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prace konserwatorskie, prace budowlane

Kurhan Różyckiego
Kurhan Różyckiego znajduje się w Jałowęsach, przy ruchliwej trasie z Opatowa do Kielc. Współpraca kilku osób sprawiła, 

że odnowione zostało miejsce upamiętnione krwią żołnierzy z powstania listopadowego. 

Kamień na swoim miejscu 
Dzięki inicjatywie członków Towarzy-

stwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej odno-
wiono i zabezpieczono pomnik, mogiłę po-
wstańców w Jałowęsach, zwaną „kurhanem 
Różyckiego”. Miejsce to mogło ulec stop-
niowemu zniszczeniu i zapomnieniu. 

Obecnie krzyż i głaz z tablicą pamiąt-
kową są godnie wyeksponowane, a zostaną 
jeszcze wykonane dodatkowe prace zabez-
pieczające, które będą polegać na wyłoże-
niu kamieniem najbliższego otoczenia po-
mnika. 

- Zwrócił się do nas z prośbą prezes 
TPZO Wojciech Gdowski, by odnowić 
to miejsce – opowiada kierownik Zakładu 
Usług Komunalnych w Opatowie, Paweł 
Fraszczyk. - Dla niego i dla stowarzyszenia 
byłoby to raczej trudne przedsięwzięcie, dla 
nas to niewielka usługa, pomoc, wsparcie. 
Postaraliśmy się doprowadzić ten teren do 
porządku. Kamień był bardzo podorany, le-
żał daleko w polu i nie był widoczny z dro-
gi. Musieliśmy użyć trochę ciężkiego sprzę-
tu, koparek. W miarę naszych możliwości 
udało się kamień postawić i wygląda teraz 
przyzwoicie. 

Napis na tablicy umieszczonej na ka-
mieniu głosi: „Kurhan Różyckiego, grób 
żołnierzy powstania listopadowego pole-
głych pod Jałowęsami w walce korpusu gen. 
Samuela Różyckiego z podjazdem rosyj-
skim we wrześniu 1831 r.”

Wojciech Gdowski uzupełnia, że 
towarzystwo, którym kieruje, uzyska-
ło zgodę od Generalnej Dyrekcji Dróg 
Publicznych i Autostrad na przestawie-
nie kamienia i odnowienie tego miej-

sca. Krzyż odnowił 
Andrzej Baran, który 
prowadzi tabor samo-
chodowy. 

Kurhanem zain-
teresował Wojciecha 
Gdowskiego miejscowy 
regionalista Marek Lis. 
Dzięki wspólnej inicja-
tywie miejsce to znowu 
godnie wygląda. 

W drodze do nie-
podległości 

Kiedyś kurhan miał 
kilka metrów wysokości 
i był zwieńczony krzy-

żem. Dzisiaj nie kojarzy się z miejscem pa-
mięci narodowej. Jeśli już, to z upamiętnia-
niem kolejnej ofiary wypadku drogowego. 
Na tym odcinku od Opatowa w kierunku 
do Kielc nie brakuje takich oznaczeń. Być 
może w przyszłości powstanie w tym miej-
scu tablica z informacją o bitwie. Deklarację 
o jej zamontowaniu złożył kierownik ZUK 
Paweł Fraszczyk. 

Kiedyś to miejsce nazywano „kurhanem 
Różyckiego”, bo znajdowała się tu mogiła 
powstańców. Może w niej spoczywać około 
40 z nich. Ku ich czci społeczeństwo ufun-
dowało kamień w latach 80. Jego inicjato-
rem była zmarła regionalistka Irena Szcze-
pańska. Szef Stowarzyszenia Miłośników 
Historii Zawisza, Piotr Machula, chciałby 
w tym miejscu przeprowadzić poszukiwa-
nia. 

To na tym terenie doszło do jednej z 
ostatnich bitew powstania listopadowego, 
która się rozegrała na dużej przestrzeni. 
Wojska rosyjskie uderzały, siły powstańców 
zostały rozbite. – Obchodzimy 100-lecie 
odzyskania niepodległości – podkreśla 
przewodnik Podziemi Opatowskich, czło-
nek TPZO, Zbigniew Zybała. - Ta bitwa, 
ten epizod był ważnym elementem w dro-
dze do niepodległości. To jeden z pierw-
szych zrywów, mało znany. 

Ostatnia bitwa 
Zbigniew Zybała opowiada, że 22 

września 1831 r. w najbliższych okolicach 
Opatowa, na trakcie wiodącym do Łagowa, 
miała miejsce jedna z ostatnich bitew po-
wstania listopadowego, która definitywnie 
zamknęła powstańczy rozdział w naszym 
regionie.

Powstańcami dowodził generał Samu-
el Różycki. Część jego wojsk stacjonowa-
ła wtedy w rejonie Piórkowa i Łagowa, a 
przednia straż pod dowództwem majora 
Michała Potockiego wysunięta była aż za 
Opatów. Powstańcy zamierzali umocnić się 
w rejonie Gór Świętokrzyskich i nękać za-
borcę działaniami partyzanckimi. 

Od strony Ożarowa nastąpił jednak 
atak znacznie przeważających sił rosyjskich, 
dowodzonych przez generała Teodora Ru-
digera. Polacy zmuszeni byli wycofać się 
do Łagowa i tam stawić opór. Zginęło lub 
zostało wziętych do niewoli ok. 300 po-
wstańców, a reszta wycofała się w kierunku 
Galicji.

Zapewne wielu z poległych wówczas 
powstańców spoczęło wtedy w zbiorowej 
mogile w Jałowęsach. 
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Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Nauczycieli, Wychowawcy i Katecheci,

Pedagodzy i Pracownicy Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu serdeczne podziękowania i słowa uznania za 

odpowiedzialną pracę na niwie kształtowania umysłów i serc młodego pokolenia.

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, 

pełne zadowolenia,ale i odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci i młodzieży.

Niech edukacja i efekty wychowawcze, sprawiają przyjemność i nigdy nie będą przyczyną przykrości. 

Dzisiaj w Dniu Waszego Święta, życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, 

pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości i wytrwałości, aby 

służba dzieciom i całemu środowisku zrodziła wiele szlachetnych owoców.

Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi oraz Emerytom życzymy wszel-

kiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu 

codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Opatowie

Jacek Cheba

Burmistrz

Miasta i Gminy Opatów

Andrzej Chaniecki

Ogłoszenie Aktu 5 listopada, 
zdjęcie ze zbiorów M.Lisa
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z życia samorządu

Panie Burmistrzu decyzja o nie kandy-
dowaniu na kolejną, trzecią kadencję nie 
była chyba dla Pana łatwa?

Pełna zgoda. Choroba, którą przebyłem 
w drugiej połowie ubiegłego roku dała mi 
dużo do myślenia i spowodowała przewar-
tościowanie priorytetów, przynajmniej na 
najbliższy czas. Inaczej mówiąc, moja de-
terminacja w osiąganiu celów, które sobie 
zakładam jest bardzo silna, a to siłą rzeczy 
uruchamia emocje, zwłaszcza wtedy, kiedy 
pojawiają się absurdalne z ludzkiego  punk-
tu widzenia przeszkody. Takie emocje nie 
sprzyjają zdrowiu.

To czego najbardziej Panu szkoda?
Tego, że nie będę mógł realizować tych 

zadań inwestycyjnych, które starannie 
zaplanowałem na następne lata, na które 
zakontraktowałem środki finansowe z róż-
nych programów unijnych lub krajowych, 
a które mimo różnych przeszkód dają mi 
dużo satysfakcji. Na marginesie dodam, że 
moje hasło wyborcze, kiedy pierwszy raz 
kandydowałem na radnego Rady Miejskiej 
w Opatowie brzmiało: … nie tylko admi-
nistrować, przede wszystkim budować. 
Szczególnie ubolewam, że nie zdążyłem wy-
budować i uruchomić Zakładu Opiekuńczo 
- Leczniczego w Brzeziu, a główne przyczy-
ny takiego stanu rzeczy to moja absencja 
chorobowa w II połowie 2017 r. i ogromny 
wzrost cen usług budowlanych.

A z czego, co Pan zrobił przez osiem 
lat, jest Pan najbardziej zadowolony ?

Zdecydowanie z dworca autobusowego. 
Nie tylko byłem zadowolony, ale odczułem 
ogromną ulgę, że wreszcie używając pojęcia 
socjologicznego, Opatów nie będzie styg-

matyzowany. Co ważne, ten projekt,  quasi 
publiczno – prywatny, został powielony z 
powodzeniem w wielu miastach. Wiele na-
wet średnich miast w Polsce, do dzisiaj bo-
ryka się z brakiem  odpowiedniego dworca 
autobusowego. Ładna bryła architektonicz-
na i usytuowanie budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Partyzantów to 
drugi projekt wymyślony przeze mnie, któ-
ry daje mi wiele zadowolenia. Wszystko, 
co zostało zbudowane, przebudowane i 
wyremontowane daje mi poczucie dobrze 
wypełnionego czasu. Przed czterema laty  
w informacji z realizacji zadań inwestycyj-
nych napisałem, że taka imponująca lista 
zrealizowanych inwestycji w ciągu niespeł-
na czterech lat nie zdarza się często ani 
ludziom, ani gminom. Przypominam, że 
chodziło o inwestycje o wartości ponad 30 
milionów złotych, z czego 20 milionów to 
środki pozyskane  z  UE i z budżetu pań-
stwa. W tej dobiegającej końca kadencji 
wartość inwestycji zrealizowanych wynosi 
pond 18 milionów złotych, z czego 10 mi-
lionów to środki pozyskane z UE  i z budże-
tu państwa. Zatem gmina przez osiem lat 
przeznaczyła ponad 48 milionów złotych 
na zadania inwestycyjne, z czego 30 milio-
nów to środki UE i budżetu państwa.

Co Pan Burmistrz sądzi o programach, 
które prezentowane są przez kandydatów 
na burmistrza, Pana następcę ?

Panie Redaktorze, proszę zwolnić mnie 
z odpowiedzi na to pytanie, bo nie odro-
biłem lekcji. A propos, przed kilkoma laty 
jeden z byłych prezydentów Polski zapyta-
ny przez redaktorkę jaka jest kampania do 
Sejmu i Senatu odpowiedział, że jest długa.

DOBRZE 
WYKORZYSTANY CZAS

Czy mam rozumieć, że nie interesuje 
Pana, kto będzie następcą?

Wręcz przeciwnie, bardzo mnie in-
teresuje. Aby realizować z powodzeniem  
projekty inwestycyjne, które dadzą nam 
mieszkańcom miasta i gminy lepszy stan-
dard życia (a na kilka takich projektów są 
już podpisane umowy na dofinansowa-
nie), to trzeba mieć przymiot pracowito-
ści i odpowiedzialności. Powiem więcej, 
interesuje mnie taki następca, który po-
trafi myśleć i będzie miał odwagę działać 
strategicznie, a nie politycznie czy ko-
niunkturalnie.

Nie obawia się Pan, że nie kandydo-
wanie na burmistrza, a kandydowanie 
na radnego powiatowego u części miesz-
kańców zwłaszcza Pana wyborców może 
być niezrozumiałe?

Jestem przekonany, że mieszkańcy  
zrozumieją to, o czym mówiłem na wstę-
pie naszej rozmowy, widzę że ma Pan z 
tym problem.

Bo znam Pana Burmistrza zaanga-
żowanie i sprawność w podejmowaniu 
różnych decyzji.

Bardzo dziękuję, ale czasem trzeba 
wyhamować.

