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Dożynki Wojewódzkie w Opatowie
Sztandar dla szkoły
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starosta dożynek wojewódzkich

Gospodarz 
ze Strzyżowic

Edward Kupiec przed swoim domem z żoną Bożeną i córką Karoliną.

Starosta dożynek pokazuje dorodne kłosy zboża na swoim polu.

Ma 64 lata, mieszka w Strzyżowicach, gmina Opatów, gospodarzy na kilkunastu 
hektarach, specjalizuje się w hodowli bydła rzeźnego i trzody chlewnej, sołtys miej-
scowości wybrany w tym roku już na piątą kadencję, od 12 lat prezes miejscowej 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zaszczyt i wyróżnienie
Edward Kupiec cieszy się olbrzymim 

zaufaniem wśród lokalnej społeczności, ale 
decyzja o wyborze go na starostę dożynek 
wojewódzkich bardzo go zaskoczyła. – Nie 
spodziewałem się, że będę reprezentował 
rolników nie tylko swego sołectwa, gminy, 
powiatu, ale całego województwa – mówi 
skromnie. – To dla mnie zaszczyt i olbrzymie 
wyróżnienie.

Strzyżowice to jego rodzinna miejsco-
wość, tu mieszkali jego rodzice, dziadkowie. 
Po przyjściu z wojska w 1978 r. zmarł mu tata i 
zastąpił go w gospodarstwie. W 1982 r. zawarł 
związek małżeński i postanowiłem pozostać 
na miejscu. Tym bardziej, że tu zimie najwyż-
szej klasy, pszenno-buraczane.

Wtedy jego gospodarstwo było nieduże, 
rodzinne. Edward Kupiec zaczynał od jedne-
go konia, zaraz kupił nieduży ciągnik radziec-
ki władimirec. Później powoli zdobywał kolej-
ne maszyny, powiększał gospodarstwo.

Ceny za mało stabilne
Zaczął się specjalizować, bo za czasów 

jego rodziców było wszystkiego po trochu w 
gospodarstwie, jak to się mówi, krowa, koza 
i owca. Szedł w dwóch kierunkach, hodował 
trzodę chlewną i bydło rzeźne. I dalej się tym 
zajmuje, tylko w mniejszym już zakresie.

Najwięcej miał ponad 100 sztuk trzody 
chlewnej, obecnie tylko 60. Hodował nawet 
14 sztuk bydła, teraz ma 10.

- Mógłbym zwiększać hodowlę, ale w 
ciągu roku nie ma stabilności cen – wyjaśnia. 
– Mamy do czynienia ze skokami. Nigdy nie 
wiadomo, jaką uzyska się zapłatę za swoją pra-

cę. Obecnie cena trzody chlewnej jest dobra, 
ale cena bydła za bardzo spadła. Wydaje mi 
się, że już na początku roku powinniśmy wie-
dzieć, jaka będzie cena żywca po żniwach.

Modne uprawy
Edward Kupiec ubolewa, że dawniej 

w Strzyżowicach w każdym gospodarstwie 
mieszkańcy zajmowali się hodowlą, teraz stało 
się to nieopłacalne. Są tylko trzej rolnicy, którzy 
trzymają krowy mleczne, wcześniej każdy miał 
po kilka sztuk. Mleko odbierano na miejscu.

Obserwuje, że z hodowli ludzie re-
zygnują. Modna jest teraz uprawa zboża, 
rzepaku. Nie ukrywa, że praca w gospo-
darstwie, mimo nowoczesnego sprzętu, 
jest ciężka, coraz bardziej odpowiedzialna, 
wymagająca wiedzy, przygotowania rolni-
czego.

Dumna z męża
Małżonka Edwarda Kupca, pani Boże-

na jest dumna, że akurat mąż został wybra-
ny starostą dożynek wojewódzkich. Przypo-
mina, że niedawno otrzymał tytuł Sołtysa 
Roku, teraz znowu spotkało go duże wy-
różnienie. Nie ukrywa, że w gospodarstwie 
dużo pomaga im syn Grzegorz, który pra-
cuje teraz w Kielcach. Zawsze przyjeżdża, 
gdy tylko ma wolny czas.

