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prace konserwatorskie

Brama Warszawska do 
modernizacji 

Chcemy zagospodarować antresolę – 
zapowiada przewodniczący Rady Miejskiej 
Tomasz Staniek. Projekt obejmuje wyko-
nanie instalacji elektrycznej oraz podświe-
tlenie obiektu. Poprawione zostaną tynki 
i ubytki w murze w ogrodzeniu. Wnętrze 
będzie odświeżone. Koszt prac wyniesie ok. 
18 tys. zł. Połowa kwoty została pozyskana 
przez gminę ze środków zewnętrznych.

Stoimy przed Bramą Warszawską i wi-
dzimy, że do pewnej wysokości jest zbudo-
wana z kamienia. U góry nadbudowano 
attykę. Skąd się wzięła? - Niektórzy history-
cy, miłośnicy zabytków twierdzą, że to jak 
kwiatek do kożucha – mówi wiceprzewod-
niczący Andrzej Żychowski. -  Pokazują 
dawne rysunki, fotografie i twierdzą, że ta-
kiej attyki nie było. Została sztucznie dobu-
dowana. Trzeba jednak pamiętać, że brama 
była jeszcze wyższa niż obecnie. Ruiny, które 
widzimy na dawnych rycinach, pokazują, że 
obok, po stronie Placu Kolegiackiego, stały 
dość wysokie budynki i brama musiała im 
dorównywać. Upływ czasu jednak sprawił, 
że wszystko zaczęło się powoli osypywać. A 
współczesna attyka jest pomysłem znanego 
miłośnika zabytków, rysownika, prof. Wik-
tora Zina.

Wiele osób pamięta jeden z programów 
telewizyjnych „Piórkiem i węglem”, w któ-
rym prof. Wiktor Zin rysował Opatów, 
przede wszystkim Bramę Warszawską. Pod 
jego redakcją ukazała się w 1979  r. publi-
kacja Instytutu Historii, Architektury i 
Konserwacji Zabytków Politechniki Kra-
kowskiej, w której zaprezentowany został 
projekt rewitalizacji miasta.  – Jedynym wy-
konanym elementem był fragment muru na 
szczycie – przypomina Andrzej Żychowski. 
– W budynku obok planowano utworzyć 
muzeum. Nie wiem, dlaczego tak się nie sta-
ło. Ten teren już nie należy do gminy. Szko-
da, że przed kilku laty został sprzedany. 

Samorządowcy nie ukrywają, że to był 
błąd poprzednich władz, brak myślenia 
perspektywicznego. Tym bardziej, że nie-
ruchomość sprzedano za grosze, za około 
60 tys. zł.  Potem nowy właściciel sprzedał 
obecnemu czterokrotnie drożej. Obecne 
władze starały się zamienić działkę na inną, 
równie atrakcyjną, ale nic nie wskórały. Ma 

Rozpoczęła się modernizacja Bramy Warszawskiej, by dostosować ją do większe-
go ruchu turystycznego. Gmina Opatów wystąpiła do Lokalnej Grupy Działania Ziemi 
Opatowskiej z wnioskiem o dofinansowanie niezbędnych prac.     

tu powstać pizzeria, hotel, a byłoby to ide-
alne miejsce pod punkt obsługi ruchu tury-
stycznego, Muzeum Ziemi Opatowskiej.    

Jeszcze do końca nie wiadomo, jak po-
toczą się losy tego miejsca. Samorząd musi 
być nieustannie w kontakcie z właścicie-
lem nieruchomości, 
który być może zdecy-
duje się pertraktować z 
miastem. 

Brama War-
szawska została 
ufundowana przez 
kanclerza wielkiego 
koronnego na dworze 
króla Zygmunta Sta-
rego, Krzysztofa Szy-
dłowieckiego, który 
w 1514 r. został wła-
ścicielem Opatowa. 
Zbudowana została 
z kamienia na planie 
kwadratu w latach 
1520-1530. Obok niej 
wznosiły się jeszcze 
bramy: Krakowska, 
Lubelska i Sandomier-
ska i wraz z murami 
obronnymi stanowiły 
system obronny gro-
du. Nie pozostało już 
po nich śladu. Wiemy 

jedynie, w którym miejscu się znajdowały. 
Na przełomie XVII i XVIII jeszcze były 
resztki, ale zostały rozebrane, bo groziły 
zawaleniem. 

Tym bardziej trzeba dbać o Bramę 
Warszawską i o jej otoczenie. Obecnie  to 
budowla jednokondygnacyjna z drewnia-
nym stropem. W dwóch ścianach znajdują 
się dwa otwory strzelnicze. Nad arkadową 
bramą wjazdową widnieje dobrze zacho-
wany herb rodziny Szydłowieckich, Od-
rowąż, podtrzymywany przez smoka. Nad 
nim jest obraz Matki Bożej zawieszony na 
bramie przez księdza Szymona Pióro w 
1922 r., w rocznicę "cudu nad Wisłą".

(a)
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19 Szlakiem świętych

Zdjęcie na pierwszej stronie pisma  
-  Leszek Pustuła

Szybko minął czas letniego wypoczynku, a po upalnej pogodzie 
pozostały wspomnienia. W wakacyjnych miesiącach przeżywa-
liśmy w naszym mieście wiele wydarzeń kulturalnych, z których 
relację zamieszczamy w obecnym numerze kwartalnika. Do wy-
darzeń o szczególnej randze należy 90–lecie działalności oddzia-
łu PTTK oraz XXII Regionalny Przegląd Orkiestr Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP. Mieszkańcy Opatowa pamiętali o kolejnych 
rocznicach Wybuchu Powstania Warszawskiego, wybuchu II woj-
ny światowej i kampanii wrześniowej. Przybliżamy działalność 
Hufca ZHP w Opatowie oraz sylwetkę Stanisława Gano – szefa 
wywiadu polskiego. W rozbudowanej rubryce Co? Gdzie? Kiedy? 
znajdą Państwo szeroką ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży Opa-
towskiego Ośrodka Kultury, a także inne ciekawe propozycje na 
kulturalne spędzenie wolnego czasu w naszym mieście. Zachęcam 

do korzystania z tych propozycji, zwłaszcza do wzięcia udziału w 
programie na 10 i 11 listopada.

 
W związku z docierającymi informacjami o trudnej sytuacji, 

w jakiej znalazł się opatowski szpital powiatowy dzierżawiony 
przez katowicką spółkę „Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści”, Rada 
Miejska w Opatowie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Opatów są 
zdeterminowani i podjęli działania zmierzające do ratowania tej 
placówki przed upadłością. Na stronach 4-5 zamieszczamy obszer-
ny artykuł na ten temat. Prosimy na bieżąco śledzić tak ważny 
temat, jakim jest bezpieczeństwo i zdrowie. Wszyscy powinniśmy 
włączyć się w obronę naszego szpitala.

„Liczne zmyłki w tekście raczy Sznowny Czytelnik sam popawić i uwzględnić” (cytat ks. J. Wiśniewski) 
– od siebie dodamy – redakcja pracuje społecznie

20 Podróże

21 Tropem Św. Franciszka

22 Pomoc społeczna

21 Kultura

24 Zaproszenie do udziału w 

zajęciach sekcji OOK

25 Zapowiedzi, wydarzenie. 

Co, gdzie, kiedy

26 Z kart historii. Dokumenty 

rodziny Cybulskich

27-28 Stara fotografia
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szpital

W związku z narastającymi pogłoskami 
o trudnej sytuacji w opatowskim szpitalu, 
którego dzierżawcą jest katowicka spółka 
„Twoje Zdrowie” - Lekarze Specjaliści, na 
sesji w dniu 3 września br. Rada Miejska 
podjęła decyzję, by Komisja Zdrowia, Opie-
ki Społecznej i Ochrony Środowiska zba-
dała sytuację oraz zajęła stanowisko w tej 
sprawie. 

Na początku 2012 roku spółka wystąpi-
ła do Starostwa Powiatowego w Opatowie z 
wnioskiem o przesunięcie terminu płatności 
miesięcznego czynszu. Również Gmina Opa-
tów, na wniosek Spółki dzierżawiącej szpital, 
przesunęła do września termin płatności kwo-
ty 124 tys. zł., należnej Gminie z tytułu po-
datku od nieruchomości. Kłopoty dzierżawcy 
z regulowaniem zobowiązań podatkowych 
wskazują jednoznacznie na zachwianie płyn-
ności finansowej spółki – mówi przewodni-
czący Tomasz Staniek. - Bardzo niepokojąca 
jest również sytuacja pracowników szpitala. 
W lipcu wymówienia z pracy złożyło 10 
lekarzy, co stanowi połowę wyższego perso-
nelu medycznego. Również wpływają skargi 
od pielęgniarek, na warunki pracy i stosunki 
pracownicze. Wiele z nich szuka pracy w pla-
cówkach medycznych w sąsiednich miejsco-
wościach. W sumie z pracy odeszło już ponad 
40 osób w tym instrumentariuszki, które 
asystują przy operacjach. Ta sytuacja wywiera 
ogromny wpływ na poziom świadczenia usług 
medycznych. Istnieje więc zagrożenie i obawa 
społeczeństwa, że szpital przestanie istnieć. 
Odeszli ze szpitala najlepsi specjaliści, którzy 
w społeczeństwie darzeni byli zaufaniem i sza-
cunkiem. 

8 października podczas posiedzenia Ko-
misji Zdrowia Rady Miejskiej wypowiadali 
się przedstawiciele trzech związków zawodo-
wych pielęgniarek i położnych, które działają 
w miejscowym szpitalu. 

Związkowcy żalili się na konflikt między 
pracownikami i prezesem spółki dzierżawiącej 
szpital. Pielęgniarki mówiły o zmniejszającej 
się liczbie pacjentów, wręcz o przypadkach 
ucieczek tych, którzy mieli wyznaczoną ope-
rację. Powodem tych ucieczek był strach co 
do jakości świadczonych usług medycznych i 
brak zaufania do lekarzy. Pielęgniarki skarżyły 
się na wielkie obłożenie bezsensowną, ich zda-
niem, biurokracją, zajmującą zbyt wiele czasu, 
który mogłyby poświęcić pacjentom. Wypeł-
niają stosy niepotrzebnych dokumentów, któ-

rych wcześniej nie było. Pisemnie zdają raport 
z każdej minuty pracy. Prezesowi muszą tłu-
maczyć się z każdego szczegółu.

Wraz z prywatyzacją wszyscy mieli na-
dzieję, że dyrektorzy nie będą przynoszeni 
w teczkach. - Jednak na prywatyzacji szpital 
wyszedł źle, a pacjenci jeszcze gorzej – mó-
wiły kobiety ze związków zawodowych. - Za-
łoga jest chętna do współpracy, drzemie w 

nas ogromny potencjał. Przed prywatyzacją 
razem z lekarzami byłyśmy nastawione pozy-
tywnie, chociaż wiedziałyśmy, że w związku z 
przyjściem prywatnego właściciela przybędzie 
nam pracy i obowiązków. Byłyśmy jednak na 
to gotowe w imię dobra szpitala i pacjentów. 
Zwiększenie obowiązków pracowniczych nie 
jest więc dla nas problemem, wbrew temu, co 
twierdzi prezes. Problemem są głównie relacje 
interpersonalne na linii prezes – pracownicy i 
to tutaj jest miejsce powstawania konfliktów. 

- W szpitalu ubyło około dziesięć procent 
załogi – mówił przewodniczący Rady Miej-
skiej, Tomasz Staniek. Zdaniem przedstawi-
cielek związków zawodowych, istnieje obawa, 
że przy obecnym stanie zatrudnienia lekarzy, 
braku specjalistów, szpital będzie miał mniej-
sze możliwości podpisania z NFZ kontraktów 
na świadczenie usług medycznych na przyszły 
rok.

O bardzo korzystnej dla powiatu umowie 
dzierżawy mówił burmistrz Andrzej Chaniec-
ki. - Prawdopodobnie jest to najlepsza umowa 
w kraju, zabezpieczająca interes powiatu, ale 
źle wpływająca na dzierżawcę. Powiat co mie-
siąc ma zagwarantowane ponad 152 tys. zło-
tych, czyli zarabia na służbie zdrowia, na której 
zarabiać nie wolno. Trzeba zastanowić się nad 
zmianą warunków umowy tak, aby była real-
na i aby dzierżawca mógł się z niej wywiązać 
zarówno w zakresie czynszu, jak i zapowiedzi 
inwestycyjnych – zaznaczał burmistrz.

Zgodnie z umową, spółka co miesiąc płaci 
czynsz za dzierżawę nieruchomości szpitala i 
jego wyposażenia w wysokości około 150 ty-
sięcy złotych. Dodatkowo w ciągu siedmiu lat 
ma zainwestować 30 milionów złotych w do-
kończenie budowy nowego szpitala. Spółka 
– jak już zaznaczono na wstępie - ma jednak 
problemy z regulowaniem swoich bieżących 
zobowiązań. Zalega z zapłatą za czynsz. Nie 
zapłaciła też miastu ponad stu tysięcy zło-
tych podatku od nieruchomości. Początkowo 
Gmina odroczyła płatność do końca września, 
jednak z powodu nie uregulowania płatności 

i w tym terminie, aby dać dzierżawcy możli-
wość wywiązania się z zobowiązania, Gmina 
rozłożyła je na raty. Do zaległości finansowych 
dzierżawcy szpitala dochodzą też należności 
za media. Jak powiedział Grzegorz Gajewski, 
wiceprezes PGKiM sp. z o.o. w Opatowie, 
spółka zalega też 30 tysięcy złotych za wodę i 
ścieki, a 15 października mija termin płatności 
kolejnej faktury. Tomasz Staniek na spotkanie 
zaprosił prezesa spółki dzierżawiącej szpital, 
ten jednak nie przybył. Na pytania radnych 
z komisji odpowiadał  Roman Szczuchniak, 
dyrektor administracyjny szpitala. Swoje racje 
prezentował przez ponad godzinę, jednak nie 
odpowiedział konkretnie na żadne z pytań. - 
Sytuacja naszego szpitala jest szczególnie zło-
żona – przekonywał radnych. – Wielowątko-
wa i zróżnicowana. Nasz opatowski szpital nie 
jest przedsięwzięciem prywatnym. Nie można 
robić biznesu na służbie zdrowia. Jest to wręcz 
niemożliwe.

Na pytanie dotyczące pomysłu zarządu 
spółki na powstrzymanie fali odejść z pracy, 
głównie lekarzy, Roman Szczuchniak od-
powiedział, że chciałby odtworzyć obsadę 
kadrową. Zarząd gotowy jest do rozmów z le-
karzami. Niestety podczas rozmów górę biorą 
emocje. Dyrektor nie potrafił odpowiedzieć 
na pytanie przewodniczącego, czy na oddziale 
chirurgii, w związku z odejściem lekarzy, od-
bywają się planowe zabiegi.

- Czy spółka jest wypłacalna i nie stoi 
przypadkiem na skraju bankructwa? Kiedy 
zapłaci należności? – dociekał przewodniczą-
cy Staniek.

- To jest duży problem i pytanie do zarzą-
du wyższego szczebla – odpowiedział dyrek-
tor. Uspokajał, że nie jest zagrożone bieżące 
funkcjonowanie szpitala i utrata płynności 
finansowej. – Jednak gdybyśmy chcieli, przy 
obecnym stanie konta, zapłacić wszystkim 
naraz, to płynność utracimy - tłumaczył. – 
Jednak przekonanie o braku pieniędzy "na 
wszystko” jest błędne.

W dniu 8 października 2012 roku wpły-
nęła do Przewodniczącego Rady Powiatu 
Opatowskiego prośba o niezwłoczne zwoła-
nie sesji Rady Powiatu, w całości poświęconej 
sytuacji w opatowskim szpitalu. Pod pismem 
podpisali się:  radni Rady Powiatu Opatow-
skiego ze stowarzyszenia „Region Świętokrzy-
ski” Bożena Kornacka, Monika Domagała i 
Wojciech Zdyb oraz radny Prawa i Sprawie-
dliwości Roman Machul, Tomasz Staniek - 
przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie, 
Grzegorz Gajewski - prezes Stowarzyszenia 
"Region Świętokrzyski” i Krzysztof Soczewiń-
ski – obecnie prezes nowopowstałego stowa-
rzyszenia Powiat Opatowski – „Lepsze Jutro”.

Sygnatariusze pisma uzasadniali, że sytu-
acja w której znalazła się placówka wymaga 

Miasto chce ratować 
szpital powiatowy
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podjęcia natychmiastowych działań, zmierza-
jących do ochrony szpitala przed dalszą de-
gradacją.– Jak stwierdzili, ich niepokój budzi 
również fakt bagatelizowania sytuacji szpitala 
przez starostę, który wypowiadając się publicz-
nie ocenił sytuację w szpitalu "przynajmniej 
na cztery plus”. W opinii autorów pisma, taka 
wypowiedź w zestawieniu z brakiem płyn-
ności finansowej spółki dzierżawiącej szpital 
rezygnacją z pracy w placówce połowy kadry 
lekarskiej, stwierdzonymi przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia nieprawidłowościami w 
prowadzeniu dokumentacji oraz istniejącą 
w związku z tym możliwością zagrożenia dla 
zdrowia i życia pacjentów, wydaje się wypo-
wiedzią oderwaną od rzeczywistości”.

Inicjatorzy wnoszą o uwzględnienie w po-
rządku obrad sesji następujących spraw:

1. Informacji Prezesa Zarządu Twoje Zdro-
wie Lekarze Specjaliści sp. z o.o. – dr Jana 
Gniadka na temat:

a. aktualnej sytuacji finansowej Spółki dzier-
żawiącej szpital,

b. obsady personalnej oddziałów szpitala, ze 
szczególnym uwzględnieniem perspek-
tyw uzupełnienia braków kadry lekarskiej 
po rozwiązaniu umów o pracę przez 10 
lekarzy

c. perspektyw i planowanych terminów wy-
wiązania się z zobowiązań umownych, w 
szczególności dotyczących przewidzia-
nych umową inwestycji w szpital.