Czy Pan Burmistrz ma jakiś plan po-
lityczny związany z kandydowaniem do 
rady powiatu?

Panie Redaktorze, ufam, że mieszkań-
cy naszej gminy i Gminy Sadowie doce-
nią moją dotychczasową pryncypialność i 
pracowitość w życiu publicznym i dadzą 
mi duży mandat zaufania. Wtedy mój 
głos będzie się liczył.

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam.
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Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Opatów w latach 2015-2018
L.P Nazwa inwestycji lub zadania Całkowity 

koszt
Środki 

finansowe
UE i krajowe

Środki własne 
gminy

Uwagi

1. Przebudowa świetlicy w Rosochach 453.393,00 217.735,00 235.658.00 PROW
2. Budowa Sieci Kanalizacyjnej w Marcin-

kowicach II- etap
439.385,00 262.125,00 177.260.00 PROW

3. Remont świetlicy w Strzyżowicach 33.900.00 16.140,00 17.760,00 PROW
4. Budowa wodociągu  Wąworków Oficja-

łów
104.858,00 0,00 104.858,00

5. Przebudowa i adaptacja na mieszkania 
socjalne (ul. Sienkiewicza i ul. L. Czar-
nego)

1.388.382,60 833.372,24 555.010,36 RPOWŚ

6. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń 
OOK na cele biblioteki publicznej

1.255.054,00 533.333,00 721.721,00 RPOWŚ

7. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej 
nr 2

3.761.000,00 2.804.000,00 957.000,00 RPOWŚ

8. Budowa sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej na 
ul. Cegielnianej,
ul. Czerwińskiego, 
ul. Cmentarnej

2.221.841,75 1.368.545,18 853.296,57 RPOWŚ
Planowana jest także 
przebudowa wodo-
ciągu  
na ul. Czernika
Koszt:  497.793.15

9. Przebudowa części zadaszenia budynku 
UMiG

91.659,26 0,00 91.659,26

10. Modernizacja budynków komunalnych  
we wspólnotach mieszkaniowych

858.254,60 0,00 858.254,60

11. Budowa i przebudowa dróg gminnych 6.180,154,22

/ bez kwoty 
1.412.750,00/

3.894.337,23 2.285.816,99 PROW,RPO, PU-
SKŻ, PRGiPID
12.10.2018 otwarcie 
ofert na przebudowę 
ul. Żeromskiego, ul. 
Konopnickiej, ul. 
Reja,
ul. Miłosza,
wartość kosztorysowa: 
1.412.750.00

12. Remonty kosztowe dróg i chodników, 
parkingów i oznakowanie dróg, zakupy 
wiat przystankowych

1.036,787,45 0,00 1.036.787,45

13. Budowa przebudowa rowów odwadniają-
cych i przepustów

111.587,37 0,00 111.587,37 Balbinów, Lipowa, 
Podole, Jałowę-
sy, Strzyżowice, 
Kobylany, Kobylanki

14. Budowa wodociągu w Wąworkowie,
przebudowa wodociągu przy ul. Ko-
ściuszki 31, budowa przepompowni przy 
ul. Kościuszki

42.360,00 0,00 42.360,00

15. Rozbiórka budynków przy 
ul. Armii Krajowej, ul. 1 Maja, 
ul. Nowowałowej

23.985,00 0,00 23.985,00

16. Remont budynku socjalnego  na 
ul. Wąskiej 23

110.108,43 44.043,37 99.065,06 Dotacja z BGK

Razem
18.112.710,68 9.973.630,79 8.172,079,66

Legenda:
 1. PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. RPOWŚ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
 3. PUSKŻ - Program Usuwania Skutków Klęsk Żywieniowych
 4. PRGiPID - Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
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z życia samorządu
Informacja o zaplanowanych  do realizacji projektach inwestycyjnych w latach 2019-2021 w 

Gminie Opatów.
Lp. Nazwa zadania

(projektu inwestycyjnego)
Wartość całko-
wita projektu

Kwota dofi-
nansowania

Data zawarcia umowy na 
dofinansowanie

Termin realizacji 
inwestycji

Uwagi

1. Przebudowa, rozbudowa i wy-
posażenie nieruchomości zabu-
dowanej w m. Brzezie w celu 
utworzenia Zakładu Opiekuńczo 
Leczniczego 

5.380.117,51 3.995.852,23 19.12.2017 r. 31.12.2019 r. 
(z możliwością 
przedłużenia do 
końca 2020 r.)

RPO. Działanie 7.3 infrastruk-
tura zdrowotna i społeczna, 
unieważniony przetarg w 2017 
r. ze względu na bardzo wysoką 
ofertę cenową, planowane jest 
pozyskanie dodatkowych środ-
ków w kwocie  ok. 3 mln  z 
budżetu państwa

2. Poprawa gospodarki wodno – 
ściekowej na terenie gm. Opató-
w(kanalizacja Brzezie-Adamów 
- Opatów)

1.738.466,63 1.106.186,00 03.07.2018 r. 30.04.2019 r.
(z możliwo-
ścią dalszego 
przedłużenia 
terminu)

PROW

3. Modernizacja budynku świetlicy 
w m. Czerników Opatowski

441.348,39 200.000,00 20.04.2017 r. PROW
Rada Miejska nie wyraziła 
zgody na realizację w 2018 r.

4. Kompleksowa poprawa infra-
struktury sportowej i dydaktycz-
nej w placówkach  szkolnych 
Opatowa

1.345.528,60 1.009.146,45 7.06.2018 r. 30.06.2019 r.
(z możliwością 
przedłużenia)

RPO, 
Unieważniono dwa przetargi 
ze względu na cenę, możliwość 
realizacji tego projektu w 
2019 r. ze względu na trwającą  
obecnie termomodernizację 
Szkoły Podstawowej nr 2

5. Modernizacja oczyszczalni 
ścieków wraz z rozbudową sieci 
wodno -kanalizacyjnej oraz budo-
wa stacji uzdatniana wody

17.755.647,40 7.300.881,59 20.06.2018 r. 30.12.2020 r.
(z możliwością 
przedłużenia do 
30.06.2021 r.)

RPO,
Zarząd Województwa Święto-
krzyskiego do tego projektu 
zwiększy dofinansowanie no 
kwotę ok. 3 mln zł. Trwa 
realizacja tego projektu.

6. Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na te-
renie Gminy Opatów –dotyczy  
budynku UMiG

1.384.620,32 1.176.927,00 26.06.2018 r. 30.06.2019 r.
( z możliwością 
dalszego przedłu-
żenia)

RPO,
W ramach tego projek-
tu, którego całość wynosi 
4.200.135,59 zł zrealizowano 
zadanie w części dotyczącej 
Szkoły Podstawowej nr 2

7. Rewitalizacja obszarów miejskich 
i wiejskich -
,,Rewitalizacja miasta Opatowa 
Kania- basen, Plac Obrońców 
Pokoju i przebudowa płyty i 
jezdni”

18.691.793,49 13.869.373,00 Umowy nie podpisano bo 
projekt jest na II (drugim) 
miejscu listy rezerwowej  
wniosek o dofinansowanie 
złożony 30.06.2017 r.

RPO,
Projekt będzie dofinansowany, 
gdyż Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego zamierza 
przenieść środki finansowe  w 
II połowie 2019 r. z innych 
działań

8. Podniesienie aktywności tu-
rystycznej Opatowa poprzez 
wykorzystanie  potencjału endo-
genicznego

3.669.921,17 3.119.433,00 Umowy nie podpisano 
gdyż projekt znalazł się na 
6 miejscu listy rezerwowej, 
wniosek o dofinansowanie 
złożony w dn. 29.03.2018 
r.

RPO,
Projekt dotyczy przebudowy 
budynku tzw. starego więzienia 
przy 
ul. Słowackiego 1 oraz dachu 
UMiG, małe prawdopodobień-
stwo dofinansowania

9. Budowa punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych w 
Opatowie

1.658.599,87 1.146.186,90 Wniosek złożony w 
dn.26.07.2018 r.
projekt w trakcie oceny 
merytorycznej

Lokalizacja przy
ul. Sempołowskiej za targowi-
skiem miejskim,
budowa parkingu 

10. W IV kwartale bieżącego roku 
zgłoszono ul. Nową,  ul. Cmen-
tarną I, ul. Cmentarną II, ul. 
Dorzeczną i drogę w m. Marcin-
kowice do programu usuwania 
skutków klęsk żywiołowych. Opi-
nie meteorologiczne pozytywne.

Wobec powyższego całkowita wartość kosztorysowa projektów inwestycyjnych do realizacji na najbliższe lata (2019-2021), 
na które podpisano umowy na dofinansowanie wynosi ponad 28 mln zł w tym dofinasowanie ponad 15 mln zł, a wartość kosz-
torysowa projektów na które złożono wnioski i otrzymanie dofinasowania jest realne (bez pozycji 8 w tabeli) wynosi ponad 21 
mln zł w tym ponad 15 mln zł dofinasowania.

Legenda:
 1. PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. RPOWŚ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
 3. PUSKŻ - Program Usuwania Skutków Klęsk Żywieniowych
 4. PRGiPID - Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
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Dożynki w kolegiacie 
nasze zwyczaje

W niedzielę, 26 sierpnia, w Kole-
giacie św. Marcina z Tours w Opatowie 
odbyły się doroczne dożynki parafialne. 
Starostami dożynek byli: Irena Borzęc-
ka, Jarosław Religa, gospodarze z Jur-
kowic. 

Deszczowa pogoda sprawiła, że uro-
czystości dożynkowe prawie w całości 
odbywały się w świątyni. - Dziękuję 
wszystkim drogim i kochanym rolnikom, 
jesteście naszymi bohaterami – powie-
dział podczas nabożeństwa prałat, ksiądz 
proboszcz Michał Spociński. - Bądźcie 
błogosławieni! Dziękuję za wasz trud, 
starania o chleb, za waszą znojną pracę. 
Dzielmy się ciastem i chlebem wypieczo-
nym z tegorocznych ziaren. 

Ksiądz proboszcz Michał Spociński 
zaproponował, by ze względu na pogodę 
nie organizować procesji wokół kolegiaty. 
- Niech ta procesja będzie w naszym sercu 
- zaapelował. 

Po oficjalnym nabożeństwie starosto-
wie dożynek, Irena Borzęcka i Jarosław 
Religa, przekazali bochen wypieczony z 
tegorocznych zbiorów księdzu probosz-
czowi. W świątyni wszyscy się podzieli-
li chlebem. Na ręce starościny i starosty 
ksiądz proboszcz złożył podziękowania 
za piękne wieńce i uroczystość. 

Pod namiotem przed kolegiatą rozłożo-
no ponad trzydzieści różnego rodzaju ciast, 
które zostały wypieczone przez gospodarzy 
z Jurkowic. Wszyscy mieszkańcy mogli się 
częstować i dla nikogo nie zabrakło. 

W dożynkach uczestniczyli: bur-
mistrz Andrzej Chaniecki, przewodni-
czący Rady Miejskiej Jacek Cheba, sekre-
tarz gminy Barbara Kłosinska, radni Rady 
Miejskiej. 
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NIEPODLEGŁOŚĆ 
ROZPOCZĘŁA SIĘ NIEDZIELĘ

wielka wojna 1914-1918
Dzień 11 listopada 1918r. uznany został za święto odzyskania przez Polskę niepod-

ległości. To jednak tylko data symboliczna. W rzeczywistości proces przejmowania 
władzy z rąk okupantów austro - węgierskich na terenie ziem polskich rozpoczął się 
już dużo wcześniej. Tak było i w Opatowie. 

