, aby te były wydolne
finansowo i mogły swobodnie zapewnić realizację potrzeb swoich

mieszkańców, czyli dokonywania tego, do czego zostały powołane.
Trzydzieści lat samorządności to również, a może nawet
przede wszystkim, mimo wielu trudności, sukcesy. Największym z
nich jest bez wątpienia stopniowy wzrost świadomości samorządowej mieszkańców i ich odpowiedzialności za losy gmin, powiatów
i województw. Coraz częściej dostrzegamy i rozumiemy, że samorząd to nie tylko starosta, burmistrz, rada gminy czy powiatu. Coraz częściej zdajemy sobie sprawę z tego, że samorząd to przede
wszystkim Wspólnota, którą tworzymy my wszyscy zamieszkujący nasze małe Ojczyzny i decydujący o ich losach. To właśnie my,
biorący udział w wyborach samorządowych i wybierający naszych
radnych i burmistrzów, mamy realny wpływ na to, co będzie działo się na naszym podwórku w kolejnych latach. Dlatego coraz liczniej chodzimy do urn wyborczych mając świadomość, że sprawny
samorządowiec oznacza widoczny rozwój gminy i lepsze życie
mieszkańców, podczas gdy błędny wybór to co najmniej pięcioletni
zastój, który zwykle jest już nie do nadrobienia.
Cieszy mnie jako burmistrza, że z roku na rok coraz bardziej
interesujemy się tym, co się wokół nas dzieje i w jakim kierunku
zmienia się nasza gmina. Cieszy mnie, że udaje się znaleźć coraz
więcej powodów do zintegrowania mieszkańców wokół wspólnego
celu, który łączy, wyzwala poczucie więzi i przynależności do lokalnej wspólnoty, wyzwala chęć działania i poczucie bycia gospodarzami miejsca, w którym żyjemy.
Wszyscy bądźmy samorządowcami. Wszyscy angażujmy się w
sprawy Opatowa, a poczucie wspólnego celu, jakim jest rozwój naszej gminy będzie nas coraz bardziej scalało i jednoczyło, w myśl
starej zasady „zgoda buduje, a niezgoda rujnuje”. Głęboko wierzę
w to, że wspólnie krok po kroku doprowadzimy nasz Opatów do
takiego poziomu, jaki od dawna mu się należy. Niech każdy z nas
ma w tym swój udział i każdy z nas niech będzie autorem zmian
na lepsze na swoim podwórku, na swojej ulicy, na swoim osiedlu.
Nie jest to zadanie łatwe, szczególnie biorąc pod uwagę ciężki czas
epidemii, ale Opatów to przecież nasze miejsce na ziemi. Dostrzegajmy potrzeby naszej najbliższej okolicy i angażujmy się w życie
społeczne. Wspólnie zadbajmy o to, abyśmy z każdym dniem byli
coraz bardziej dumni z Opatowa - naszej lokalnej, samorządowej
Ojczyzny.
Grzegorz Gajewski, burmistrz miasta i gminy Opatów

przed trzydziestu laty
Wybory do rad gmin, które odbyły
się 27 maja 1990 r., zapoczątkowały
proces budowy nowego modelu państwa. Samorządy stanowiły nieznany
dotąd element ustrojowy. Jest to dzień
narodzin samorządu w Polsce. Siedzibą
Rady Miejskiej w Opatowie zostało miasto Opatów.
Rada Miasta i Gminy, która taką wówczas nosiła nazwę, w kadencji 1990 – 1994
liczyła 22 radnych wybranych na 4-letnią
kadencję, licząc od dnia wyborów. Spośród
49 kandydatów zgłoszonych przez Komitet Obywatelski „Solidarność”, Polskie
Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne, Solidarność Rolników Indywidualnych oraz wyborców, ukształtował
się następujący skład Rady:
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RADA MIASTA I GMINY
W KADENCJI 1990 - 1994

Błajszczak Andrzej, Kotowski Kazimierz, Grządziel Andrzej, Kulasiak Jan,
Wyszkowski Wiesław, Dragan Tadeusz, Łebek Tadeusz, Chrapek Maria, Jachimkowska Teresa, Czajka Irena, Skrok Bronisław,
Nogal Zbigniew, Dulny Zbigniew, Zasuwa
Zbigniew, Stępień Stanisław, Kucharczak
Anna, Szmalec Bartłomiej, Wójcik Stanisław, Saracen Adam, Sidor Jan, Słapek Andrzej, Gołyski Edward
Zdecydowaną większość stanowili radni reprezentujący Komitet Obywatelski
„Solidarność” – 12 radnych. 3 radnych re-
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prezentowało Solidarność R. I, 4 radnych
Polskie Stronnictwo Ludowe, a 2 radnych
reprezentowało wyborców. Na pierwszej sesji Rady Miasta i Gminy 4 czerwca 1990 r. radni złożyli ślubowanie. W
tym dniu w głosowaniu tajnym dokonali
wyboru organów wewnętrznych rady:
przewodniczącego Rady, którym został
– radny Andrzej Błajszczak oraz dwóch
zastępców przewodniczącego: radnego
Edwarda Gołyskiego i radnego Andrzeja
Grządziela.
Opracował Marek Baradziej

w ochronie przed wirusem
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Wrzołek z radnym Krzysztofem Kawalcem przekazała maseczki i przyłbice
dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Marzenie Kwapisz. To dar ufundowany przez radnych
miasta i gminy.
- Mamy maseczki z filtrem, tak jak
uzgadnialiśmy, maseczki chirurgiczne i
przyłbice regulowane – powiedziała podczas przekazaniu daru przewodnicząca
Beata Wrzołek. - W imieniu całej rady kupiliśmy materiały. Mamy nadzieję, że będą
służyły paniom, zabezpieczały i chroniły
przed koronawirusem.
- Dla nas to przyjemność, że możemy
pomóc przychodni – dodał radny Krzysztof Kawalec.
Dyrektor Marzena Kwapisz podziękowała za przekazane materiały. - Dary dziś
otrzymane były uzgodnione z nami, takie
mieliśmy zapotrzebowanie – powiedziała
dyrektor. - Naprawdę się przydadzą, jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc.
Marzena Kwapisz poinformowała, że
pacjenci przyjmowani są w przychodni tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy jest potrzeba wykonania ekg, zastrzyku. Głównie
udzielane są teleporady. wypisywane recepty. Naprawdę mało jest pacjentów, którzy
wchodzą do przychodni.
Przewodnicząca Beata Wrzołek z radnym Krzysztofem Kawalcem przekazali
przychodni 22 przyłbice, 20 maseczek z
odpowiednim filtrem oraz 300 maseczek
jednorazowych chirurgicznych. Dar nie

MASECZKI I PRZYŁBICE
DLA PRZYCHODNI

wziął się znikąd, został zakupiony ze środków przekazanych przez 14 radnych Rady
Miejskiej w Opatowie, bo tyle obecnie osób
liczy rada. Udało się zebrać około 2800 zł.
Radni w ten sposób chcą solidaryzować
się z jednostkami, które na co dzień pracują
z ludźmi chorymi i potrzebują niektórych
materiałów w zwiększonych ilościach.
Radna Magdalena Masternak zwróciła się
z propozycją pomocy do przewodniczącej
Beaty Wrzołek. Radny Andrzej Żychowski zaproponował, by spytać przychodnię,

czy nie potrzebuje wsparcia. To był strzał
w dziesiątkę, bo szpitale otrzymywały już
różnego rodzaju pomoc. Tym bardziej, że
przychodnia jest publiczna, Urząd Miasta
i gminy jest wobec niej jednostką nadrzędną. By nie robić zbędnego tłoku, przewodnicząca Beata Wrzołek poprosiła jedynie
radnego Krzysztofa Kawalca, by pomógł
jej we wniesieniu paczki do przychodni i
towarzyszył w przekazywaniu darów. Tym
bardziej, że pracuje obok w budynku i jest
na miejscu.

nowa radna

JOLANTA BARAN
W RADZIE MIEJSKIEJ

W wyborach uzupełniających do
Rady Miejskiej wygrała Jolanta Baran,
kandydatka z poparciem burmistrza
Grzegorza Gajewskiego. Zdobyła 155
głosów, pokonując Angelo Ciechowicza
i Barbarą Kozłowską.
To pierwsza funkcja publiczna Jolanty Baran. Startowała w wyborach samorządowych, a następnie w wyborach
uzupełniających w okręgu numer 1, które
odbyły się 12 maja 2019 r. Do elekcji zabrakło jej dwóch głosów, przegrała minimalnie z Mariuszem Ryzą.
Samorząd rozumie jako sztukę dialogu i współpracy, a nie walki i obrzucania się błotem. Na początku swojej pracy
chciałaby się skupić na sprawie nadajnika
GSM, który jedna z korporacji telekomu-

tej sprawie rozmowy ze starostą i burmistrzem. Mam nadzieję, że w ten sposób
uda się znaleźć rozwiązanie problemu
nadajnika.

nikacyjnych chce postawić na ulicy Ćmielowskiej w Opatowie. - Jako
radna już w najbliższym
czasie doprowadzę do
spotkania starosty i burmistrza z mieszkańcami
zainteresowanymi sprawą nadajnika na ulicy
Ćmielowskiej – zapowiada. - Do tej pory
nie wypowiadałam się
publicznie w tej sprawie, żeby nie zbijać kapitału politycznego na
ludzkich problemach.
Dzisiaj mogę już ujawnić, że prowadziłam w
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gramy w IV lidze
- Jak przyjęliście awans do IV ligi? Jak
koronawirus zmienił sytuację klubu?
- Przygotowywaliśmy się do sezonu, do
rozgrywek rundy jesiennej 2019/2020 z
myślą o awansie. Po jedenastu latach wróciliśmy do IV ligi. Strzelaliśmy bramki, z
dziewięciu ostatnich meczów od 1 września
ubiegłego roku do końca rundy nie przegraliśmy ani jednego. To dało nam bilans 30
punktów i pozwoliło zająć, jak się później
okazało, miejsce premiowane awansem.
Marzyliśmy o tym, od kiedy dwie kadencje temu objąłem funkcję prezesa, i gdy
zbieraliśmy klub praktycznie ze zgliszczy.
Po trzech latach pracy jesteśmy w IV lidze.
Drużyna reprezentowała wysoki poziom
sportowy, ale pandemia koronawirusa doprowadziła do odwołania sezonu. Przez
dwa miesiące zawodnicy nie trenowali w
grupie, trener ustalił im zakres ćwiczeń indywidualnych, co oczywiście trudno było
do końca wykonać. Teraz trwają przygotowania do rozpoczęcia sezonu 2020/2021
w IV lidze, treningi odbywały się najpierw
dwa razy w tygodniu, potem trzy i częściej.
Chcemy, by zespół był w pełni przygotowany na planowane rozpoczęcie sezonu 17 lub
18 lipca.
- Jaka jest kondycja zawodników, jaki
stan osobowy? Na jakie wsparcie liczycie,
by wzmocnić zespół? Których zawodników należałoby wyróżnić?
- Stan osobowy zespołu praktycznie
nie zmienia się. Będą grać ci sami zawodnicy, którzy wywalczyli awans do IV ligi.
Ze względu na trochę ograniczony budżet raczej nie planujemy dużych zmian.
Jeśli już, to myślimy o jednym lub dwóch
zawodnikach do środka pola lub linii ataku. Zakładamy, że
drużyna dojdzie
do takiego poziomu sportowego,
który prezentowała jesienią. Jesteśmy w stanie grać
w środku tabeli
IV ligi. I to jest
nasze założenie.
Oczywiście będzie
więcej rozgrywek,
do zagrania jest
15 meczów w rundzie, bo liga liczy
20 drużyn. To też
jest spory wysiłek.
Bazujemy na swoich
wychowankach, mamy 16-17
swoich zawodni-
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ROZMOWA Z PREZESEM
OPATOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO,
GRZEGORZEM MALIŃSKIM