2. Wystąpienia przedstawiciela NFZ o/ 
Kielce w sprawie sytuacji opatowskiego 
szpitala, ze szczególnym uwzględnieniem 
wyników kontroli NFZ na oddziale chi-
rurgii naczyniowej,

3. Wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy 
Opatów – Pana Andrzeja Chanieckiego

4. Informacji Starosty Opatowskiego, a w ra-
zie jego nieobecności Wicestarosty Opa-
towskiego na temat:

a. planowanych i podejmowanych przez Za-
rząd Powiatu działań związanych z funk-
cjonowaniem szpitala, w szczególności 
dotyczących nie wywiązywania się z po-
stanowień umownych przez dzierżawcę 
oraz perspektywy ewentualnego ograni-
czenia przez NFZ kontraktów  na usługi 
medyczne na rok 2013,

b. planowanych działań Zarządu Powiatu 
oraz perspektyw działalności szpitala w 
przypadku zagrożenia upadłością spółki 
dzierżawcy,

c. informacji o przeznaczeniu środków fi-
nansowych pochodzących z pobieranego 
czynszu za dzierżawę szpitala

d. podejmowanych działań kontrolnych w 
sprawie aktualnej sytuacji w szpitalu.

5. Dyskusja w w/w sprawach.

W dniu 20 października o godz 14.30 przy bramie głównej, zaplanowano pikietę 
w obronie szpitala powiatowego w Opatowie. 

Odezwa głosi:
Drodzy Mieszkańcy Powiatu Opatowskiego, obecna sytuacja opatowskiego szpitala 

pociąga za sobą realną groźbę likwidacji kolejnych (po oddziale chirurgii naczyniowej) 
oddziałów, co może spowodować zamknięcie całej placówki. Z uwagi na bierną posta-
wę Zarządu Powiatu, który nie podejmuje żadnych działań w celu ochrony szpitala, 
podejmujemy działania mające na celu nagłośnienie problemów placówki oraz pracu-
jących tam lekarzy, pielęgniarek i pracowników obsługi.

Walczymy o: 
-  godne warunki pracy dla pracowników szpitala,
-  utrzymanie wszystkich istniejących dotychczas oddziałów szpitala poprzez stwo-

rzenie warunków gwarantujących utrzymanie kontraktów z NFZ co najmniej na 
dotychczasowym poziomie,

-  egzekwowanie przez Starostę przewidzianych umową dzierżawy inwestycji w szpi-
tal pod rygorem wypowiedzenia umowy dzierżawy spółce Twoje Zdrowie – Leka-
rze Specjaliści sp. z o.o.,

-  stworzenie lekarzom którzy zrezygnowali z pracy warunków do powrotu,
-  to, aby środki pozyskiwane przez Powiat tytułem czynszów dzierżawnych za szpital 

były przeznaczane na inwestycje w szpital. 
Nie chcemy, aby szpital w którym większość z nas się urodziła i który ze względu na 

możliwości lokalowe powinien się rozwijać,  został zlikwidowany.
Chcemy, żeby szpital funkcjonował na poziomie gwarantującym pacjentom bez-

pieczeństwo i właściwą opiekę, a nie - jak stwierdził Narodowy Fundusz Zdrowia – w 
sposób zagrażający życiu i zdrowiu pacjentów.

Chcemy, aby Starosta Opatowski - organ odpowiedzialny za zapewnienie odpo-
wiednich warunków leczenia na terenie powiatu, przestał lekceważyć sytuację w szpita-
lu i podjął działania zmierzające do naprawy istniejącego stanu rzeczy. 

V Spartakiada Środowiskowych 
Domów Samopomocy województwa 

świętokrzyskiego w Sandomierzu
30 sierpnia po raz piąty uczestnicy 

zajęć ŚDS wzięli udział w Spartakiadzie 
ŚDS województwa świętokrzyskiego w 
Sandomierzu. Zawody odbywały się w na-
stępujących konkurencjach z podziałem na 
kobiety i mężczyzn: konkurencje biegowe, 
rzut piłką lekarską dowolną techniką, skok 
w dal z miejsca i warcaby. Dzięki intensyw-
nym przygotowaniom zarówno w pracow-
ni sportowo-rehabilitacyjnej, jak również 
poza placówką, na stadionie  sportowym, 
boisku szkolnym  reprezentanci Opatowa 
zaprezentowali mistrzowski poziom.  , W 
konkurencjach biegowych i skoku w dal 
zdobyli medale srebrne, w rozgrywkach w 
warcaby - brązowe.

Kałków 2012
15 czerwca uczestnicy ŚDS po raz trzeci 

wzięli udział w Spartakiadzie Osób Niepeł-
nosprawnych, która w tym roku przebiegała 
pod hasłem „Golgota Świętokrzyska 2012” 
i odbywała się na terenie Sanktuarium Ma-
ryjnego w Kałkowie. Patronat honorowy 
nad imprezą objęli: wojewoda świętokrzy-

ski Bożentyna Pałka-Koruba oraz marsza-
łek województwa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas. Zawody sportowe poprzedziło 
nabożeństwo, następnie wszyscy przema-
szerowali do Domu Jana Pawła II, gdzie 
odbyło się oficjalne rozpoczęcie spartakia-
dy. Opatowscy zawodnicy rywalizowali w 
czterech konkurencjach indywidualnych i 
drużynowych.

(E. Chodorek, R.Wiśniewska)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie
pomoc społeczna
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z życia samorządu

Rok szkolny 2012/2013 rozpoczęty

Pilne inwestycje wodociągowe

Placówki oświatowe w gminie Opatów 
doskonale przygotowały się do nowego 
roku szkolnego. 

W Przedszkolu Publicznym w pięciu 
oddziałach ma opiekę 133 dzieci. Zatrud-
nionych jest 8 nauczycieli na pełnych eta-
tach i 1 na niepełnym, 20/25. Pełny etat 
nauczyciela wynosi 25 godzin zegarowych 
tygodniowo. Przedszkole pracuje od go-
dziny 6 do 16. - Pierwsze dwie godziny są 
płatne, następnie dwie bezpłatne, następne 
– płatne, od 12 do 15 – bezpłatne, od 15 do 
16 – płatne – mówi dyrektor przedszkola 
Anna Dziarmaga.  

W ostatnim okresie upałów wystąpi-
ły braki w dostawach wody w Kobylan-
kach i w części Jałowęs.  Tylko w ciągu 
ostatniego półtora roku aż trzykrotnie 
dochodziło do awarii sieci wodociągo-
wej w gminie. 

Wszelkie dyskusje na temat stanu urzą-
dzeń, ujęć nie są żadnym argumentem dla 
ludzi, którzy przy 30 stopniach nie mają 
wody.  - Ostatnio po raz kolejny musieli-
śmy podejmować pilne decyzje, bo strate-
giczne dopiero przed nami – nie ukrywa 
burmistrz Opatowa, Andrzej Chaniecki. 
- Trzeba kupić wodę od sąsiadów z Baćko-
wic. Jesteśmy na etapie przygotowywania 
infrastruktury technicznej, by skorzystać z 
ujęć w gminie Iwaniska. 

Niezbędne są źródła zewnętrzne, bo 
stan techniczny naszych urządzeń i ujęć nie 
pozwala na zaspokojenie potrzeb. Chodzi 
o ujęcia w Kobylanach, które są własnością 
gminy i nie są powierzone Przedsiębior-
stwu Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej oraz ujęcia w Leszczkowie. 

Burmistrz podaje, że gmina ma 67 
metrów sześciennych na godzinę w jednej 
studni w Kobylanach i z drugiej 58. Jak 
jedna odpoczywa, to druga pracuje. Po-
siada też operat na 180 metrów sześcien-
nych z Leszczkowa, gdzie pobiera około 
130.  Gdyby sieć tak skonstruować i spiąć 
maksymalny przepływ z trzech ujęć, mo-
głoby wody wystarczyć. Pojawił się taki 
pomysł w 2007 r., ale nie wyszedł nawet z 
fazy projektu. Wcześniej gmina planowała 
wykonanie odcinka wodociągu przy ulicy 
Leszka Czarnego, by połączyć zbiornik z 
siecią zasilaną z Leszczkowa. Wysokie tem-
peratury i lokalny brak wody sprawiają, że 

należy podjąć decyzję o inwestycji.  
Obecnie PGKiM założyło reduktor 

ciśnieniowy łączący Baćkowice z Opato-
wem, co powodowało uszkodzenia, bo 
sieć już nie jest najnowsza. Spółka wyłania 
teraz oferenta na zamontowanie zespołu 
hydroforów, hydrofornię przenośną, by 
korzystać z zasilania wody w Iwaniskach. 
Będzie to kosztować od 50 do 100 tys. zł. 
Ciśnienie bowiem i tu może powodować 
uszkodzenia. 

Nakłady na sieć wodociągową od 2002 
do 2011 r. były niewielkie i wyniosły zale-
dwie 177,5 tys. zł.. Na wodociąg Okalina 
–Nikisiałka Mała w 2005 r. wydano 15,3 
tys. zł, w następnym roku – 29,1 tys., w 
2007 r. – 49,9 tys., w 2010  r. – 3,9 tys., 
razem – 97,4 tys. To były środki własne 
gminy. Mapy sytuacyjne wodociągu Oka-
lina-Kolonia Tudorów kosztowały 4,1 tys. 
zł. I na tym się skończyło.

Od 2007 r. zaczęły obowiązywać środki 
zewnętrzne, przede wszystkim z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, chociaż 
później ogłaszano konkursy. Na gospodar-
kę wodno-ściekową gmina wykorzystała 
jedynie z 61,9 tys. zł dofinansowania. To 
środki śladowe. W 2011 r. rozpoczęto i 
wykonano wodociąg okaliński, co koszto-
wało 18 tys. zł. Inne samorządy skorzystały 
z wielotysięcznych i wielomilionowych 
środków, między innymi Ożarów, Bogoria, 
Ćmielów, Iwaniska, Łagów.  

- Można było wykorzystać poważne 
środki – mówi burmistrz Andrzej Cha-
niecki. - Każdy, kto złożył projekt, otrzy-
mał dofinansowanie. U nas modernizacja 
wodociągów była konieczna od dawna. 
Teraz gmina potrzebuje ogromnych środ-
ków zewnętrznych, by nadrobić wszystkie 

Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 liczy 
508 uczniów, w tym w oddziałach przed-
szkolnych – 58, szkole podstawowej – 241, 
gimnazjum – 208. Pracuje tu 48 nauczycieli, 
z czego 35 ma ograniczony wymiar zatrud-
nienia od 9/18 do 17/18. Dyrektor Ryszard 
Wosik dokładnie wylicza prowadzone w 
szkole zajęcia dodatkowe, wyrównawcze i 
rozwijające.   

W Samorządowym Zespole Szkół nr 2 
będzie pobierać naukę 604 uczniów, w tym 
w oddziałach zerowych – 83, szkole pod-
stawowej – 324, gimnazjum – 197. Zatrud-
nionych jest 60 nauczycieli, w tym 26 na 

pełnych etatach, pozostali na niepełnych, 3 
przebywa na długotrwałych zwolnieniach 
lekarskich. Dyrektor Krzysztof Skowron 
informuje o odnowieniu korytarzy szkol-
nych zgodnie z zaleceniem Państwowej In-
spekcji Pracy.  

Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła 
II w Kobylanach liczy 64 uczniów, w tym 
7 uczęszcza do oddziału przedszkolnego, 
klasy II i III są łączone. Pracuje tu 12 na-
uczycieli, wszyscy zatrudnieni są w niepeł-
nym wymiarze godzin. – Uczestniczymy od 
września w projekcie systemowym, który 
polega na indywidualizacji nauczania w 
klasach młodszych – podaje dyrektor Mar-
ta Popek. – Dzięki temu otrzymujemy nie-
zbędne materiały dydaktyczne.  

zaniedbania. Nie musi występować gmi-
na, może PGKiM, bo jest osobą prawną. 
Spółka nie działa na zasadzie komercyjnej, 
nie należy rozpatrywać jej pod względem 
zysków i strat. Ma dobrze świadczyć usługi 
publiczne i w miarę przyzwoicie się bilan-
sować. 

Przez całe wakacje dzieci z Opatowa 
i okolic uczestniczyły w zajęciach prowa-
dzonych przez instruktorów Opatowskie-
go Ośrodka Kultury. Podczas pierwszych 
dwóch tygodni lipca odbywały się półko-
lonie „Lato w mieście”. 

Dzieci uczestniczyły w grach, zaba-
wach, konkursach i spotkaniach. Najmłod-
si uczestniczyli w wycieczkach, w tym do 
podziemi opatowskich, Krzemionek i Ku-
rozwęk. Dzieci miały okazję poznać pod-
komisarza Andrzeja Kolerę i aspirant Agatę 
Frejlich  z Komendy Powiatowej Policji w 
Opatowie oraz dowiedzieć się, jak bezpiecz-
nie spędzać wakacje. 

Uczestnicy półkolonii chętnie brali 
udział w zajęcia w godzinach od godziny 9 
do 13, a z dnia na dzień grupa stawała się 
coraz liczniejsza. Dzieci rysowały na asfal-
cie, bawiły się na placu zabaw, jadły obiady 
w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2, któ-
ry oprócz OOK i Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych był 
jednym z organizatorów ,,Lata w mieście’’. 

Podczas uroczystego zakończenia pół-
kolonii obecny był zastępca burmistrza 
Krzysztof Wróblewski, który wraz z dy-
rektorem OOK Andrzejem Klimontem 
wręczył dzieciom upominki i pamiątkowe 
dyplomy. Chociaż półkolonie zakończyły 
się, dzieci nadal odwiedzały OOK. 

Półkolonie
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wielki jubileusz 

Święto krajoznawców  
i przewodników 

PTTK w Opatowie promuje tak znane 
miejsca, jak przede wszystkim Opatów z jego 
zabytkami, kolegiatą św. Marcina z Tours, jed-
nym z niewielu zabytków sztuki romańskiej na 
terenie Polski, klasztorem, 500-metrową trasą 
podziemną otwartą w 1984 r.,  Karwów jako 
miejsce urodzenia kronikarza, błogosławione-
go Wincentego Kadłubka, zamek Krzyżtopór, 
jeden z największych obiektów XVII-wiecznych 
na terenie ówczesnej I Rzeczypospolitej. 

Pionierem turystyki na ziemi opatowskiej 
był dyrektor pierwszej szkoły Jan Słomka. który 
w 1923 r. pobudził działania krajoznawcze. To 

wtedy nauczyciele założyli klub, organizowali 
wycieczki, szkolenia bibliotekarskie, kursy. Tę 
działalność kontynuował potem Stefan Kotar-
ski. W 1932 r. klub działał na dużą skalę. Wtedy 
organizowane były kursy dla 48 przewodników, 
co jest liczbą dość sporą na ówczesne czasy. 

Do znanych działaczy, liderów ruchu tury-
stycznego na ziemi opatowskiej należą: prezes 
oddziału Zofia Niedbała, wiceprezes Walde-
mar Węglewicz, skarbnik, przewodnik – Jan 
Ścibisz, przewodnik Eugeniusz Niedbała, Ro-
zalia Piotrowicz, Janina Sobala, Katarzyna 
Religa. 

- Dzisiaj turystyka to priorytet  – powie-
dział podczas uroczystości burmistrz An-
drzej Chaniecki. - Mamy piękną kolegiatę, 
kościół bernardyński, trasę podziemną. Jest 
jednak wiele problemów nierozwiązanych. 
Jeśli poważnie myśli się o turystyce, to nie 
stawia się płotu przy Bramie Warszawskiej. 
Nie sprzedaje się działki, nie rozwala budyn-
ku. Gdybym ja to zrobił, to bym się wsty-
dził. W tym miejscu powinien być punkt 
informacji turystycznej, by ruch wycieczek 
skonsolidować i powiązać. Aż się prosi, by 
w miniaturze zrekonstruować chociażby w 
formie planszy, cztery bramy, z których do 
dzisiaj została tylko Warszawska. Nikt na to 
nie wpadł, chociaż to żywa historia.  

Burmistrz Andrzej Chaniecki i prze-
wodniczący Rady Miejskiej Tomasz Staniek 
wręczyli prezes PTTK Zofii Niedbale jubi-
leuszowy grawerton i oprawioną fotografię 
zarządu krajoznawców z 1935 r. To wtedy 
wokół Stefana Kotarskiego, jak powiedział 
wiceprzewodniczący rady, Andrzej Ży-
chowski, skupili się ci, którzy działali w tu-
rystyce opatowskiej. Spośród osób widocz-
nych na zdjęciu jeszcze żyje tylko Maria 
Rychlewska.

Prezes Zofia Niedbała podziękowała 
burmistrzowi za pomoc w organizacji jubi-
leuszu, wsparcie, rady. Przedstawiła też róż-
ne formy działalności oddziału, rajdy, szla-
ki, wydawnictwa, wystawy, filmy. Zasłużeni 
działacze, dyrektorzy, przedstawiciele po-
szczególnych oddziałów PTTK, sympatycy 

22 września miejscowy oddział PTTK obchodził 90-lecie ruchu krajoznawczego 
oraz  225-lecie turystyki na ziemi opatowskiej. Organizację jubileuszu wsparł Urząd 
Miasta i Gminy w Opatowie. 

turystyki, przewodnictwa otrzymali od niej 
pamiątkowe dyplomy i medale upamiętnia-
jące dwa jubileusze. 