Rodziców wspiera też córka Karolina z 
mężem, która mieszka w Opatowie: - Do-
ceniam ciężką pracę rodziców, jestem peł-
na podziwu dla taty, który ma w sobie tyle 
energii – mówi.
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Jak godnie oddać cześć tym, którzy tworzyli historię, 
wpłynęli w dużym stopniu na teraźniejszość, w której żyje-
my?

Gdzie byłbym dzisiaj, gdy-
by bernardyni nie mieli klasz-
toru w Opatowie? A prze-
cież bernardyńskie wzgórze 
oddziałuje nie tylko na moje 
życie, ale też na życie miesz-
kańców Opatowa i okolic. Co 
by było, gdyby nie przybyli 
tu w 1469 roku i nie powró-
cili w 1939? Jak wyglądałoby 
dziś życie braci i mieszkańców 
okolicy, gdyby w 1989 roku 
nie powołano do istnienia pa-
rafii przy klasztorze?

Tak się jednak nie stało i – czy tego chcemy czy nie – jeste-
śmy spadkobiercami dorobku poprzednich pokoleń. Tak dzieje 
się też w rodzinie, w społeczności lokalnej, w narodzie i w Ko-
ściele. Wpisani w krąg historii, próbujemy dźwigać to brzemię 
na miarę oczekiwań bliźnich i własnych możliwości.

Czasem ta odpowiedzialność jest bardzo duża i trzeba uwa-
żać, by nie zaprzepaścić dorobku przodków. Czasem też ko-

nieczne jest podnoszenie się z gruzów i odbudowywanie, czy 
wręcz budowanie na nowo reputacji i zaufania.

Akurat opatowscy bernardyni – na przestrzeni dziejów – nie 
przynosili ujmy ani Zakonowi, ani Kościołowi ani też Ojczyź-
nie, także tej małej. Dowodów tego doświadczamy po dziś dzień. 
Czasy być może nie są już tak burzliwe, tym bardziej łatwo uśpić 
swoją czujność. Dlatego trzeba wciąż na nowo rozbudzać w so-
bie gorliwość duszpasterską, jak gdyby zaczynało się od zera.

Za darmo bowiem nie dostaje się nic, jeśli wpierw nie zrobi 
się pierwszego kroku w kierunku pokazania tego, że podchodzi 
się do posługi ze świadomością ogromnej spuścizny wypracowa-
nej przez poprzedników, ale też odpowiedzialności wobec tych, 
którzy przyjdą tu i będą pracować przez następne lata a nawet 
wieki. By nie tylko czerpać ze skarbca historii, ale też tworzyć 
własną.

W tym wszystkim jednak potrzeba pokory wobec Bożych 
planów i zaufania Opatrzności. Albowiem tak jak świat wziął 
swój początek od Stwórcy, tak wszystkie ludzkie dzieła powinny 
służyć Jego chwale i do Niego prowadzić.

Ojciec Edgar, klasztor bernardynów

NIE ZAPRZEPAŚĆMY 
DOROBKU PRZODKÓW 
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z życia samorządu

ROZMOWA Z BURMISTRZEM 
GRZEGORZEM GAJEWSKIM

- Jakie środki z zewnątrz udało się w 
ostatnim czasie pozyskać do budżetu? 
Jakie inwestycje dzięki temu będą prowa-
dzone?