ków i tym możemy się szczycić, że praca
w grupach młodzieżowych przekłada się
później na to, że nie musimy szukać armii
zaciężnej. Świetnie sprawdzają się trenerzy
grup młodzieżowych: junior młodszy-Paweł Pater, trampkarz młodszy - Mariusz
Kadela, żak- Michał Wójcikowski, orlik
- Artur Waszczyk. Miejmy nadzieję, że
zapadną decyzje o powrocie kibiców na
stadiony. Gdyby było inaczej, doszłoby
do porażki sportu. Bo właściwie dla kogo
grać? W ekstraklasie są transmisje telewizyjne, internetowe, na niższych ligach nie
ma takiej możliwości. Społeczność lokalna
musi tym żyć i przebywać co drugi tydzień
na stadionie. A my mieliśmy frekwencję
jedną z najwyższych w lidze.
- Jak wygląda współpraca z lokalnym
środowiskiem, gminą, firmami, instytucjami? Kto najbardziej wspiera klub?
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- Na bieżąco jesteśmy z władzami miasta, z burmistrzem Grzegorzem Gajewskim. Gmina przekazuje nam większość
środków na prowadzenie zajęć klubowych,
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. To jest
nasz główny sponsor. Nie wiem, jak dalej
potoczą się losy innych projektów, bo organizowaliśmy turnieje w okresie wakacji,
które współfinansował Urząd Gminy. Na
razie to wszystko jest zawieszone. Gdy
chodzi o firmy lokalne, to największym
sponsorem jest PBI. I tu serdeczne podziękowania dla prezesa Sebastiana Zająca, który wspiera nas i finansowo, i materialnie, bo otrzymaliśmy dwa komplety
nowych strojów. Lokalni przedsiębiorcy i
prywatni sponsorzy wspierają nas, przekazując pieniądze, materiały, które przydają
się w klubie. Jest też spora grupa ludzi,
którzy wykonują dla nas różne prace. Czekamy na decyzje budżetu obywatelskiego,
który pozwoliłby nam na poprawienie
bazy lokalowej. Chcemy odnowić szatnie,
by nasi zawodnicy i goście, którzy do nas
przyjeżdżają, posiadali przyzwoite warunki. Przez pięć lat naszej pracy dało nam się
zbudować markę OKS. Ze względu na decyzje sanepidu musimy zastanowić się nad
wymianą części fotelików, które zostały
zniszczone przez słońce. Mamy swój Klub
Kibica, który zajął się tworzeniem gadżetów klubowych, koszulek, worków na strój
sportowy, maseczek na czas pandemii.
Klub jest postrzegany pozytywnie
(an)

epidemia przyniosła refleksje
Zaraza, wirus, epidemia – pierwszy
raz w naszym życiu te słowa, przestały
być tylko wyrazami, a stały się rzeczywistością. I to za naszych czasów. Obrazy
przedstawiające stosy trumien z ciałami
ofiar koronawirusa, których nie nadążano
powierzyć matce ziemi, napawały trwogą.
Nasze doświadczenie
Po raz kolejny nie tylko człowiek, ale
też rządy potęg ekonomicznych czy militarnych okazały się bezradne wobec sił…
no właśnie, jakich? Natury czy wytworu
laboratorium? Mniejsza z tym. W Polsce –
Bogu dzięki – nie wyglądało to aż tak źle, a
przyniosło nawet kilka pozytywnych skutków.
Więcej rodzin zaczęło wspólnie się modlić w swoich domach, bardziej przejęto się
osobami starszymi i samotnymi; ludzie dobrej woli i instytucje zaczęły bardziej troszczyć się o wygodę i bezpieczeństwo tych
osób, a sąsiedzi czy wolontariusze dbali o
zaopatrzenie. Ale czy tak nie powinno być
zawsze?...
Covid 19 sprawił też, że z jednej strony
doceniliśmy tak proste i oczywiste – do tej
pory – drobne przyjemności, jak spacer czy
zakupy. Z drugiej zaś okazało się, że można bez tego się obyć, przynajmniej na jakiś
czas. Niestety – przy okazji – wyszło też
na jaw, że nie potrafimy wytrzymać ze sobą
pod jednym dachem tak długo. Być może
dlatego, że wbrew własnej woli zostaliśmy
skazani na siebie w większym zakresie niż
dotychczas.
Paradoksalnie było to wszystko doświadczeniem o tyle trudnym, że nie mogliśmy przeżywać go we wspólnocie, jak
wtedy, gdy gromadziliśmy się na ulicach lub
w świątyniach w czasie ostatnich dni życia
św. Jana Pawła II czy tuż po katastrofie smoleńskiej. Zbiorowe przeżywanie tragedii
dodawało otuchy i jednoczyło nas pomimo
różnic światopoglądowych, politycznych i
każdych innych. Niestety, tylko na chwilę.
Czy tak będzie i tym razem?...
Gdy zapada zmrok
Jednak bez względu na okoliczności i
intensywność doznań, kiedy dzień dobiega końca, każdy zostaje ostatecznie sam i
musi przed snem zmierzyć się nie tylko z
powszechnie znanymi wydarzeniami, ale
też własnymi demonami. Dopiero, gdy zapada zmrok i cisza osiada na wskazówkach
zegara jest czas, by spokojnie – lub nie – o
wszystkim pomyśleć. Postawić sobie ważne
pytania i spróbować na nie odpowiedzieć.
Może właśnie dlatego wtedy odmawia-

LEKCJA POKORY
my pacierz. Ten
wieczorny; już
bez porannego
pośpiechu, bez
lęków i nadziei,
które nam towarzyszą u progu
nowego dnia.
I znów powtarzamy: Ojcze
nasz… bądź wola
Twoja… Jednak
czy naprawdę
jesteśmy gotowi
tę wolę przyjąć?
Anna Kamieńska w swoim
Notatniku pisze: „Bądź wola
Twoja. Ile razy
to powtarzamy
tylko ustami, a
przecież dopiero, gdy się pojmie grozę tych
słów (…) okazują się one trudne
do wykrztuszenia, prawie niemożliwe.” A
zatem, czy zgadzamy się nie tylko ponieść
konsekwencję wypowiadanych w czasie
modlitwy słów, ale też wszystkich naszych
czynów? Iwan Turgieniew twierdzi, że „o
cokolwiek człowiek by się nie modlił – zawsze modli się o cud. Każda modlitwa w
końcu sprowadza się do tego: Wielki Boże
spraw, by dwa razy dwa nie było cztery”.
Nie wszystko zależy od nas
I co dalej? – chciałoby się zapytać. Czy
wszystko uda się przywrócić do poprzedniego porządku? Czy nie pozostanie w nas
na zawsze lęk przed tym, co może wisieć w
powietrzu? Czy wróci odwaga, by uścisnąć
czyjąś dłoń, przysiąść się do nieznajomego
w autobusie lub kawiarni? Pewnie wróci,
bo już teraz widać jak bardzo brakowało
nam tej normalności i – nawet za cenę ryzyka – ludzie chcą odreagować ponad dwa
miesiące życia w rygorze sanitarno-epidemiologicznym. Aby jednak to wszystko, co
się wydarzyło nie było zmarnowanym czasem, należy z tego wyciągnąć jakąś lekcję na
przyszłość.
Przede wszystkim to lekcja pokory;
uznania, że nie wszystko od nas zależy i nie
na wszystko mamy wpływ. Dalej – to lekcja
zaufania wobec tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za naszą Ojczyznę, tę dużą –
OPATÓW nr 2 (34), kwiecień - czerwiec 2020

Polskę, i tę małą – region, w którym żyjemy.
Wreszcie, co być może najważniejsze – lekcja wiary. Wiary nie tylko w to, że wszystko
co złe kiedyś się skończy i jeszcze będzie
przepięknie, jeszcze będzie normalnie. To
lekcja wiary w Boga i wiary Bogu. Dlatego każdego dnia błagaliśmy: Święty Boże,
Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami… Od powietrza, głodu,
ognia i wojny, wybaw nas Panie! Od nagłej
i niespodzianej śmierci, zachowaj nas Panie!
My grzeszni, Ciebie Boga prosimy,
wysłuchaj nas Panie!
Jak widać, choć przeżywanie epidemii
znacznie zmieniło się od czasów średniowiecza; msze i nabożeństwa transmitowane
przez telewizję i Internet, rozmowy przez
skype’a i inne komunikatory, możliwość
robienia zakupów bez wychodzenia z domu
– to jedna rzecz się nie zmieniała i trwa od
wieków. Człowiek zawsze w najtrudniejszych chwilach zwracał się o pomoc do
Boga, w Nim pokładając całą nadzieję. My
również w ostatnim czasie czyniliśmy podobnie i – można powiedzieć – zostaliśmy
wysłuchani.
Pozostaje zatem jeszcze jedno, bardzo
istotne pytanie: jak i czy będziemy w stanie
wyrazić Mu naszą wdzięczność?.
ojciec Edgar
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historii duch tajemny
Jednym z nie poruszanych nigdy do tej pory wątków związanych z wydarzeniami
wojennymi w latach 1914 - 1915 na ziemi opatowskiej jest udział w walkach licznych
oddziałów węgierskich. Ich odrębności z reguły nie zauważa się w ogólnej masie armii
austro – węgierskiej.

KAPITAN DÁNIEL VÁRADY I INNI, CZYLI JAK
WĘGRZY POD OPATOWEM WOJOWALI...

Zaborca czy bratanek?
Tradycyjna i zawsze
podkreślana przyjaźń
polsko – węgierska w latach Wielkiej Wojny wystawiona została na dużą
próbę. Węgrzy, działając
w ogólnej masie armii
austro – węgierskiej postrzegani byli jako nasi zaborcy. Tymczasem,
warto przypomnieć, że monarchia austro –
węgierska składała się z dwóch różnych organizmów: cesarstwa austriackiego i królestwa węgierskiego, połączonych od 1867r. unią realną.
Jednym z trzech elementów je łączących było
wojsko. Część Węgrów służyła w tzw. armii
wspólnej, podlegającej Ministerstwu Wojny
w Wiedniu. Nie mniejsza ich liczba wchodziła
w skład narodowych węgierskich oddziałów
Honwedu i podlegała własnemu węgierskiemu ministerstwu obrony - Honvédelmi
Miniszterium. To właśnie pułki Honwedu
odcisnęły w latach 1914 – 1915 najtrwalszy
węgierski ślad na ziemi opatowskiej.
Węgierscy huzarzy pod Strzyżowicami,
Gojcowem i Jagninem
Rodzajem broni, jaki chyba najbardziej
kojarzy się Węgrami były kawaleryjskie pułki
huzarów, w charakterystycznych jeszcze wtedy używanych kolorowych mundurach, na
które składały się czerwone spodnie, krótkie
haftowane kurtki i noszone na głowie czaka.
Jednym z węgierskich pułków walczących na
przełomie października i listopada 1914 r. pod
Opatowem był 5. Pułk Huzarów Honwedu
złożony w ponad 90 procentach z Węgrów.
Rankiem 31 października pułk otrzymał
rozkaz wypełnienia luki, jaka wytworzyła
się pomiędzy dwoma austriackim dywizjami

Węgierscy huzarzy w okopach
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światowej został skierowany do służby liniowej
w swoim dawnym pułku i mianowany dowódcą 3. Szwadronu 5. Pułku Huzarów Honwedu. Od sierpnia do końca października 1914
r. kpt. Várady wraz ze swoim oddziałem brał
udział w walkach na terenach Galicji i Królestwa Polskiego, wykazując się dużą odwagą.
Był oficerem bardzo lubianym przez kolegów
i podwładnych. 2 września 1914 r. objął dowództwo II Dywizjonu 5. Pułku Huzarów
Honwedu. Poległ 31 października pod Strzyżowicami.