W służbie 
austriackiego okupanta.

Paradoksem dziejów stało się to, że na 
początku listopada 1918 r. opatowianie 
przejmowali rządy od okupacyjnych urzęd-
ników, wśród których było wielu rodaków 
pochodzących z Galicji. 

Z szeregu Polaków, oficerów i urzęd-
ników sprawującej od września 1915 r. 
władzę w Opatowie austriackiej C. i K. Ko-
mendy Obwodowej (później Powiatowej) 
wymieńmy dwie znaczące postaci, których 
losy związały się z naszym miastem. Przez 
blisko rok funkcję zastępcy komendanta 
powiatowego pełnił ppłk Witold Ritter 
Gawin Niesiołowski von Niesiołowice. 
Urodzony w1866 r. w miejscowości Suchy 
Grunt, w gminie Szczucin. Ukończył Aka-
demię Handlową i Wojskową w Wiedniu. 
Przed wybuchem wojny służył w 17. Pułku 
Piechoty, z którym wyruszył na front. Po 
awansie na stopień ppłk. skierowano go do 
Opatowa. Po odzyskaniu niepodległości 
zgłosił się do tworzonego Wojska Polskie-
go. Służbę oficerską dzielił z pasją badacza 
entomologa. W okresie międzywojennym 
zasłynął jako badacz owadów okolic Kra-
kowa, Tatr, Podola i Czarnochory. Zmarł w 
Bytomiu w 1954 r.

Druga z postaci wiąże się bezpośrednio 
z listopadowym przełomem 1918 r. Ostat-
nim austro – węgierskim komendantem po-
wiatowym w Opatowie był Polak płk Wła-
dysław Hahorkiewicz. Urodził się w 1866 

r., a w 1887 r. rozpoczął służbę 
jako jednoroczny ochotnik w 13. 
Pułku Piechoty. Pod koniec 1888 
r. już w stopniu ppor. przydzielo-
ny został do 57. Pułku Piechoty w 
Tarnowie, z którym związał całą 
późniejszą karierę wojskową. W 
sierpniu 1914 r., jako kpt. wyru-
szył ze swoim pułkiem na wojnę. 
We wrześniu został ranny w lewą 
rękę. W 1915 r. mianowano go 
mjr, a pod koniec 1916 r. otrzy-
mał awans na ppłk. Zapewne ze 
względu na wiek i stan zdrowia 
w połowie 1916 r. skierowano go 
do Opatowa, gdzie objął funkcję 

zastępcy komendanta obwodu. 12 stycznia 
1918 r. został mianowany komendantem 
C. i K. Komendy w Opatowie, którą to 
funkcję pełnił do 3 listopada 1918 r. W 
wolnej Polsce zgłosił się do Wojska Polskie-
go. Działał społecznie w Krakowie, m. in. 
w Związku Oficerów w stanie spoczynku i 
organizacjach prozdrowotnych. Mieszkał w 
Skawinie. Zmarł po 1935 r. 

Z nadania Rady Regencyjnej.
Jak już wspomniano, proces dochodze-

nia do pełnej niepodległości rozłożony był w 
czasie. Jednym z najważniejszych wydarzeń, 
które wówczas miały miejsce w Opatowie 
było niewątpliwie ogłoszenie tzw. Aktu 5 
listopada. W dokumencie tym władze nie-
mieckie i austro - węgierskie, zawarły obiet-
nicę powstania Królestwa Polskiego. Nie 
określono granic, jak 
to sformułowano, przy-
szłego „samodzielne-
go” państwa polskiego. 
Była natomiast mowa 
o tworzeniu armii pol-
skiej potrzebnej zabor-
com w prowadzeniu 
dalszej wojny z Rosją. 
Choć Akt nie zawierał 
konkretnej wizji przy-
szłej Polski, miał spore 
znaczenie dla dalszego 
rozwoju sprawy pol-
skiej. W jego następ-

stwie w styczniu 1917 r. władze niemieckie 
i austro – węgierskie powołały Tymczasową 
Radę Stanu w Królestwie Polskim. W paź-
dzierniku tegoż roku ustanowiono Radę 
Regencyjną, która w listopadzie powołała 
pierwszy polski rząd, a następnie kolejne 
jego niezbędne organy. Jednym z nich był 
urząd komisarza powiatowego.

I tu kolejny paradoks naszej drogi do nie-
podległości. Komisarzem rządu polskiego w 
Opatowie został płk Kazimierz Chromiński. 
Urodzony w 1874 r. na Wołyniu, od 1892 r. 
pełnił służbę w armii rosyjskiej, przechodząc 
wszystkie stopnie kariery oficerskiej. Od po-
czątku walk I wojny światowej wielokrotnie 
odznaczał się w boju wielką odwagą i brawu-
rą. Wyróżniony został jednym z najwyższych 
rosyjskich odznaczeń bojowych Orderem 
św. Jerzego. W 1917 r. przeniesiono go do 
tworzonego w ramach armii rosyjskiej I 
Korpusu Polskiego gen. J. Dowbór – Mu-
śnickiego. W czerwcu 1918 r., po rozwiąza-
niu jednostki K. Chromiński przedostał się 
do Królestwa Polskiego i 19 sierpnia objął 
funkcję przedstawiciela polskiego rządu w 
Opatowie w randze komisarza. Po odzyska-
niu niepodległości płk K. Chromiński pełnił 
wiele ważnych funkcji dowódczych w odro-
dzonym Wojsku Polskim, a następnie został 
przeniesiony do rezerwy. Zmarł we wrześniu 
1939 r. wyniku odniesionych ran. 

Opatów w 1918r. Fot. ze zbiorów TONZP.

Witold Gawin Niesiołowski jako entomolog. Fot. ze zbiorów NAC.

Opatów w 1918r. Fot. ze zbiorów TONZP.
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STAŃ DO APELU
ciekawa książka

Pamiętna niedziela 
3 listopada 1918r.

Tego dnia zakończyło urzędowanie 
Generalne Gubernatorstwo Wojskowe w 
Lublinie - najwyższa władza austro – wę-
gierska na terenie okupowanego Króle-
stwa Polskiego. Także w tym dniu w wielu 
miejscowościach powiatu opatowskiego 
członkowie Polskiej Organizacji Wojsko-
wej przystąpili do rozbrajania austriackich 
posterunków żandarmerii i obsadzania 
najważniejszych obiektów. Rankiem, 3 li-
stopada do akcji przystąpili także peowia-
cy w Opatowie. Opanowano więzienie i 
pomieszczenia austriackiej komendy sta-
cyjnej.

Następnie przejęto kompleks zabudo-
wań tzw. monopolu, gdzie znajdowało się 
szereg ważnych okupacyjnych urzędów, 
magazyny aprowizacyjne i kasa powia-
towa. W tym czasie usunięto z budynku 
powiatowej komendy austriackie symbole 
oraz emblematy i zastąpiono je biało – 
czerwonymi flagami. Brak jest relacji w jaki 
sposób ostatni komendant obwodowy płk 
W. Hahorkiewicz przekazał władzę swoim 
opatowskim rodakom. Na pewno odbyło 
się to bez żadnych problemów. Oporu nie 
stawiły także podległe mu nieliczne zresztą 
siły wojskowe. Jak podkreślają uczestnicy 
tamtych wydarzeń, żołnierze, szczególnie 
Czesi z ulgą oddali broń. Opatowski rynek 
był świadkiem ich serdecznego pożegnania 
z miejscową ludnością, gdy pod własnym 
narodowym sztandarem, po odśpiewaniu 
hymnu opuszczali miasto.

W tym trudnym czasie na kilka dni 
władzę w mieście i powiecie przejął w 
imieniu Rady Regencyjnej rządowy ko-
misarz płk K. Chromiński. Jego zasługą 
było powstanie w krótkim czasie podwalin 
miejscowej polskiej administracji, którą 
stworzył w oparciu o dawnych urzędników 
– Polaków, którzy powrócili z Rosji.

7 listopada 1918 r. w Lublinie został 
utworzony Tymczasowy Rząd Ludowy Re-
publiki Polskiej, który powołał własnych 
komisarzy powiatowych. W Opatowie zo-
stał nim burmistrz miasta Adam Musiel-
ski, który 8 listopada przejął obowiązki od 
płk. Chromińskiego. Do najpilniejszych 
zadań nowej władzy należało zapewnienie 
bezpieczeństwa mieszkańcom, zabezpie-
czenie aprowizacji i przejęcie zwierzchnic-
twa nad istniejącymi urzędami. Wkrótce 
doszło do kolejnych politycznych zmian, 
które doprowadziły do okrzepnięcia naszej 
państwowości budowanej po 123 latach 
niebytu.

Marek Lis
Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie

W Liceum Ogólnokształcącym imienia 
Bartosza Głowackiego odbyła się dyskusja 
o ostatniej reporterskiej książce Andrzeja 
Nowaka-Arczewskiego „Stań do apelu. 
Pseudonim Tarzan”. Honory gospodarza 
spotkania pełniła dyrektor szkoły, Barbara 
Kasińska. Spotkanie prowadził Zbigniew 
Zybała, publicysta, regionalista, pracow-
nik Podziemi Opatowskich.

Książka Andrzeja Nowaka-Arczewskie-
go opowiada o znanym partyzancie, żoł-
nierzu Narodowych Sił Zbrojnych i Armii 
Krajowej, Tomaszu Wójciku „Tarzanie”, 
którego już za życia otaczała legenda i który 
nadal żyje w pamięci mieszkańców Zawi-
chostu, Sandomierza, Ożarowa, Ćmielo-
wa. Jego postać budzi wiele kontrowersji, o 
czym przekonał się autor podczas licznych 
spotkań ze swoimi rozmówcami. 

Biografia bohatera jest na tyle frapująca, 
barwa, żywa, pełna niesamowitych zwro-
tów, że książkę czyta się jednym tchem.
„Tarzan” wsławił się zabiciem najwyższego 
rangą oficera niemieckiego, generała Kurta 
Rennera. Kilka miesięcy później jego od-
dział uległ niemal całkowitej zagładzie w 
Woli Grójeckiej. Autor nie pisał na niczyje 
zamówienie, dlatego nie przemilczał naj-

trudniejszych epizodów w 
biografii swego bohatera. 
Podał przykłady wykony-
wania wyroków śmierci na 
konfidentach, przedstawił 
walki z oddziałami Armii 
Ludowej. Autor w żad-
nym przypadku nie oce-
niał postawy swego boha-
tera, przytoczył w książce 
różne relacje. Czytelnik w 
zależności od swej wiedzy, 
doświadczenia, lektur sam 
może wyciągać wnioski. 

Na spotkanie z autorem przybyło blisko 
100 osób, mieszkańców Opatowa, Oża-
rowa, Ostrowca Świętokrzyskiego, Kielc. 
Podczas dyskusji autor odpowiadał na ich 
liczne pytania o źródła do swej książki i wy-
mieniał wiele dokumentów, które zostało 
zamieszczonych w publikacji. Wyjaśniał, na 
czym polegała odpowiedzialność dowódcy 
za różne, nie zawsze przemyślane akcje, za 
którymi szła śmierć ludzi. Mówił, w nawią-
zaniu do pytań, o Trójcy, podczas wojny 
małej miejscowości koło Zawichostu, w 
której dochodziło do bestialskich mordów 
na mieszkańcach narodowości żydowskiej. 