Podczas uroczystości członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz 
Kotowski na pamiątkę przekazał prezes 
grafikę przedstawiającą Opatów. - Jeśli mó-
wimy o PTTK, mamy na myśli wszystkie 
zdarzenia, ludzi, którzy swą pracą promo-
wali nasze wspaniałe zabytki – podkreślił. 
– Zachęcam do współpracy z sąsiednimi 
gminami, powiatami Turystyka to promo-
cja ziemi opatowskiej, to obszar wpisany w 
strategię województwa 2007-2013. Wiele 
przemawia za tym, że będzie to też element 
strategiczny w latach 2014- 2020.  
Ważnym momentem uroczystości było po-
święcenie sztandaru opatowskiego PTTK 
podczas mszy w opatowskiej kolegiacie 
sprawowanej przez księdza prałata Micha-
ła Spocińskiego. Podczas uroczystości w 

Opatowskim Ośrodku Kultury skarbnik 
Zarządu Głównego PTTK Jerzy Kapon 
uhonorował sztandar Srebrną Honorową 
Odznaką PTTK. - 

- Nowy sztandar jeszcze nigdy nie został 
tak szybko uhonorowany – nie ukrywał. - 
Zarząd Główny docenił wszystkich, którzy 
tworzyli tu podwaliny ruchu turystycznego 
i krajoznawczego. 
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wielki jubileusz 
W części referatowej znany dziennikarz 

i regionalista Józef Myjak wyjaśnił, skąd się 
wziął jubileusz 225-lecia turystyki na ziemi 
opatowskiej. - Dla niektórych to szokująca 
data, ale takie są fakty – powiedział. –Uzna-
jemy, że pierwszym turystą był nasz ostatni 
król Stanisław August Poniatowski, który 
nawiedził ziemię opatowską w czerwcu 
1787 r. Uczestniczył we mszy świętej w ko-
legiacie opatowskiej. Następnie udał się do 
Iwanisk, skąd pojechał konno do Ujazdu, 
by podziwiać obiekty naszych przodków.

Dr Cezary Jastrzębski z Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego mówił o dziedzic-
twie kulturowym na ziemi opatowskiej. 
Uroczystościom towarzyszyły imprezy to-
warzyszące, projekcja filmu „Z dziejów kra-
joznawstwa”, wystawa fotograficzno-doku-
mentacyjna, zwiedzanie opatowskiej trasy 
podziemnej. 

W kościele  O.O. Bernardynów odbył 
się 16 września koncert muzyki poważ-
nej. W programie „Muzyczne impresje” 
wystąpił Kwartet Smyczkowy „Omega” 
Filharmonii im. Oskara Kolberga w Kiel-
cach. 

Ojciec Tacjan Mróz, gwardian klasz-
toru, powitał mieszkańców, sympatyków 
muzyki, organizatorów i sponsorów wie-
czoru. Przypomniał, że koncert odbywa się 
w świątyni, która w ostatnim czasie została 
odnowiona i tym samym odzyskała swoje 
pierwotne piękno. 

Kwartet Smyczkowy zaprezentował 
walce wiedeńskie J. Straussa, utwory salo-
nowe W.A. Mozarta, dzieła J. Brahmsa, nie-
zapomniany menuet Luigi Boccheriniego. 

Melomani usłyszeli także kompozycje: J.S. 
Bacha, F. Goseca, F.Kraislera, F. Schuberta, 
J.Pachelbela, A.Vivaldiego. 

Muzycy grali w składzie: Aleksander 
Rudkowski - kontrabas, odpowiedzialny 
również za opracowania utworów, Krysty-

na Goncerzewicz - skrzypce, Dorota Bała-
ga - wiolonczela, Marian Kupisz – altówka. 
Śpiewała i  opowiadała o dziełach mistrzów 
muzyki poważnej Agnieszka Nowak - Za-
góra.

 Publiczność wypełniła całą świą-
tynię. Żywiołowo reagowała na wykonywa-
ne utwory, włączała się nawet w wykonanie 
utworów „Ave Maria” i „Czarna Madonno”.  
- Słowami Fausta należałoby wypowiedzieć 
wrażenia: Chwilo trwaj! Tak jesteś piękna 

– powiedział po koncercie ojciec 
gwardian. - Przeżyliśmy nieza-
pomniane wrażenia. Chociaż 
te piękne chwile krótko trwają, 
to jednak na długo pozostają 
w naszych sercach. Ta muzyka 
uspokaja, rozwija, sprzyja reflek-
sji. Pan Bóg, który jest pełnią 
piękna pozwolił nam dzisiaj do-
świadczyć rąbka swojego piękna 
w usłyszanym koncercie. Ludzie 
potrzebują wzniosłych przeżyć, 
czego jesteśmy świadkami.

Organizatorami koncertu 
Muzyczne Impresje było Stowa-
rzyszenie Region Świętokrzyski, 
Opatowski Ośrodek Kultury 
oraz Klasztor Bernardynów.

Koncert w klasztorze

Scena 
dla wszystkich

W gorące popołudnia 15, 22 i 29 lip-
ca oraz 5, 15 i 19 sierpnia od godziny 17 
do 21 w rynku opatowskim odbywały się 
imprezy pod hasłem „Scena dla wszyst-
kich”. 

Instruktorzy Opatowskiego Ośrodka 
Kultury przygotowali wiele zabaw i kon-
kursów dla najmłodszych. Każdy uczest-
nik otrzymywał upominek. Opatowianie  
mogli pobawić się przy dźwiękach muzyki 
weselnej i biesiadnej. Gościły zespoły: „IM-
PULS” z Sadłowic, „SDL” z Ćmielowa, 
„MARKENS”, „IBIS”, „FAKT”, „MIL-
LENIUM”, „GRAFITT”, Koło Muzycz-
ne Domu Kultury w Ćmielowie, Studio 
Piosenki Opatowskiego Ośrodka Kultury 
i Koło Muzyczne Domu Kultury w Ćmie-
lowie.

a
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Pierwsza męska drużyna skautowa powstała w 
Opatowie w 1916 r. Jej założycielami byli: Stani-
sław Dubois, znany późniejszy działacz PPS, Piotr 
Jancza, komendant Hufca Opatów w latach 1919 
– 1930, Jerzy Czerwiński, późniejszy komendant 
Hufca Sandomierz i nauczyciel szkół opatowskich, 
Stefan i Wacław Judyccy, późniejsi znani opatowscy 
prawnicy, Jan Borcuch, Marian Mączka, Kazi-
mierz Sarzyński i Władysław Demkowski. Hufiec 
męski wchodził w skład Chorągwi Radomskiej ZHP. 
Drugą drużynę męską im. Tadeusza Kościuszki przy 
Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego założył 15 
października 1917 r. nauczyciel Jan Bondera.  

Piękną kartę zapisali opatowscy harcerze pod-
czas wojny polsko-sowieckiej. Trzech spośród ochot-
ników było rannych, dwóch dostało się do niewoli, 
trzech, Władysław Jancza,  Stanisław Stępniewski i 
Stanisław Ćwikła, poległo na polu chwały. Harcerze 
uczestniczyli w I Narodowym Zlocie Harcerskim 
na Siekierkach pod Warszawą,  w II Narodowym 

Zlocie w Poznaniu (1929) oraz Jubileuszowym 
Zlocie w Spale. Czterech z nich, Julian Hendler, 
Jerzy Czerwiński, Stefan Gnatowski i Jan Gliński, 
brało udział w Międzynarodowym Zlocie Skautów 
w Gödöllö na Węgrzech w 1933 r. Podczas II wojny 
światowej Związek Walki Zbrojnej, podporządko-
wał sobie podziemne harcerstwo męskie, tj. „Szare 
Szeregi”, które w Opatowie organizowali nauczycie-
le Kazimierz Wrona i Jerzy Czerwiński.

W okresie międzywojennym harcerstwo żeńskie 
miało osobne władze i odrębne struktury. Pierwsza 
drużyna żeńskie powstała w Opatowie w 1916 r. z 
inicjatywy Zofii Musialskiej, następna przy gimna-
zjum z inicjatywy Zofii Bonderówny. Pierwszym 
komendantem drużyn żeńskich była nauczycielka 
Helena Techman, następnie Wacława Borowicz. W 
przeddzień wybuchu wojny Hufiec Opatów liczył 
10 drużyn zrzeszających 250 dziewcząt i trzy gro-
mady zuchowe.

pasjonaci, społecznicy

Hufiec ZHP Opatów

Hufiec Rycerstwa Opatowskiego 

Na początku roku szkolnego druhowie 
tradycyjnie wzięli udział  w biwaku, który 
zaliczany jest do Harcerskiego Startu. - 
Pokazujemy, co można robić w ZHP, czy 
warto zakładać mundur i dlaczego – mó-
wią druhowie, podharcmistrz Dariusz 
Bińczak i podharcmistrz Andrzej Żychow-
ski. - 11 listopada zawsze odbywa się 
zlot Hufca Opatów. Organizujemy też kurs 
drużynowych i zastępowych. 

Druhowie uczestniczyli na początku 
września w obchodach 100-lecia harcer-
stwa na ziemi świętokrzyskiej, które odby-
ły się w Nowej Słupi. Zamierzają reaktywo-
wać Rajd Opatowski, który miał charakter 
ogólnopolski. Co roku odwiedzane są inne 
miejscowości powiatu, obecnie na trasie 
będą:  Strzyżowice, Ujazd, Iwaniska, Krę-
pa. Rajd trwa 2-3 dni. 

Obecnie hufiec liczy około 400 osób. 
Do najmłodszych należą: Gabriel Śmiguła, 
Katarzyna Chodorek, Aleksandra Chodo-
rek, do najstarszych – druhowie senioro-
wie, druh harcmistrz Ryszard Romańczyk, 
druhna Stanisława Filarowska. 

Komenda Hufca ma swoją stanicę 
w Dąbkach nad Bałtykiem, gdzie odpo-
czywa co roku kilkuset harcerzy. W ostat-
nie wakacje harcerze przebywali tam już 
17 raz. W całej akcji letniej uczestniczyło 
około 700-900 osób, z hufca –około 200.

Podharcmistrz Michalina Filarowska 
jest obecnie komendantem hufca, Da-
riusz Bińczak pełnił tę funkcję do 2005 
r., obecnie jest komendantem Kieleckiej 
Chorągwi. Andrzej Żychowski jest dru-
gą kadencję członkiem Sądu Krajowego 
ZHP, wcześniej jedną kadencję pracował 
w Radzie Naczelnej. Wcześniej Opatów 
nie miał swoich przedstawicieli we wła-
dzach centralnych.   

Hufiec powstał w 1916 r. Od 1991 r., 
co pięć lat. odbywają zloty z okazji kolej-

nych  rocznic, uroczystości. 
Została wydana książeczka 
„80 lat harcerstwa w Opa-
towie”, następnie na 90-le-
cie powstało wydawnictwo 
albumowe. Druh komen-
dant obiecuje, że na 100-le-
cie harcerstwa w Opatowie 
też ukaże się publikacja. 

Hufiec ma cztery 
sztandary. Jeden pochodzi 
z 1948 r. - z obrazem Mat-
ki Boskiej, drugi – z okre-
su organizacji czerwonego 
harcerstwa 1954-1955, 
trzeci – z początku lat 70., 
gdy hufiec nosił imię gene-
rała Karola Świerczewskie-
go, obecny - z 1996 r., któ-
ry wyszyła harcerka Maria 
Żmudzińska z Opatowa.

Druhowie z Opatowa przed siedzibą ZHP, od lewej druh harc-
mistrz, Dariusz Bińczak, komendant Kieleckiej Chorągwi, Gabriel 
Śmiguła, Patrycja Głuszek, Przemysław Zasuwa, Justyna Węgle-
wicz, harcmistrz Andrzej Żychowski. 

Hufiec od prawie 3 lat skupia mło-
dzież i osoby dorosłe, które chcą kulty-
wować tradycje rycerskie i patriotyczne. 
Hufiec posiada trzy sekcje: łucznicza, 
szermiercza i tańca dawnego. Uczestni-
cy zajęć obowiązkowo deklarują udział 
w dwóch sekcjach. Członkowie Hufca 
uczestniczą w turniejach rycerskich, 
pokazach historycznych. Członkowie  
Hufca brali udział jako statyści w filmie 
„Gabriel”.

Celem Hufca Rycerstwa Opatow-
skiego jest kultywowanie i propagowa-
nie  tradycji rycerskich i patriotycznych, 
poznanie historii oręża polskiego, stoso-

wanie się do wzorców zacho-
wań rycerskich, nauka współ-
zawodnictwa sportowego w 
strzelaniu z łuku i szermierce. 
Młodzież poszerza swoja wie-
dzę historyczną, przygotowuje 
pokazy w szkole. W br Hufiec 
zainicjował obchody wybuchu 
Powstania Warszawskiego. 

Zajęcia Hufca Rycerstwa 
Opatowskiego odbywają się 
w każdy piątek od godz. 16 
do godz. 19 na boisku lub sali 
gimnastycznej Samorządowe-
go Zespołu Szkół nr 2 w Opa-

towie.
Zapraszamy na naszą stronę internetową 

www.hufiecrycerstwaopatowskiego.npx.pl
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z kart historii

Wspomnienie Września
(Z zapisków Bronisława Ostrowskiego)

 „Sierpień 1939 roku dobiegał końca. 
Europa była jednym wielkim detonatorem 
wybuchowym a płonącą żagiew trzymał w 
ręku i w każdej chwili mógł podłożyć pod 
ten okropny detonator - Adolf Hitler, któ-
remu naród niemiecki powierzył swój los 
i narodów Europy. Patrząc na szaleńcze 
działania Hitlera, który do białości roz-
palił szowinizm niemiecki, nie było żadnej 
wątpliwości, że nie zawaha się przed tym 
zbrodniczym czynem . Wśród polskiego 
społeczeństwa panował pozorny spokój, 
lecz napięcie nerwowe dochodziło do granic 
możliwości.

Na niemieckie prowokacje Polska odpo-
wiadał godnie, spokojnie i zdecydowanie. 
Władze nawoływały ludność do spokoju i 
rozwagi, nie dając się sprowokować.

Duża część społeczeństwa polskiego 
przestała wierzyć, że pokój da się utrzymać 
wbrew zapewnieniom zachodnich mężów 
stanu, ze to co się dzieje w Niemczech jest 
grą i szantażowaniem przez Hitlera. Za-
rządzenia, które płynęły od władz central-
nych, wskazywały na to, że Polska poważ-
nie liczy się z wybuchem wojny w każdej 
chwili.

W sierpniu 1939 roku, Magistrat 
miasta Opatowa otrzymał zarządzenie 
aby księgi ludności i księgi wieczyste zo-
stały przewiezione do Krakowa celem ich 
ochrony i zabezpieczenia. Następnie wła-
dze zarządziły dokładny spis warsztatów 
rzemieślniczych i ich możliwości dla celów 
wojskowych. Pod koniec sierpnia 1939 
roku ukazała się zarządzenie do ludności 
cywilnej, aby jak najliczniej stawiła się z 
łopatami do kopania rowów. Na wezwanie 
to ludność stawiła się gremialnie a zwłasz-
cza Żydzi - manifestując w ten sposób wolę 
walki z Hitlerem. Wreszcie płonąca żagiew 
został podłożona pod ładunek i potężny de-
tonator w ciągu jednej nocy z 31 sierpnia 
na 1 września 1939 roku zmienił zupełnie 
życie poszczególnego mieszkańca Europy a 
zwłaszcza Polski.

W drugim dniu wojny do Opatowa za-
częły napływać olbrzymie masy uchodźców 
ze Śląska i Katowic. Pierwsze bomby spa-
dły na miasto w drugim dniu września i 
od tego czasu stały się plagą ludności, która 
ponosiła straty w zabitych i rannych.

Od bomb zginęło kilkadziesiąt osób, 
m.in. znany szewc z Opatowa Wiśniewski. 
Z uciekinierów, na cmentarzu , powiesił się 

komisarz Policji z Katowic, nie wytrzymu-
jąc napięcia nerwowego.

Niemieckie wojska zbliżały się do Opa-
towa, wtedy to Starosta Opatowski Bołdok, 
wezwał kilku starszych mieszkańców mia-
sta, cieszących się zaufaniem miejscowych 
obywateli i utworzył Komitet, który miał 
się opiekować miastem na czas ewakuacji 
władz. Zbliżające się wojska niemieckie do 
miasta w dniu 7 września 1939 roku były 
bardzo słabo atakowane przez nasze woj-
sko. W wyniku tego oporu zginęło około 10 
żołnierzy polskich i 4 Niemców oraz sied-
miu mieszkańców zostało rannych w sa-
mym mieście. W odwet Niemcy zniszczyli 
część miasta, paląc domy z miotaczy ognia 
w rynku i na ulicy Sienkiewicza, gdzie spło-
nął gmach, w którym mieścił się magistrat. 
W gmachu tym bronił się samotnie jeden 
żołnierz polski i tam został spalony.

Po wkroczeniu do miasta, nieprzyja-
ciel ustanowił Komendę Wojskową „Ord-
skommando”. Komendantem został major 
Schaefer, który zainstalował się w domu 
przy ulicy Sienkiewicza nr 4. Komendant 
wojenny powołał Komitet Obywatelski z 
mieszkańców miasta, w skład którego we-
szło kilka osób, z Komitetu powołanego 
przez Starostę Bołdoka . Następnie powo-
łano pracowników Magistratu i Służbę 

Porządkową i tak zaczęła się ciemna noc 
okupacji dla Opatowa.

Przewodniczącym Komitetu został 
miejscowy adwokat Stanisław Ornatkie-
wicz a po kilku dniach zastąpił go Stani-
sław Kulak, obrońca sądowy, który na tym 
stanowisku był do sierpnia 1944 roku, bro-
niąc jak tylko mógł interesów miejscowej 
ludności polskiej."

Bronisław Ostrowski urodził się 9 lipca 1913 r. w Opatowie, zmarł 8 
listopada 1997 r. Pochowany jest na miejscowym cmentarzu. W latach 

okupacji hitlerowskiej był jednym z najaktywniejszych uczestników Ruchu 
Oporu na Ziemi Opatowskiej. Do Armii Krajowej wstąpił 2 lipca 1943 r. 

i był w niej do 1 lipca 1944 r., działał pod pseudonimami „Cichy” i „Bor-
ski”, był szefem KEDYW-u na terenie miasta. 

Bezpośredni uczestnik wielu akcji odwetowych na okupancie na terenie 
Opatowa i okolic. Po wojnie działał jako przeciwnik władzy komunistycz-
nej  w  organizacji Wolność i Niezawisłość na terenie Obwodu Opatów 

w latach 1946-1947.

Aresztowany przez UB 6 stycznia 1947 r. od władzy komunistycznej dostał 
2 wyroki śmierci , następnie amnestiowany na okres 10 – 15 lat.