- Pozyskiwanie 
środków unijnych, ze-
wnętrznych jest dyna-
miczne. Od czasu obję-
cia przeze mnie urzędu 
burmistrza miasta i 
gminy Opatów pozy-
skaliśmy ponad 6 mln 
zł. To środki, na które 
już są umowy lub dopiero będą sporządzo-
ne. W tym momencie mamy na oświetlenie 
uliczne, na 6 dróg z Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Niebawem będziemy remonto-
wać ulicę Wąską w Opatowie, ulicę Jagiełły, 
bo są w fatalnym stanie. Ponadto udało się 
w końcu pozyskać środki na ulice Reja  i 
Miłosza w Opatowie, a także na takie drogi, 
których konieczność naprawy sygnalizowa-
li mieszkańcy wsi. Chodzi tu o drogę z Ro-
soch w stronę Przeuszyna za remizą, gdzie 
jest nawierzchnia z kostki brukowej, która 
utrudnia życie mieszkańcom oraz drogę z 
Podola do Kornacic. Pozyskaliśmy z fundu-
szu ochrony gruntów rolnych kwotę 32 tys. 
zł na drogę w Nikisiałce Dużej. Jest drogą 
dojazdową do pól, bo tego dotyczy ten pro-
gram. Przy tej drodze stoją zabudowania i 
mieszkańcy skarżą się na ten odcinek. 

Oddaliśmy już do użytku ulicę Czer-
nika, na którą również udało się podpisać 
umowę na dofinansowanie w wysokości 80 
proc. z tak zwanych powodziówek. I z tego 
samego programu obecnie trwa remont 
ulicy Nowej. W dalszym ciągu czekamy na 
rozstrzygnięcie kilku programów, w któ-
rych gmina Opatów bierze udział, dotyczą-
cych między innymi budowy ścieżek rowe-
rowych, remontu i wyposażenia świetlicy w 
Podolu i doposażenia świetlicy w Strzyżo-
wicach. Udało się pozyskać 230 tys. zł na 
budowę świetlicy w Czernikowie.

Idziemy dość dynamicznie, ubolewam 
tylko nad tym, że jesteśmy w takim okresie, 
gdzie nie ma funduszy unijnych. Nie można 
się starać o większe granty, większe środki, 
bo te fundusze z perspektywy 2014-2021 r. 
już się właściwie skończyły. Musimy czekać 
na kolejną.        

- Wchodzą w życie przepisy niezależ-
ne od burmistrza, od gminy, które po-
wodują wzrost cen za wywóz śmieci, za 
gospodarkę śmieciową. To bulwersuje 
mieszkańców. Proszę przypomnieć panie 
burmistrzu, o jakich nowych opłatach w 
przyszłym roku mówimy.

- W tej chwili mamy cenę 8 zł od jed-

nej osoby w gospodarstwie indywidualnym 
za wywóz śmieci przy ich segregacji, w 
przyszłym roku wzrasta do 14 zł. Niestety, 
przepisy, które są narzucane z góry, powo-
dują ogromny wzrost kosztów dla przedsię-
biorstw zajmujących się zbiórką i utylizacją 
nieczystości, tak jak u nas dla zakładu w 
Janczycach. Przedsiębiorstwa przerzucają 
je na tych, którzy te śmieci odbierają, czy-
li na nasze Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalno-Mieszkaniowej, a pośrednio 
na mieszkańców. Od stycznia 2020 r. ze 
względu na restrykcyjne wymogi segregacji 
śmieci i niekorzystne opłaty, które mogą się 
z tym wiązać dla gminy, czyli pośrednio dla 
mieszkańców, zdecydowaliśmy się przeka-
zać całość obsługi czystości i porządku w 
gminie na rzecz Ekologicznego Związku 
Gmin Dorzecza Koprzywianki, którego 
gmina Opatów jest członkiem. I te stawki, o 
których tutaj rozmawiamy, zostały uchwa-
lone przez Zgromadzenie Ekologicznego 
Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki i 
będą jednakowe we wszystkich ościennych 
gminach. Takie same stawki będą w Sado-
wiu, Lipniku, Iwaniskach, Baćkowicach, 
Wojciechowicach itd. Problem leży po stro-
nie przepisów, które wymagają kosztow-
nych inwestycji. A nie ma innej możliwości 
rekompensaty jak podwyższanie stawek za 
śmieci dla mieszkańców. I to się niestety 
dzieje w całej Polsce.