piechoty. Węgierscy huzarzy, w roli zwykłej
piechoty, zajęli stanowiska w okopach między Strzyżowicami i Jagninem. Wkrótce potem Rosjanie rozpoczęli ostrzał szrapnelowy,
a następnie uderzyła rosyjska piechota. Na
Żołnierski pogrzeb
drodze atakującego 178.Wendeńskiego Pułku
Kpt. Dániel Várady pochowany został
Piechoty, stanął złożony z trzech szwadronów
II Dywizjon 5. Pułku Huzarów Honwedu, rankiem 1 listopada 1914 r., na niewielkiej
polanie leśnej, na południe
dowodzony przez kpt. Dánieod miejscowości Wymysłów
la Várady’ego. Walka trwała aż
(na południowy - zachód od
do zapadnięcia zmroku. OkoStrzyżowic). W węgierskich
ło godz. 17.00 Węgrzy zostali
źródłach udało się odszukać
zastąpieni przez austriacka
ciekawe relacje z tego smutpiechotę. Po zluzowaniu
nego wydarzenia. W historii
odeszli na nocleg w kierun5. Pułku Huzarów zapisano:
ku pobliskiego Wymysłowa.
„1 listopada o godz. 8.00
Część węgierskiego oddziału,
pochowano kpt. Várady’ego
w tym oficerowie, zakwateroobok niewielkiego strumyka
wali się najprawdopodobniej
Kapitan Dániel Várady
w pobliżu Wymysłowa. Pow folwarku Romanów, znajnieważ nie było żadnego dudującym się na południe od
centrum miejscowości Wymysłów. W trakcie chownego, modlitwę pogrzebową odmówił
całodniowej walki poległ wspomniany już do- [dowódca pułku] płk Hegedűs. Pożegnalne
słowa dowódcy brygady i pułku sprawiły, że do
wódca II Dywizjonu kpt. Dániel Várady.
oczu huzarów napłynęły łzy, gdyż był on najlepszym dowódcą i oficerem, najwierniejszym
Huzar z Budapesztu
Żmudne poszukiwania pozwoliły na usta- i najbardziej ukochanym towarzyszem, pozolenie szeregu faktów z życia tego węgierskiego stanie w sercach huzarów 5. Pułku, zaś grób
oficera. Dániel Várady urodził się około roku niezapomnianego wujka Dani otoczył głęboki
1870, pochodził prawdopodobnie z komitatu ból i szczery żal”.
Z kolei dr. Berend Miklós, oficer 5. Pułku
Borsod-Abaúj-Zemplén i związany był z miejscowością Cigánd, leżącą na północy współ- Huzarów, zapisał w swoich wspomnieniach
taką oto przejmującą opowieść wysłuchaną z
czesnych Węgier.
Zapewne po ukończeniu nauki młody ust por. Sandora Füzesséry, który był w pułku
Dániel Várady wstąpił do służby wojskowej i dowódcą plutonu saperów: „Było to brzydkie,
rozpoczął karierę zawodowego oficera. 1 stycz- wietrzne i deszczowe popołudnie, kiedy biednia 1891 r. otrzymał awans na stopień ppor. W ny kapitan Dani Várady poległ pod Jagninem
1892 r. rozpoczął służbę w 5. Pułku Huzarów w bitwie pod Strzyżowicami. Umieściliśmy go
Honwedu, który stacjonował w Koszycach na wozie, był na nim całe popołudnie; wieczo(obecnie w granicach Słowacji). W latach rem doszliśmy do folwarku. Wiatr szumiał,
1893 – 1895 w stopniu ppor. pełnił wył, gwizdał i trząsł domem; konie tupały
funkcję adiutanta tegoż pułku. W 1896 obok biednego Daniego leżącego na wozie;
r. otrzymał awans do stopnia por., a 1 dobrze okrytego. Byliśmy stłoczeni w małym
pokoju między saperami wykonującymi robomaja 1905 r. do stopnia kpt.
Od 1906 r. mieszkał Budapeszcie. tę ciesielską przy trumnie, z desek zerwanych
W latach 1908 – 1912 pełnił funkcję ze ściany domu. Dopóki nie przyszła pora na
inspektora kawalerii w Inspektoracie kolejną deskę, jedliśmy na niej. W międzyczaKawalerii Honwedu w Budapeszcie. sie, jeden z nas wstał, spojrzał i sprawdził, czy
Mieszkał w stolicy Węgier aż do wy- wszystko w porządku… jedliśmy tak, jakbyśmy
buchu pierwszej wojny światowej. Był nigdy wcześniej nic w naszym życiu nie jedli
żonaty z Aranką z d. Török i miał dwie – to prawda, że przez dwa dni tego nie mieliśmy – a że kochaliśmy biednego Daniego, to
córki.
Z chwilą wybuchu pierwszej wojny ta gorycz dusiła nasze gardła ! […] - NastępneOPATÓW nr 2 (34), kwiecień - czerwiec 2020

go dnia padało, kiedy poszliz różnych względów, trzeba
śmy na tę małą polankę – nie
było odłożyć w czasie.
była ona większa jak pokój
We wrześniu 2019 r.
– gdzie żołnierze plutonu sasprawą upamiętnienia śmierperów wykopali grób. Generał
ci kpt. Dániela Várady’ego
B.[gen. Bissingen, dowódca
zainteresowali się działacze
brygady] chciał przemówić,
Towarzystwa Przyjaciół Zieale zdołał tylko zapłakać, [płk]
mi Opatowskiej, miejscowi
Hegedűs płakał i przemówił,
regionaliści Andrzej Żychowwokół grzmiały armaty; byski i Zbigniew Zybała. Poliśmy częściowo otoczeni i
mysł poparł burmistrz Miasta
mieliśmy tylko tyle czasu, aby
i Gminy Opatów Grzegorz
posadzić jeden krzak jałowca
Gajewski. Wznowiono prace,
przed każdym drzewem i wyktóre przyniosły widoczne
ciąć krzyż na każdym drzewie.
efekty. Sprawę skonsultowaBędzie można poznać i za Projekt tablicy pamiątkowej au- no również z pozytywnym
pięć lat, - a potem ruszyliśmy torstwa opatowskiego artysty – skutkiem z krakowskim odplastyka Adama Hanuszkiewicza działem IPN.
się przebijać !”
Dzięki zaangażowaniu
Pomysł upamiętnienia
dyrektora
Powiatowego
Myśl o tym narodziła się w grudniu Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w
2017 r., gdy historię kpt. Várady’ego opo- Opatowie Andrzeja Żychowskiego, który
wiedziałem pochodzącemu ze Strzyżowic koordynował realizację upamiętnienia, w
historykowi i regionaliście, Tomaszowi pierwszym kwartale 2020r. opatowski artysta
Giecewiczowi. Pan Tomek zainteresował - plastyk Adam Hanuszkiewicz opracował
się sprawą do tego stopnia, że praktycznie projekt tablicy pamiątkowej. W realizację ponatychmiast rzucił pomysł powstania ma- mysłu włączyła się również parafia w Strzyterialnego upamiętnienia tego wydarzenia żowicach. Kolejnym elementem upamiętzwiązanego z historią miejscowości. Podję- nienia będzie przygotowane już do druku
liśmy konkretne działania, jednak pomysł wydawnictwo książkowe mojego autorstwa

Pogrzeb poległego oficera

poświęcone udziałowi Węgrów w walkach
pierwszej wojny światowej na terenie powiatu opatowskiego. Znajdzie się w nim wiele
nieznanych szerzej informacji.
Upamiętnienie śmierci kpt. Dániela
Várady’ego, przedstawiciela bratniego narodu
węgierskiego, w zamyśle jego inicjatorów ma
stanowić pewien symbol. Ma przypominać
zmagania pierwszej wojny światowej, które
ponad 100 lat temu rozgrywały się także na
opatowskiej ziemi i stanowią ważny element
naszej lokalnej historii. Informacje o nich
powinny być utrwalane i przekazywane kolejnym pokoleniom, aby nie zaginęła pamięć
o żołnierzach wojny, która przyniosła nam
Niepodległość.
Marek Lis
Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie

biblioteka dziękuje za wyrozumiałość

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI NA CZAS EPIDEMII

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie od połowy
marca, po wprowadzeniu przepisów
zmierzających do ograniczenia koronawirusa, została czasowo zamknięta dla
czytelników. Odwołane zostały wszystkie
zaplanowane na ten czas spotkania i imprezy.
W bibliotece podjęte zostały wszystkie
możliwe środki ostrożności. Wzmożono
dezynfekcję i podniesiono standardy dbałości o higienę i bezpieczeństwo. Wszyscy
pracownicy zostali przeszkoleni i zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, rękawiczki jednorazowe, płyny do mycia rąk i
dezynfekcji. Czas, w którym biblioteka była
zamknięta dla czytelników, został wykorzystany na przeprowadzenie inwentaryzacji
części księgozbioru placówki. Kontrola, w
której uczestniczyli wszyscy pracownicy
biblioteki objęła ponad 20 tysięcy pozycji
książkowych księgozbioru wypożyczalni
dla dorosłych.
Po wprowadzeniu kolejnego etapu odmrażania gospodarki i życia publicznego

zielone światło dostała też biblioteka, która
od 18 maja została otwarta dla czytelników.
Obecnie czynna jest od poniedziałku do
piątku w godzinach 10.15 -15.30. Bibliotekarze mają czas na realizację zamówień
czytelniczych, dezynfekcję pomieszczeń
oraz na zajęcie się książkami poddanymi
14-dniowej kwarantannie. Zostali zaopatrzeni w środki do dezynfekcji, rękawiczki
jednorazowe, przyłbice, zamontowana została osłona z pleksi w miejscu zwrotów i
wypożyczeń książek. Bibliotekarze pracują,
zachowując między sobą zalecane odstępy.
Biblioteka zapewniła czytelnikom stanowisko do dezynfekcji rąk. Każdy przychodzący do placówki zobowiązany jest
do posiadania maseczki oraz rękawiczek
jednorazowych. Do czasu zmiany sytuacji
epidemicznej czytelnicy nie mogą swobodnie poruszać się między regałami. Książki
podają bibliotekarze.
Do odwołania została zawieszona możliwość korzystania z czytelni ogólnej i Internetowej. Nie można również osobiście skorzystać z usług kserograficznych i wydruku.
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Oferujemy jedynie możliwość przygotowania kserokopii na zgłoszony wcześniej przez
czytelnika temat.
Dziękujemy czytelnikom za wyrozumiałość, poważne i dojrzałe podejście do
wszystkich obostrzeń i nakazów związanych z działaniem biblioteki. Wdrożone
procedury mają na celu nasze wspólne bezpieczeństwo.
Dyrektor biblioteki, Danuta Szypulska
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pasjonaci, społecznicy
Ochotnicza Straż Pożarna w Podolu
powstała w 1953 r. Jej budynek został
wybudowany latem 1973 r. z inicjatywy,
chęci i determinacji mieszkańców wsi.
Rok później z datków pieniężnych mieszkańców został ufundowany sztandar jednostki, który po dzień dzisiejszy jest wizytówką jednostki i towarzyszy druhom we
wszystkich uroczystościach kościelnych
oraz państwowych.
Panie w jednostce
Pierwszym prezesem jednostki był Jan
Grochulski, funkcję naczelnika pełnił Jan
Jabczyk. Obecny zarząd istnieje od 2019 r.
W jego skład wchodzą: prezes Zenon Mazurek oraz wiceprezes, naczelnik Dominik
Błajszczak, sekretarz Jacek Stępień, skarbnik Jarosław Mazurek, członek Karol Rabczyński. Komisje rewizyjną tworzy przewodniczący Grzegorz Kania i członkowie,
Piotr Borek i Janusz Potocki.
Jednostka składa się z 27 członków, w
tym 3 kobiet, 2 zawodowych strażaków
PSP, 3 żołnierzy Wojska Polskiego. Druhowie seniorzy to: Zofia Długosz, Grzegorz
Kania, Sławomir Pater, Jan Potocki, Stanisław Mazurek.
Jednostkę wspierają: sołtys wsi Podole, Ewa Janda, radny Waldemar Bocheński
oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Kornacic
na czele z przewodniczącą Karoliną Korycińską.
Z zabytkowym pojazdem
Jednostka wyposażona jest w wóz konny
z ręczną sikawką z 1963 r., która jest w 100
procentach sprawna. Została pokazana podczas trzeciego spotkania pojazdów dawnych
w Opatowie i wzbudziła olbrzymie zainteresowanie. Oprócz zabytkowego pojazdu, jednostka ma w swoim garażu samochód marki
polonez, który służy do wyjazdów, piłę mechaniczną, agregat prądotwórczy, komplet
węży, stary smok ssawny, prądownice. Niektóre z wymienionych sprzętów wymagają
renowacji. Druhowie są wyposażeni w mundury galowe, a także koszarowe.
Tradycyjnie, co roku, strażacy uczestniczą w uroczystościach kościelnych, państwowych oraz okolicznościowych, m.in.
w Wielkim Tygodniu pełnią straż przy
Grobie Pańskim, organizują uroczyste wyjścia na pasterkę, świętują dzień odpustowy
3 maja wraz ze świętem Świętego Floriana
oraz biorą udział w ekstremalnej drodze
krzyżowej. Grupa strażaków ochotników
uczestniczy w piknikach rodzinnych, demonstrując dawne techniki gaszenia pożaru z wykorzystaniem zabytkowego sprzętu. Mając na uwadze dobro najmłodszych
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mieszkańców, wspólnie z sympatykami
OSP, druhowie organizują zabawy tematyczne oraz edukacyjne, gry w piłkę siatkową, tenis stołowy, piłkarzyki. Nie brakuje
również ważnych pogadanek dotyczących
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Sztafeta pokoleń
Korzystając z profesjonalizmu Państwowej Straży Pożarnej, druhowie ciągle
się dokształcają, zdobywają umiejętności
teoretyczne, zarówno z pierwszej pomocy,
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jak i sprawnościowe z pożarnictwa.
W nachodzących latach priorytetem
naczelnika jednostki pożarniczej jest wyszkolenie druhów oraz pozyskanie nowego sprzętu ratowniczego, by stać się znów
pełną, mobilną jednostką i profesjonalnie
nieść pomoc.
Do jednostki należą nie tylko sami druhowie, ale również ich rodziny i najbliżsi.
Wspólnie uczestniczą w spotkaniach walnych i uroczystościach, aby przekazywać
następnym pokoleniom tradycje jednostki.