W więzieniach PRL przesiedział  łącznie 10 lat – zwolniony z więzienia 
w Sieradzu 7 stycznia 1957 r. 

Przez władze Polski Podziemnej i Rządu na Emigracji odznaczony Krzy-
żem Walecznych i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 

(pokwitowanie  z dnia 4 maja 1995 r.)

Na podstawie oświadczenia rodziny Bronisława Ostrowskiego opracował 
Marek Baradziej.
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Z życzeniami u żołnierza 
września 1939 r. 

Podczas spotkania, w którym uczestni-
czyła rodzina Józefa Wieczorka, dzieci, wnu-
ki, prawnuki, burmistrz Andrzej Chaniecki 
życzył mu dużo zdrowia oraz zadowolenia. 
Zwrócił uwagę na fenomenalną pamięć oraz 
jasność umysłu seniora. W rozmowie pytał, 
jak zapamiętał postać Józefa Piłsudskiego. 
Chciał wiedzieć, jaki był jego stosunek do 
Marszałka. - Piłsudskiemu zawdzięczamy 
niepodległość tą w 1918 roku i potem odpar-
cie nawały bolszewickiej – odpowiadał Józef 
Wieczorek. – Być może inaczej potoczyłyby 
się losy wojny 1939 r., gdyby jeszcze żył. 

Przewodniczący Tomasz Staniek przypo-
mniał, że spotkanie odbywa się w przeddzień 
73 rocznicy wybuchu II wojny światowej. W 
imieniu Rady Miejskiej przekazał seniorowi 
wyrazy najwyższego szacunku i uznania za 
trud oraz poświęcenie, które złożył jako żoł-
nierz wojny obronnej we wrześniu 1939 r. 
Życzył zdrowia na dalsze lata życia oraz zado-
wolenia z dobrego spełnienia swojej misji. O 
jego długim życiu oraz szczęśliwej rodzinie, 
która gromadzi się, by obchodzić jubileusz, 
wyraził się, że są dla niego nagrodą. – Za-
chował pamięć o ojczyźnie, gdy przebywał w 
obozie i przez siedem lat tułał się po Euro-
pie – powiedział przewodniczący. - Nadzieja 
wolności nie zgasła w jego sercu. Po wojnie 
założył rodzinę, uprawiał ziemię, wychował 
czworo dzieci. W XXI wieku jest dla młode-
go pokolenia wzorem Polaka, patrioty. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej Toma-
szem Stańkiem w przeddzień 73 rocznicy wybuchu II wojny światowej odwiedzili żoł-
nierza września 1939 r., mieszkańca Nikisiałki Małej, 99-letniego Józefa Wieczorka. 
Wspólnie z nimi przybyli przedstawiciele Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Przedstawiciele Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych, Koła Miejsko-Gminnego w 
Opatowie przybyli w składzie: prezes Feliks 
Krawczyk, członkowie - Stanisław Gołyski, 
Tadeusz Wójcik, Maria Bielecka. – To ostat-
ni w naszym kole żołnierz wojny obronnej 
1939 r. – podkreślali. – Skromny człowiek, 
uczciwy. Zasłużył się naszej ojczyźnie. Wal-
czył, pracował, ale mało mówi o sobie. 

Józef Wieczorek urodził się w Nikisiał-
ce Małej 6 marca 1913 r., w przyszłym roku 
skończy więc 100 lat. Gdy wybuchła wojna, 
3 września 1939 r. zgłosił się do jednostki 
w Sandomierzu, gdzie otrzymał powołanie. 
Całe biuro już przerzucono za Wisłę do 
Trześni, bo Niemcy szybko zajmowali ko-
lejne tereny. 8 września wkroczyli do San-
domierza. 

23 września 1939 r. Józef Wieczorek 
trafił do niewoli w Józefowie. Przebywał w 
obozie w Łańcucie, potem został wywiezio-

ny na roboty do Niemiec, Na wiosnę 1940 
r., gdy nie podpisał cywilnej listy niemiec-
kiej, wywieziono go na roboty pod granicę 
francuską. Przez pierwszy rok w niewoli nie 
otrzymywał żadnych listów od rodziny. – 
Już uważali mnie za zabitego – żartuje. – Na 
szczęście potem listy zaczęły przychodzić. 

Amerykanie wyzwolili go w 1945 r. 
Gdy dowiedzieli się, że był żołnierzem, zo-
stawili go do obsługi, pilnowania Niemców, 
transportów. W 1947 r. wrócił z Zachodu 
do Polski. Rodzice już nie żyli, młodszy brat 
Julian zajmował się gospodarstwem. Potem 
wspólnie pracowali na 10 morgach. Siali 
pszenicę, żyto, jęczmień, sadzili ziemniaki. 
- Brat postawił się na nowej placówce, a ja 
zostałem na starych śmieciach - mówi. 

W wieku 39 lat, w 1952 r., wziął ślub z 
dziewczyną z sąsiedniej wioski, Genowefą. 
Wychował czworo dzieci: Danutę, rocznik 
1952, najstarszą, która mieszka na Śląsku, 
Ewę – 1961, Janusza - 1954, Henryka – 
1956. Ma troje prawnuków, w tym dwoje 
jest w Wielkiej Brytanii. Córka siostry jest 
mężatką i przebywa w Anglii. 

Gospodarstwo przekazał synowi Hen-
rykowi, pobiera emeryturę rolniczą. - Wiele 
przeżyłem, wiele ludzi spotkałem na swej 
drodze – mówi. - Uczestniczyłem w wielu 
różnych sytuacjach. Wróciłem na biedę, ale 
dzieci wychowałem, wykształciłem. Jestem 
zadowolony. Teraz cieszę się, jak do mnie 
przyjeżdżają. 

(a)

Zdjęcie rodziny Józefa Wieczorka i jego żony Genowefy. Pierwszy rząd na dole, od lewej: 
wnuk Kamil Kulpa, żona wnuka Magdalena z córką Anią, drugi rząd – wnuk Grzegorz Wie-
czorek, syn Henryk, Józef Wieczorek, żona Genowefa, córka Ewa Kulpa, trzeci rząd – Łukasz 
Wieczorek, syn Janusz Wieczorek, synowa Grażyna Wieczorek, zięć Andrzej Kulpa, z tyłu – 
wnuk Sebastian Kulpa.

Józef Wieczorek, skromny człowiek, uczci-
wy, zasłużył się naszej ojczyźnie.
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Szef wywiadu polskiego  
z Opatowa 

wybitni mieszkańcy

Stanisław Gano, 
który urodził się w 
Opatowie, był podczas 
II wojny światowej 
szefem wywiadu pol-
skiego w Londynie. 
Współpracował z ge-
nerałem Władysła-
wem Sikorskim, po 
wojnie generał Włady-
sław Anders mianował 
go na stopień genera-
ła brygady. 

Urodził się w 1895 r. w rodzinie, która 
mieszkała w Opatowie od połowy XIX w. 
Jego dziadek był notariuszem, podobnie 
ojciec, który udzielał się społecznie i na po-
czątku XX w. kierował strażą pożarną. Sta-
nisław wyjechał z Opatowa w połowie 1913 
r. Uczył się w Szkole Handlowej w Rado-
miu, potem w latach 1914-1916, studiował 
w Rosji, w Instytucie Dróg i Mostów w Mo-
skwie. Został zmobilizowany do wojska. 

Wybitnie zdolny
- Jak trafił do wojskowych służb specjal-

nych? – zastanawia się Marek Lis, historyk, 
pracownik filii Wojewódzkiej Biblioteki 
Pedagogicznej w Opatowie: autor najob-
szerniejszego opracowania o generale Sta-
nisławie Gano, które zostało zamieszczone 
w „Roczniku Muzeum Historyczno-Arche-
ologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim” 
w 2000 r. 

Najważniejsze informacje o jego służbie 
przedwojennej znajdują się w Centralnym 
Archiwum Wojskowym. Wyróżnił się w 
czasie wojny polsko-bolszewickiej. Otrzy-
mał czterokrotnie Krzyż Walecznych i 
Krzyż Virtuti Militari V Klasy. Zdarzały się 
przypadki, że oficerowie byli tak często od-
znaczani. To był jednak ewenement. Gano 
od razu został zauważony. Wysuwano go na 
poszczególne, coraz wyższe stanowiska. W 
aktach archiwalnych czytamy, że co kilka 
lat był awansowany i nagradzany. Wszystkie 
opinie są bardzo pochlebne: „Inteligencja 
bardzo duża, zdolności kierownicze, organi-
zacyjne. Wybitny oficer w pracy sztabowej. 
Zupełnie ukształtowany charakter, dodatni, 
duża inteligencja”. 

Podlegały mu wszystkie służby specjalne 
Pracował w wywiadzie od 1926 r. Później 

był przesuwany na stanowiska w pułkach 

liniowych, by nabrać praktyki, doświadcze-
nia. Powrócił do wywiadu w połowie 1939 
r. Został szefem biura techniki, organizował 
pracę ludziom sobie podległym, fałszerstwa 
dokumentów. W 1939 r. polecono mu, by 
zajął się jego ewakuacją. Biuro znajdowało 
się w siedzibie polskiego wywiadu, w Szta-
bie Głównym, w rejonie obecnego Placu 
Zwycięstwa w Warszawie. 

Gano wszystko ewakuował, najpierw 
do Rumunii, potem do Francji i Wielkiej 
Brytanii. - Nie ma o tym konkretnych infor-
macji, ale możemy się domyślać, że wykonał 
wszystko prawidłowo- mówi 
Marek Lis. - Był zastępcą 
szefa Oddziału II, zastępcą 
szefa wywiadu. 5 listopada 
1941 r. został szefem Od-
działu II Sztabu Naczelnego 
Wodza w Londynie, wywia-
du i kontrwywiadu. Pod-
legały mu wszystkie służby 
specjalne. 

Był oficerem wysokiej 
klasy, ale apolitycznym. 
Dlatego generał Władysław 
Sikorski mianował go sze-
fem wywiadu polskiego. 

To on organizował pracę podległych so-
bie ludzi, podległych komórek wywiadow-
czych, które przed wojną działały na całym 
świecie, między innymi w Afryce. 

Dzięki temu Polacy przyczynili się do 
inwazji wojsk USA w Afryce Północnej. 
Zresztą bardzo rozgałęziony był nasz wy-
wiad we Francji, Niemczech. 

Spór o dokumenty
To jedna ze spraw, której nie można 

wyjaśnić, bo nie ma dostępu do wielu in-
formacji. Czy Gano przekazał dokumenty 
Anglikom? Trudno powiedzieć jaką część, 
co zostało zniszczone. Można jedynie snuć 
różne rozważania. - Znany dziennikarz te-
lewizyjny Bogusław Wołoszański w swoim 
programie zarzucił generałowi Gano, że 
zniszczył dokumenty – przypomina Marek 
Lis. - To miały wpaść w ręce Rosjan? Naszą 
emigrację powojenną infiltrował wywiad 
sowiecki, PRL-owski. Lepiej było rzeczywi-
ście zniszczyć. 

Marek Lis nie wierzy Anglikom, że 
zniszczyli dokumenty i nic nie pozostało. 
Archiwa Wielkiej Brytanii są bardzo boga-
te. Poza zniszczeniem mało znaczących do-

kumentów główne polskie archiwa powinny 
się gdzieś znajdować. Muszą się odnaleźć. 
Jeśli nie w Londynie, to w Moskwie. 

Lata poniewierki
Po zakończeniu II wojny światowej już 

nie miał nic do roboty w Wielkiej Brytanii. 
Po demobilizacji w lutym 1947 r. nawet naj-
wybitniejsi oficerowie Polski klepali biedę. 
Nikt się nie zajmował naszymi oficerami. 
Jeśli wcześniej, w czasie wojny, nie stworzyli 
sobie podstaw materialnych do przyszłego 
życia, to mieli dość ciężko. 

Z Londynu wyjechał do Paryża, gdzie 
przebywał na przełomie 1953 i 1954. Po-
tem znalazł się w Casablance. Pojechał na 
zaproszenie swego kolegi Leona Śliwińskie-
go, który był jego dawnym podwładnym i 
po wojnie został właścicielem lub współ-

właścicielem jakiejś firmy. Gano był tam 
inspektorem opieki społecznej. 

Szef CIA w USA Allan Dalles propo-
nował mu wtedy współpracę po starej zna-
jomości z czasów wojny. Gano odpisał, że ze 
względów zdrowotnych nie może przyjąć 
propozycji. 

W 1964 r. naczelny wódz generał bro-
ni Władysław Anders mianował go na 
stopień generała brygady. Takich hono-
rowych nominacji oficerskich było wtedy 
wiele. Nie wiązały się z żadnymi gratyfi-
kacjami. To honorowy stopień, na zakoń-
czenie służby. 

Klimat w Maroku mu nie służył. Już na 
początku lat 50. był chory. Mógł jeszcze żyć. 
Zmarł w 1968 r. w następstwie ataku serca. 

O Stanisławie Gano jako oficerze nie-
wiele mamy informacji, o jego rodzinie 
– sporo. Na cmentarzu jest jej grób, na 
tablicach w kolegiacie widnieje nazwisko 
dziadków. To niewiele, śladu materialne-
go mało. Co można zrobić? – Opowiadać 
mieszkańcom, młodzieży o tej postaci, na-
zwać jego imieniem nową ulicę – proponu-
je Marek Lis. 

(a), Fot. archiwum 
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Śpiewają na chwałę Bogu 

jubileusz Glorii

– To wszystko wzięło się z miłości do 
dzieci – mówi siostra Halina. - Dobrze, 
że opatrzność Boża podesłała nam nie-
zwykle zdolnych, młodych ludzi. Wy-
stępujemy w każdą  niedzielę o godzinie 
dziesiątej, gramy, śpiewamy. Msza święta 
gromadzi w naszej kaplicy wielu wier-
nych. Mamy ciekawą nazwę, Gloria czyli 
chwała, chwała Bogu, ludziom, ojczyźnie. 
Dzieci są dumne z siebie, z tego, co robią, 
czym się zajmują.   

Niedawno w Potoczku Wielkim ze-
spół zdobył wyróżnienie w konkursie 
pod hasłem:  Bóg dał ci talent, śpiew dla 
ojczyzny. Dzieci wykonywały pieśni pa-
triotyczne, religijne, utwory sławiące Jana 
Pawła II, który jest patronem ich szkoły. 
Systematycznie biorą udział w Godach 
Opatowskich, gdzie zdobywają czołowe 
nagrody. Niedawno Daria Kusal zajęła 
pierwsze miejsce w Festiwalu Pieśni Reli-
gijnej, zespół - wyróżnienie. Część zespo-
łu podczas Euro kibicowała piłkarzom w 
specjalnych koszulkach Stowarzyszenia 
Dzieci i Młodzieży Maryjnej. 

Zespół z powodzeniem występował 
też podczas Diecezjalnego Zjazdu Mło-
dzieży, który w połowie września odbył 
się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Śpiewał 
między innymi utwory: Raduje się dusza 
ma, Hosanna na niebiosach, Jesteś życiem 
mym, Będę tańczyć przed twym tronem, 
Szumią w lesie drzewa, Oto jest dzień, 
Cieszę się. Zespół zaprezentował dość bo-
gaty repertuar, z tańcem, klaskaniem, grą 
aktorską, układami tanecznymi. 

Wystąpił w Częstochowie na zlocie 
młodzieży wincentyńskiej, którą opiekują 

Już piętnaście lat liczy zespół wokalno-muzyczny Gloria, który prowadzi w Kobylanach siostra Halina Kawalec. Jej pasja i mi-
łość do muzyki sprawiają, że grupa ma na swoim koncie wiele koncertów w regionie, a także w Warszawie, Częstochowie. 

się siostry Miłosierdzia. W październiku 
zaprezentuje się podczas ogólnopolskiego 
zlotu szkół imienia Jana Pawła II. - Dzie-
ci jeżdżą także na rekolekcje, spotkania 
w Warszawie - cieszy się siostra Halina. – 
Wierzę, że dobry Bóg sprawi i w przyszłym 
roku przynajmniej liderzy pojadą na zlot 
młodzieży, na spotkanie z ojcem Świętym 
do Rio de Janeiro w Brazylii. A są wolonta-
riuszami, gotowi do pracy, zwarci.

W ciągu piętnastu lat zespół występo-
wał w różnym składzie. Dziewczęta dora-
stają, wyjeżdżają, idą na studia, zakładają 
rodziny, na ich miejsce przychodzą następ-
ne. Teraz spore sukcesy odnosi Daria Ku-
sal, która też uczy młodsze dziewczynki 
śpiewu, gry na instrumentach, przygoto-
wuje do występów. Sporą pomocą służy 
także Paweł Perlik, który gra na organach. 

(a)
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ORkieStRy StRażackie 

kultura

Barwne widowisko rozpoczęło się od 
odegrania przez najlepszych trębaczy ze 
wszystkich orkiestr dwóch utworów: Hej-
nału Opatowa, Sygnału straży pożarnych. 
Następnie wszystkie orkiestry pod dyrekcją 
Rafała Maruszaka wykonały Hymn Związku 
OSP RP – Rycerze Floriana. - Ta impreza 
wpisuje się w 730-lecie naszego pięknego 
miasta – nawiązał do jubileuszu podczas 
otwarcia przeglądu burmistrz Andrzej Cha-
niecki. - To jest cykl spotkań, w których 
przypominamy, że nasze miasto, szczególnie 
w średniowieczu, znajdowało się na szlaku 
handlowym i było jego naprawdę ważnym 
punktem. Witam wszystkich, którzy przy-
szli, by posłuchać pięknej muzyki. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki powitał 
gości: posła Lucjana Pietrzczyka, wicesta-

XXII Regionalny Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej  to kolejna duża impreza, która była ozdobą roku jubileuszowego Opatowa, 
730-lecia nabycia praw miejskich. Podczas ceremonii otwarcia Plac Obrońców Pokoju 
zgromadził jedenaście zespołów i grup z Polski południowo-wschodniej.