- Na czym polega problem zmiany 
granic aglomeracji, wyłączenia Lipo-
wej z aglomeracji miejskiej? Dlaczego ta 
uchwała była tak ważna dla gminy? 

-  Uchwała była spowodowana koniecz-

nością ubiegania się przez nas o środki 
zewnętrzne dla Lipowej na budowę ka-
nalizacji, która jest ważna z dwóch powo-
dów. Po pierwsze, oczyszczalnia ścieków, 
która do tej pory obsługiwała Lipową, już 
nie funkcjonuje od kilku lat. To stanowi 
ogromną niedogodność dla mieszkańców 
oraz dla PGKiM, które kilka razy w tygo-
dniu musi wysyłać duży samochód, by ze 
zbiornika, który wcześniej stanowił ele-
ment oczyszczalni, a dziś stanowi zwykłe 
szambo, wypompowywać nieczystości i 
przewozić do oczyszczalni do Opatowa. Po 
drugie, samorząd gminy Sadowie buduje 
kanalizację w Bogusławicach i chce wpiąć 
do naszej oczyszczalni nitkę kanalizacyjną 
poprzez Kornacice do Lipowej. To zwięk-
szy przychody PGKiM, efektywność pracy 
naszej oczyszczalni i wpłynie pozytywnie 
na cały proces oczyszczania ścieków, a także 
przyniesie wymierne korzyści.  Dysponu-
jemy oczyszczalnią, która wprawdzie jest 
do remontu, ale która posiada duży zasób 
niewykorzystanej mocy przerobowej i tym 
porozumieniem z gminą Sadowie chcemy 
to naprawić.

- Dużym wydarzeniem były Święto-
krzyskie Dożynki Wojewódzkie, dzięki 
którym miasto i gmina świetnie się pro-
mowały. Goście otrzymywali koszulki ze 
znakiem związanym z templariuszami. 
Czy w najbliższym czasie pan burmistrz 
zamierza działać jeszcze mocniej na rzecz 
promocji gminy, ochrony dziedzictwa, 
tradycji?

-Tego pomysłu, o którym mówiłem 
podczas kampanii wyborczej, czyli uczy-
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inwestycje

DWIE STREFY AKTYWNOŚCI

nienia z Opatowa europejskiego centrum 
templariuszy, nie zarzucam. I to jest pomysł, 
który trafił na podatny grunt, gdy chodzi o 
samorząd województwa świętokrzyskiego. 
Rozmawiałem z przewodniczącym Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego, Andrze-
jem Prusiem, który zainteresował się pomy-
słem i obiecał, że będzie lobbował za tym, by 
projekt związany z templariuszami znalazł 
się w strategii rozwoju województwa świę-
tokrzyskiego na kolejne lata. Będziemy tego 
pilnować. Jeśli się uda, to i pozyskanie środ-
ków na rozwój tego pomysłu będzie dużo 
łatwiejsze. Zabiegamy o środki, na razie są 
to małe granty, które próbujemy wykorzy-
stywać i myślę, że już w przyszłym roku 
pierwsze widoczne dla turystów ślady tem-
plariuszy postaramy się odkryć. Zabiegamy 
o zakup płaszczy, ubiorów templariuszy. 
Pójdziemy w tę stronę kompleksowo, czyli 
cały wystrój miasta będzie nawiązywał do 
zakonów rycerskich. Chcemy to populary-
zować, oswajać turystów z tym pomysłem. 
W kolejnych latach, gdy pojawią się środki 
unijne, być może uda się zdobyć duży grant, 
który pozwoli na realizację pomysłu w ta-
kim zakresie, w jakim byśmy sobie życzyli. 

- Co chciałby pan burmistrz przeka-
zać mieszkańcom za pośrednictwem na-
szego kwartalnika?