w świecie sztuki Stanisława Kwiatkowskiego
Przedstawiam późnobarokową dekorację malarską nawy głównej kolegiaty opatowskiej. W pierwszym przęśle od
strony transeptu, na ścianie południowej widnieje czerwona tarcza z orłem białym w złotej koronie z berłem i jabłkiem
w szponach.
Tajemnicza kobieta
To herb KoronyPolskiej, który trzyma
przedstawiona Kobieta.
Ma ona jeszcze kilka
dalszych przedmiotów,
które określają ją bliżej i ciekawiej. Przede
wszystkim rzuca się w
oczy jej płaszcz, który podbity jest gronostajami.
Płaszcz ma zarzucony na ramię. Widzimy koronę królewską obok tarczy z orłem,
berło w prawej dłoni, wreszcie podtrzymywany prawą ręką, oparty o krawędź niszy,
owalny portret pana w białej peruczce.
Płonąca waza
Biorąc pod uwagę wszystkie te atrybuty, odczytujemy tę postać jako personifikację Polski, a wizerunek w owalu to portret
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jest
tu personifikacja pojęć abstrakcyjnych, w
pachach łuku są dwie wazy z płomieniami,
udające rzeźbę kamienną.
Płonąca waza oznacza miłość silniejszą
niż śmierć. Malowidło w całości oznacza
zatem miłość ojczyzny silniejszą niż śmierć.
Ciekawe tropy
Mariusz Karpowicz w „Sztuce sejmikowej” o kolegiacie opatowskiej pisał: „że
mamy tu do czynienia z portretem Stanisława Augusta i przekonuje porównanie ze
sztychem J. E . Nilsona z 1772 r.

HERB KORONY
POLSKIEJ

Jest to miedzioryt
wedle zaginionego dziś
obrazu Ubaldo Bonviciniego, który to obraz
powstał w Warszawie,
sztych zaś w Wiedniu.
Może zatem malarz
opatowski znał warszawski oryginał.
Legenda
Po upadku powstania styczniowego
władze carskie chciały zamknąć kolegiatę
i przeznaczyć na inne
cele. Jednak ówczesny
proboszcz ratując się
od decyzji zaborców,
uciekł się do fortelu.
Mówił i przekonywał,
że nie można zamknąć
kościoła, ponieważ na
malowidle jest imperatorka caryca Katarzyna
II . Po takiej argumentacji carscy urzędnicy
zrezygnowali z planów
zamknięcia kościoła
(M.K).
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MUZY CZEKAJĄ,
BY DAĆ NATCHNIENIE
Po okresie izolacji możemy podziwiać wspaniałe efekty pracy artystycznej B. Piątek i S. Skrzypczaka. Mowa o znajdujących się na dolnym holu OOK grafikach ściennych przedstawiających muzy greckie, o oryginalnej grafice muzycznej na piętrze
budynku oraz o maskach z teatru greckiego i pięknej kopii ryciny M. E. Andriollego z
1873 r. Brama Warszawska i Kolegiata Opatowska, które stanowią ozdobę wyremontowanej garderoby i sali teatralnej.

Nowe formy działalności
Optymizmem napawa myśl, że pomieszczenia OOK znów zapełnią się
uczestnikami proponowanych przez nas
dotychczasowych i nowych działań. M.
Szemraj i R. Dulny tworzą zespół new folklor Opatowianie. Nowy zespół - Amatorski
Teatr Dramatyczny pracuje nad spektaklem
Igraszki z diabłem, Młodzieżowa Grupa
Teatralna Paradoks, przygotowuje premierę Zemsty A. Fredry pod kierunkiem
E. Gwoździk, a dla drugiej nowej grupy
teatralnej - Opatowski Teatr Rozmaitości,
scenariusz sztuki Porwanie Sabinek przygotowała w tym czasie D. Jopek., która jest
także autorką nagrań bajek w Radiu Opatów: Śpiąca królewna, Kopciuszek, Kot w
butach, Zielony Krawczyk, Piękna i bestia
i Titelitury. Należy podkreślić, że przez ten
cały trudny dla nas wszystkich czas, redaktorzy Radia Opatów: B. Kasińska, S. Krakowiak i Ł. Krakowiak ani na chwilę nie
zmienili swego trybu pracy. Każdego dnia
przy radiowych mikrofonach przekazywali
najświeższe informacje oraz emitowali wartościowe audycje na temat chociażby rocznic w historii i kulturze.
Na wydarzenia kulturalne z udziałem
większej widowni jeszcze trochę poczekamy. Jedna z pierwszych zapowiedzi dotyczy
października. Teatr im. S. Żeromskiego w
Kielcach zaproponował nam udział w projekcie Teatr Polska i jesteśmy umówieni na
spektakl Wiśniowy sad A. Czechowa w reżyserii K. Rekowskiego. W styczniu 2021 r.,
będziemy mogli obejrzeć komedię Kobieta
idealna, zgodnie z życzeniami i reakcją publiczności po udanym spektaklu Mężczyzna Idealny.
Zapowiedzieliśmy I Opatowski Konkurs Kwiaty z Raju na Najpiękniejszy Balkon lub Ogródek Przyblokowy 2020 pod
patronatem burmistrza Grzegorza Gajewskiego. Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Opatów do udziału w
konkursie, który ma upowszechniać dobre
praktyki, troskę o estetykę miasta i gminy.
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Nagrody konkursowe to statuetki Złotej,
Srebrnej i Brązowej Róży, które powstały w
naszej pracowni plastycznej.
Dzięki funduszom zewnętrznym
Czekamy na dogodny czas, by rozpocząć realizację dwóch projektów. Jeden
z nich dotyczy podniesienia kompetencji pracowników OOK. Stowarzyszenie
NOE - otrzymało jako jedyne w woj. świętokrzyskim- dofinansowanie na realizację
innowacyjnego projektu TIK w instytucji Kultury # 2, do którego zgłosiliśmy
OPATÓW nr 2 (34), kwiecień - czerwiec 2020

swój udział. Projekt jest dofinansowany z
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
we współpracy z Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Pracownicy
OOK będą uczestniczyć w szkoleniach
z programowania, grafiki komputerowej
i kompetencji medialnych oraz przygotują się do prowadzenia zajęć z dziećmi
i młodzieżą przy użyciu otrzymanego
bezzwrotnie nowoczesnego sprzętu: laptopów, tabletów, gry edukacyjnej Scottie
go!, Klocków Lego Mindstorms EV3 oraz
projektora multimedialnego.

Cieszy nas ogromnie przystąpienie w
roli partnera do Projektu z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego 2014 - 2020 pod nazwą
Program profilaktyki społecznej na terenie
miasta Opatów i powiatu opatowskiego.
Beneficjentem projektu jest PCKTiR w
Opatowie. Dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat zostaną utworzone dwie
świetlice środowiskowe: w Zespole Szkół
Nr 2 i w OOK. Projekt zakłada adaptację
pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę,
doposażenie w niezbędne meble i urządzenia. Dodatkowo, dla rodziców: poradnictwo, konsultacje specjalistyczne, terapię i
mediację oraz pomoc prawną.
Współpraca
W najbliższym czasie czeka nas kolejny remont wewnątrz budynku, dotyczy on
przede wszystkim sali muzycznej. Dopiero
co dokonaliśmy naprawy około 400 metrów
kwadratowych dachu budynku, a dwie sale
oraz dolny hol poddane zostały remontowi.
Wspomniany projekt do także zakup
laptopów, komputera stacjonarnego wraz
z oprogramowaniem, rzutnika, gier planszowych i rekwizytów edukacyjnych, konsoli VR wraz z zestawem gier, telewizora,
ale nade wszystko nowych instrumentów
muzycznych: saksofonów, trąbek, fletów i
klarnetów. To kolejny etap pracy nad budową Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Opatowie.
Wcześniejsze informacje, jakie pojawiały się ze strony burmistrza Grzegorza Gajewskiego i starosty opatowskiego Tomasza
Stańka, o staraniach związanych z utworzeniem MOD stały się już rzeczywistością.
Należy docenić tę wyjątkową współpracę.
W OOK nowe instrumenty i nauka gry na
instrumentach dętych i drewnianych, w Zespole Szkół Nr 2, między innymi: zajęcia taneczne dla mażoretek. Ogłosimy niebawem
nabór na zajęcia informatyczne, taneczne,
naukę języka angielskiego. Największa jednak liczba godzin projektowych dotyczy
zajęć muzycznych, które odbywać się będą
w odrestaurowanej sali muzycznej, wyposażonej w nowe instrumenty.
O planach będziemy informować na
nowej stronie internetowej OOK pod adresem www.ookopatow.com i na pierwszej
w 30. letniej historii Radia Opatów, stronie
internetowej -– www.radioopatow.com
Z wielką niecierpliwością czekamy, by
puste pomieszczenia OOK zapełniły się
gwarem, radością i kreatywnością naszych
sympatyków.
Longina Ordon,
dyrektor Opatowskiego Ośrodka Kultury
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prace w dwóch szkołach
Trwają prace przy modernizacji parkietu
w hali sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 2. Z kolei przy SP nr 1 zaplanowany jest
nowy wielofunkcyjny kompleks obiektów do
gry w piłkę oraz uprawiania lekkoatletyki.
Władze gminy dziękują wiceminister sportu i
turystyki Annie Krupce za wsparcie w staraniach o pozyskanie dofinansowania.
Modernizacja hali sportowej
W maju ubiegłego roku samorząd złożył
wniosek o dofinansowanie dwóch zadań w ramach programu „Sportowa Polska – Program
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”
prowadzonego przez ministra sportu. Łączna
szacunkowa wartość projektów wynosi 1,47
mln zł. Miasto i gmina uzyskały dotację w wysokości prawie 700 tys. zł.
Pierwsza inwestycja jest właśnie w toku
realizacji. To modernizacja parkietu w hali
sportowej przy Szkole Podstawowej numer 2
w Opatowie. - Pani dyrektor, dzieci oraz osoby ze środowiska lokalnego, które korzystają
z obiektu, zwracały uwagę na to, że istniejąca
nawierzchnia nie spełnia wymagań bezpieczeństwa i stanowi zagrożenie dla dzieci podczas
zajęć wychowania fizycznego i pozalekcyjnych
– informuje burmistrz Grzegorz Gajewski. – Z
tego względu zdecydowaliśmy wspólnie z Komisją Oświaty Rady Miejskiej, że wymienimy
podłogę na nową. 20 kwietnia odbył się pierwszy przetarg, ale został unieważniony, ponieważ
cena nie satysfakcjonowała samorządu. Drugie
otwarcie ofert nastąpiło 7 maja, a 21 maja podpisaliśmy umowę z wykonawcą z Wrocławia.
Wartość kontraktu to 209 tysięcy złotych.
Hala była oddana do użytku w 2005 r., więc
zdecydowano na wymianę całego systemu wentylacji podłogi, zmodernizowanie centralnego
ogrzewania na hali, wymianę oświetlenia na
energooszczędne. Dzięki temu koszt zużycia
energii elektrycznej zmniejszy się o około 40
proc., przy czym około półtorakrotnie zwiększy
się ilość lumenu, czyli stopień oświetlenia, przez
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co będzie jaśniej. Dodatkowo zmodernizowany
zostanie system nagłośnienia w hali.
Grzegorz Gajewski chwali wykonawcę,
który pracuje od godziny 7 do 19. - Jeśli utrzymają tempo, inwestycja zamknie się pod koniec
czerwca – uważa burmistrz. - Roboty jest dużo,
ponieważ stara nawierzchnia została zerwana
do gołego betonu. Teraz izolujemy podłogę
i układamy całą konstrukcję, by była trwała.
Ustawiamy legary co 25 centymetrów i stosujemy grubszą płytę wodoodporną. Następnie
wszystko będzie szpachlowane i dopiero wtedy
położona zostanie dodatkowa warstwa podłogi. Jeśli wydajemy publiczne pieniądze, zróbmy
tak, by służyło ludziom na lata.
Po modernizacji zwiększy się tak zwana
użyteczność hali. Do tej pory były dwa boiska
boczne do piłki siatkowej i jedno centralne.
Ponieważ w Opatowie jest drużyna piłki siatkowej, która bierze udział w rozgrywkach ligowych, wygospodarowano powierzchnię na
boisko do minipiłki siatkowej. Standard boiska
centralnego umożliwi rozgrywanie meczów
rangi nawet międzynarodowej. Wydzielono
także przestrzeń na boisko do badmintona i na
kort tenisowy.
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Nowoczesny kompleks obiektów
Z kolei na terenie przy SP nr 1 władze
miasta i gminy planują stworzyć nowoczesny i
wielofunkcyjny kompleks sportowy. Koncepcja zakłada budowę boiska do piłki siatkowej,
kortu tenisowego, pełnowymiarowego boiska
do piłki ręcznej, bieżni trzytorowej o długości
60-metrów wraz ze stanowiskiem do skoku w
dal, stanowiska do pchnięcia kulą oraz remont
Orlika. - Obiekty będą funkcjonować z zachowaniem stref bezpieczeństwa – zapewnia
burmistrz Grzegorz Gajewski. - Większość samorządów realizujących obiekty sportowe robi
nawierzchnię metodą natryskową, ale u nas na
boiskach będzie nawierzchnia EPDM – w pełni przepuszczalna dla wody oraz bezpieczna dla
dzieci i osób uprawiających sport. Obiekt zostanie oświetlony, wyposażony w pełny monitoring oraz infrastrukturę typu ławeczki, kosze
na śmieci, miejsca parkingowe.
Aktualnie trwa przetarg w celu wyłonienia
wykonawcy tego przedsięwzięcia. Otwarcie
ofert 18 czerwca. - Jeżeli uda się zrealizować
inwestycję w założonym przez nas budżecie,
będzie to obiekt, którego nie powstydziłoby się
województwo - podkreśla Grzegorz Gajewski.