Na parkiecie nie mają równych 
- Para osiąga najlepsze wyniki, zawsze 

jest w finałach turnieju – mówi Roman 
Dulny, który prowadzi sekcję taneczną w 
OOK. – Zawsze zajmuje miejsce na po-
dium, pierwsze lub trzecie, w zależności 
od turnieju, konkurencji. To znakomite 
połączenie dwóch talentów, dwóch oso-
bowości.

Sukcesy Bartosza Staniszewskiego i 
Marty Bernackiej nie byłyby możliwe, 
gdyby nie specjalne predyspozycje, umie-
jętności, talent, ale także chęci, zaangażo-
wanie, systematyczność. – W ich przypad-
ku ważny jest też wrodzony temperament 
– podkreśla Roman Dulny. - Wszystko, 
co pokazuje się na parkiecie, to sfera wy-
trenowania, a jeśli nie ma iskry Bożej, 
człowiek nie wykrzesze z siebie dynamiki 
ruchu. To trzeba mieć w sobie. Ta para 
pokazuje się odważnie w każdym tańcu, 
chociaż najlepsza jest w jivie i sambie. 

Para trenuje wspólnie od dwóch, 

trzech lat i od tego czasu osiąga tak zna-
komite sukcesy. Obecnie Bartosz uczęsz-
cza do klasy drugiej gimnazjum, ma 15 
lat, Marta – do I klasy liceum, ma 17 lat. 
W tym roku nadal będą ze sobą trenować, 
chociaż są w innych szkołach, Marta uczy 
się w Kielcach, ale mieszka w Baćkowi-
cach.

Bartosz zaczął tańczyć, gdy miał 7 lat. 
Jego pierwszy taniec to walc angielski, 
największy sukces – Grand Prix w woje-
wództwie w 2011 r. - Chciałbym tańczyć 
do końca życia – mówi. - To moja pasja. 

Niedawno Bartosz Staniszewski i 
Marta Bernacka z powodzeniem wystąpili 
podczas koncertu Budki Suflera w Zawi-
choście. Spodobali się zespołowi zwłasz-
cza w tańcu do piosenki „Takie tango”. 

Bartosz Staniszewski i Marta Bernacka są najbardziej utytułowaną parą taneczną Klubu Tańca Towarzyskiego, który działa przy 
Opatowskim Ośrodku Kultury. Z powodzeniem biorą udział w Konfrontacjach Tanecznych Województwa Świętokrzyskiego, które 
odbywają się kilka razy w roku. 

W OOK działają: Klub Tańca Towarzyskiego, zespół tańca nowoczesnego, wiele grup 
dziecięcych, przedszkolnych, młodzieżowych. Trenują też pary indywidualne. Zajęcia każdej 
z grup odbywają się w innym dniu tygodnia, zazwyczaj po południu, od godziny 15 do 20. 

rostę Gustawa Saramańskiego, przewodni-
czącego Komisji Kultury Zarządu Głów-
nego Stanisława Zająca, członka Zarządu 
Głównego, wiceprzewodniczącego Komisji 
Kultury OSP RP Mariana Chmielewskie-
go, zastępcę komendanta PSP w Kielcach, 
starszego brygadiera Grzegorza Ryskiego, 

dyrektora Zarządu Wykonawczego Związku 
OSP w Kielcach Ryszarda Januszka, członka 
Zarządu Głównego, wiceprezesa zarządu Bo-
lesława Gradzińskiego, zastępcę komendanta 
powiatowego PSP w Opatowie brygadiera 
Dariusza Sochę, prezesa Zarządu Gminnego 
OSP w Opatowie Adama Mazurka, radnych 
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miejscowych i powiatowych, kierownika 
Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego 
Jarosława Basaka. Szczególnie ciepło powitał 
burmistrz kierownika Działu Programowe-
go Związku OSP RP, przyjaciela Opatowa 
Leonardę Bogdan. 

 Orkiestry z mistrzostwem wykonywały 
kolejne utwory: Walc Barbary pod dyrekcją 
Andrzeja Zaręby, Najtrudniejszy pierwszy 
krok -  Marka Limanowskiego, suitę Od Tatr 
do Bałtyku - Tomasza Hadriana.  

W części konkursowej odbyły się trzy 
parady orkiestr: Brzozowa, Jaćmierza, Ko-
nopisk. Świetnie prezentowały się zespoły 
taneczne, dziewczęta ubrane w oryginalne 
stroje. Następnie grupy przeszły ulicami mia-
sta do Amfiteatru Miejskiego, gdzie odbywa-
ły się koncerty konkursowe i dalsze pokazy 
parady marszowej.   

Komisję artystyczną stanowili: Ma-
rian Chmielewski, Jerzy Wiesław Zawisza, 
Wiesław Miturski. - Tempo marsza, krycie, 
równanie, brzmienie orkiestry, dobór tem-

pa marsza, wygląd zewnętrzny, podnoszenie 
instrumentów, opuszczanie – mówił o kry-
teriach oceny przemarszu przewodniczący 
jury Marian Chmielewski. – Natomiast 
w  koncercie ważne jest ułożenie utworów, 
dobre zagranie, współbrzmienie, intonacja, 
rytmika.

W przeglądzie wzięło udział 11orkiestr, 
trzy orkiestry wystąpiły po raz pierwszy. 
Orkiestra z Konopisk była jedną z bardziej 
utytułowanych, prezentowała już się na wie-
lu przeglądach z dużymi sukcesami. W ubie-
głym roku pierwsze miejsce w kraju zdobyła 
orkiestra z Nadarzyna. Z województwa świę-
tokrzyskiego wyróżnia się orkiestra z Kraso-
cina, w tym roku bardzo dobrze prezento-
wała się w Wiśle, z miejscowych – Orkiestra 
OSP Opatów.  Na terenie kraju działa 810 
orkiestr, ponad 300 zespołów artystycznych.    

Organizatorami przeglądu byli: Zwią-
zek OSP RP, Starosta Opatowski, Burmistrz 
Opatowa, Opatowski Ośrodek Kultury. 
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Mieszkańcy miasta uczcili 68. roczni-
cę wybuchu Powstania Warszawskiego. 
1 sierpnia, punktualnie o godz. 17 spo-
tkali się przed pomnikiem mjr Ludwika 
„Topora” Zwierzdowskiego, gdzie złożyli 
wieniec i zapalili znicze. 

Podczas uroczystości mieszkańcy minu-
tą ciszy upamiętnili bohaterów powstania. 
Wspólnie śpiewali powstańcze piosenki. 
Członkowie Opatowskiego Hufca Rycer-
skiego recytowali wiersze. W spotkaniu 
udział wzięli przedstawiciele środowisk 
kombatanckich. Przybyli także: burmistrz 
Andrzej Chaniecki i wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Andrzej Żychowski. 

W ROcZNicę 
POWStaNia 
WaRSZaWSkiegO

z kart historii
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nasza gmina

Sołectwa
Jagnin
W dużym tempie ubywa mieszkańców, 

bo młodzi wyjeżdżają za pracą. Ludzie 
utrzymują się głównie z rolnictwa. 

Jagnin liczy obecnie około 100 miesz-
kańców, ma 25 numerów. Średnia wieku, 
około 40 lat, najstarsi mieszkańcy – około 
90-letni: Sabina Kurzępa, Halina Rycąbel. - 
W naszej miejscowości brakuje atrakcji dla 
dzieci i młodzieży – mówi sołtys Robert 
Piotrowski. - Wierzymy, że z pomocą gminy 
uda się kupić i zagospodarować 12-arową 
działkę, która znajduje się w środku wsi. Tu 
mogłoby powstać boisko. Potrzebne są nam 
także drogi dojazdowe do pól. 

Miejscowość położona jest na równi-
nie, występują tu najlepsze gleby, I i II kla-
sy. Wieś utrzymuje się głównie z rolnictwa. 
Przeważają gospodarstwa od 5 do 20 ha. 
Rolnicy uprawiają głównie zboża, bura-
ki cukrowe, coraz częściej zakładają sady 
owocowe. Trudnią się też ogrodnictwem, 
głównie uprawą roślin ozdobnych, kwiatów 
rabatowych, chryzantem.

Największe gospodarstwa, około 
15-20-hektarowe, posiadają: Zenon Ku-
rzępa, Paweł Niżnik. Zajmują się hodowlą 
bydła, sadzą marchew, cebulę. Niektórzy, 
oprócz pracy na roli, pracują dorywczo lub 
na stałe w innych miejscowościach. 

 
Kobylanki
Miejscowość ma 30 gospodarstw, liczy 

około 100 mieszkańców. Co ciekawe, nie 
obumiera, stare opuszczone domostwa za-
mieszkują młode małżeństwa z dziećmi. 

To typowo rolniczy region, gospodarze 
zajmują się hodowlą bydła, trzody chlewnej. 
– Interesujące są pozostałości świadczące o 
losach wsi w przeszłości, ruiny piwnic i staw, 
który należał kiedyś do właścicieli tych tere-
nów, dawnych dziedziców – przypomina 
historię sołtys Tadeusz Jabczyk. - Znajdują 

się u nas także dwa krzyże i kapliczka, roz-
mieszczone w różnych częściach wsi, które 
świadczą o naszej religijności. 

W Kobylankach mieszka znana w re-
gionie artystka ludowa Regina Kusal, która 
jest wszechstronnie uzdolniona. Występuje 
w popularnym zespole Strefień. Wiele razy 
otrzymywała nagrody za swą twórczość pla-
styczną, pisanki, palmy, szopki czy wieńce 
dożynkowe. 

 
Kobylany
Największa wieś w powiecie opatow-

skim, ma 146 numerów, liczy około 610 
mieszkańców, którzy dość aktywnie działa-
ją u siebie. 

Niedawno mieszkańcy przeprowadzi-
li remont świetlicy w remizie. Odnowili 
wnętrze, podłączyli wodę, zamontowali 
kominek. Zresztą miejscowa jednostka 
OSP działa bardzo dobrze. - Nasze dzieci to 
bardzo uzdolnieni młodzi ludzie – podkre-
śla sołtys Aneta Bławat. – Świadczą o tym 
wyniki sprawdzianu szóstoklasistów naszej 
szkoły, najlepsze w powiecie opatowskim. 

Mieszkańcy angażują się w różne prace 
charytatywne. Udzielają się w działającym 
od tego roku Stowarzyszeniu Wiejskim 
‘’Nasze Kobylany’’, które powstało, by roz-
wijać miejscowość i pomagać najuboższym. 
Rozprowadzają artykuły ze Świętokrzyskie-
go Banku Żywności i w ten sposób wspiera-
ją 220 osób. Obecnie stowarzyszenie planu-
je zagospodarować i powiększyć plac zabaw, 
który znajduje się w rejonie szkoły. 

Mieszkają tu i pracują siostry miło-
sierdzia „Szarytki”. Ich przełożona siostra 
Halina Kawalec prowadzi zespół wokalny 
„Gloria”, do którego należą uczennice miej-

scowej szkoły. Ich muzykalność, wyczucie 
rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny jest 
wyróżniany w konkursach i na festiwalach. 

Kobylany to typowo rolnicza wieś, choć 
mieszka tu też wielu przedsiębiorców, któ-
rzy działają w różnych dziedzinach. Wyróż-
nia się Zakład Rolny „Agrikola” zajmujący 
się hodowlą zwierząt i uprawą roli. 

Zochcinek
Na terenie miejscowości znajduje się 

Dom Pomocy Społecznej. Razem z nim 
sołectwo liczy 330 mieszkańców. Od kilku 
lat liczba mieszkańców utrzymuje się na 
podobnym poziomie. W Zochcinku są 42 
numery.

Tu znajdują się dwa nowe budynki 
DPS, jest też jeden stary. Mieszka tu około 
150 mieszkańców. - Nie wszyscy mieszkań-
cy DPS-u są zameldowani w Zochcinku – 
podkreśla sołtys Danuta Wosik. 

Młodzi wyjeżdżają stąd, więcej jest 
starszych osób, najstarszą mieszkanką jest 
Stanisława Grzyb, która ukończyła 94 lata. 
Jednak ostatnio jest tu spore zainteresowa-
nie działkami budowlanymi, największe 
w górnej części miejscowości, bo stąd roz-
pościerają się ciekawe widoki, krajobrazy. 
Działki są nasłonecznione, cena gruntów – 
około 20 tys. zł za hektar. 

Zochcinek w ogóle jest bardzo ładnie 
położony, w terenie urozmaiconym, są tu 
pagórki, stawy, jeziorka, zalew w kierunku 
Opatowa. To były dawniej tereny, które na-
leżały do rodziny Jagnińskich. Są tu jeszcze 
pozostałości po dworze. Miejscowość zosta-
ła wydzielona z Zochcina. 

Mieszkańcy zajmują się przeważnie rol-
nictwem, chociaż pracują też w Opatowie, 
Ostrowcu, w DPS w Zochcinku. Średnia 
wielkość gospodarstw - około 6-7 ha, naj-
większe posiadają: Jacek Janda, Jan Solnica 
– po około 10-15 ha i Józef Banasiński - 10 
ha. Gospodarze zajmują się hodowlą trzody 
chlewnej, uprawiają zboże, sieją rzepak. 

Mieszkańcy są aktywni, spotykają się, 
organizują, są zgrani. Największe potrze-
by inwestycyjne – 1 km drogi od DPS do 
Zochcina. 
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Jasnogórskie dożynki 

Uczestnicy dożynek przybyli na dworzec 
autobusowy PKS o godzinie 4.45. Już wcze-
śniej każdy został przydzielony do jednego z 
dziewięciu autobusów klasy lux, które podjeż-
dżały pod określone stanowiska. - Są to takie 
rekolekcje w drodze – mówi Stanisław Mali-
nowski. - Proboszcz kolegiaty, ksiądz Michał 
Spociński rozpoczyna je modlitwą, udziela 
błogosławieństwa na drogę i o godzinie 5 au-
tobusy ruszają w drogę. 

Dnia 4 sierpnia na szlak pielgrzymi 
wyruszyła XXIX Sandomierska Pielgrzym-
ka na Jasną Górę. Pokonanie 240 km za-
jęło pielgrzymom 9 dni. Wśród 1300 pąt-
ników znajdowali się także mieszkańcy 
Opatowa i okolic.

Grupka opatowska nie była może zbyt 
liczna – nieco ponad 20 osób – za to bardzo 
zżyta. Obecni byli kapłani z obu opatow-
skich parafii: ks. Łukasz Rogala z kolegiaty i 
niżej podpisany z klasztoru. 

Na pielgrzymce w pewnym momencie 
czas i przestrzeń stają się nieistotne. Dystans 
mierzy się ilością przebitych bąbli, a czas – 
paciorkami różańca. Najważniejsze jest to, 
że człowiek nie jest sam. Jest we wspólno-
cie, w grupie. To największa motywacja do 
podjęcia trudów pielgrzymiego życia. 

Jest jeszcze jedna rzecz, która odróż-
niała owe 9 dni pielgrzymki, mianowicie 
życzliwość ludzi. Nie przeszlibyśmy tej dro-
gi, gdyby nie gościnność tych, którzy przyj-

mowali nas na noclegach lub podejmowali 
posiłkami. 

Sam pobyt u Jasnogórskiej Pani jest 
krótki. To kropka nad „i” długiej, pielgrzy-
miej drogi. Skoro jednak tylu ludzi podej-
muje się tego wysiłku – i tu rzecz ciekawa: 

dużo ludzi młodych – znaczy to, że zysk 
przewyższa poniesione trudy, choć nie 
mierzy się go w złotówkach. Wszystkich, 
którzy odczuwają pragnienie dołączenia do 
jasnogórskich pielgrzymów zapraszamy w 
następnym roku!

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę września, w tym roku 2 września, grupa około 
500 rolników i ludzi pracujących w rolnictwie przebywała na Dożynkach Jasnogór-
skich. Wyjazd już po raz siódmy sponsorowało małżeństwo miejscowych przedsiębior-
ców, Maria i Stanisław Malinowski.     

Każdy autobus ma swojego kierownika 
grupy, który odpowiada za porządek, bez-
pieczeństwo. Oprócz tego w każdym z nich 
jest opiekun duchowny, który prowadzi cały 
czas modlitwy. Obok ojca gwardiana, który 
zaangażował się w wyjazd, było jeszcze ośmiu 
innych księży, w tym trzech kleryków z Wyż-
szego Seminarium Duchownego w  Sando-
mierzu. Nie wszyscy księża byli w niedzielę 
wolni. 

Do Częstochowy grupa przybyła około 
9 rano. W autobusie było przygotowanych 
1100 świeżych kanapek, dla każdego piel-
grzyma po dwie. Nie brakowało dla nikogo 
kawy, herbaty. Tym już zajęła się restauracja 
Żmigród. Zaraz po przyjeździe wszyscy spoży-
li śniadanie.

Pielgrzymi szli zwartą grupą z dużym 
hasłem: Opatowska pielgrzymka rolników 
na Dożynki Jasnogórskie. Na szczycie zajęli 
miejsca stojące, bo siedzących już nie było. 
Niektórzy siadali na przywiezionych kocy-
kach. – Jesteśmy widoczni na dożynkach – 
mówi Stanisław Malinowski. -  Gdy zaczęła 
się msza o godzinie 11 z udziałem prezydenta, 
ministra rolnictwa, posłów, samorządowców, 
każdy według własnego uznania uczestniczył 
w nabożeństwie. Niektórzy poszli do kaplicy 
głównego obrazu, inni na wały, jeszcze inni 
pozostali na placu. Po mszy, o godzinie 14.30, 
nasza pielgrzymka tradycyjnie organizuje dro-
gę krzyżową, którą prowadzi ojciec gwardian. 
Widać nas na drodze krzyżowej, ponieważ 
całe wały jasnogórskie są przez nas zajęte. 