 – To książka o nas, o naszych czasach, 
to głos w dyskusji o dokonywanej na naszych 
oczach reinterpretacji historii – odpowiadał 
autor na pytanie, dlaczego napisał tę książkę. 
- Spróbujmy zrozumieć czyny ludzi, którzy 
działali w niełatwych czasach wojny i podej-
mowali różne decyzje, mniej lub bardziej od-
powiedzialne, uzasadnione, na miarę swoich 
możliwości, wiedzy, doświadczenia. 

To kolejna publikacja znanego reportera, 
autora głośnych, kontrowersyjnych książek: 
„My z pałacu”, „Zmiłuj się nad nami”. 

(dk)
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PRACE 
NASZYCH DZIECI

pasjonaci, społecznicy

W RODZINNYM OGRODZIERodzinny Ogród Działkowy „Tulipan” 
Stowarzyszenie Ogrodowe w Opatowie, 
którego prezesem jest Zdzisław Swatek, 
zrzesza 201 osób. Na terenie ogrodu jest 
198 działek. 

- Początkowo wszystkie były zajęte, po 
kilku latach odeszło 40 osób i teraz co roku 
liczba się zmienia – podaje prezes. - Jedni 
odchodzą, drudzy przychodzą. Pustych, 
niezagospodarowanych działek jest teraz 
30. 

Działka nawet za darmo
Cały teren o powierzchni około 8 ha 3 

ary stowarzyszenie ma w wieczystym użyt-
kowaniu. Wielkość działek waha się od 3 
do 5 arów. Działkowicze uprawiają pomi-
dory, ogórki, marchewkę, ale często sieją 
tylko trawę. Jeśli starszy człowiek nie może 
już pracować na działce, wtedy ją sprzeda-
je. Nowy właściciel działki podpisuje z nim 
umowę, a gdy działka jest przekazana na 
ogród, umowę dzierżawy podpisuje z zarzą-
dem. Nie ma zbyt wielu chętnych do naby-
cia działek, zawsze zostaje około 20 nieza-
gospodarowanych. - Mimo wielu różnych 
starań, nie możemy znaleźć nowych nabyw-
ców – przyznaje prezes. - Działka dobrze 
zagospodarowana, z krzewami, drzewami 
owocowymi, z ładną altaną może kosztować 
około 4 tys. zł, gorsza – około 200, 500 zł. 
Jeśli ktoś przekazał działkę na zarząd, bez 
altany, to nowemu działkowiczowi możemy 
ją przekazać nawet za darmo. 

 
Większa aktywność oczekiwana

Ogród istnieje od 1975 r. Przyjął nazwę 
Ogrodu Rodzinnego „Tulipan”. - Wszy-
scy moi poprzednicy byli bardzo aktywni, 
Wojciech Skopiński, Jerzy Malik, Michał 
Gardynik, który zakładał sieć wodociągo-
wą, Stanisław Krakowiak - wylicza obecny 
prezes. - Każdy z tych przewodniczących 
włożył olbrzymi wkład pracy w działalność 
ogrodu. 

Stowarzyszenie nie dysponuje żadnym 
budynkiem, pomieszczenie biurowe wynaj-
muje w budynku starostwa. - Tam mamy 
dyżury co tydzień, w każdy wtorek od go-
dziny 8 do 11 – podaje Zdzisław Swatek - 
Na zebrania wynajmujemy większe sale.

By wybudować na działkach skromny 
budynek, trzeba mieć pieniądze. Mała świe-
tlica na zarząd kosztowałaby około 60 tys. 
zł, a na zebranie sprawozdawcze – dwa, trzy 
razy tyle. Potem doszłyby jeszcze koszty 
utrzymania. Przekroczyłyby kwoty zbiera-
ne w formie składek. 

Zebrania sprawozdawcze odbywają się 
co roku w kwietniu, sprawozdawczo-wy-

borcze – co cztery lata. Niestety frekwencja 
jest bardzo niska, na poziomie 20-25 proc. 
To jest problem, co zauważa prezes. Ludzie 
są obojętni, a potem po wszystko przycho-
dzą do zarządu.

Kadencja zarządu trwa 4 lata. Zdzisław 
Swatek jest przewodniczącym cztery ka-
dencje, od 15 lat. W kwietniu przyszłego 
roku odbędzie się posiedzenie sprawozdaw-
czo-wyborcze, działkowicze wybiorą nowy 
zarząd. 

Do aktywnych działkowiczów należy 
księgowy Krzysztof Hebda, członek zarzą-
du Marek Sokołowski, Kazimiera Chlebna, 
Elżbieta Kozieł, Andrzej Kolasa, Tadeusz 
Jasiński.

Liczą się z każdym groszem 
Na razie zarząd nie myśli o realizo-

waniu wielkich projektów. Stara się tak 

zarządzać, by ponosić jak najmniejsze 
koszty. Nie chce obciążać zbytnio ludzi, 
a składki wystarczają jedynie na bieżące 
opłaty. 

Cała infrastruktura ogrodu jest sto-
sunkowo nowa. - Marzeniem jest to, 
byśmy byli bogatsi jako działkowicze – 
mówi prezes. - To podstawowa sprawa, 
bo musimy się liczyć z każdym groszem. 
Jest wielu działkowiczów, którzy nieter-
minowo płacą składki. Mamy kłopoty z 
wywożeniem śmieci, ale pomału dajemy 
radę. 

Składka członkowska roczna wynosi 
obecnie 6 zł, opłata ogrodowa 25 groszy 
od metra kwadratowego. Opłaty można 
podnieść na walnym zebraniu odpo-
wiednią uchwałą, zwiększyć opłatę, ale 
kto wtedy będzie płacił. Już teraz zarząd 
z trudem zbiera wszystkie składki. 



11OPATÓW nr 3 (27), lipiec-październik 2018

PRACE 
NASZYCH DZIECI

opatów twoimi oczami

NAGRODY W KONKURSIE PLASTYCZNYM 
W sali konferencyjnej Urzędu Miasta 

i Gminy w Opatowie zostały wręczone 
laureatom dyplomy i upominki w III Edy-
cji Otwartego Konkursu Plastycznego 
,,Opatów Twoimi Oczami”. 

Złotą Paletę zdobyli: Maciej Wydrych 
za pracę pt. ,, Mój Opatów" w technice wy-
drapywanki, Ewelina Jakubowska i Grze-
gorz Płeszka ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Opatowie , którzy wy-
konali przepiękną pracę przestrzenną na 
desce ,, Mój Opatów, moją dumą'' pod kie-
runkiem Małgorzaty Szczekockiej - Judy. 

Srebrną Paletę zdobyli: Victoria Gu-
mińska, która wykonała rysunek ,, Kole-
giaty w Opatowie'' w technice mieszanej 
kredkami ołówkowymi i świecowymi, 
Jakub Pietrzykowski , który narysował ,, 
Klasztor Ojców Bernardynów w Opato-
wie.'', Angelika Cybula za pracę ,, Magicz-
ny Opatów'' wykonaną pastelami. 

Brązową Paletę zdobyli: Jakub Maciej-
ski za rysunek pastelami przedstawiający 
,,Dzwonnicę klasztorną'', Julia Pietrzy-
kowska, która w swojej pracy konkurso-
wej przedstawiła ,, Rynek w Opatowie '' 

w technice mieszanej pastelami suchymi i 
kredkami ołówkowymi, Klaudia Rozlazła 

za rysunek pastelami suchymi przedsta-
wiający ,, Opatowski pomnik ''. 
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artyści z jurkowic świętowali jubileusz

35 LAT ZESPOŁU STREFIEŃZespół Teatralno-Obrzędowego Stre-
fień z Jurkowic obchodził jubileusz 35-le-
cia. Podczas uroczystości jego członkowie 
otrzymali wiele odznaczeń, dyplomów, 
między innymi od wicepremiera, ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego, Piotra 
Glińskiego.

Dziękuję za pasję, twórczą pracę
Po mszy świętej odprawionej przed bu-

dynkiem świetlicy w Jurkowicach rozpoczęły 
się uroczystości jubileuszowe. Założycielka 
zespołu Barbara Wit-Kargul otrzymała z Se-
kretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej z Wa-
tykanu dokument z błogosławieństwem od 
papieża Franciszka. 

- Dziękuję za waszą piękną pasję, za twór-
czą pracę – powiedział podczas uroczystości 
burmistrz Opatowa, Andrzej Chaniecki. – 
Cieszę się, że młodzież do was przychodzi, 
realizuje tu swoje talenty i marzenia. Staramy 
się zespołowi pomagać, by wasza praca arty-
styczna była także doceniana pod względem 
finansowym. To jest nasz obowiązek, by 
wspomagać ludzi aktywnych. 

Członkowie zespołu otrzymali upomin-
ki, dyplomy, okolicznościowe ryngrafy od 
burmistrza Andrzeja Chanieckiego i prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Jacka Cheby. 
Gmina ufundowała także koszulki ze spe-
cjalnym napisem. Do życzeń przyłączyła się 
dyrektor Opatowskiego Ośrodka Kultury, 
Dorota Jopek.

Pokazujecie siłę tradycji
- To wy jesteście bohaterami dzisiejszej 

uroczystości w gminie Opatów na ziemi 
opatowskiej – powiedział poseł Kazimierz 
Kotowski. – W tym niełatwym czasie życia 
społecznego, gospodarczego, w zmieniają-
cych się realiach, potrafiliście pokazać war-
tość i siłę tradycji, wszystkiego tego, co wiąże 
się z ludowością. 

Kazimierz Kotowski podziękował za 
tworzenie atmosfery, tych chwil, które za-
chęcają młodych do przystąpienia do zespo-
łu. Nie jest to takie proste w obecnym czasie, 
ale tu jest możliwe i realne. - Dziękuję bardzo 
jako poseł tej ziemi, ale przede wszystkim 
jako mieszkaniec, samorządowiec, jako ten, 
który zawsze z przyjemnością rozmawiał z 
przedstawicielami zespołu. 

Wicewojewoda świętokrzyski Andrzej 
Bętkowski podkreślił, że trzeba dostrzec tę 
perełkę, zespół, który emanuje kulturą regio-
nalną na zewnątrz. Miło mu było dodać, że 
zespół z Jurkowic jest także zespołem stra-
żackim. 

Radna Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego, Ewelina Bień od marszałka 
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Adama Jarubasa i członka Zarządu Woje-
wództwa Marka Szczepanika przekazała ze-
społowi okolicznościowe pamiątki. - Tak na-
prawdę jestem tu w rodzinie – powiedziała 
podczas wystąpienia. - Ten dzień jest bardzo 
wyjątkowy. Cieszę się, że przez tyle lat ten 
wielopokoleniowy zespół, bo to jest najważ-
niejsze, trwa i mam nadzieję, że będzie trwał. 
Nie mam wątpliwości, że tak się stanie, bio-
rąc pod uwagę wasz zapał, zaangażowanie, 
aktywność. Dziękuję, że najmłodsi już się 
udzielają. Jest Asia, Kasia, tak się składa, że 
połowa zespołu, a nawet wszyscy, to już ro-
dzina. Życzę wam życzliwych ludzi wokół 
siebie, żeby wszyscy, którzy tu są obecni, nie-
zależnie od szczebla samorządowego, rządo-
wego, wspierali was i pomagali. Wszystkiego 
najlepszego, kochani. 