nasze firmy
Jarosław Muszyński przy ulicy Partyzantów w Opatowie prowadzi Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Venus, którego podstawową działalnością jest handel
produktami chemii gospodarczej i kosmetyków oraz artykułów przemysłowych, a w
sezonie - zniczy i wkładów do nich.
W budynku po dawnym kinie
- Przedsiębiorstwo istnieje od listopada
2000 r – mówi o początkach działalności
Jarosław Muszyński. - Pierwsza jego siedziba
mieściła się przy Placu Obrońców Pokoju w
niewielkim, około 50-metrowym pomieszczeniu w kamienicy na rogu z ulicą Ogrodową. To było w czasach, kiedy w Opatowie
znalezienie wolnego lokalu handlowego graniczyło z cudem.
Po czterech miesiącach funkcjonowania wlaścicielowi udało się powiększyć powierzchnię handlową dzięki podpisaniu
umowy z Bankiem Spółdzielczym w Kielcach. W lokalu przy ulicy Szerokiej 13 siedziba firmy znajdowała się przez 10 lat, do
momentu reorganizacji placówki bankowej
i przeniesieniu jej działalności na parter budynku.
W 2010 r., po porozumieniu z Firmą
Grosik siedziba Venus przeniesiona została
do budynku dawnego kina przy ul. Partyzantów 2 i jest tu do dzisiaj. W tym czasie,
od 2005 r., firma wynajmowała też lokal przy
Placu Obrońców Pokoju. Tam znajdował się
drugi sklep, który przez 5 lat był zamknięty
po remoncie rynku i wprowadzeniu ograniczeń w ruchu.
Doceniana przez klientów
– Jak to się stało, że taka działalność?
- zastanawia się Jarosław Muszyński. - W
późnych latach 90, kiedy ukończyłem szkołę
średnią i studiowałem na ekonomii trudno
było przy dużym bezrobociu znaleźć pracę na
etacie bez znajomości, stąd decyzja wzięcia
sprawy w swoje ręce. Po analizie lokalnego
rynku doszedłem do wniosku, że jest luka w
ofercie chemii i kosmetyków w mieście. Brałem pod uwagę Opatów i stąd taka decyzja.
W ciągu dwudziestu lat funkcjonowania
firmy przy ciągłej analizie rynku i właściwym
doborze oferty firma dobrze sobie radzi. Długoletnie doświadczenie w branży i współpraca z kontrahentami hurtowymi, a także
przedstawicielami globalnych koncernów
powoduje, że daje sobie radę z konkurencją
popularnych sklepów sieciowych. Motto
„duży wybór w asortymencie i zawsze dobra cena” sprawdza się. Firma posiada grono
stałych klientów doceniających jej pracę. To
zasługa wspaniałej załogi, która angażuje się
w swoją pracę z poświęceniem i lojalnością

VENUS OD DWUDZIESTU LAT
wobec firmy.
Przez te dwadzieścia lat Opatów się
zmieniał. Na początku działalności Przedsiębiorstwa Venus większość sklepów w mieście
prowadzili lokalni przedsiębiorcy. Z czasem
zaczęły ekspansje w mieście sieci ogólnopolskie. - Rynek zaczął się zmieniać, wiele
działalności upadło, miasto zaczęło straszyć
pustymi lokalami handlowymi – wyjaśnia Jarosław Muszyński. – Jednak właściwa analiza
rynku i reinwestowanie kapitału sprawiły, że
udało się pozostać w na rynku i dalej funkcjonować z sukcesem jako sklep niezależny,
który nie należy do sieci.
Koronawirus a handel
Obecnie w firmie pracuje 6 osób, Jarosław Muszyński, jego żona i cztery osoby na
etacie. Gdy funkcjonował drugi sklep, zatrudnionych było 12 osób.
Czas pandemii przyniósł sporo niepokoju, ponieważ to nowe doświadczenie w obliczu wprowadzonych obostrzeń. Właściciel
musiał pogodzić czas pracy pracowników i
oczekiwania klientów. W rozporządzeniach
odnośnie zachowań w przestrzeni publicznej
w sklepach wprowadzono wiele obostrzeń
higienicznych, co spowodowało dodatkowe zaangażowanie pracowników w obsługę
klientów, liczenie wchodzących osób, sprawdzenie rękawic, dezynfekcja rąk, maseczek,
zachowanie odległości.
W związku z pandemią zaczęły się problemy z dostępnością produktów takich, jak
mydło w płynie, żel antybakteryjny, rękawiczki jednorazowe, papier toaletowy. Drastycznie zmieniły się ich ceny. - W tej sytuacji trudno się funkcjonuje, na razie dajemy
radę, ale w globalnej gospodarce i lokalnym
rynku będzie ciężko w najbliższej przyszłości
– przewiduje Jarosław Muszyński. - Zmienił
się koszyk zakupowy klientów, sprzedajemy
mniej kosmetyki kolorowej i do pielęgnacji ciała, a więcej chemii ogólnej i środków
higieny osobistej. Pandemia na razie nie zaszkodziła firmie, przetrwaliśmy dwa miesiące, funkcjonując w trudnych czasach z zachowaniem poziomu obrotów sprzed pandemii.
Miało na to pewnie wpływ zamknięcie galerii
handlowych i mniejsza mobilność klientów.
Właściciel przyznaje, że pandemia to
trudny czas, zmieniła warunki funkcjonowania wielu firm, ale rok 2020 to także wiele
zmian w podatkach. Rządzący wprowadzają wiele zmian w zakresie rozliczenia VAT,
zmieniają matrycę stawek VAT na wiele
produktów w trakcie roku, co nigdy nie miało miejsca. Zawsze zmiany następowały na
OPATÓW nr 2 (34), kwiecień - czerwiec 2020

początku roku. Weszło wiele przepisów, do
których nie ma właściwej interpretacji, co
powoduje dodatkowe obciążenia firm. Do tej
pory firma nie miała problemów z urzędem
skarbowym, ZUS-em czy Inspekcją Pracy.
Biznes wspierający środowisko
W filozofię funkcjonowania firmy wpisuje się odpowiedzialność społeczna. - Tu
zarabiam i funkcjonuję, tu tworzę i wspieram
lokalne inicjatywy – mówi Jarosław Muszyński. - Przez dwadzieścia lat marka Venus wpisała się w świadomość klientów i tak jak inne
globalne marki funkcjonuje potocznie. W
Opatowie mówi się: Idę do Venusa.
Od wielu już lat wspiera lokalne inicjatywy, w latach 2008-2010 Venus Cup, turniej piłki nożnej dla dzieci i dla dorosłych,
od 2002 drużynę ligi halowej Venus Opatów, która reprezentowała miasto na wielu
turniejach w Polsce i Europie, od początku
Opatowską Ligę Halową w Futsalu. Razem
z innymi lokalnymi firmami wspierał Małą
Ligę Firm w latach 2008-2009. Finansuje
wiele wydarzeń lokalnych, a także konkursów szkolnych.
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Najlepsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i SP nr 2. Ich wypowiedzi o
największych sukcesach, osiągnięciach,
planach na przyszłość, wartościach, sentencjach, zwłaszcza w okresie koronawirusa.
SP nr 1
Świat dla każdego stoi otworem
Igor Kadela

Jestem uczniem klasy VIII a. Największym moim sukcesem jest zdobycie w roku
szkolnym 2019/2020 tytułu finalisty w kuratoryjnym konkursie z geografii. Na swoim
koncie mam też tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Zadań Logicznych, tytuł
finalisty w Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym Pangea, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. W tym roku szkolnym brałem udział
w konkursie kuratoryjnym z matematyki i
doszedłem do drugiego etapu. Zdobyłem też
kilka nagród w zawodach sportowych, szczególnie piłce nożnej, która jest moją pasją. Piłką zainteresował mnie tata, trener w naszym
opatowskim klubie, w którym gram od najmłodszych lat na pozycji środkowego pomocnika. Kilka razy na turniejach zdobywałem
statuetki najlepszego zawodnika. To właśnie z
miłości do sportu wzięło się zainteresowanie
do geografii. Od dziecka wraz z rodzicami
wiele podróżowałem i zwiedzałem. Z każdej
podróży zapamiętywałem dużo ciekawych
informacji. Chłonąłem wszystko, co zobaczyłem i usłyszałem. Nie udałoby się osiągnąć
tych wszystkich sukcesów, gdyby nie praca
nauczycieli, którzy przygotowywali mnie do
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konkursów. Są to: Wioletta Krakowiak (geografia), Agnieszka Uryga (matematyka ) oraz
trenerzy w klubie, Paweł Pater, Michał Wójcikowski .
Gdy byłem małym chłopcem, chciałem
zostać piłkarzem, chyba jak większość moich wówczas rówieśników. Wiem jednak,
że zajmowanie się piłką nożną zawodowo
i profesjonalnie wymaga ciężkiej i długiej
pracy. Zawsze jednak, jeśli tylko będę
chciał, mogę grać w piłkę na amatorskim
poziomie. Mówiąc szczerze, nie zastanawiałem się jeszcze, jaki zawód chciałbym
wykonywać w przyszłości. Mam nadzieję,
że w szkole średniej zdecyduję, co będę dalej robił zawodowo.
W życiu nie zawsze jest łatwo i przyjemnie. Mam tego pełną świadomość. Dlatego też staram się być wytrwały i cierpliwy, dążyć do wyznaczonego celu, iść swoją
drogą i z niej nie zbaczać. Staram się także,
aby moim wszystkim działaniom przyświecały pewne dewizy. Pierwsza z nich
brzmi: „Nigdy się nie poddawaj”. Każdy z
nas ma słabszy okres, w którym nie czujemy motywacji. Właśnie to zdanie wówczas
mi pomaga, przypomina, aby być bardziej
dociekliwym i starać się jeszcze bardziej.
Drugie moje motto pomaga mi praktycznie w każdych sytuacjach w życiu codziennym, tak w nauce, jak i w sporcie: „Do celu
trzeba wejść po schodach”. Zawsze, gdy
jest ciężko lub czegoś nie chce mi się robić, przypominam sobie te słowa i chęci z
powrotem wracają. Mam też swojego „motywatora” , którym jest moja mama. To ona
zawsze mnie dopinguje i zachęca, pomaga
i wspiera. Właśnie dzięki niej zawsze mogę
działać w pełni, bo nie ma czasu na lenistwo.
Teraz, wszystkim nam, przyszło żyć w
ciężkim czasie, niespodziewanym i trudnym. Musimy jednak to przetrwać i stosować się do zaleceń. Od poniedziałku
do piątku uczę się zdalnie .Przyznam, że
jest to trudne zarówno dla nauczycieli,
jak i uczniów. Wspieramy się wzajemnie
i dajemy radę. W wolne dni zajmuję się
czytaniem książek, słuchaniem muzyki i
oglądaniem filmów. W tej trudnej sytuacji
potrafię jednak znaleźć pozytywne aspekty. Można wreszcie spędzać dużo czasu z
najbliższymi, „zatrzymać się” na chwilę w
życiowym biegu i zrozumieć, co tak naprawdę w życiu jest najważniejsze. Jestem
optymistą i mam nadzieję, że już na zawsze
pozostanę takim człowiekiem. Tym, który
zabierze ze sobą w dorosłość to, co naj-
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piękniejsze w młodości, wiarę w drugiego
człowieka i w to, że świat dla każdego stoi
otworem. Trzeba tylko chcieć, mieć siłę, a
na pewno się uda.
Robić to, co się lubi
Tomasz Miśkiewicz