Po mszy dożynkowej i po drodze krzy-
żowej około godziny 16.30 był czas na drugi 
posiłek. Do Opatowa pielgrzymi powrócili 
około 21. - Opatów stoi rolnictwem i wia-
domo, że musi się pojawić na dożynkach w 
Częstochowie – nie ukrywa Stanisław Mali-
nowski, który jako przedsiębiorca zajmuje się 
skupem zboża. – Już od siedmiu lat umożli-
wiamy rolnikom wyjazd na Jasnogórskie Do-
żynki. Wszyscy chętni mogą pojechać, bo to 
pielgrzymka rolników i ludzi pracujących w 
rolnictwie. A w Opatowie takich nie brakuje. 
Dziękujemy za cały rok pracy na wsi, na roli, 
przy zbożu, w przetwórstwie. 

pielgrzymki do częstochowy

Fot. o Anicet
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Wilno, Kowno i Troki - to miejsca 
związane z chrześcijańską tradycją współ-
czesnej Europy, które zwiedzili uczniowie 
opatowskich szkół, w tym dzieci ze Stowa-
rzyszenia „Nasz Mały Dom” przy SZS nr 2 
i parafialnej Świetlicy Środowiskowej imie-
nia Jana Pawła II.

To tegoroczna realizacja przewodniego 
hasła „Szlakiem św. Marcina i św. Franciszka”. 
Wycieczkę, już po raz trzeci z rzędu, zorgani-
zował Samorządowy Zespół Szkół nr 2. 

Oprócz religijnego wymiaru podróży, 
której ukoronowaniem była msza w kaplicy 
Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie i 
modlitwa przed obrazem Miłosierdzia Boże-
go według widzenia św. Faustyny, wycieczka 
miała też charakter pielgrzymki do miejsc 
ważnych dla historii Polski i wielokulturowe-
go dorobku tych ziem. Wybitny poeta litew-
ski Tomas Venclova napisał: Litewska stolica 
jest jak palimpsest – starodawny rękopis, pod 
którego wierzchnia warstwą można dostrzec 
ślady dawnych tekstów. Byliśmy uważnymi 
czytelnikami zapisu dziejów podczas zwie-
dzania: z okresu średniowiecza – zrekonstru-
owanego zamku księcia Witolda w Trokach, 
ruin zamku w Kownie i urzekającego pięk-
nem „płomienistego gotyku” wileńskiego 
kościoła św. Anny, renesansu - przebudowa-
nego i urządzonego przez Zygmunta Augu-
sta Zamku Dolnego, przy którym pracowali 
Berrecci i Cini ze Sieny, z których ten ostatni 
jest współautorem nagrobka Szydłowieckiego 
w opatowskiej kolegiacie, baroku - kaplicy 
patrona Litwy, św. Kazimierza w bazylice ar-
chikatedralnej oraz najpiękniejszego zabytku, 
kościoła św. Św. Piotra i Pawła na Antokolu z 
niepowtarzalną w Europie stiukową ornamen-
tacją, z ponad 2 tys. rzeźb zaaranżowanych w 
swoiste „theatrum mundi”. 

Podróż w czasie i przestrzeni stała się też 
możliwa za sprawą przepięknych klasycy-
stycznych budowli ratusza i katedry. Dzieje 
najnowsze z kolei to refleksja nad złożony-
mi relacjami polsko-litewskimi i okrucień-
stwem dwudziestowiecznych nacjonalizmów. 
Uczestnicy wycieczki odwiedzili cmentarz, 
miejsce kaźni w Ponarach. Złożyli hołd przy 
Mauzoleum Matki i Serca Syna i przy grobach 
żołnierzy polskich na cmentarzu na Rossie. 

Wilno to miasto Mickiewicza, Słowac-
kiego, Syrokomli, Gałczyńskiego i Miłosza. 
Wizyta w Muzeum Adama Mickiewicza po-
zwoliła obejrzeć miejsca, gdzie powstawała 
„Grażyna” i „Dziady Wileńsko-Kowieńskie”. 
Uczestnicy zwiedzali Wilno przechodząc 
przez te same słynne wileńskie zaułki, które 
Czesław Miłosz uwiecznił w „Zaczynając od 
moich ulic”. Obejrzeli dom Słowackiego przy 
ulicy Zamkowej, w którym piorun poraził 

ViLNiUS – kaUNaS – tRakai
dr. Bécu, hotel „Narutis”, w którym miesz-
kał i tworzył Józef Ignacy Kraszewski, pała-
ce Chodkiewiczów, Paców, celę Konrada w 
klasztorze bazylianów i wiele innych miejsc, 
które stanowią o naszej przeszłości i tożsamo-
ści, Polaków i Europejczyków.

Wyjazd był możliwy dzięki finansowemu 
wsparciu opatowskich sponsorów, osób pry-
watnych i instytucji. To dzięki nim uczestnicy 
wyjazdu mogli poznać bogactwo miasta, któ-
re jest dziedzicem tradycji Wielkiego Księstwa 
Litewskiego i Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów. Ze względu na znaczny koszt wycieczki 
w opłatach partycypowali również nauczycie-
le, opiekunowie.

(oprac. Tomasz Wicha)

Z klasztornej kuchni Zgromadzenia 
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Pau-
lo w Kobylanach 

Ciasto ucierane z gruszkami
Składniki: 1,5 szklanki mąki, 6 łyżek 

oliwy, 1,5 szklanki cukru, 6 jaj, cukier wa-
niliowy, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 
gruszki, tłuszcz i tarta bułka do formy. 

Wykonanie: Całe jaja utrzeć z cukra-
mi, do utartych jaj dodawać stopniowo 
oliwę i ucierać dalej, kiedy masa będzie 
pulchna, dodać mąkę z proszkiem do pie-
czenia, ciasto wlać do dużej blachy. Grusz-
ki obrać, wyjąć gniazda nasienne i pokroić 
w plastry. Ułożyć na cieście, piec 45 minut 
w 180 stopniach Celsjusza.  

Klaszytorna nalewka z aronii
Składniki: 1 ½  kg aroni, 400 szt liści 

z wiśni, 3 l wody, 5 dkg kwasku cytryno-
wego, 2 kg cukru, 1 l spirytusu.

Wykonanie: owoce aronii obrać 
i umyć, dodać liście z wiśni i wodę, goto-

wać 10 minut. Następnie przecedzić do-
dać kwasek cytrynowy i cukier. Po wysty-
gnięciu dodać spirytus. Nalewka z aronii 
pita z umiarem znakomicie wpływa na 
serce, pomaga na nadciśnienie, krążenie 
(zimne stopy i ręce) wzmocnienie na-
czyń krwionośnych, hemoroidy. Aronia 
to znakomity antyoksydant, neutralizuje 
wolne rodniki, działa przeciwstarzenio-
wo, Zawiera dużo antocyjanów, garbni-
ków, pektyn, witamin (C i P) oraz soli 
mineralnych (potas, żelazo, wapń, fosfor, 
jod, magnez) 

kulinaria

szlakiem świętych
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Opiekę pedagogiczną stanowił wolon-
tariat świetlicy- nauczyciele opatowskich 
szkół. Inicjatywa została wsparta finan-
sowo przez Gminną Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych przy 
Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.

Już o godz. 19.00 dotarliśmy do Rze-
szowa. Zwartą grupą udaliśmy się do 
Parku Sybiraków na Baranówce, gdzie 
miał miejsce koncert piosenki religijnej- 
,, JEDNEGO SERCA – JEDNEGO DU-
CHA”. Zabrzmiały tam najpopularniejsze 
piosenki religijne. Koncert pokazywał jak 
pięknie mogą się bawić razem wszystkie 
pokolenia. My również wzięliśmy czynny 
udział. Późnym wieczorem dotarliśmy do 
miejsca noclegu - pięknego Domu Reko-
lekcyjnego w Olchowej niedaleko Leska.

8 czerwca, to kolejny dzień pełen wra-
żeń. Wczesnym rankiem wyruszyliśmy 
na pieszą wędrówkę na Połoninę Wetliń-
ską, która położona jest w Bieszczadach 
Zachodnich. Głównym punktem było 
dotarcie do najwyżej położonego biesz-
czadzkiego schroniska ,,Chatka Puchat-
ka” ( 1228 m n.p.m.) usytuowanego tuż 
pod Hasiakową Skałą.

Stamtąd podziwialiśmy piękno gór-
skiego krajobrazu.

,,Góry są wyzwaniem, góry prowoku-
ją człowieka, istotę ludzką, młodych i nie 
tylko młodych do dokonania wysiłku w 
celu zwyciężenia samego siebie…”

To nie koniec atrakcji na ten dzień. 
Kolejnym punktem była kolejka leśna. 
Całą grupą zajęliśmy dwa wagony i uda-
liśmy się w malowniczą podróż. Podróż 

,, Podróżować, doznawać wrażeń  
i uczyć się – znaczy żyć…”

prowadziła przez tereny Ciśniańsko- 
Wetlińskiego Parku Krajobrazowego na 
odcinku od Majdan - Przysłup. Trasa 
przejażdżki była bardzo urozmaicona. 
Podziwialiśmy połoniny, pasmo granicz-
ne i obszary chronione Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego.

,, Jak się w życiu mijają pociągi, tak 
i my szukamy swych dróg, na maleńkiej 
stacyjce przyszłości może kiedyś spotka-
my się znów”.

Nawet w autobusie nie było czasu 
na nudę. Ksiądz Piotr opowiadał różne 
legendy związane tematycznie z naszą 
wędrówką. Tak np. poznaliśmy legen-
dę o ,,Kamieniu leskim”, który miał po-
wstać z zaklętej dziewczyny. Wiemy, że 
ów kamień (ok. 410 – 420m n.p.m.) to 
niezwykle orginalny pomnik przyrody 
nieożywionej zbudowany z piaskowca 
krośnieńskiego. 

Późnym popołudniem wzięliśmy 
czynny udział we Mszy Świętej oraz pro-
cesji w kościele parafialnym w Tarnawie 
koło Zagórza..

W ostatnim dniu wycieczki odwie-
dziliśmy Pustelnię św. Jana z Dukli, która 
znajduje się na wzgórzu Zaśpit. Zobaczy-
liśmy taras ze sztuczną grotą mieszczącą 
źródełko, kapliczki Drogi Krzyżowej, 
neogotycką murowana kaplicę, a w niej 
polichromię przedstawiającą życie bło-
gosławionego Jana, namalowaną przez 
sanockiego malarza Władysława Lisow-
skiego.

Weszliśmy także do domu rekolek-
cyjnego tzw. domu pustelnika, gdzie 

mogliśmy z nim 
p o r o z m a w i a ć . 
Był tu także czas 
na poznanie le-
gendy o Janku z 
Dukli.

W tym uro-
kliwym górskim 
miejscu starali-
śmy się wyciszyć 
-,, Tylko milcze-
nie jest właści-
wym językiem 
w obcowaniu z 
nimi. Tylko w 
ciszy słyszy się 

ich glos. Czasami…”
Prządki – to kolejne miejsce, które zo-

baczyliśmy. To rezerwat przyrody nieoży-
wionej położony między miejscowościami 
Korczyna i Czarnorzeki. Rezerwat obej-
muje grupę ostańców skalnych. Poszcze-
gólne skały mają własne nazwy- Prządka 
– Matka, Prządka – Baba, Herszt. Do-
wiedzieliśmy się, że nazwa rezerwatu po-
chodzi od legendy głoszonej, że skały są 
dziewczętami zamienionymi w kamień, 
ukaranymi za przędzenie lnu w święto.

Nie można pominąć i innych atrakcji:
-  wspólnych zabaw z chustą animacyj-

ną, gry w dwa ognie, piłkę nożną ,cho-
dzenie na szczudłach, projekcji filmu;

-  pobytu w ,,Słodkim Domku”, gdzie 
każdy z nas rozkoszował się wspania-
łymi wyrobami cukierniczymi ( dzieci 
miały tam również czas na zabawę na 
placu zabaw i zwiedzanie mini zoo);

-  wspaniałej kolacji w pizzerii w Rze-
szowie.
Po obfitej kolacji, wypoczęci, pełni 

nowych wrażeń, nowych znajomości i 
przyjaźni wróciliśmy do swoich domów. 
W naszych sercach na zawsze pozostaną 
wspomnienia przeżytych szczęśliwie i ra-
dośnie dni - ,,Swoją radość można znaleźć 
w radości innych; to właśnie jest tajemni-
cą szczęścia”.

Ewa Jasińska

Dzień 7 czerwca 2012 r. był dniem długo wyczekiwanym przez dzieci, które uczęszczają na zajęcia w Świetlicy Środowiskowej 
im. Jana Pawła II przy parafii św. Marcina w Opatowie oraz grupę ministrantów. Tego dnia o godz. 17.00 spod kolegiaty, grupa 36 
dzieci wyruszyła na trzydniową wycieczkę w Bieszczady.

podróże



21OPATÓW nr 3 (3), lipiec-wrzesień 2012

trubadur BożyŻaden święty nie był chyba tak bar-
dzo podziwiany, jak św. Franciszek z 
Asyżu. To ciekawe, zważywszy, że w 
jego rodzinnym mieście nie mówiono o 
nim inaczej, jak: „ten głupek”. Na pew-
no zachowanie Biedaczyny z Asyżu nie 
wpisywało się w szablony ówczesnego 
społeczeństwa (współczesnego też nie), 
ale przecież „królestwo Boże należy do 
gwałtowników.” (Mt 11, 12) Warto przy-
patrzyć się zatem takiej Bożej głupocie. 
To najlepsza odtrutka na bezduszną rze-
czywistość.

Chcąc zrozumieć Biedaczynę trzeba 
cały czas mieć na uwadze epokę, w której 
żył – czas rycerzy i trubadurów. Franciszek 
mówił w języku włoskim. Gdy jednak na-
chodziła go ochota zaśpiewania czegoś na 
chwałę Boga, przechodził na prowansalski. 
Wszak to język poetów. Zresztą jego mat-
ka była Francuzką, co dało początek jego 
przezwisku: „Francesco” znaczy po prostu 
„Francuzik”. Po ojcu – handlarzu sukna-
mi - przyszły święty odziedziczył spryt 
i zdrowy rozsądek, ale serce miał po 
matce. 

Kiedy ojciec robił 
wszystko, aby 
pomnożyć ro-
dzinną fortunę, 
syn zajmował 
się wydawa-
niem zarobio-
nych przezeń 
pieniędzy, co 
zjednało mu 
sławę „króla 
asyskiej mło-
dzieży”. Nie 
żałował pie-
niędzy dla przy-
jaciół, dawał 
hojne jałmużny 
ubogim. Jedna 
osoba tylko od-
mówiła przyję-
cia pieniędzy: 
pewien stary 
kapłan rezydu-
jący przy zrujnowanym kościele San Da-
miano. Wtedy to Franciszek zrozumiał, że 
pieniądze nie są wszechmogące. Walący się 
kościółek odbudował własnymi rękami. 

Postanowił żyć w całkowitym ubó-
stwie. Wkrótce jego przykład znalazł na-
śladowców, którym papież Innocenty III 
udzielił pozwolenia na prowadzenie ubo-
giego, oddanego pracy i apostolstwu życia. 
Wtedy było ich 12 braci. Siedemnaście 
lat potem, gdy Franciszek przechodził na 
tamten świat, na tym pierwszym zostawił 

10 tysięcy naśladowców. 
Świat nie zdaje sobie sprawy, ile za-

wdzięcza św. Franciszkowi i duchowi, 
który zapoczątkował w Kościele. Ten 
duch zawędrował zresztą i w nasze strony 
za sprawą biskupa Fryderyka, właściciela 
Opatowa, który w 1469 r. sprowadził do 
miasta bernardynów – duchowych synów 
Biedaczyny z Asyżu i osadził w kościele 
Maryi Panny na przedmieściu Żmigrodu. 
Spróbujmy popatrzeć na św. Franciszka 
przez pryzmat tej właśnie świątyni.

Pierwsza rzecz to oczywiście ołtarz 
Świętego, z obrazem pędzla o. Franciszka 
Lekszyckiego, najwybitniejszego bodajże 
malarza z bernardyńskich szeregów. Płót-
no przedstawia Założyciela zakonu w mo-
dlitewnej ekstazie. Dlaczego modlitewnej? 
Trzeba się trochę przypatrzeć, by zauważyć 
krzyż i księgę Ewangelii, przed którymi 

modli się Franciszek. Z drugiej strony 
znajduje się niewyraźna sylwet-

ka konfratra. Być może 
to brat Leon, który 

w ostatnich latach 
życia Świętego był 
jego sekretarzem 
oraz towarzyszem 
modłów, długich 
postów i prac apo-

stolskich? Brat 
Leon był rów-
nież świadkiem 
w y d a r z e n i a 
bez preceden-

su: obdarzenia 
Franciszka na 
górze Alwer-
ni stygmatami 
Męki Pańskiej. 
Na obrazie styg-
maty rąk i nóg 
są niewidoczne, 

łatwo dostrzegal-
na jest natomiast 

rana boku.
W okresie Bożego Narodzenia ber-

nardyńska świątynia przyciąga przede 
wszystkim ruchomą szopką. Ten zwyczaj 
również zawdzięczamy św. Franciszkowi, 
który Boże Narodzenie roku 1223 r. spę-
dzał w małej miejscowości Greccio. Wtedy 
to wpadł na pomysł, by nie tylko o Bożej 
Dziecinie mówić, ale i pokazać ludziom 
ubóstwo i pokorę Syna Bożego . Tak po-
wstała pierwsza żywa szopka, przygoto-
wana w grocie za miastem. Był wół, osioł 

i baranki, a na żłobie ustawiono ołtarz, na 
którym sprawowana była pasterka. 

Św. Franciszek był wszelako czcicie-
lem nie tylko radosnych tajemnic wiary, 
ale przede wszystkim krzyża. Podasyskie 
lasy napełniał jękiem i płaczem na wspo-
mnienie cierpień Chrystusa. „Miłość nie 
jest kochana” – wołał. Ten duch poboż-
ności pasyjnej zaowocował w przedziwny 
sposób. Franciszkanie  opiekujący się z 
ramienia Kościoła miejscami świętymi w 
Jerozolimie dali początek nabożeństwu, 
które szybko rozprzestrzeniło się po całym 
świecie i bez którego nie wyobrażamy so-
bie dzisiaj naszych świątyń. Jest nim Droga 
Krzyżowa.