Trzy pokolenia na scenie
Gratulacje, upominki, dyplomy składali 

zespołowi między innymi: wicestarosta opa-
towski Gustaw Saramański, prezes Związku 
Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych 
Straży Pożarnych, Mirosław Pawlak, komen-
dant Państwowej Straży Pożarnej w Opato-

ki, Żniwa pańszczyźniane, czyli Okrężne, Z 
czartem sprawa, Kulturalna prywatyzacja. 
Były one zawsze wielkim wydarzeniem arty-
stycznym. Artyści z Jurkowic występowali na 
wielu scenach w gminie, powiecie, regionie, 
kraju, zdobyli wiele nagród. 

wie, Sylwester Kochanowicz. 
Podczas 35 lat występowały na scenie 

trzy pokolenia, całe rodziny Szostaków, Si-
tarskich, Chrapków, Stanisławskich, Bańce-
rów, Gromczyków, Opoków. Zespół przy-
gotował tak głośne spektakle jak: Wesele 
świętokrzyskie, Jarmark w Opatowie, Sobót-
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Kultura

W koncercie wystąpili: Natalia Pyszczek, Marta Mruk, Zuzanna Wiśniewska, Karo-
lina Grabowiec, Karolina Szemraj, Maja Gorazd, Mateusz Wożniak, Alicja Smolarska, 
Inga Gumuła, Weronika Gumuła, Zuzanna Gwoździk, Karolina Andzel, Paulina Andzel, 
Aleksandra Molisak, Aleksandra Kolasa, Magdalena Grzyb, Natalia Szymańska, Zuzanna 
Zwolińska, Karolina Strzępska, Katarzyna Gardynik, Andrzej Raczyński, Mateusz Firman-
ty, Konrad Zygadło, Kacper Wałek, Michał Kozakiewicz, Grzegorz Słowik. 

W HOŁDZIE POWSTAŃCOMMłodzi artyści z Opatowskiego Te-
atru Muzycznego już po raz piąty dali 
koncert upamiętniający bohaterów Po-
wstania Warszawskiego. Dzięki uprzej-
mości ks. dr Michała Spocińskiego, to 
artystyczne wydarzenie odbyło się w 
Kolegiacie św. Marcina w Opatowie. 

1 sierpnia 2018 r o godzinie siedem-
nastej dźwięk syreny przypomniał miesz-
kańcom o 74. rocznicy wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego. Półtorej godziny 
później rozpoczął się koncert „Gdzie są 
chłopcy, gdzie dziewczęta z tamtych lat”. 
Scenariusz spektaklu muzycznego opra-
cowała i wyreżyserowała przedstawienie 
Edyta Gwoździk. Wokalistów przygoto-
wała Magdalena Szemraj odpowiedzialna 
za stronę muzyczną tego przedsięwzięcia. 
Scenografię do koncertu wykonała Beata 
Piątek. 

- Sięgnęliśmy do piosenek śpiewanych 
podczas Powstania, ale także do współ-
czesnych, które nawiązują do tamtych 
wydarzeń - mówi Magdalena Szemraj. W 
spektaklu, jak podaje Edyta Gwoździk 
wykorzystane zostały teksty będące wspo-
mnieniami uczestników Powstania War-
szawskiego, wiersze Tadeusza Gajcego, 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Anny 
Świerszczyńskiej i anonimowych poetów 
tworzących w tym tak okrutnym czasie. 

- Przygotowując spektakl staraliśmy 
się odtworzyć atmosferę towarzyszącą 
tym wszystkim, którzy nie opuścili swej 
ukochanej Warszawy i chcieli walczyć w 
jej obronie z narażeniem własnego życia 
– wyjaśnia Edyta Gwoździk. - Udało nam 
się uzyskać to dzięki przejmującym tek-
stom, niezwykłej muzyce, fragmentom 
audycji Powstańczego Radia „Błyskawi-
ca”, kostiumom artystów oraz wyekspo-
nowanym rekwizytom stanowiącym wie-
le rodzinnych pamiątek z okresu II wojny 
światowej. 

Koncert wzruszył, wywołał wiele 
emocji i łez u licznie zgromadzonej pu-
bliczności, co oznacza, że spełnił swoją 
misję. Po koncercie dyrektor Opatow-
skiego Ośrodka Kultury, Dorota Jopek 
podziękowała prałatowi dr Michałowi 
Spocińskiemu za przyjęcie artystów w 
murach Kolegiaty oraz Edycie Gwoździk 
i Magdalenie Szemraj za wzruszający kon-
cert i znakomite przygotowanie artystów. 
Słowa podziękowania skierowała także 
do pracowników OOK za ich zaangażo-
wanie w przygotowanie koncertu. 

Wyrazy wdzięczności skierowała Edy-
ta Gwoździk do artystów za ich zaanga-

żowanie, pracę i wciąż rozwijane talenty. 
Podziękowała również publiczności stale 
przybywającej na koncerty OTM oraz go-

spodarzowi Kolegiaty za jego życzliwość i 
sympatię do przedsięwzięć artystycznych 
tej grupy. 
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nasze firmy

ZACZYNAŁ 
OD PRZYSŁOWIOWEJ ŁOPATY

Mikroprzedsiębiorstwo Mechanika 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Wąwor-
kowie zajmuje się pielęgnacją zieleni, 
bieżącym utrzymywaniem dróg, obiektów 
inżynierskich. Prowadzi także badania 
techniczne aparatury ochrony roślin i wy-
konuje drobne usługi sprzętem budow-
lanym. Swoją działalność prowadzi od 
trzydziestu lat. 

Manufaktura i prymitywizm
Mieczysław Czarnecki rozpoczął swoją 

działalność w 1988 r. Był to okres sprzyjają-
cy rozwojowi wszelkiej przedsiębiorczości. 
Wcześniej pracował w SKR, gdzie wytwa-
rzane były części zamienne do wielu maszyn 
przemysłowych, rolniczych. Pewnego dnia 
usłyszał, że za mocno spala się w pracy, a mógł-
by pomyśleć o własnej działalności. - Podobne 
rzeczy wytwarzaliśmy w zakładzie, odpowia-
dałem za ich jakość – mówi pan Mieczysław 
- Trochę to się więc kłóciło ze sobą, mogły być 
podejrzenia, że myślę tylko o sobie.

Uzyskał zgodę zakładu i zaczął pro-
wadzić własną działalność na pół etatu. 
Początkowo zajął się produkcją części do 
urządzeń przemysłowych i rolniczych, na 
które było olbrzymie zapotrzebowanie. Nie 
miał jednak żadnych urządzeń, maszyn. 
Zaczął pozyskiwać je ze składowisk złomu 
i po odpowiednim remoncie i udoskonale-
niu doprowadzał do użyteczności. – Była to 
manufaktura i prymitywizm – wspomina 
początki własnej działalności. 

Wytwarzał gwinty zwykłym gwintow-
nikiem mechanicznym. Później pomyślał, 
że można wytworzyć taki mechanizm z na-
pędem, w którym, gdy gwintownik dojdzie 
do jakiegoś punktu, wyłączy się, cofnie. - Ja 
tylko pilnowałem, żeby narzędzie się nie 
złamało, było dobrze naoliwione, chłodzo-
ne - wyjaśnia pan Mieczysław. - I udoskona-
lałem mechanizm. 

Z czasem, zakłady, z którymi koopero-
wał powierzały mu swoje obrabiarki i pan 
Czesław spłacał je wytworzonymi produk-
tami. - Dzieci uczyłem, mówiłem, że to nasz 
chleb - opowiada. - Nie wierzę w coś takie-
go, że wystarczą pieniądze, by prowadzić 
firmę. Najlepiej zaczynać od podstaw, od 
przysłowiowej łopaty. Samemu trzeba się 
nauczyć, by później wymagać od ludzi. By 
im powiedzieć: Słuchaj, ja ci pokażę. A jak 
się nic nie umie? To co wtedy? 

By mosty były przejezdne, a tra-
wa wykoszona

Po zmianach ustrojowych nastąpiła sta-
gnacja i pan Czesław musiał przestawić się 
na wytwarzanie drobnych urządzeń rolni-
czych i usługi dla ludności. Obecnie zajmu-

je się głównie pielęgnacją zieleni, przycinką 
drzew wysokich, które zagrażają liniom 
energetycznym, domom. Ma samojezdny 
podest, tak zwaną zwyżkę z koszem, któ-
rym podjeżdża się do czubka drzewa i od-
powiednio je kształtuje. Jego firma zajmuje 
się także koszeniem mechanicznym wzdłuż 
pasa jezdni, bieżącym utrzymywaniem 
obiektów mostowych, by nadawały się do 
eksploatacji, przejezdności. Wszelkie pęk-
nięcia, ubytki betonu trzeba uzupełniać, 
zabezpieczać, oczyszczać. 

Prace wykonuje na terenie opatow-
skiego i sandomierskiego. Są to zamówie-
nia publiczne gmin, GDDPiA. – Nie jest 
to pewna praca, nie mam jej zapisanej do 
końca życia – mówi. - Muszę brać udział w 
przetargach, dbać o opinię i o to, by koszty 
nie były za wysokie. Jeśli ich nie obniżę, to 
nie mam szans wygrać przetargu. Muszę być 
więc trochę ekonomistą.

Trzeba dbać o pracownika
Aby wykonywać usługi, firma posiada 

wiele urządzeń, platformę do podcinania 
drzew, sprzęt do koszenia, ciągniki ze sprzę-
tem do koszenia poboczy, do zamiatania, 
do utrzymywania czystości. Są to urządze-
nia mechaniczne, trochę jednak muzealne, 
które tylko pan Mieczysław obsługuje. 

Na stałe zatrudnia na pełnym etacie 
dwie osoby. Gdy jest odśnieżanie, przyj-
muje jeszcze co najmniej dwóch pracow-
ników. Nie ma z tym większych kłopotów. 
Wystarczy dbać o pracownika, proponować 
godziwe zarobki, by chciał angażować się w 

pracę. - Płacę netto 20 zł, wszystkie skład-
niki kosztów są po mojej stronie, podatki 
składki ZUS - wyjaśnia. - Samemu się nic 
nie wykona, trzeba polegać na ludziach, 
mieć stałych fachowców. Zanim się przygo-
tuje nowych, upłynie trochę czasu i zakład 
może splajtować. 

Pracownicy pana Czesława czyszczą 
metal, piaskują, przygotowują do malowa-
nia. To ludzie, którzy mieszkają w pobliżu, 
mają kawałek pola. Nie są w stanie jeździć 
do pracy daleko od miejsca zamieszkania, 
bo kiedy zasialiby swoje, omłócili. 

Firma czeka na syna
Przez lata działalności pan Czesław wie-

le doświadczył. Przed 30 laty inflacja doku-
czała jego firmie. Zdarzało się że otrzymał 
pieniądze za pracę po 8 miesiącach, a one 
miały wtedy już inną wartość. Nie było jed-
nak tak dużej fiskalizacji, obciążeń dodat-
kowymi kosztami, prowadzenia tak szcze-
gółowej dokumentacji. 

Tomasz Czarnecki, syn pana Mieczy-
sława, w przyszłości powinien przejąć firmę 
ojca. Obecnie zatrudniony jest na pełnym 
etacie w innym zakładzie. – Co mógłbym 
radzić młodym ludziom zakładającym swo-
ją działalność? – zastanawia się pan Mie-
czysław. – Po pierwsze, trzeba ukończyć 
właściwą szkołę, która przygotuje do zawo-
du. Praktykę zdobywać od przysłowiowej 
łopaty tak, by w przyszłości można zastąpić 
każdego pracownika na stanowisku pracy. 
Nie zaszkodziłoby też mieć trochę wiedzy 
z ekonomii i prawa. 