Jestem uczniem klasy VII a. Przez kolejne trzy lata brałem udział w konkursie
historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Byłem w klasie piątej, kiedy
doszedłem do etapu wojewódzkiego tego
konkursu. W tym roku również osiągnąłem
ten sam etap, ale epidemia koronawirusa
sprawiła, że kolejny już się nie odbył. To
jednak wynik sprzed trzech lat uważam za
największe osiągnięcie, byłem wówczas jednym z najmłodszych uczestników konkursu. Po raz pierwszy mogłem sprawdzić swoją wiedzą na szerszym polu niż klasa szkolna
i w ogóle zobaczyć jak wyglądają tego typu
konkursy. To prawdziwy sprawdzian, czy
naprawdę rozumiem, o co chodzi w historii. Lubię czytać i oglądać programy historyczne. Cały rok pracuję na dodatkowych
zajęciach z historii z Adamem Otolińskim
i to od niego najwięcej się dowiaduję. Okres
w historii, który najbardziej mnie interesuje
to I i II wojna światowa. Mimo, że zakończyła się ponad 70 lat temu, wciąż są jej ślady. Tyle jeszcze wydarzeń nie wyjaśniono,
żyją świadkowie wydarzeń, powstają filmy,
to bardzo ciekawe.
Nie wiem jeszcze, jaką szkołą wybiorę i
jaki profil, pewnie będzie to liceum. Lubię
zabytkowe miasta, takie jak Kraków, często tam bywam i myślę, aby się tam uczyć.
Bardzo chciałbym połączyć swoje zainteresowania historią z modelarstwem, które jest

moją prawdziwą, kilkuletnią pasją. Zacząłem osiągać sukcesy na wystawach modelarskich, nie chciałbym tego zostawić.
Najfajniej byłoby robić w życiu to, co
się lubi. Takie jest moje motto życiowe.
Kiedy ogłoszono epidemię, byłem zdziwiony. Epidemia w XXI wieku? Prędzej można
by się spodziewać katastrofy ekologicznej.
A epidemia to zabrzmiało jak z okresu średniowiecza. Przez chwilę, na początku było
fajnie, wolny czas, ale zaraz rozpoczęło się
zdalne nauczanie, które nie jest tak łatwe
jakby się wydawało. Żałuję wycieczek klasowych, które się przez epidemię nie odbyły,
ale najbardziej brakuje mi spotkań z kolegami, koleżankami z klasy. Nie można odwiedzić dziadków, wybrać się na basen. Lubię
jeździć rowerem i to też było ograniczone.
Na szczęście mam starszego brata, więc nie
odczuwam jakiejś samotności czy izolacji.

na szczyt.” Brzmi trochę górnolotnie, ale naprawdę pomaga, kiedy jestem zmęczona.
Mam nadzieję, że epidemia koronawirusa już wkrótce się skończy i spotkam się z koleżankami, kolegami i moimi nauczycielami.
Pomimo tego, że w mojej szkole zdalne nauczanie jest dobrze zorganizowane, tęsknię
za rówieśnikami i salą lekcyjną.

ności staram się jak najlepiej wypełniać
swoje obowiązki i powtarzać materiał do
egzaminu ósmoklasisty.
Nie poddawać się
Oliwia Partyka

SP nr 2
Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono
Weronika Bełczowska

Nie narzekaj, że pod górkę
Weronika Potocka

Moim największym sukcesem jest zdobycie tytułu finalistki w I Wojewódzkim Konkursie z Geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego
w roku szkolnym 2019/2020. W ubiegłym
roku 2018/2019 zostałam laureatką ogólnopolskich konkursów matematycznych Galileo, Panda i Albus. Przedmioty, w których
odnoszę sukcesy wiążą się z moimi zainteresowaniami. Interesuję się geografią świata
oraz matematyką. Często oglądam programy
podróżnicze, takie jak ,,Kobieta na krańcu
świata” Martyny Wojciechowskiej. Bardzo
lubię też sport, a szczególnie siatkówkę.
Obecnie nie mam jeszcze dokładnie
sprecyzowanych planów na przyszłość. Myślę o architekturze lub stomatologii. Wiem
też, że chciałabym dużo podróżować po
świecie i poznawać kulturę innych państw.
Na co dzień kieruję się mottem ,,Nie
narzekaj, że masz pod górę, skoro zmierzasz

Każdy w swoim życiu doświadcza
sukcesów, mniejszych lub większych. Ja
również mam kilka osiągnięć. Zdecydowanie największym z nich jest zostanie
finalistką przedmiotowego konkursu z
języka polskiego. Równie ważne było dla
mnie zakwalifikowanie się do drugiego
etapu konkursów z matematyki, biologii
oraz geografii.
Jestem w młodym wieku i jeszcze nie
myślałam, co konkretnie będę robić w
przyszłości. Co prawda zdarzają się młodsze ode mnie osoby, które już wiedzą, kim
chciałyby zostać w przyszłości i dążą do
tego, ale ja nie należę do tej grupy. Obecnie wolę się skupić na dobrym napisaniu
egzaminu, wyborze szkoły średniej oraz
odkryciu w czym tak naprawdę jestem
dobra i co najbardziej mnie interesuje.
Sentencja, którą kieruje się w życiu
to: „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”. Stwierdzenie to pochodzi z wiersza
Wisławy Szymborskiej „Minuta ciszy po
Ludwice Wawrzyńskiej”. Uważam tę sentencję za bardzo trafną, dlatego podczas
swojego życia staram się nie zakładać, co
zrobiłabym w nowej, nieznanej sytuacji,
bo gdy jej doświadczę, sama się przekonam, jakie działanie podejmę. Tak samo
miałam z pojawieniem się epidemii koronawirusa w Polsce. Nie spodziewałam się
tego i nigdy wcześniej nie zakładałam, co
zrobiłabym w takiej sytuacji. Nie ukrywam, że obecna sytuacja jest ciężka dla
nas uczniów, ale ja mimo wielu przeciwOPATÓW nr 2 (34), kwiecień - czerwiec 2020

Jestem uczniem klasy 8, Największym
sukcesem, jaki do tej pory osiągnęłam,
jest zdobycie tytułu laureatki w wojewódzkim konkursie kuratoryjnym z fizyki. W poprzednich klasach brałam udział
w różnych konkursach z matematyki.
Trzy razy zostałam finalistką w konkursie
matematycznym Pangea. Oprócz tego, co
roku mam bardzo wysoką średnią.
Planuję iść do liceum do klasy o profilu matematyczno-fizyczny. Jeszcze do
końca nie wiem, co chciałabym robić w
przyszłości. Na tę chwilę myślę, że będzie
to coś związanego z informatyką bądź fizyką.
Obecna sytuacja zmusiła nas do
mniejszych lub większych zmian w naszym życiu. Z pewnością jest to ciężki
czas dla nas wszystkich. Jednak myślę, że
już zdążyłam się przyzwyczaić. Na szczęście ten czas nie wpłynął negatywnie na
moje zainteresowania. Wręcz przeciwnie
– wydaje mi się, że jestem jeszcze bardziej zorganizowana i udało mi się wygospodarować więcej czasu. Czytam dużo
książek. Ogrom czasu spędzam w kuchni
– albo gotuję, albo piekę. Uwielbiam to
robić. W ostatnich tygodniach zaczęłam
też regularniej praktykować jogę. Mimo
wszystko, chciałabym wrócić do normalności. Mam nadzieję, że będzie to możliwe w najbliższej przyszłości.
W życiu kieruję się przede wszystkim
zasadą, by się nie poddawać. Wiele osób
myśli, że sukcesy przychodzą, bo ktoś ma
talent w jakiejś dziedzinie. I oczywiście
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prawdą jest, że talent może pomóc, ale
jakakolwiek dyscyplina, nie tylko nauka,
wiąże się po prostu z ogromną ilością
poświęconego czasu i, co chyba najważniejsze, próbowaniem ciągle od nowa i od
nowa. Dlatego kieruję się tym, że trzeba
walczyć o swoje i nie szukać wymówek,
jeśli coś naprawdę jest dla Ciebie ważne.
Otwartość na świat i ludzi
Marcin Siwecki
To, co do tej pory osiągnąłem, nie
traktuję w kategoriach sukcesów, czy
osiągnięć, chociaż niektóre przyniosły mi
radość. Cieszę się, że w bardzo młodym
wieku nauczyłem się jeździć na nartach.
Miałem wówczas 4 lata. Od tej pory w
każdym sezonie zimowym doskonale
swoje umiejętności narciarskie. Przyniosły mi one 3 miejsce w zawodach narciarskich organizowanych przez Radio Kielce
w Krajnie. Jeśli chodzi o szkolne osiągnięcia, to uzyskałem tytuł finalisty woj.

etapu konkursu przedmiotowego
z matematyki i to można uznać za
pewien sukces.
Nie mam bliżej sprecyzowanych planów na przyszłość.
Chciałbym jednak zwiedzić świat,
zdobywać kolejne szczyty górskie,
bo to sprawia mi przyjemność.
Wiem, że muszę się dużo uczyć,
ale w jakim kierunku, to życie pokaże.
Moje credo życiowe: otwartość na świat i ludzi. To przekonanie pozwala mi wgłębić się w
naukę, zwłaszcza przedmiotów
matematycznych i przyrodniczych. Cenię również kontakty z
innymi ludźmi - rodziną i przyjaciółmi. Bezpośrednie spotkania
ze znajomymi jest z powodu epidemii uniemożliwiony, lecz dzięki
social mediom można się porozumiewać.

joakcalone
radziłz sobie
niepamięci
Opatowski Ośrodek Kultury
Pandemia to wyjątkowy trudny czas dla kultury. Z chwilą wprowadzenia obostrzeń
związanych z rozprzestrzenianiem się choroby anulowaliśmy wiele naszych planów,
zarówno tych bieżących, jak i zapowiadanych na najbliższe miesiące.

TRUDNE TYGODNIE
KORONAWIRUSA

Odwołane koncerty
Nie odbył się zatem koncert Mirosława Czyżykiewicza, który cieszył się
zainteresowaniem nie tylko opatowskiej
publiczności, ale także zagorzałych fanów
tego artysty z różnych miejsc Polski. Odwołaliśmy Kabaret Old Spice Girls z uroczymi: E. Krakowską, L. Stanisławską oraz
B. Wrzesińską oraz Kielecki Teatr Lektur.
Zawieszone zostały zajęcia ARA, nie doszły do skutku plany imprez historycznych
Templum Temporis. Termin Buskich Spotkań z Folklorem został przeniesiony na lipiec. Pierwszy raz w swej długoletniej tradycji nie odbędzie się Jarmark Opatowski,
którego organizację rozpoczęliśmy jeszcze
w ubiegłym roku. I tak, wedle tych planów,
w dniach 30 i 31 maja mieliśmy usłyszeć
w opatowskim amfiteatrze wielkie przeboje, np. Jolka, Jolka pamiętasz czy z innego
gatunku muzyki Ona jest taka cudowna.
Tym samym 30. urodziny Radia Opatów
nie doczekały się swoich fajerwerków.
Termin jedynego koncertu w Świętokrzyskiem i to w opatowskim amfiteatrze, jaki
na swojej trasie koncertowej zaplanował
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na początek czerwca Kortez ze swoim
wielkim przebojem Hej, Wy, przełożyliśmy aż na 2021 rok.