Najbardziej znany jest św. Franciszek 
ze swej radości i otwartości na każde stwo-
rzenie, czy to człowieka, czy zwierzę. Nic 
dziwnego, w dzisiejszych czasach radość to 
towar deficytowy…  Biograf napisał o Świę-
tym, że „niewymownie radował się wszyst-
kimi dziełami rąk Pańskich”. Św. Franciszek 
każde stworzenie nazywał swoim bratem, 
siostrą, bo we wszystkim widział rękę 
stwarzającego Boga. Najwymowniejszym 
świadectwem tej wiary jest pieśń zwana 
Słoneczną, w której Biedaczyna wychwala 
Najwyższego za słońce, księżyc, gwiazdy, 
wodę, ogień, wiatr, ziemię. Orszak Bożych 
sług zamyka „siostra śmierć, której żaden 
człowiek ujść nie zdoła.” Boży szaleniec, 
brat wszelkiego stworzenia, św. Franciszek 
spotkał się z nią 3 października 1226 r. 

Modlitwa franciszkańska
Dobry Panie, 

uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, 
gdzie panuje nienawiść,

wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda,
wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie,
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz,

światło tam, gdzie panuje mrok,
radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli 
nie tyle szukać pociechy, 

co pociechę dawać,
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć,

nie tyle szukać miłości, co kochać,
albowiem dając, otrzymujemy,

wybaczając, zyskujemy przebaczenie
a umierając, 

rodzimy się do wiecznego życia. 
Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 

Amen.

tropem św. Franciszka



22 OPATÓW nr 3 (3), lipiec-wrzesień 2012

pomoc społeczna

FeStyN ROdZiNNy 
Festyn przybliżył zagadnienia szeroko po-

jętej profilaktyki dla każdej z grup wiekowych 
mieszkańców naszego miasta. Odbyła się pre-
lekcja o przeciwdziałaniu uzależnieniom. W 

"Profilaktyka wstępem do zdrowia i bezpieczeństwa" -pod takim hasłem 26 sierp-
nia br. od godziny 15 do 20 w amfiteatrze Opatowskiego Ośrodka Kultury odbył się 
festyn rodzinny. Organizatorami imprezy byli: burmistrz Andrzej Chaniecki, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Opatowski Ośrodek Kultury.

Kryteria do zmian 
Od 1 listopada 2012 r. podwyższone 

zostaną kwoty kryteriów dochodowych 
uprawniających do świadczeń rodzin-
nych oraz wysokość zasiłku rodzinnego. 

Kwoty kryteriów dochodowych 
będą wynosić: 539 zł na osobę w rodzi-
nie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w 
której jest dziecko niepełnosprawne.

Kwoty zasiłku rodzinnego będą wy-
nosić: 77 zł na dziecko do 5 lat, 106 zł 
na dziecko w wieku od 6 do 18 lat, 115 
zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

Nie ulegają zmianie wysokości po-
zostałych świadczeń rodzinnych. 

Od 1 października 2012 r. ulegną 
zmianie kryteria dochodowe uprawnia-
jące do korzystania ze świadczeń pomo-
cy społecznej . 

Kryterium dochodowe dla osoby sa-
motnie gospodarującej wzrośnie z 477 
zł do 542 zł, kryterium osoby w rodzi-
nie wzrasta z 351 zł do 456zł. 

Maksymalna wysokość zasiłku stałe-
go będzie wynosiła 529 zł miesięcznie. 

Kwota z 1 hektara przeliczeniowego 
przyjmowana do celów pomocy spo-
łecznej będzie wynosiła 250 zł. 

Priorytetowe zadanie Ośrodka 

Od września 2012 r. została wznowio-
na pomoc dla dzieci szkolnych w postaci 
sfinansowania kosztów dożywiania w sto-
łówkach szkolnych. Dzieci z rodzin speł-
niających kryteria dochodowe korzystają z 
gorącego posiłku (w zależności od szkoły 
- jednodaniowego lub dwudaniowego). 

Sprawa dożywania jest nadal sprawą 
otwartą. Kryterium dochodowe upraw-
niające do tej formy pomocy wynosi 150. 
proc. kryterium podstawowego. 

 
Będzie Program… 

Trwają prace nad przygotowaniem 
Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie. W programie zo-
staną zawarte działania profilaktyczne, a 
także działania adresowane do specjali-
stów i instytucji zmierzające do stworze-
nia spójnego i efektywnego systemu zapo-
biegania i zwalczania przemocy

Wyjazdy edukacyjne – integracyjne 
Trzynaścioro dzieci uczestników re-

alizowanego przez Gminę Opatów /
Ośrodek Pomocy Społecznej projektu 
systemowego „Małe Kroki do sukcesu” 
w ramach EFS POKL brało udział w 
zorganizowanych wyjazdach edukacyjno 

-informacyjnych. 6 lipca 2012r. dzieci 
spędzały czas w Bałtowie, a 1 sierpnia 
2012r. zwiedzały Sandomierz. Były to 
działania o charakterze środowiskowym 
w ramach kontraktu socjalnego mające 
na celu włączenie dzieci w działania na-
prawcze. 

Natomiast rodzinny wyjazd do War-
szawy, w którym wzięli udział doro-
śli uczestnicy projektu (14 osób) oraz 
członkowie ich rodzin odbył się 31 sierp-
nia br. W programie zwiedzania znalazły 
się m.in. Stare Miasto, Zamek Królewski 
, Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Grób Nieznanego Żołnierza.

Asystenci rodziny zatrudnieni
Wnioski Gminy Opatów złożone w 

otwartym konkursie ofert Resortowy 
program wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent 
rodziny 2012” zostały rozpatrzone po-
zytywnie, przyznane zostało wsparcie 
finansowego dla gminy na realizację 
zadań wynikających z Ustawy z dnia 9 
czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej. Od 12 wrze-
śnia 2012r. zatrudnionych zostało w 
Ośrodku Pomocy Społecznej 2 asysten-
tów rodziny (umowa zlecenia). Ośrodek 
jest realizatorem zadań wynikających z 
ustawy jw. 

OŚROdek POMOcy SPOŁecZNeJ

części artystycznej zaprezentowały się: Studio 
Piosenki oraz sekcja taneczna OOK, pary 
taneczne Klubu Tańca Towarzyskiego "PRO-
MENADA". Ponadto publiczność zgroma-

dzona w amfiteatrze mogła podziwiać pokaz 
Hufca Rycerstwa Opatowskiego. Dla fanów 
muzyki weselnej nie lada gratką był występ 
zespołu "Szarotka". Dzieci mogły miło spędzić 
czas w wesołym miasteczku.

Uczestnicy festynu bez względu na wiek 
brali udział w konkursach, grach i zabawach 
zręcznościowych przygotowanych przez: 
Komendę Powiatową Państwowej Straży 
Pożarną w Opatowie, Komendę Powiatową 
Policji w Opatowie, KRUS Placówkę Tere-
nową w Opatowie, Urząd Miasta i Gminy w 
Opatowie, Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz instruktorów 
Opatowskiego Ośrodka Kultury.
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kultura

Fotograficy gościli andrzeja Borysa 

teRMiNaRZ FiLMOWy

Prezes Świętokrzyskiego Okręgu Związ-
ku Polskich Artystów Fotografików Andrzej 
Borys spotkał się z członkami Opatowskiej 
Grupy Fotograficznej. 

Jarosław Czub powitał gościa, a także 
przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza 
Stańka i dyrektora Opatowskiego Ośrodka 
Kultury Andrzeja Klimonta. - Cyklicznie bę-
dziemy spotykać się z osobami zajmującymi 
się fotografią – powiedział. - Chcemy usłyszeć 
od naszych gości podpowiedzi, jak robić zdję-
cia i na czym się skupiać. 

Andrzej Borys opowiadał o pasji fotogra-
fowania, o swych początkach, zawodowym 
doświadczeniu. - Zacząłem fotografować dla 
przyjemności – mówił. -  Dopóki możecie, 
bawcie się fotografią. By dawała wam radość, 
przyjemność. Ten czas fotoamatorski był dla 
mnie najprzyjemniejszy. Zrobiłem wówczas 
mnóstwo ciekawych rzeczy, które do tej pory 
są dla mnie ważne. Nabierałem zawodowego 
doświadczenia. To tak jak w życiu. Pamięta 
się pierwsze momenty odkrywania, pozna-
wania. 

Znany artysta powiedział, że fotografia 
ułożyła mu się w dwie kategorie: ludzie i 
ziemia. Najpierw fotografował ludzi, swoich 
bliskich, znajomych, potem ziemię. Zaczął 
utrudniać sobie życie, szukał rekwizytów, 
nowoczesnych technik. A zasada jest prosta: 
mniej sprzętu, więcej talentu. Andrzej Borys 
pokazał jedno z pierwszych jego zdjęć na 
Kielecczyźnie, gołoborze na Świętej Kata-

Opatowska Grupa Fotograficzna spotyka się raz na kwartał - dzień i 
miejsce spotkania podawane są każdorazowo na forum grupy.

Adres strony: www.opatowwkadrze.info
Forum: www.forum.opatowwkadrze.info

Opatowska 
Grupa 
Fotograficzna 

rzynie. Przywiózł także zdjęcia z pleneru na 
Roztoczu, między Chełmem i Zamościem, 
z Sandomierza, z Koćmierzowa, gdzie Wisła 
przerwała wał. 

Andrzej Borys nie ukrywał, że to piękne, 

gdy pasja i zamiłowanie stają się zawodem, 
chociaż jest to i przekleństwo. - Bo od pasji, 
zamiłowania nie ma żadnego zwolnienia le-
karskiego, urlopu, wypoczynku – podkreślił. 
- To już jest nieustanna praca. 

Lp. Tytuł filmu Data Godzina

1.
Merida waleczna  

-polska wersja językowa
21 października 2012r. godz.15:30 

2. Zakochani w Rzymie 21 października 2012r. godz.18:00 

3. Step up 4 revolution 28 października 2012r. godz.18:00 

4. Goryl Śnieżek w Barcelonie 9 listopada 2012r. godz.9:00

5. Goryl Śnieżek w Barcelonie 11 listopada 2012r. godz.15:30

6. Nietykalni 11 listopada 2012r. godz.18:00

7. Bez wstydu 18 listopada 2012r. godz.18:00

8. Bitwa pod Wiedniem 23 listopada 2012r.
godz.8:00, 

10:30

9. Bitwa pod Wiedniem 25 listopada 2012r. godz.18:00

10.
Epoka lodowcowa 4 

-wędrówka kontynentów
30 listopada 2012r.

godz.8:30, 
10:30

11.
Epoka lodowcowa 4 

-wędrówka kontynentów
2 grudnia 2012r. godz.15:30
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SekcJe OPatOWSkiegO OŚROdka kULtURy
kultura

TEATRALNO-RECYTATORSKA
Zajęcia prowa-

dzone są z podziałem 
na grupy wiekowe. 
Tematy obejmują 
ćwiczenia dykcyjne, 
etiudy teatralne, in-

terpretację tekstów, umiejętność swobod-
nej wypowiedzi przed publicznością. W 
programie jest przygotowywanie przed-
stawień i programów okolicznościowych. 
Zajęcia prowadzi mgr Dorota Jopek.

PLASTYCZNA
Zajęcia prowa-

dzone są nieodpłat-
nie według harmono-
gramu tygodniowego 
z podziałem na grupy 
wiekowe. Obejmują 
różne techniki ry-
sunkowe i malarskie, 

podstawy grafiki – linoryt, bibułkarstwo, 
rzeźbę w glinie, batik oraz naukę splotów 
makramowych. Zajęcia prowadzi mgr Be-
ata Piątek.

STUDIO PIOSENKI 
Zajęcia są odpłat-

ne, 60 zł za miesiąc i 
odbywają się w po-
niedziałki i piątki w 
godz. 16.00 -20.00. 
Nauka prowadzina 
jest w poszczegól-

nych grupach wiekowych. Obejmuje 
kształcenie głosu, poprawnej emisjii i 
dykcji, kształtowanie prawidłowej posta-
wy śpiewaczej. Rozwija rozwijanie poczu-
cia rytmu i słuchu muzycznego. Uczest-
nicy warsztatów zdobywają umiejętności 
poruszania się na scenie z mikrofonem. 
Przygotowują się do występów artystycz-
nych, konkursów, festiwali, uroczystości 
oraz imprez kulturalnych. Zajęcia prowa-
dzi mgr Magdalena Szemraj.

SEKCJA TANECZNA 
Zajęcia prowa-

dzone są w różnych 
stylach tanecznych 
z podziałem na ka-
tegorie wiekowe: z 
tańca towarzyskiego 
obejmują naukę tań-
ców standardowych i 

latynoamerykańskich w formie rywaliza-
cji turniejowej, jak również użytkowej, 

z tańca nowoczesnego dla dzieci młod-
szych - obejmują naukę ćwiczeń rytmicz-
nych i ogólnorozwojowych w oparciu o 
proste figury taneczne i krótkie, łatwe w 
wykonaniu choreografie, dla młodzieży 
– obejmują naukę ćwiczeń i kombinacji 
tanecznych, z których budowane są bar-
dziej skomplikowane choreografie. Zaję-
cia prowadzi instruktor Roman Dulny.

 
Sekcja taneczna OOK

1.  Przedszkole Publiczne w Opatowie - 
poniedziałek 10.00 - 11.00. Zajęcia 
rytmiczno – ruchowe - środa 10.00 - 
11.00. 2 grupy pięciolatków 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opatowie 
- poniedziałek 13.00 -14.30. Zespół 
taneczny ( sześciolatki i I kl. ) - środa 
13.00 -14.30

3. Zespół Szkół Nr 1 - poniedziałek 
18.00-19.30. Grupa tańca towarzy-
skiego (młodzież z internatu)

4. Klub Tańca Towarzyskiego - wtorek 
17.00 - 19.00 ,,PROMENADA’’ gru-
pa starsza - piątek 18.00 - 20.00

5. Klub Tańca Towarzyskiego - wtorek 
15.00 - 16.30. ,,PROMENADA’’ 
grupa młodsza - środa 15.00 - 16.00, 
- piątek 14.30 -16.00

6. Zespół Tańca Nowoczesnego - środa 
16.30-18.30 grupa starsza - czwartek 
16.30 18.30 

7. Zespół Tańca Nowoczesnego - ponie-
działek 15.00 -16.30, grupa młodsza

Sekcja teatralno – recytatorska 
OOK
1. Grupa dziecięca ( I – III ) - ponie-

działek 13.00 - 15.00, wtorek 12.00 
- 14.00, środa 13.00 - 15.00

2. Grupa dziecięca ( IV- VI ) - czwartek 
14.00 - 16.00, piątek 14.00 - 15.00 

3. Grupa gimnazjalna - wtorek 15.00 - 
16.30, piątek 15.00 - 16.30

4. Grupa młodzieżowa - poniedziałek 
16.00 - 18.00, środa 16.00 - 18.00

Sekcja plastyczna
1. Zajęcia kółka plastycznego - wtorek 

15.00 - 17.00, grupa 7- 13 lat - czwar-
tek 15.00 - 17.00

2. Zajęcia dla najmłodszych - poniedzia-
łek 15.00 -16.30, grupa 4- 6 lat - środa 
15.00 - 16.30 

3. Zajęcia indywidualne - poniedziałek 
17.00 - 20.00, dla młodzieży i do-
rosłych - środa 17.00 - 20.00, piątek 
17.00 - 20.00

Radio Opatów – zasięg 
powiat opatowski

częstotliwość 93.70 FM

Profil – Informacyjno – 
muzyczny.

Radio nadaje codziennie 
od 6.00 do 22.00

Ramówka

Audycje informacyjne, lokalne serwisy - 
pon – pt - 7.00; 9.00; 11.00; 16.00

Kronika – 8.00; 12.00; 18.00
Agro Radio, sport – 7.30, 14.30
Przegląd prasy – 8.15, 14.00
Informacje dla kierowców – 
pon – pt - 6.30

Ogłoszenia bezpłatne – 6.45, 7.45, 8.45, 
9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45. 15.45, 
16.45, 17.45

Giełda pracy – pon – pt - 10.30 i 11.30

Audycje katolickie
wtorek – 20.00
czwartek – 20.00
niedziela – 9.00 i 13.00

Audycje dot. historii Opatowa
wtorek, sobota – 17.00

Audycje muzyczne
pon – pt – 13.00
poniedziałki – 19.00
piątki – 12.30, 18.00
sobota - 12.00, 14.00
15.00 – 20.00
niedziela – 12.00, 15.00 – 20.00

Audycje publicystyczne
piątek - 17.00
sobota – 11.00
Poradniki
poniedziałek – 17.00
środa – 17.00
czwartek – 17.00
sobota – 9.30, 11.30, 13.30
Audycje dla dzieci
środa – 12. 30
niedziela – 11.00
Powieść w odcinkach
codziennie - 10.00

Ponadto sprawozdania z sesji rady 
miejskiej, relacje z imprez kulturalnych, 
sportowych i inne.
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zapowiedzi, uroczystości

19 października odbędzie się w Opa-
towskim Ośrodku Kultury bezpłatny pokaz 
filmów dokumentalnych w 70. rocznicę de-
portacji mieszkańców Opatowa pochodze-
nia żydowskiego.  Organizatorami przeglą-
du są: Stowarzyszenie Żydowskie Motywy, 
Urząd Miasta i Gminy, Opatowski Ośrodek 
Kultury.