Podczas czyszczenie elementów metalowych, Mieczysław Czarnecki, w środku – 
Jacek Kwietniowski, w ubraniu roboczym – Jerzy Głodek



16 OPATÓW nr 3 (27), lipiec-październik 2018

człowiek niezwykłej osobowości 

STANISŁAW GANO 
PATRONEM „JEDYNKI”

Stanisław Gano urodził się w 1985 r. 
w Opatowie, pochodził z patriotycznej ro-
dziny o tradycjach niepodległościowych. 
Był uzdolnionym młodzieńcem, podjął 
studia w Instytucie Technologicznym 
w Moskwie. Służbę wojskową rozpoczął 
w czasie I wojny światowej, kontynuował ją 
podczas wojny polsko-bolszewickiej. Za za-
sługi i bohaterstwo na polu walki z okresu 
wojen o odrodzenie naszej niepodległości 
otrzymał order Virtuti Militari V kl., 4-krot-
nie Krzyż Walecznych oraz Medal Niepod-
ległości. Po wojnie został skierowany do 
pracy w wywiadzie, zajmował się ogólnie 
kierunkiem wschodnim. Tuż przed II wojną 
kierował Samodzielnym Referatem Tech-
nicznym wywiadu. W okresie wojny był naj-
pierw zastępcą szefa, a od grudnia 1941 r. 
szefem Oddziału II Sztabu Naczelnego Wo-
dza. Powszechnie uważany jest za jednego 
z autorów sukcesów polskiego wywiadu 
podczas wojny. W 1945 r. jako szef polskie-
go wywiadu przekazał Brytyjczykom w de-
pozyt, na ich żądanie, akta wywiadowcze 
II Oddziału Sztabu Naczelnego Wodza. Akta 
nie zawierały kartoteki agentów, którą płk 
Gano rozkazał spalić, by nie weszła w po-
siadanie radzieckiego wywiadu. W 1946 r. 
został pozbawiony obywatelstwa polskie-
go. Po demobilizacji pozostał na uchodź-
stwie i ostatecznie osiedlił się w Maroku, 
gdzie zmarł w 1968 r. w Casablance. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie, potocznie nazywana „Jedynką”, otrzyma-
ła imię swego krajana, generała brygady, Stanisława Gano, szefa Oddziału II Sztabu 
Naczelnego Wodza, który kierował polskim wywiadem podczas II wojny światowej. W 
tym roku przypada 50 rocznica jego śmierci i 123 urodzin.

- Cały jego żołnierski szlak powodu-
je ogromne uznanie i jednocześnie budzi 
podziw - powiedział podczas uroczysto-
ści burmistrz Andrzej Chaniecki - Był to 
człowiek niezwykłej osobowości i tożsa-
mości, żołnierz z krwi i kości, dla którego 
własne państwo było najwyższą wartością. 
Miał głęboką świadomość, że powrót do 
Polski z Londynu w nowej sytuacji geo-
politycznej jest niemożliwy, co niebawem 
się potwierdziło, gdy nowa władza, w ro-
dzinnym kraju, w ojczyźnie, za którą tak 
ofiarnie walczył, pozbawiła go polskiego 
obywatelstwa. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki podzię-
kował dyrekcji, rodzicom, społeczności 
szkolnej za to, że w roku jubileuszu 100-le-
cia odzyskania przez Polskę niepodległości 
szkoła otrzymała imię żołnierza, którego 
w nawiązaniu do Stefana Żeromskiego, 
można określić jako żołnierza tułacza. 
Burmistrz przypomniał epizod ze stycz-
nia 2013 r., gdy uczestniczył w ceremonii 
odsłonięcia nowego pomnika generała na 
cmentarzu w Casablance. W 2014 r. odby-
ła się uroczystość poświęcona generałowi 
na cmentarzu w Opatowie. I dzisiaj odsła-
niana jest tablica generała w szkole, której 
na zawsze pozostanie patronem. 

Marek Ujejski, krewny Stanisława 
Gano ze strony swojej babki, która po-
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dwie rocznice

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 

chodziła z rodziny Mroczkowskich, po-
wiedział, że w Opatowie są widoczne 
ślady obecności tych rodzin, ich spowi-
nowacenia, choćby na tablicach umiesz-
czonych w kolegiacie św. Marcina. - Zie-
mia opatowska była i jest miejscem, gdzie 
kształtowały się ważne postaci, osobowo-
ści – podkreślił. - Z naszej rodziny po-
chodzili wspaniali inżynierowie. Jestem 
wdzięczny mieszkańcom, że pamięć o 
naszej rodzinie jest żywa, szczególnie o 
generale Gano. 

- Pragniemy mu oddać to, co zabrała 
historia, przywrócić pamięć bohatera – 
mówili podczas uroczystości uczniowie 
szkoły, którzy wraz z nauczycielami przy-
gotowali bardzo ciekawy program arty-
styczny. 

Dyrektor szkoły Anna Przygoda przy-
pomniała, że generał brygady Stanisław 
Gano wywodził się z Opatowa i jako je-
den z nielicznych odniósł wielki sukces 
zawodowy i miał wpływ na historię na-
szego państwa w chwilach jego najwięk-
szego zagrożenia. Swoją niezłomnością 
oraz oddaniem Ojczyźnie podczas walki 
o jej niepodległość w latach 1918-21 oraz 
okresie II wojny światowej jest przykła-
dem dla nowych pokoleń Polaków. – Jego 
postawa, osobiste cechy charakteru, od-
danie Ojczyźnie i wierność przysiędze Jej 
złożonej będą we współczesnym świecie 
stanowiły doskonały osobisty wzorzec dla 
uczniów i absolwentów naszej szkoły – 
powiedziała. 

W panelu pierw-
szym „Opatów i opato-
wianie w walkach i dzia-
łaniach politycznych 
o niepodległą Polskę 
wśród prelegentów zna-
leźli się: dr Paweł Pacio-
rek z Usług Ekologicz-
nych Alojzy Przemyski, 
który mówił o wydarze-
niach w województwie 
sandomierskim w latach 
1766 i 1767 jako prolo-
gu do walki o niepodle-
głość w okresie konfe-
deracji barskiej (1768-1772, mgr Marek Lis 
z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w 
Kielcach, Filii w Opatowie - ) o Władysławie 
Gnatowskim i jego pamiętniku. 

W panelu drugim, pięćset lat osadnictwa 
żydowskiego w Opatowie i okolicy, wystąpili: 
mgr Agnieszka Dziarmaga z Ośrodka Edu-
kacyjno-Muzealnego „Świętokrzyski Sztetl” 
w Chmielniku z referatem „Sztetl – fenomen 
pamięci i niepamięć”, dr Radosław Kubicki z 
Wydziału Prawa, Administracji i Zarządza-
nia UJK z referatem „Pięćset lat osadnictwa 
żydowskiego w Opatowie”, prof. UJK dr hab. 
Jerzy Gapys z Wydziału Humanistyczne-
go UJK z referatem „Położenie mniejszości 
żydowskiej w okolicach Opatowa w latach 
1940-1944 w świetle pamiętnika Stanisława 
Turnaua ziemianina z Wlonic”, mgr Andrzej 
Żychowski, wiceprzewodniczący Rady Mia-
sta Opatowa i wiceprezes Towarzystwo Przy-
jaciół Ziemi Opatowskiej z referatem „Losy 
transportu wiedeńskich Żydów do Opatowa”. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki podzięko-
wał za prowadzenie konferencji dziekanowi 
Wydziału Prawa, Administracji i Zarządza-
nia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 
Kielcach, prof. Jerzemu Jaskierni i doktorowi 
Radosławowi Kubickiemu, który co roku mo-
bilizuje samorząd do działania. - Wzajemnie 
staramy się, aby ta konferencja miała właściwy 
wymiar intelektualny – podkreślił. 

Dr Radosław Kubicki, który ma swoje ko-
rzenie na ziemi opatowskiej, zwrócił uwagę na 
referat miejscowego regionalisty Andrzeja Ży-
chowskiego i referat prof. Jerzego Gapysa. - Co 
roku staramy się, by przedstawiciele różnych 
ośrodków naukowych mogli przedstawiać 
swoje badania, szczególnie UJK – powiedział. 
- Zawsze bierzemy też osoby z Opatowa, z zie-
mi opatowskiej. Są to tak niezbadane jeszcze 
materiały, szczególnie pod katem lokalnym, 

regionalnym. Każda informacja, każde nowe 
opracowanie dotyczące danych miejscowości, 
na pewno dużo wnoszą. 

Prof. Jerzy Jaskiernia podkreślił, że to 
konferencja interdyscyplinarna i ten walor 
jest tutaj szczególnie ważny w 100-lecie odzy-
skania niepodległości i 500-lecie osadnictwa 
żydowskiego. - Tu jest pewien problem po-
znawczy, teoretycznie wszyscy wiedzą, co było 
w okresie międzywojennym, wiedzą, co się 
stało w okresie holocaustu, powraca problem 
sąsiedztwa, ale w kategoriach symbolicznych 
– wyjaśniał. - Tymczasem nie da się oderwać 
historii Opatowa od historii osadnictwa ży-
dowskiego, wkładu Żydów w rozwój Opato-
wa, ziemi opatowskiej, Małopolskę wschod-
nią. We wszystkich okolicznych miasteczkach 
to osadnictwo żydowskie miało szczególne 
znaczenie. I to zasługuje na przypomnienie, 
utrwalenie, na budowanie kultury, wielokul-
turowości, z czym nie zawsze jest łatwo, cho-
ciaż są znane animozje, uprzedzenia, mity, 
stereotypy. Sądzę, że ten wysiłek poznawczy, 
który niesie ta konferencja będzie sprzyjał 
eliminacji takich stereotypów, spojrzenia 
realistycznego na to, jak w różnych społecz-
nościach funkcjonowała Polska żydowska, 
ukraińska. To jest tendencja, w którą się ta 
konferencja wpisuje. 

Po konferencji kierownik opatowskiej 
filii Pedagogicznej Bibliotek Wojewódzkiej 
w Kielcach, Marek Lis promował swą książ-
kę „ Nasze drogi do niepodległej. Z dziejów 
Opatowa w latach niewoli i na progu niepod-
ległości”. Następnie odbył się koncert słowno-
-muzyczny „Niepodlegla 1918”. Wystąpili: 
aktorka – Anna Seniuk, tenor – Jakub Gąska. 
Na fortepianie grał Robert Grudzień. W pro-
gramie koncertu opartym na scenariuszu hi-
storycznym Anny Dreli mieszkańcy usłyszeli 
pieśni legionowe i sakralne.

Już po raz siódmy odbyła się w Opatowie Ogólnopolska Konferencja Historyków, 
Archeologów, Prawników i Politologów. Tym razem przyświecało jej hasło 100-lecia 
odzyskania niepodległości i 500-lecia osadnictwa żydowskiego w Opatowie i okolicy. 
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ciekawi ludzie

MARZENIA PANA STANISŁAWA 
(ULOTNE MOMENTY, CHWILE)

Stanisław Dąbrowski to mieszkaniec 
Opatowa, człowiek sympatyczny i lubiany 
w środowisku. Zawsze marzył o tym, by 
pomagać innym. Teraz, gdy ma więcej 
czasu, odwiedza starsze osoby, rozmawia 
z nimi, a gdy trzeba – pociesza i wspiera 
słowem. Na zawsze pozostały mu w pa-
mięci słowa ojca: - Kochaj dzieci, kochaj 
starsze osoby. 

Ani tancerz, ani wojak
Dzięki oddaniu innym, stał się nawet bo-

haterem wiersza, którego autorką jest Anna 
Ćwikłowa. 

„Tobie panie Stanisławie...”,

W naszym cichym Opatowie
są ludzie bardzo życzliwi.