Za zamkniętymi drzwiami
W pierwszym odruchu pojawiły się
zadania gospodarcze. Uporządkowanie
piwnicznego archiwum i garderoby, prace remontowe, zagospodarowanie nowej
kieszeni sceny na sprzęt akustyczny, wyposażenie i dekorację garderoby. Skoro
należało pracę przystosować do trybu
#ookopatowonline, niezbędne okazało się
uzupełnienie braku zarówno sprzętu, jak i
materiałów merytorycznych. Pracownicy:
B. Piątek i D. Wiśniewski, wykonali w tym
czasie potężną pracę, tj. digitalizację 21.
kronik OOK. Prawie 300 historycznych
już plakatów filmowych zostało zdigitalizowanych przez D. Jopek i D. Wiśniewskiego, by zorganizować wystawę o działalności Kina Opatów w budynku OOK.
Materiały z kronik i plakaty filmowe umieścimy na stronie internetowej OOK. To
nasz mały wkład w utrwalenie lokalnego
dziedzictwa kulturalnego.
OPATÓW nr 2 (34), kwiecień - czerwiec 2020

Na kanale YouTube
W trybie pracy #ookopatowonline uruchomiliśmy kanał YouTube OOK, gdzie
pojawiły się zrealizowane przez D. Wiśniewskiego nagrania zajęć plastycznych
prowadzonych przez B. Piątek oraz nagrania naszych artystów ze Studia Wokalnego Opatowskie Diamenty. Pod opieką M.
Szemraj biorą oni udział w wojewódzkim
konkursie internetowym Domowe Piosenki
organizowanym przez WDK Kielce. Tu też
czekamy na efekty pracy online R. Dulnego, który swoich podopiecznych, tancerzy z
Klubu Tańca Promenda zgłosił do castingu
online do nowego telewizyjnego programu
tanecznego dla dzieci SO YOU THINK
YOU CAN DANCE: THE NEXT GENERATION.
#ookopatowonline to także nasza aktywność na fanpage Facebooka OOK. Tu
sugerujemy kontakt z teatrem, muzyką,
plastyką i innymi dziedzinami kultury i
sztuki, wydarzeniami, koncertami, wystawami, które znalazły się w ofercie online
polskich instytucji kultury. Sami natomiast
organizujemy studio nagrań filmowych, by
część naszej działalności przenieść w formę spotkań na ekranie, a także prowadzić
warsztaty filmowe, graficzne i informatyczne. Dysponujemy już dobrą kamerą i profesjonalnym programem do montażu materiałów filmowych Pinnacle Studio 23 PL
Ultimate – EDU.
Longina Ordon,
dyrektor Opatowskiego Ośrodka Kultury

powszechny Spis Rolny 2020
Od 1 września do 30 listopada br. w
całej Polsce przeprowadzony zostanie
Powszechny Spis Rolny. Obecnie trwają
prace organizacyjne i przygotowawcze
do jego przeprowadzenia.
Raz na 10 lat
Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom
lokalnym i centralnym do podejmowania
trafnych decyzji strategicznych, opartych
na analizie danych.
- Obowiązek realizacji spisów nakłada
na państwa członkowskie Unii Europejskiej
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pod
nazwą Światowy program spisów rolnych
rundy 2020 r. – przypomina burmistrz
Grzegorz Gajewski. - W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane
jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny
Spis Rolny odbył się w 2010 r.
Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w
dniu 1 czerwca 2020 r.

pomoc społeczna
Z chwilą ogłoszenia stanu zagrożenia
epidemicznego a następnie stanu epidemii w marcu 2020 r. praca w Ośrodku musiała ulec i uległa ogromnym
zmianom. Priorytetem stało się bezpieczeństwo zarówno naszych klientów,
podopiecznych, jak i pracowników. Koniecznością natomiast było utrzymanie
realizacji zadań na poziomie zabezpieczającym najbardziej potrzebujących.
Pracownicy socjalni zapewniali przez
cały czas epidemii ciągłość pracy. Z uwagi
na względy bezpieczeństwa nie była świadczona praca w terenie. Wywiady z osobami
wymagającymi pomocy przeprowadzane
były telefonicznie. Konieczną dokumentację w większości gromadzili pracownicy z wykorzystaniem dostępnych narzędzi internetowych. Komunikowaliśmy
się poprzez pocztę tradycyjną, mailową.
Były możliwe także spotkania w siedzibie
Ośrodka po uprzednim ustaleniu terminu
i zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa. Praca socjalna, wsparcie emocjonalne oraz wsparcie asystenta rodziny
realizowane były drogą telefoniczną.
Nieprzerwanie, z ogromną odwagą
opiekunki środowiskowe docierały do
osób chorych, starszych objętych przez

SPISZMY SIĘ
JAK NA NAS PRZYSTAŁO
Przez aplikację lub rozmowę
Wszyscy, którzy podlegają spisowi, zobowiązani są do udzielania dokładnych,
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez
samospis przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie
dostępna na tej stronie internetowej. Będą
także mogli odpowiedzieć na pytania podczas wywiadu telefonicznego lub podczas
bezpośredniej rozmowy z rachmistrzem,
który odwiedzi gospodarstwo rolne.
Jeżeli ktoś nie ma w domu dostępu do
Internetu, nie stanowi to przeszkody, by
dokonać samospisu. - W naszych biurach
zapewniamy bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy
– informuje burmistrz Grzegorz Gajewski.
Osoby wykonujące prace spisowe są
obowiązane do przestrzegania tajemnicy
statystycznej. Przed przystąpieniem do
pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie
tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej

POD ZNAKIEM
COVID-19

nas pomocą. Dużym ułatwieniem dla opiekunek była stworzona przez burmistrza
możliwość dojazdów do miejscowości poza
Opatowem ze strażnikami Straży Miejskiej.
Pominięcie środków komunikacji publicznej zmniejszało ryzykowne kontakty, a często umożliwiło dotarcie do osoby starszej.
W związku z zamknięciem placówek
oświatowych nie realizowana była pomoc
dla dzieci w postaci dożywiania. Po zweryfikowaniu sytuacji rodzin i ich potrzeb pomoc ta została zamieniona na świadczenia
pieniężne. Zasiłki celowe na zakup żywności w ramach środków Programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” zostały wypłacone na 53 dzieci do wykorzystania na
przygotowanie posiłków w domu.
Służby pomocy społecznej w całym
kraju zostały włączone w łańcuch pomocy
osobom w kwarantannie oraz osobom zakażonym wirusem SARS- CoV- 2. Ośrodek
ściśle współpracował z Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną. Codzienne
meldunki o stanie epidemii wraz z danymi
ośrodek przekazywał do służb wojewody.
OPATÓW nr 2 (34), kwiecień - czerwiec 2020

niedotrzymanie. Na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że
będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie
z etyką zawodową statystyka, a poznane w
czasie ich wykonywania dane jednostkowe
zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”
Kampania informacyjna
we wszystkich mediach
PSR będzie promowany na poziomie
ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym
poprzez media tradycyjne, czyli radio, telewizję, prasę oraz Internet (stronę www.
spisrolny.gov.pl, media społecznościowe,
serwisy informacyjne on-line). Zostanie
przeprowadzona ogólnopolska kampania
informacyjna „Spiszmy się, jak na rolników
przystało”. W jej ramach rolnicy zostaną poinformowani o obowiązku spisowym, możliwych metodach spisu i bezpieczeństwie
danych.

Sanepid także informował o potrzebie
udzielenia pomocy
osobom w kwarantannie, które taką
deklarację złożyły.
OPS nawiązał kontakt z Batalionami
Obrony Terytorialnej w Sandomierzu i Kielcach na wypadek, gdyby zaistniała potrzeba dostarczenia żywności odizolowanym rodzinom.
Działania samopomocowe w Opatowie,
pomoc rodzinna, sąsiedzka oraz rozpropagowany w środowisku lokalnym wolontariat osób prywatnych, sprawiły, że
Ośrodek tylko w kilku przypadkach interweniował.
W przypadku jednej rodziny dokonano zakupu artykułów żywnościowych i
dostarczono leki. Nie zachodziła potrzeba
korzystania z pomocy BOT.
Opatów znalazł się w tym szczęśliwym
położeniu, że do końca maja nie odnotowano u nas przypadku zachorowania.
To pozwala nam być dobrej myśli, mieć
nadzieje, że wkrótce wrócimy do pracy w
bezpośrednim kontakcie.
Dominika Kędziora, kierownik OPS
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kronika zdrady
O swojej nowej książce reporterskiej „Przykosa”, która ukaże się w przyszłym
roku, wypowiada się nasz kolega redakcyjny, Andrzej Nowak-Arczewski (drugi człon
nazwiska w celach wydawniczych).

PRZECIEŻ NIKOGO NIE
SKRZYWDZIŁEM

Zacznijmy od tytułu, który nawiązuje
do określenia terenów nad Wisłą. Idziesz
brzegiem pewny siebie, bo woda przecież
tylko po kostki. Stawiasz kolejny krok i nagle wpadasz w kilkumetrowy dół, chociaż
jeszcze wczoraj było tu płytko, bezpiecznie.
Grząski teren, wiry, silne prądy denne zrobiły swoje. I to zaledwie w ciągu kilku godzin. Zapadasz się w piasek, prawie cały w
nim chowasz, a nurt od razu ciągnie cię do
środka. I już po tobie.
Doktor Jekyll and Mister Hyde
polskiej konspiracji
To opowieść o Dionizym Medrzyckim
„Rederze”, człowieku, który zdradzał swoich dowódców, żołnierzy, kolegów, posyłał
na śmierć, katorgę, poniewierkę, wieczne
nękanie, prześladowanie, groźby, kontrole.
Potem niby nic wynosił ich na piedestał,
stawiał w rzędzie bohaterów. Doktor Jekyll
and Mister Hyde polskiej konspiracji. Przecież nikogo nie skrzywdziłem – mówił
rozbrajająco pod koniec życia.
Kim był Dionizy Mędrzycki? To absolwent Centrum Wyszkolenia Żandarmerii
w Grudziądzu z 1937 r. W okresie okupacji żołnierz Armii Krajowej w regionie
świętokrzyskim, dowódca 8.kompanii 2.pp
legionów AK, dowódca plutonu żandarmerii, oficer w sztabie 2. Dywizji Piechoty
Legionów AK, prokurator Sądu Polowego,
uczestnik wielu walk podczas akcji „Burza”,
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między innym zwycięskiej z oddziałami
Wermachtu w Cebrze koło Bogorii z 4 na
5 sierpnia 1944 r. Niemal prawa ręka wybitnych dowódców AK, podpułkownika Antoniego Żółkiewskiego „Lina”, podpułkownika Antoniego Wiktorowskiego „Kruka”.
W listopadzie 1944 r. symbolicznie
przepływa Wisłę, rozpoczyna współpracę z
NKWD i ówczesnym pułkownikiem Romanem Romkowskim, wiceministrem bezpieczeństwa publicznego. Doprowadza do
aresztowania wielu oficerów ze sztabu AK.
Tylko cudem udało mu się ocaleć, chociaż
jego koledzy z konspiracji wydali na niego
wyrok śmierci
Od 1945 r. do 1950 r. pracuje w Sztabie
Generalnym Wojska Polskiego, współpracuje z generałami: Karolem Świerczewskim,
Marianem Spychalskim, Piotrem Jaroszewiczem. Mieszka w budynku zwanym „Pekinem” przy Alei Niepodległości razem z
najwyższymi oficerami ówczesnej Polski Ludowej, potem zostaje przeniesiony na Grójecką. Bierze udział przy fałszowaniu Referendum 3xTak w 1946 r. oraz przy wyborach
do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r.
Od 1950 r. oficjalnie jest zatrudniony
w Polskich Liniach Lotniczych „Lot”, od
1952 r. – w Ministerstwie Leśnictwa, od

1959 r. w Radomiu – w Rejonie Przemysłu
Leśnego. Tak naprawdę cały czas odwiedza
kolegów z konspiracji i ich zdradza. Jeździ
na spotkania kombatantów, capstrzyki i
składa potem z nich dokładne relacje. Bierze
udział w rożnych komitetach budowy pomników, odsłaniania tablic pamiątkowych
w kościołach i później wszystko opisuje.
W pozostawionych przez niego notatkach
są także opisy niektórych członków jego
rodziny, zwłaszcza bratowej, która urodziła
się w USA, szwagra, który wyemigrował do
Kanady i przyjeżdżał do Polski.
Jego meldunki mają olbrzymią moc, siłę
sprawczą. Opisywane przez niego osoby trafiają po wojnie do więzień, giną katowane,
ich groby do dzisiaj nie są znane. Kolejne,
w późniejszych latach, są zwalniane z pracy, wzywane na przesłuchania, sprawdzane,
odsuwane na boczny tor. Utrudnia im się
normalne funkcjonowanie w społecznej
przestrzeni Polski Ludowej.
Księga życia
Po przejściu na emeryturę w 1975 r.
przestaje współpracować ze Służbą Bezpieczeństwa. Przez pięć lat, aż do śmierci
zaczyna pisać swoją księgę życia, uładzoną,
oficjalną, na pokaz, w której przedstawia
się jako wybitny kombatant ruchu oporu,
znawca polskiego podziemia. Dawnych kolegów, których zdradził, zaczyna pokazywać
jak bohaterów, jako wzór do naśladowania
przez młode pokolenia.
Najbliżsi, rodzina, koledzy z pracy, sąsiedzi z bloku dotychczas nie wiedzieli o podwójnym obliczu Dionizego Mędrzyckiego. Gdy teraz dowiadują się, różnie reagują
na jego przeszłość, od oburzenia, zdenerwowania poprzez całkowitą obojętność, próbę
tłumaczenia jego postawy aż do odrzucenia
podawanych faktów, ignorowania dokumentów. Dwa światy są w książce, tamten
dawny i nasz współczesny.
Podczas lektury wielu fragmentów pojawiają się pytania. Czy daleko odeszliśmy
od dawnych postaw? Czy czasami za kilka
lat nasi synowie i wnukowie nie będę się
nas wstydzić? Czy nie będą nas usprawiedliwiać, oburzać się, denerwować? Próba
naszkicowania portretu człowieka, który
za wszelką cenę chciał błyszczeć w różnych
momentach życia, nawet kosztem swoich
przyjaciół, kolegów, członków rodziny. I
nigdy nawet nie myślał, że jego ciemne karty biografii będą kiedykolwiek ujawnione.
Chichot historii zza grobu.