Podczas przeglądu zobaczymy: o godzinie 
9 -  „Rachunek szczęścia”, Polska, 2010, reży-
seria: Irek Dobrowolski, film dokumentalny, 
film dokumentalny, 48 min., o godzinie 9.50 
– „Ala z elementarza”, Polska, 2010, scenariusz 
i reżyseria: Edyta Wróblewska, film doku-
mentalny, 29 min., o godzinie 11 – „Moja Au-
stralia”, Holandia, 2011, scenariusz i reżyseria: 
Ami Drozd, film fabularny, 90 min, następnie 
film – „Przesłuchanie” Holandia, 2011, reży-
seria: Udo Prinsen, film animowany, 6 min, o 
godzinie 16.00 – „Między kroplami deszczu”, 
Polska, 2009, scenariusz i reżyseria: Kuba Ka-
ryś, Paulina Loszek, film dokumentalny, 94 
min, potem – „Krakowiaczek ci ja…”, Polska, 
USA, 2011, scenariusz i reżyseria: Tomasz 
Magierski, film dokumentalny, 77 min

W związku ze zbliżającym się nowym 
rokiem 2013 Rada Gminy wychodzi z ini-
cjatywą utworzenia Miejskiego Kalendarza 
Imprez i Uroczystości, by lepiej zsynchro-
nizować i ułatwić promocję danego wy-
darzenia oraz dotrzeć do docelowej grupy 
odbiorców. Jesteśmy mieszkańcami two-
rzącymi społeczność, dlatego uczestnictwo 
w wydarzeniach kulturalnych sprzyja bu-
dowaniu więzów oraz wzmacnia poczucie 
przynależności do danej wspólnoty. 

Zwracamy się z prośbą do organizacji 
pozarządowych, kościołów, instytucji, osób 
zajmujących się kulturą o propozycję Państwa 
w tym zakresie. Proszę o przesłanie informacji 
z Państwa propozycją według następujących 
punktów:

1. Nazwa imprezy / uroczystości, 2. Miej-
sce, 3. Data, 4. Organizacja odpowiedzialna / 
osoba odpowiedzialna, 5. Dane kontaktowe , 
6. Krótki opis imprezy / uroczystości, cele, 7. 
Grupa docelowa uczestników, 8. Inne propo-
zycje (jaką imprezę / uroczystość widzieliby 
Państwo w Opatowie)

Informację proszę przesłać do 9 listopada 
2012 r. na adres kwartalnik@umopatow.pl 
bądź składać w biurze rady w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Opatowie pok. nr 15.

Osoby, instytucje i stowarzyszenia, które 
odpowiedzą pozytywnie i będą chciały włą-
czyć się we wspólne tworzenie Miejskiego 
Kalendarza Imprez i Uroczystości zostaną po-
wiadomione o spotkaniu.

W rocznicę deportacji 

Opatów. Historia i polityka
Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji rocznicy 730-lecia  

uzyskania praw miejskich,
Opatów, 10 – 11 listopada 2012 roku

Sobota, 10 listopada 2012 roku Opatowski Ośrodku Kulturyk, ul. Partyzantów 13 b

Prowadzący: dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra i dr Radosław Kubicki (UJK Kielce)

Panel 1. Dzieje Opatowa od średniowiecza do okresu międzywojennego
12.00 – otwarcie Ogólnopolskiej  konferencji naukowej z okazji rocznicy 
730-lecia uzyskania praw miejskich,
12.20-12.45 – dr hab. Wojciech Saletra (prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach)
Opatów i okolice w okresie powstania listopadowego

12.45-13.10 – dr Marek Florek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
/ Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Sandomierzu)
Krzyżowcy sandomierscy i ich groby

13.10-13.35 – mgr Tomasz Karbowniczek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w Kielcach) Akcja opatowska z 5 na 6 sierpnia 1905 roku w relacjach 
wspomnieniowych 

- przyczynek do historii wydarzeń lat 1905-1907
13.35-14.00 – dr Tadeusz Banaszek (Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych 

w Kielcach)
Wojsko Polskie w powiecie opatowskim w latach 1918-1921

14.00 – zakończenie pierwszej części konferencji
14.00-15.00 – Przerwa obiadowa

Panel 2. Dzieje Opatowa ze szczególnym uwzględnieniem okresu po II wojnie światowej
15.00-15.10 – otwarcie drugiego panelu oraz występ artystyczny
15.10-15.35 - dr hab. Ryszard Gryz (prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach)
Kościół w Opatowie w warunkach komunizmu (1945-1966)

15.35-15.55 - mgr Marek Jedynak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Ośrodek Opatowski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (1946-1947)

15.55-16.20 - dr Anita Młynarczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Województwo kieleckie w obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego (1960-
1966). 
Wybrane aspekty popularyzacji dziejów regionalnych i lokalnych

16.20-16.45 - dr Dominika Burdzy (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Bractwa religijne w Opatowie w okresie staropolskim

16.45-17.00 – dr Radosław Kubicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Wybory prezydenckie w Opatowie i powiecie opatowskim

17.00-17.05 – zakończenie konferencji

18.00 – koncert pieśni patriotycznej „Żeby Polska była Polską” restauracja „Żmigród” 

Niedziela, 11 listopada 2012 roku

Narodowe Święto Niepodległości oraz odpust w Kolegiacie p.w. św. Marcina 

z Tours

12.00 – msza św. w  intencji Ojczyzny - Kolegiata Opatowska, 
13.30 – uroczystości  z okazji Narodowego Święta Niepodległości
 - wystąpienia okolicznościowe, złożenie wiązanek przy pomniku mjr 
Ludwika „Topora” Zwierzdowskiego
18.00 - koncert w Kolegiacie Opatowskiej wystąpi Chór Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. W programie utwory religijne i patriotyczne.
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z kart historii

dokumenty rodziny cybulskich 

MOWa POżegNaLNa

Janina Cybulska, mieszkanka Gliwic, 
przekazała miastu ciekawe dokumenty z 
dawnych lat: plakat z 1918 r. informujący 
o programie miejscowego teatru, zapro-
szenie na zabawę karnawałową z 1939 r., 
a także zdjęcie rynku z 1945 r. 

Dokumenty przechowywane były w 
dobrych warunkach, są w bardzo dobrym 
stanie. Dokładnie można odczytać z nich 
zawarte informacje. Plakat z 26 grudnia 
1918 r. podaje: „Garnizon wojskowy przy 
współudziale ludzi i Opatowskiego Związku 
Urzędników Polskich urządza przedstawie-
nie amatorskie na cele wojskowe. Odegrane 
będą: 1. Kandydat do Rady Powiatowej, 
krotochwila w jednym akcie z francuskiego, 
osoby – Karol Pyszalski, obywatel – Włady-
sław Gnatowski,  Główkiewicz, archeolog 
– E. Wójcik, Chanin, faktor z Grodna – B. 
Juchniowicz, Jan, służący Pyszalskiego – St. 
Czarnecki, Zosia, córka Pyszalskiego – St. 
Ksykówna. Rzecz dzieje się w Łące, wiosce 
Pyszalskiego, w Galicji” Dalej jest informacja 
o sztuce „Sieroce wiano”, obrazie ludowym w 
2 odsłonach ze śpiewami i tańcami, a także 
o dziale koncertowym pod kierownictwem 
Władysława Gnatowskiego. Reżyserem jest 
Józef Cybulski.

Drugim ważnym dokumentem jest za-

proszenie na doroczną zabawę karnawało-
wą z 1 lutego 1939 r. Czytamy: „Początek o 
godzinie 21, wstęp od osoby 2 zł, dekoracja 
– pani Józefa Cybulska, bufet we własnym 
zarządzie, orkiestra pana Walaska, stoliki do 
brydża, wejście za okazaniem zaproszenia, 

panów obowiązują czarne stroje. Druk Fran-
ciszka Patrasia. Staraniem Koła Przyjaciół 
Harcerstwa w Opatowie pod protektoratem 
pana starosty Władysława  Bołdoka . W dniu 
1 lutego 1939 r. odbędzie się w Opatowie w 
salach Szkoły Powszechnej nr 2 obok stadio-
nu doroczna zabawa karnawałowa, na którą 
ma zaszczyt zaprosić Jaśnie Wielmożną Pa-
nią Józefę Cybulską wraz z rodziną – komi-
tet. Dochód przeznacza się na obozy letnie 
harcerstwa szkół powszechnych”.

Wśród dokumentów jest jeszcze zdjęcie 
opatowskiego rynku z 1945 r., które przed-
stawia ludzi zaraz po wyzwoleniu. – To do-
kumenty mojego teścia, Józefa Cybulskiego, 
który do 1918 r. był podoficerem armii car-
skiej, po rewolucji przyjechał z Petersburga 
do Opatowa i gromadził różne pamiątki 
– opowiada Janina Cybulska, która przyje-
chała do Opatowa i zatrzymała się w domu 
rodziny Romańców przy ulicy Cmentar-
nej.  – Teść miał nawet list księcia Józefa 
Poniatowskiego do carycy Katarzyny II, ale 
zabrał go …. brat mojego męża z Łodzi i list 
gdzieś zginął.  Po 1919 r. teść znalazł się w 
Opatowie i pracował jako sędzia. Mieszkał 
na Cmentarnej, był znanym działaczem, spo-
łecznikiem. Dużo pisał pism sądowych, w 
obronie ludzi uciskanych, biednych. Ludzie 
nazwali go sędzią pokoju. Teściowa zajmo-
wała się domem. Była nieprofesjonalną ma-
larką, pięknie malowała. 

Janina Cybulska urodziła się w 1933 r. 
i mieszkała w Opatowie do 1956 r. Grała 
w trzech sztukach u pani Anny Ćwikłowej: 
„Moralność pani Dulskiej”, „Posażna jedy-
naczka”, „Bartosz Głowacki”. Z tą ostatnią 
jeździła po całym regionie. Występowała 
nawet w Szydłowcu, gdzie zespół zajął trze-
cie miejsce w ogólnopolskim przeglądzie.  
- Męża poznałam w teatrze, gdy w 1954 r. 

graliśmy „Po-
sażną jedynacz-
kę” – mówi Ja-
nina Cybulska. 
- Gdy wrócił 
z wojska, pani 
Ć w i k ł o w a 
przyprowadzi-
ła go do nas. 
Połączył nas te-
atr. Ślub wzię-
liśmy w 1956 
r. Mam jedną 
córkę Ewę, 
która mieszka 
ze mną w Gli-
wicach i dwie 
wnuczki, jedna 
jest tancerką, 
druga uczenni-
cą gimnazjum. 

Małżonek 
Janiny Cybul-
skiej urodził 
się w 1928 r. 
Miał trzech 
braci, jeden, 
Jerzy, śpiewał w operetce gliwickiej, drugi, 
Kazimierz – w Teatrze Wielkim w Łodzi, 
trzeci Ryszard pracował w sądzie w Opato-
wie, potem w Ostrowcu. Żyją jeszcze Jerzy 
i Ryszard.  

Moralność Pani Dulskiej rok 1953. Stoi 
od lewej: Janina Stupała , siedzi p.Ćwikło-
wa,Zofia Rogozińska, stoi: Leokadia Wicha, 
Ferdynand Lipski, następnie Mela(nazwiska 
nie pamiętam), siedzi Marian Ćwikła, Anna 
Staszewska(Pani Dulska), stoi Danuta Sa-
wicka, ostatniej nie pamiętam z nazwiska.

„Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie spra-
wy pod niebem", jak mówi „Księga Koheleta".

Dziś przypadł mi w udziale smutny obowiązek pożegnania, w imie-
niu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i wszystkich pracowników Samo-
rządowego Zespołu Szkól Nr 1 w Opatowie, świętej pamięci 

Pani Anny Staszewskiej (1941-2012)
Swoją pracę pedagogiczną rozpoczęła w 1958 r. w Szkole Podstawo-

wej w Zochcinie, później przez 2 lata pracowała w Szkole Podstawowej 

w Nieskurzowie, a od 1967 r.  Szkole Podstawowej Nr 1 w Opatowie. W 
1991 r. odeszła na zasłużoną emeryturę.

Pani Anna była wspaniałą polonistką, koleżanką, służącą zawsze po-
mocą młodszym nauczycielom, kobietą całą duszą oddaną dzieciom. Jej 
zaangażowanie zostało dostrzeżone przez władze oświatowe, bowiem w 
1980 r. otrzymała Nagrodę III Stopnia Ministra Oświaty i Wychowania, 
a w 1989 r. - Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu.

Wychowała kilka pokoleń młodzieży. Dziś, gdy nastąpił kres jej 
ziemskiej drogi, pragniemy jej za to podziękować. Łącząc się w żalu z ro-
dziną zmarłej, składamy serdeczne wyrazy współczucia. 
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stara fotografia

dzieste, mama mogła tu być wśród małych aniołków, ale trudno tu 
rozpoznać kogolwiek. 

Zdjęcie komunijne przed-
stawiające syna Franciszka Pa-
trasia, Stanisława pochodzi z lat 
30., podobnie dwa zdjęcia, na 
których można zobaczyć dzie-
ci sypiące kwiaty. Wśród nich 
jest córka Franciszka Patrasia, 
pierwsza po lewej od strony 
księdza. Na drugim zdjęciu 
dziewczynki sypią kwiaty, ale 
już nie w strojach krakowskich, 
tylko w białych sukienkach. 
To koniec lat wojny lub tuż po 
wojnie. Pierwsza z prawej w 
pierwszym rzędzie to siostra 
Danuty, Teresa. Trudno rozpo-

znać inne osoby. Zdjęcie na tle kolegiaty, przy wejściu pomiędzy 
wieżami. 

Kolejne zdjęcie pochodzi z okresu wojny, wykonane zostało 
na tle drewnianego budynku przy ulicy Ożarowskiej, obecnie 1 
Maja. Tego budynku już nie ma, był postawiony przez pradziad-
ka Tadeusza Reszczyka, Józefa Gula. Mieszkał tu razem ze swoją 
rodziną, synami i żoną. Na zdjęciu jest rodzina syna pradziadka 
Józefa Gula, współpracownika działacza ruchu ludowego po woj-
nie, Stanisława Mikołajczyka, jego żona Janina, która pochodziła z 
rodziny ziemiańskiej z Białostockiego, córka Blanka, mieszkająca 
obecnie w Lublinie, artysta plastyk. Stoi Aleksander, najmłodszy 
syn Józefa Gula, który zmarł na zapalenie płuc 13 września 1941 
r. W wózeczku jest najmłodsze dziecko Józefa Gula, Krzysztof, 

który jest geodetą i mieszka obecnie w Warszawie. 
Na tle kolegiaty, przy ulicy Kościelnej, potem Świerczewskie-

go, obecnie Grota-Roweckiego nr 7 wykonane zostało następne 
zdjęcie. To teren po domu, gdzie znajdowała się pierwsza dru-
karnia w latach 30. Niestety, budynek nie przetrwał. - Na zdjęciu 
jest w środku prababcia, matka mojego dziadka, Katarzyna Wę-
glewicz, pierwsza po lewej –  pokazuje Tadeusz Reszczyk. – Jest 
Teresa, najmłodsze dziecko dziadka. 

Z lat 70. pochodzi kolejne zdjęcie, na którym jest załoga 
drukarni. Franciszek Patraś stoi drugi od prawej, jego syn Fran-
ciszek - drugi od lewej. Dalej dość znane zdjęcie przedstawiające 
Franciszka Patrasia, gdy po śmierci żony przeszedł na emeryturę 
i zaczął służyć jako zakrystianin w latach 1978-1980. Ostatnie 
zdjęcie Franciszka Patrasia pochodzi z 1990 r. i wykonane zostało 
tuż przed jego śmiercią.           
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Z rodziny drukarza 
stara fotografia

cd na stronie poprzedniej

Tadeusz Reszczyk ze starymi zdjęciami, które pozostały mu z albu-
mów rodzinnych.                

Tadeusz Reszczyk jest wnukiem Franciszka Patrasia(1902-
1991), znanego opatowskiego drukarza, który najpierw prowa-
dził zakład przy ulicy Kościelnej.  

Franciszek Patraś założył drukarnię w końcu lat 20. ubiegłego 
wieku.  – Już od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie dru-
karstwem – opowiada Tadeusz Reszczyk. -  Pierwszą pracę podjął 
w drukarni pana Słupowskiego w Ostrowcu. Szwagier dziadka Jó-
zef Gul, geodeta, który mieszkał w Warszawie, załatwił mu nauki u 
najlepszych drukarzy w stolicy. Przyjaźnił się ze Stanisławem Mi-
kołajczykiem

Tradycje drukarskie kontynuowali synowie Franciszka Patrasia: 
Stanisław i młodszy Franciszek. Córka Danuta, matka Tadeusza 
Reszczyka, była nauczycielką, ale też potrafiła wykonać podstawo-
we prace drukarskie. 

Pod szyldem Franciszka Patrasia drukarnia funkcjonowała do 
1950 r., gdy została upaństwowiona. Potem działała pod nazwą: 
Zakłady Poligraficzne. Franciszek Patraś z właściciela stał  się pra-
cownikiem drukarni. Dbał o maszyny, jeszcze swoje. Pracował do 
1970 r.

Z albumów, któ-
re są w posiadaniu 
Tadeusza Reszczyka, 
wybraliśmy 14 zdjęć. 
Najstarsze pochodzi 
z 1929 r., przedstawia 
27-letniego Franciszka 
Patrasia z okresu ka-
walerskiego, tuż przed zawarciem związku 
małżeńskiego z Zofią z domu Gul z Sobie-

kurowa. Następne przedstawia córkę Franciszka Patrasia, około 
4-letnią Danutę w krakowskim ubranku, która siedzi na kolanach, 
syna Stanisława, żonę  Zofię. To lata 30., ……  

Kolejne zdjęcie przedstawia dzieci sypiące kwiaty w święto 
Bożego Ciała. - Rozpoznaję moja mamę, lat około 5 – mówi Ta-
deusz Reszczyk. - To dziewczynka druga od lewej w pierwszym 
rzędzie. Nie znam nazwiska ani księdza, ani siostry. Następne zdję-

cie pochodzi z okresu 
szkolnego, przedwo-
jennego. Przedstawia 
dzieci tańczące w stro-
jach ludowych. Jest tu 
opiekunka, prawdo-
podobnie siostra za-
konna prowadząca tu-
tejszą ochronkę, gdyż 
nie znam bliższych 

danych. Na pierwszym planie tańczy moja mama z dziećmi z Opa-
towa. Na kolejnym zdjęciu jest grupa osób biorących udział w jaseł-

kach. Moja mama często 
występowała przy ko-
ściele. Dalej jest zdjęcie 
z jasełek Bożonarodze-
niowych. To przebrani 
mieszczanie Opatowa w 
stroju żołnierza Józefa 
Piłsudskiego, legionisty 
rzymskiego. Lata trzy-