Każdy z mieszkańców to powie,
że są to ludzie uczciwi.

Żyją w ciszy swego losu;
dbają o rodzinne gniazdo.
Wśród światowego chaosu,

żyją pod szczęśliwą gwiazdą...

Anna Ćwikłowa prowadziła teatrzyk w 
Domu Kultury w Opatowie. - Występowa-
łem tam jako tancerz, bo lubiłem tańczyć – 
opowiada pan Stanisław. – Braliśmy udział 

w przeglądach, festiwalach, odnosiliśmy duże 
sukcesy. Pani Ćwikłowa zajęła pierwsze miej-
sce wśród ludzi teatru na naszej wtedy, ziemi 
kieleckiej. 

Zaprzyjaźnił się z panią Anną, przycho-
dziła do jego sąsiadów Staszewskich. Ich syn 
Józef ożenił z jej córką. Do teatrzyku pan Sta-
nisław należał krótko, po maturze poszedł bo-
wiem do wojska i skończyło się jego marzenie 
o tańcu. 

Będąc w wojsku otrzymał wiadomość od 
lekarza, że jego tata jest umierający. Powie-
dział o tym swojemu dowódcy, który pomógł 
mu przejść wcześniej do cywila. Służył więc 
w wojsku tylko rok. Po śmierci taty musiał 
zaopiekować się mamą i ciocią, które były w 
podeszłym wieku. 

Mama pochodziła z Iwanisk, nie umiała 
ani czytać, ani pisać. Tata marzył, by Stanisław 
został żołnierzem. Choroba ojca i koniecz-
ność zaopiekowania się najbliższymi kobieta-
mi zakończyła plany związane z karierą woj-
skową. 

Ze starą kamienicą
Zajął się kamienicą przy Placu Obrońców 

Pokoju, którą rodzice kupili od żydowskich 
właścicieli. Musiał włożyć dużo pieniędzy 
i wysiłku, by ją odnowić. Zburzył piece, za-
montował centralne ogrzewanie, podciągnął 
do budynku wodę, gaz. 

Ożenił się w 1968 r. i żona Krystyna mu 
pomagała. - Gdy tynkowaliśmy dom, natra-
fiłem na datę jego budowy - 1881 r. Teść po-
magał mi zabezpieczyć piwnice, wzmocnił je, 
otynkował. 

Budynek jest duży, podpiwniczony, na 
piętrze ma 90 metrów kwadratowych, niżej, 
gdzie obecnie znajduje się jedna z placówek 
bankowych, jest taka sama powierzchnia, piw-
nica też tej samej wielkości. Pan Stanisław ma 
troje dzieci. 

Ogródek daje radość 
Teraz pan Stanisław ma kolejne marzenia, 

pasje, pielęgnuje ogródek. - To mnie uspokaja, 
wzmacnia, daje radość – wyznaje. - Ja zajmu-
ję się kwiatkami, żona – warzywami, chociaż 
nie lubi plewić, mimo że pochodzi ze wsi. Dla 
mnie ogródek jest spełnieniem marzeń. Lu-
bię tam przebywać. Jeśli chodzi o kwiaty, to 
kocham róże. Dostaję je za darmo od kolegi, 
któremu zrobiłem dojazd do domu. 

W planach pan Stanisław ma jeszcze 
dokończenie remontu domu. Zajął się teraz 
strychem, bo ściana zaczyna pękać. Chce ją 
wzmocnić. Dowiedział się, że władze miasta 
zamierzają pomalować od frontu wszystkie 
kamienice w rynku. - Na mojej ścianie chcia-
łyby wymalować klasztor, kolegiatę albo Bra-
mę Warszawską – mówi - Zgodziłem się, ale 
muszę ścianę doprowadzić do ładu. 

Z dawnych zdjęć 
Pan Stanisław opowiada o zdarzeniu, 

gdy oddawał krew dla dziewczynki, która 
uległa wypadkowi w Poznaniu. 

Szedł w mundurze ulicą, gdy nagle pani 
doktor wyskoczyła z krzykiem, że dziecko 
się dusi. Potrzebna jest natychmiast krew. 
Oddał najpierw 500 mililitrów, rano jesz-
cze 250. 

Pan Stanisław pokazuje zdjęcie przed-
stawiające tamtą sytuację. – To rok 1965 - 
pamięta pan Stanisław. - Po lewej stronie ja 
leżę, obok 5-letnia dziewczynka. 

Wyjmuje ze swoich zbiorów następ-
ne zdjęcie. – Od lewej moja mama Janina, 
siostra cioci Stanisława Kasprzycka i ja, gdy 
jestem na przepustce – pokazuje. - Przysze-
dłem do nich spytać się, co się dzieje. To 
jest scena obok kiosku PSS Społem, ulica 
Ostrowiecka, Opatówka, przy moście. 

- A to kolejne moje zdjęcie z okresu woj-
ska.

Stanisław Dąbrowski, na pierwsze 
imię Ludwik, ur. 20 października 1943 
r., matka Janina, ojciec Walenty. 
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nasza historia

DOBRY GOSPODARZ 
KOLEGIATY

TABLICA DLA KOMENDANTA

Ksiądz Szymon Pióro w czasie pełnie-
nia posługi kapłańskiej w Opatowie oka-
zał się dobrym gospodarzem. Ufundował 
Dom Katolicki (obecnie nieistniejący), 
lampkę wieczną przed Tabernakulum, 
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej na 
Bramie Warszawskiej, w 1922 r. zelektry-
fikował kolegiatę, rozbudował plebanię. 
7 września 1918 r. podejmował w Kole-
giacie Achillesa Rattiego późniejszego 
papieża Piusa XI.

Urodził się 20 października 1864 r. we 
wsi Chromna, w powiecie siedleckim. Był 
synem Piotra i Ewy z Lubicz-Chromiń-
skich. Wykształcenie średnie otrzymał w 
gimnazjum siedleckim, a w 1883 r. wstąpił 
do seminarium duchownego w Lublinie. 
Dwa lata później z rąk biskupa Wnorow-
skiego otrzymał święcenia niższe, zaś świę-
cenia diakonatu i kapłaństwa udzielił mu w 
Warszawie biskup Ruszkiewicz.

Od września 1887 r. pracował jako 
wikariusz w parafii Stredyń, w 1890 otrzy-
mał nominację na administratora parafii 
Wereszczyn. Po roku został przeniesiony 
na stanowisko proboszcza i dziekana do Ja-
nowa Lubelskiego. W 1900 r., podejrzany o 
wrogą prawosławiu działalność, na rozkaz 

władz rosyjskich został pozbawiony wszyst-
kich stanowisk i musiał osiąść w Lublinie. 
Tu szykanowany przez władze carskie nie 
mógł objąć żadnej funkcji w kolejnych 
trzech parafiach proponowanych mu przez 
władze kościelne.

W związku z dekretem inkardynacyj-
nym przeniósł się do diecezji sandomier-
skiej. 22 czerwca 1917 r. otrzymał stano-
wisko proboszcza i dziekana w parafii św. 
Marcina w Opatowie. Na własna prośbę nie 
został mianowany dziekanem kapituły.

Na skutek pogarszającego się stanu 
zdrowia w 1934 r. zrzekł się urzędu dzie-
kana i proboszcza parafii św. Marcina i jako 
prałat kapituły osiadł w rodzinnych stro-
nach. Utrzymywał nieprzerwanie kontakt 
z diecezją sandomierską. Ksiądz Szymon 
Pióro zmarł 24 października 1938 r. i został 
pochowany podziemiach ufundowanego 
przez siebie kościoła w Radomyślu w diece-
zji lubelskiej.

Marek Baradziej

Mieszkańcy Karwowa upamiętni-
li Józefa Stępnia, komendanta miej-
scowej placówki Polskiej Organizacji 
Wojskowej, który został zabity przez 
żołnierzy austriackich 15 lutego 1918 
roku. Stał na czele ludności polskiej, 
broniącej zapasów zboża przed zakusa-
mi armii okupacyjnej. 

W uroczystościach uczestniczyli 
mieszkańcy i zaproszeni goście, między 

innymi: Agata Wojtyszek, wojewoda świę-
tokrzyski, Andrzej Grządziel, wójt Lipnika, 
Artur Lis, kierownik powiatowego biura 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Grzegorz Gajewski, dyrektor 
opatowskiego PGKiM, Magdalena Gdow-
ska, dyrektor Zespołu Szkół numer 1 w 
Opatowie wraz z klasami mundurowymi. 

Mszę świętą odprawił proboszcz para-
fii we Włostowie, ksiądz Paweł Goliński. 
Homilię wygłosił ksiądz Marek Kozera. 
Podczas ceremonii wojewoda świętokrzy-
ski Agata Wojtyszek odsłoniła pamiątko-
wą tablicę. Jednym z inicjatorów uroczy-
stości był radny Rady Miejskiej, Szymon 
Heba.
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POGRZEB ŻOŁNIERZA

WSPOMNIENIE 
O HENRYKU ZDYBIE 

odeszli od nas

19 września br. w Opatowie odbył 
się pogrzeb Zdzisława Dydo "Bliskie-
go" - żołnierza 4 kompanii 1 batalionu 2 
pułku piechoty Legionów Armii Krajowej 
i członka Zrzeszenia "Wolność i Niezawi-
słość".

W pogrzebie wzięły udział poczty 

Henryk Zdyb urodził się 10 grudnia 
1927 r. na ziemi kieleckiej w miejscowo-
ści Dębno, między Ożarowem a Annopo-
lem. Kochając przyrodę postanowił stu-
diować sadownictwo. Ukończył Wydział 
Ogrodniczy w Szkole Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie.

Mgr inż. Bogusław Długowolski, dłu-
goletni współpracownik i sąsiad Henryka 
Zdyba, żegnał Go takim słowami: „Nie 
łatwo mi Cię żegnać Drogi Przyjacielu, bo 
przecież od 44 lat byliśmy sąsiadami, współ-
pracownikami i przyjaciółmi. Żegnam  
Cię także w imieniu tych, z którymi przez 
wiele lat współpracowałeś w Sadowniczym 
Zakładzie Doświadczalnym w Lipowej i w 
imieniu ogromnej rzeszy stażystów, którzy 
rozpoczynali swoją sadowniczą przygodę 
życia dzięki Tobie. To Ty byłeś prekursorem 
nowoczesnego sadownictwa na Kielecczyź-
nie…” . Widać było, że te ciepłe słowa pły-
nęły z serca.

Współpracę Henryka Zdyba z Instytu-
tem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skier-
niewicach wspominał profesor Edward 

Żurawicz: „Żegnamy znakomitego czło-
wieka, nestora nowoczesnego polskiego sa-
downictwa, nie tylko w rejonie opatowsko-
-sandomierskim. Mgr inż. Henryk Zdyb był 
uczniem i wychowankiem profesora Szcze-
pana Pieniążka, organizatora i długoletniego 
dyrektora Instytutu Sadownictwa w Skier-
niewicach. Henryk Zdyb doskonalił swoje 
praktyczne umiejętności w zakresie sadow-
nictwa na stażu pod opieką inż. Macieja Ce-
głowskiego w Sadowniczym Zakładzie Do-
świadczalnym w Sinołęce. Profesor Szczepan 
Pieniążek dostrzegł w Nim duże umiejętno-
ści organizacyjne i zawodową pasję wysyłając 
Go w roku 1960 na roczny staż zawodowy 
do Stanów Zjednoczonych. Po powrocie z 
USA, 1 maja 1961 roku został powołany na 
stanowisko dyrektora Zakładu Naukowo-
-Badawczego w Lipowej koło Opatowa. W 
roku 1995 przeszedł na emeryturę.