Andrzej Nowak-Arczewski, autor głośnych książek reporterskich, m.in. „My z
pałacu”. „Zmiłuj się nad nami”, „Stan do apelu. Pseudonim Tarzan”.

OPATÓW nr 2 (34), kwiecień - czerwiec 2020

nigdy nie umiera i nie znika

NIEWIDZIALNY,
CICHY ZABÓJCA

Od połowy marca 2020 r. życie mieszkańców Opatowa i okolic zmieniło się. Stało
się za sprawą wirusa SARS-Cov-2, niewidzialnego cichego zabójcy, który zaatakował świat. Wirus wywołuje śmiertelnie niebezpieczną chorobę COVID-19, na którą na
razie nie ma ani szczepionki, ani leku.
Media co prawda podawały niepokojące
informacje znacznie wcześniej, ale dotyczyły
krajów od Polski odległych, na przykład Chin.
Aby ograniczyć możliwość zakażenia
się wirusem, władze wprowadziły liczne obostrzenia dotyczące przemieszczania się ludzi,
gromadzenia, sposobów dokonywania zakupów, funkcjonowania różnych instytucji.
W mediach i w codziennych kontaktach,
głównie telefonicznych pojawiało się nowe
pojęcie: szpital jednoimienny, to znaczy leczący tylko zakażonych wirusem, powróciło
pojęcie kwarantanny.
W Opatowie ludzie podporządkowali się urzędowym zaleceniom (chociaż nie
wszyscy!), opustoszały ulice, nie pojawiały się
na nich dzieci i młodzież, zamknięto żłobki,
przedszkola, szkoły, na twarzach nielicznych
przechodniów można było zauważyć maseczki.
Funkcjonowały dobrze zaopatrzone sklepy spożywcze i zieleniaki. Gastronomia zaczęła prowadzić sprzedaż posiłków tylko na
wynos.
Nie brakowało wody, prądu i gazu.
Apteki działały sprawnie (z zachowaniem
środków ostrożności). Można było wykupić
leki, których stosowania nie można było przerwać (porozumiewając się wcześniej z przychodnią).
Za niezwykłe dotkliwe mieszkańcy uznali

kulinaria

ograniczenia dotyczące życia duchowego (zamknięte świątynie, cmentarze). Wyjątek był
tylko dla pogrzebów, w których mogło uczestniczyć najwyżej 5 osób (nie licząc duchownych). Nie było święcenia pokarmów ani
osobistego uczestnictwa w mszach świętych
podczas świąt wielkanocnych. Transmitowane przez rado i telewizję uroczystości z udziałem tylko osób duchownych dawały poczucie
uczestnictwa w ważnych wydarzeniach, ale
jasne było, że nie mogą zastąpić ich w pełni.
Szczególną troską otoczono seniorów,
grupę najbardziej narażoną na skutki koronawirusa. W wyznaczonych godzinach w
sklepach, aptekach i bankach obsługiwano
tylko seniorów. Pojawiły się komunikaty o
możliwości udzielania pomocy seniorom
przez wolontariuszy. Podano numery telefony do nich. Młodsi mieszkańcy bloków

oferowali pomoc swoim starszym sąsiadom.
Na drzwiach instytucji, sklepów, salonów
fryzjerskich umieszczono szczegółowe informacje. Dokładne wiadomości pojawiły
się w prasie i w mediach elektronicznych.

Były, niestety, również niepokojące
zjawiska, na przykład, pewnego rodzaju
napiętnowanie tych, którzy mogli mieć
kontakt z osobami zakażonymi. Dotyczyło to pracowników służby zdrowi, po
początkowym uznaniu i podziwie, kierowców, pracowników handlu. Zapominano o
wielkim poświęceniu się tych ludzi dla nas
wszystkich.
Z czasem rygory związane z koronawirusem zaczęto zmniejszać.
Warto na zakończenie przytoczyć dwa
zdania z „Dżumy” Alberta Camusa. Pierwsze z nich oznacza pozytywną ocenę większości ludzi: „(...) w ludziach więcej rzeczy
zasługuje na podziw niż na pogardę”.
Drugie jest swoistym memento: „(...)
bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika”.
Zbigniew Nogal

RYBA ZAPIEKANA Z WARZYWAMI
Składniki:
1 kg filetów z dorsza, 50 dkg marchewki, 20 dkg pietruszki, 20 dkg selera, 2 cebule, olej, sól, czarny pieprz.
Filety proszę pokroić na mniejsze kawałki, podsmażyć z obu stron. Włoszczyznę zetrzeć na tarce o grubych oczkach.
Rybę włożyć do naczynia żaroodpornego,
doprawić solą i pieprzem. Duszoną przez
chwilę włoszczyznę dodać do ryby. Wszystko zapiekać w rozgrzanym piekarniku do
180 st. C przez około 20 minut. Podawać z
ziemniakami i ulubioną surówką.
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PS. Na najbliższy czas życzymy Bożego błogosławieństwa, radości i pokoju.
By ten piękny wiosenny lecz trudny czas
koronawirusa, napełnił Was nadzieją,
mocą i wzajemną życzliwością. Życzymy
też wiele siły i wytrwałości , zdrowia i
optymizmu, a Maryja Niepokalana niech
wskazuje drogę zgodną z wolą Stwórcy.
Zapewniamy o naszej życzliwości i pamięci w modlitwie – Siostry i Podopieczne Schroniska w Lipowej.
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Janusz Turski, rok 1947, czas nauki w Opatowie,
przyjaciel Zdzisława,

Ślub Zdzisława z Anną, 1956 r. dzieci: Ewa urodzona 1957 pracowała jako nauczycielka w Ćmielowie, Elżbieta 1961 po politologii, jest
dziennikarką, mieszka we Francji

Pracownicy Powiatu Zarządu Drogowego, drugi z prawej Teofil, 1947 r.
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Delegaci 5. Zjazdu Związku Zawodowego Pracowników Dróg Kołowych RP imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa 1934 r.
W zjeździe uczestniczył Teofil Jakubowski.

Remont mostu w Opatowie,
Zdzisław Jakubowski, syn Teofila, żył w latach 1930 – 2004, miał
dwóch braci, Tadeusza (1920 - 1979
) i Stanisława (1925 – 1991). To
zdjęcie wykonane zostało około
1953 r. Ukończył szkołę podstawową w Ćmielowie, uczył się w
Ostrowcu Świętokrzyskim, potem w
Opatowie. Przed pójściem na studia
ukończył Uniwersytet Ludowy w
Pawłowicach.
Pozytywnie wyrażał się o nim
jeden z twórców uniwersytetu,
wybitny dyrektor, pedagog i pisarz
Waldemar Babinicz. Zdzisław brał
udział w zajęciach teatralnych,
muzycznych, prowadził zespół. Studiował historię i pedagogikę na
Uniwersytecie Jagiellońskim, obronił pracę magisterską „Historia
Szkoły Podwydziałowej w Sandomierzu” u dr K. Mrozowskiej w
1965 r. – opowiada pani Anna. - Jako nauczyciel zaczął pracę w
Jeleniej Górze. Potem w 1956 r. przyjechaliśmy do dziadków do
Ćmielowa. Mąż znalazł pracę w Bodzechowie, tu było miejsce,
następnie trafił do Krzczonowic, do nowej szkoły zbudowanej w
czynie społecznym. Dzieci było dużo, bardzo mili ludzie, zachęcili
go, by tam przeszedł do pracy. Darzyli go zaufaniem. Ja też tam
pracowałam, uczyłam w klasach młodszych. Potem przeszliśmy
do Bidzin, gdzie pracowaliśmy w nowej, komfortowej szkole z
parkietem, salką gimnastyczną. Stamtąd służbowo w 1968 r. mąż
trafił do liceum w Opatowie, a ja do „Jedynki”

1934 r. – Związek Pracowników Dróg Kołowych, oddział na
powiat opatowski. Prezes oddziału Teofil Jakubowski, pierwszy z
lewej w pierwszym rzędzie.

Rodzina Jakubowskich znów w komplecie, rok 1943. - Dziadziuś,
tata, babcia Aniela - pokazuje pani Ewa. – Dalej bracia taty, Tadeusz, Stanisław,
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Z albumu rodziny prezesa
towarzystwa
Jesteśmy w mieszkaniu Anny Jakubowskiej i jej córki Ewy
w Brzóstowie koło Ćmielowa. Pani Anna to żona Zdzisława, który był jednym z założycieli i pierwszym prezesem Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Opatowskiej.

Z kolei jej teść Teofil przed wojną i po wojnie pracował w
Powiatowym Zarządzie Dróg w Opatowie.
Zdzisław Jakubowski był dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego imienia Bartosza Głowackiego od 1968 do 1982 r. Pracował społecznie w wielu organizacjach i stowarzyszeniach,
między innymi w ZNP, ZHP. Przez osiem lat, od 1969 do 1977
r., kierował Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Opatowskiej. - To
była współpraca wielu ludzi – pamięta pani Anna. - Doktor
Marian Hejnicki był zaprzyjaźniony z profesorem Wiktorem
Zinem, kontaktowali się ze sobą. Profesor był znanym architektem, prowadził popularny program telewizyjny „Piórkiem i
węglem”. Zapoznał się z Opatowem. Powstała myśl, by założyć
towarzystwo. Wiktor Zin chętnie przyjechał na pierwszy zjazd.
To było duże wydarzenie dla Opatowa, dla regionalistów. Mój
mąż przez osiem lat był pierwszym prezesem towarzystwa w
latach 1969-1977. – Gdzie się tylko pokazał, ludzie go wybierali – mówi małżonka, pani Anna. - Odchodził na emeryturę
w 1984 r., miał wtedy 54 lata. Akurat w tym okresie przeżywał
trudną sytuację rodzinną. Zmarła mu mama, dziesięć miesięcy później ojciec. Rodzice sami mieszkali w Brzóstowie, my w
Opatowie, a potrzebna była codzienna opieka. Jeździliśmy więc
do nich często. Na emeryturze mąż przeniósł się do rodzinnego
domu, udzielał się społecznie, przez jedną kadencję był radnym
w gminie Ćmielów. Należał do Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska.
- Tata często jeździł do Kuratorium Oświaty w Kielcach, załatwiał wyposażenie dla szkoły, przeprowadzał remonty, wychodził do pracy za pięć ósma, wracał po dwudziestej – opowiada
córka Ewa. - I nasz dziadek i jego synowie mieli wpojony szacunek do pracy: „Jeśli coś wykonuję, robię to dobrze”.
Z kilku albumów rodzinnych wybraliśmy do naszego kwartalnika dwanaście zdjęć, które pokazują ludzi zasłużonych dla
miasta i gminy.
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Najstarsze zdjęcie pochodzi z 1920
r. – Jest na nim Teofil Jakubowski,
mój teść „dziadziuś”, tak wszyscy
mówili w domu – opowiada Anna
Jakubowska. - Urodził się w 1900
r., zmarł 29 lutego 1984. Wychowywał się u księdza, tam się nauczył
czytać, pisać. Gdy miał 18 lat ożenił
się. Chciał mieć swoją rodzinę, usamodzielnić się. I tak się stało.

Aniela z Kosików – żona
Teofila (1895 – 1983 r.),
urodzona w Miłoszewicach,
gmina Iwaniska

Przy budowie i remoncie dróg w powiecie opatowskim, od lewej
Teofil Jakubowski, Franciszek Polak siedzi na palach, dwie osoby
nie są zidentyfikowane. Dziadek Teofil w Powiatowym Zarządzie
Dróg w Opatowie, był kierowcą u starosty opatowskiego w latach
30. Nadzorował budowę dróg i mostków, ukończył kurs uruchamiania walców drogowych, bodajże w Poznaniu.
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