Jego pasją było prowadzenie doświad-
czeń z zakresu przydatności różnych od-
mian owoców, zwłaszcza jabłoni, do upra-
wy w rejonie opatowsko-sandomierskim. 
Z jego inicjatywy wybudowano w Lipowej 
nowoczesną przechowalnię owoców. Był 
najlepszym polskim ekspertem w zakre-
sie upraw leszczyny i orzecha włoskiego. 
Wydał publikację „Leszczyna” i „ Orzech 
włoski”, jedyne tego typu opracowania w 
Polsce. Prowadził konferencje, szkolenia i 
seminaria z dziedziny sadownictwa.”

Wszyscy pamiętamy Go jako uśmiech-
niętego i życzliwego człowieka. 

Odszedł na zawsze do pozaziemskiego 
sadu 3 czerwca 2018 roku. Pozostawił żonę, 
dwóch synów z żonami, sześcioro wnuków i 
pięcioro prawnuków.

Opatów, 30.08.2018 r.
Opracowali: Urszula i Wojciech Gdowscy

sztandarowe: Sztandar Zgrupowania Ar-
mii Krajowej „PONURY-NURT”, Sztan-
dar KołaŚwiatowego Związku Żołnierzy 
AK w Sandomierz, Sztandar Koła Świato-
wego Związku Żołnierzy AK w Opatowie, 
kombatanci, Pan dr. Marek Jedynak przed-
stawiciel Instytutu Pamięci Narodowej, 

Andrzej Chaniecki, burmistrz Opatowa. 
Byli także obecni przedstawiciele To-

warzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej 
na czele z prezesem Andrzejem Żychow-
skim, delegacja żołnierzy 10 Świętokrzy-
skiej 

Brygady Obrony Terytorialnej, przed-
stawiciele Opatowskiej Grupy Rekon-
strukcyjnej, sąsiedzi znajomi, mieszkańcy 
Opatowa.

Zdzisław Dydo i przedstawiciel IPN z Kielc, 
Marek Jedynak
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STARE POJAZDY W RYNKU 

SAŁATKA Z OGÓRKÓW
z Borysławia przybyła do Opatowa 

miłośnicy samochodów i motocykli

kulinaria

Pikantna sałatka z ogórków: 
2 kg małych ogórków, 2 główki czosn-

ku, 4 łyżki soli, 8 łyżek oleju, 1,5 szklanki 
octu 10 proc., 3-4 płaskie łyżeczki chili, 
2 szklanki cukru.

Kroimy ogórki w talarki (grubsze od 
tych na mizerię), solimy i odstawiamy na 
6 godzin. Potem dokładnie odlewamy 
słoną zalewę, do ogórków dodajemy chili 
i rozdrobniony czosnek. Ocet z cukrem 
gotujemy i gorącym wywarem zalewamy 
ogórki oraz dodajemy olej. Mieszamy i 
odstawiamy na 12 godzin. Nakładamy w 
słoiki, zamykamy i odstawiamy w chłod-
ne miejsce. 

Gdyby ktoś chciał mniej ostrą sałat-
kę dodajemy mniej chili. Nie trzeba pa-
steryzować słoików. Serdecznie pozdra-
wiam i życzę smacznego.

Siostra Małgorzata

PS.W dalszym ciągu poszukujemy 
obrazu Matki Bożej Niepokalanej malo-
wanego przez naszą siostrę Różę Okęcką 
a używanego do ołtarza na procesję Bo-
żego Ciała podczas II wojny światowej. 
Dysponujemy również wolnymi miejsca-
mi dla kobiet w schronisku. Zapraszamy 
osoby chodzące i potrzebujące schro-
nienia. Zapewniamy domową atmosfe-
rę. Warunki pobytu do uzgodnienia na 
miejscu.

Stowarzyszenie Region Świętokrzyski 
po raz piaty zorganizowało Opatowskie 
Spotkania Pojazdów Dawnych. Przybyło 
blisko sto dawnych samochodów i kilka-
dziesiąt zabytkowych motocykli. 

- To mały jubileusz, piąty zloty starych 
samochodów, zjechały się do Opatowa 
dawne pojazdy zarówno motocykle, jak i 
samochody, w tym roku sprzyjała nam aura, 
chociaż niektórzy mogli się wystraszyć tym, 
co się działo przed uroczystościami – mówi 
prezes Stowarzyszenia Region Świętokrzy-
ski, Grzegorz Gajewski. - Dlatego na rynek 
nie przyjechało może aż tyle pojazdów, co 
w poprzednich latach, ale również wypełnił 
się po brzegi. Pojawiło się kilka nowych po-
jazdów, których nie widzieliśmy poprzed-
nio. 

Grzegorz Gajewski opowiada, że od 
zawsze jeździ starymi modelami samo-
chodów, stąd te opatowskie spotkania po-
jazdów dawnych. Teraz ma wołgę gaz 24 z 
1978 r. w bardzo dobrym stanie. Posiada 
też dwa stare motocykle WFM osa, z 1964 
r., jedyny polski skuter i też skuter simson 
schwalbe z 1982 r. Ma też rometa ogara, 
na którym uczył się jeździć i którego jest 
pierwszym właścicielem. - Ta pasja jest, 
rozwija się, ale są problemy z garażowaniem 
starych pojazdów – nie ukrywa. 

W rynku zaparkowały auta rodzimej 
produkcji, między innymi fiat 125 i 126, 
syrenki i najpopularniejsze zachodnie mar-

ki – mercedes, BMW. Samochody można 
było podziwiać z zewnątrz, ale i od środka. 
Ich posiadacze pozwalali zaglądać pod ma-
skę, dzielili się ciekawymi opowieściami na 
temat swoich aut. Jako pojazd najstarszy wy-
różnił się po raz kolejny motocykl Dariusza 
Kurzyńskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Organizatorzy, jak co roku zadbali o 
moc atrakcji dodatkowych. Z myślą o naj-
młodszych stanęło wesołe miasteczko, były 
dmuchańce i malowanie twarzy. Nie zabra-
kło konkursów, zabaw z nagrodami i mu-
zycznych akcentów. Z recitalem wystąpił 
m.in. znany i lubiany aktor, wielki miłośnik 
dawnej motoryzacji, Jacek Borkowski. 
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Andrzej Żychowski pracuje jako nauczyciel w Szkole Pod-
stawowej nr 2, od kilku kadencji jest radnym Rady Miejskiej, 
w obecnej wiceprzewodniczącym. Jego pasja do historii za-
częła się przed 30 laty. Udało mu się dotrzeć do wielu ludzi, 
którzy przekazali mu wiedzę na temat postaci występujących 
na starych zdjęciach. Jest jedyną osobą, która potrafi wskazać 
na nich znane osoby. Przygotował do druku wiele ciekawych 
publikacji.  

Obecnie Andrzej Żychowski realizuje ciekawy projekt na 
jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości. - Oprócz mó-
wienia o wielkich postaciach, Józefie Piłsudskim, Romanie 
Dmowskim, Ignacym Paderewskim, społeczności lokalnej 
należy przybliżyć informacje o postaciach lokalnych – mówi. 
– Postanowiliśmy wydać album „Opatowskie twarze niepod-
ległości”. Będą w nim pokazane wybitne postaci, szefa wy-
wiadu i kontrwywiadu polskiego w czasie wojny, Stanisława 
Gano, Ludwika Darowskiego, nominowanego na premiera 
rządu polskiego przez Gabriela Narutowicza. 

Andrzej Żychowski opowiada, że nieznanym elementem 
naszej lokalnej historii jest funkcjonowanie samorządu te-
rytorialnego, gminnego i powiatowego, w którym działali 
wybitni mieszkańcy miasta i regionu. Nie wszyscy wiedzą, że 
napisy na urzędach, sklepach były w języku rosyjskim i pol-
skim. Nawet żeton dla pieska był wydany w Opatowie w ję-
zyku rosyjskim. 

- Przedstawiam cykl zdjęć, które są zaproszeniem na uro-
czystości pogrzebowe Józefa Piłsudskiego – wyjaśnia. – Są 
zdjęcia, które przedstawiają stojących przed pomnikiem Lu-
dwika Zwierzdowskiego „Topora” strażaków, harcerzy, zdję-
cia z kościoła.  

Pozostałe zdjęcia pochodzą ze szkół, Polskiego Towarzy-
stwa Krajoznawczego. - Jest jedno zdjęcie, które osobiście 
uważam za najcenniejsze, chociaż nie znam nazwisk postaci na 
nim występujących – podkreśla. - Przedstawia osiem postaci, 
pocztowców z Opatowa. Wykonane zostało na dużym kartoni-
ku około 1910 r. Na odwrocie mamy sygnaturę fotografa arty-
stycznego Jakuba Krakowskiego, który w Opatowie prowadził 
pracownię. Widzimy ciekawe przedstawienie bruku. Urząd 
pocztowy mógł się mieścić w obecnym budynku gminy. 

Ciekawe są zdjęcia szkolne, w 90 proc. te osoby po II 
wojnie już nie występują. Zginęły w różnych miejscach zaka-
towane przez Niemców, rozstrzelane, zgładzone w obozach. 
Ciekawą postacią jest Jerzy Radosiński, młody chłopak uczą-
cy się w szkole średniej w Radomiu, który wyruszył na pomoc 
Lwowa i zginął tam w 1918 r. Wraz s siostrą Jadwigą i bratem 
mieszkał w Opatowie, blisko szpitala. Siostra wyszła za mąż 
za dyrektora szkoły Adolfa Ułanowicza.             

Andrzej Żychowski wspomina też o innym ważnym do-
kumencie. To „Hejnał opatowskiej straży pożarnej” napisany 
w 1916 r. przez Adama Czerbaka, malarza, poetę, kompozy-
tora. Wędrował z Podkarpacia, przebywał w Sandomierzu, 
trafił do Opatowa. Być może teraz w 100-lecie odzyskania 
niepodległości należałoby wykonać ten utwór.

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Opatowie. W środku 
siedzi nauczyciel Gimnazjum w Opatowie Stefan Kotarski. 

Dziewczęta w białych bluzach: Wójcik Maria, Lipińska Wan-
da, Denkowska Janina, Kucharska, Czerwińska. Dziewczęta 
w ciemnych bluzach: Toporek Wanda, Gradzikiewicz Maria. 

Stoją po lewej: Czerwiński Zygmunt, Bochyński Stanisław. Po 
prawej: Matuszewski Julian, Zajda Edward, Wróblewski Józef. 

W środku Lipiński, Zdziebłowski I Pietrzyk.
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Warta honorowa przed pomnikiem powstańców 
styczniowych pełniona przez harcerzy. Od prawej 

strony: Surowiec Stanisław, Nowakowski Władysław, 
Majka Czesław. Po lewej stronie: Jachniewicz J., 

Kucharski S.

Szkoła Powszechna nr 2 w Opatowie. Od lewej siedzą: Krajkowski Kazimierz, Sarzyński Jan, Wrona Kazimierz, NN, Ułanowicz Adolf, 
Mąkówna Kazimiera, Iwanyk Stefan.
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Z albumu regionalisty 
i miłośnika małej ojczyzny

Andrzej Żychowski jest mieszkańcem Opatowa, regiona-
listą, miłośnikiem małej ojczyzny. Ze swych bogatych zbio-
rów wybrał fotografie mieszkańców, którzy tworzyli naszą 
niepodległość.  

Radosiński Jerzy, obrońca Lwowa w 1918 roku.