- Pragnę podziękować za to, że czuję 
państwa wsparcie, ducha optymizmu, któ-
ry narodził się po wygranych wyborach 
jesienią ubiegłego roku. Wiem, że niektó-
rzy spodziewali się tego, że te zmiany będą 
zachodziły dużo szybciej. Tak jak mówią 
doświadczeni samorządowcy, samorząd 
uczy cierpliwości. Na efekty tego, co dziś 
robimy, trzeba chwilę poczekać. Jednak już 

pojawiają się światełka w tunelach. Mam 
nadzieję, że do końca roku będę miał dla 
państwa dobrą wiadomość odnośnie du-
żych pieniędzy, które mamy nadzieję pozy-
skać na rewitalizację rynku, w tej kwocie 
będzie remont basenu na Kani. Wierzę, 
że uda mi się pożegnać ten rok tą ważną 
dla nas wszystkich informacją. Bardzo o 
to zabiegam i staram się. Dziękuję za wy-
rozumiałość i cierpliwość. Zapewniam o 
swojej ciężkiej pracy dla miasta. Myślę, że 
przyniesie korzyści.

Gmina Opatów zrealizowała dwie 
inwestycje w ramach rządowego pro-
gramu rozwoju małej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA)  program rozwoju 
infrastruktury sportowej Ministerstwa 
Sportu i Turystki.

W ramach 
programu Gmina 
Opatów otrzymała 
dofinansowanie na 
budowę stref ak-
tywności w warian-
cie podstawowym 
w miejscowościach 
Lipowa i Jałowęsy. 
Zamontowano 6 
urządzeń w siłow-
niach plenerowych, 
4 ławki w strefie re-
laksu, 2 plenerowe 
urządzenia do gier 
typu szachy, war-
caby, stół do ping-
-ponga oraz  zago-
spodarowano teren 
zieleni. Wysokość 
dofinansowania z 
Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej 

wyniesie do 50 proc. wydatków kwali-
fikowanych. Koszt wykonania dwóch 
Otwartych Stref Aktywności wyniósł 
62,5 tys. zł. W ramach Funduszu Oby-
watelskiego Gminy Opatów doposażono 

place zabaw o siłownie plenerowe, po 4 
urządzenia  przy Szkole Podstawowej 
nr 1 oraz przy placu zabaw przy ul. 1-go 
Maja. Koszt doposażenia wyniósł 26, 9 
tys. zł . 
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PRZYJACIELE 
ZIEMI OPATOWSKIEJ 

pół wieku towarzystwa  
W sobotę, 14 września, jubileusz 50-le-

cia obchodziło Towarzystwo Przyjaciół Zie-
mi Opatowskiej. Spotkanie odbyło się w 
odrestaurowanym pałacyku przy Szpitalu 
św. Leona, w którym działał będzie Dom 
Muzealny.

W uroczystościach uczestniczyli przed-
stawiciele władz samorządowych miasta i po-
wiatu, regionaliści i pasjonaci lokalnej historii 
z wielu okolicznych miejscowości.  Na począt-
ku chwilą ciszy uczczono wszystkich zmarłych 
członków i sympatyków towarzystwa. 

Elita miasta i gminy
Burmistrz Opatowa Grzegorz Gajewski 

wyraził refleksję, że założyciele towarzystwa 
przed 50 laty nie wiedzieli, jak się ono roz-
rośnie i jakie zgromadzi grono wspaniałych 
członków. Na pewno byliby dumni, nie po-
wstydziliby się tego, jak się prezentuje dzisiaj. 
– Pięćdziesiąt lat to jest wkład pracy w rozwój 
ziemi opatowskiej, w troskę o zabytki, historię 
miasta, które przekroczyło 800 lat – podkre-
ślił burmistrz. - Początki są nawet sprzed tysią-
ca lat. Patrząc na członków, muszę powiedzieć, 
że to jest stowarzyszenie elitarne. Pięćdziesiąt 
lat towarzystwa to jest wkład pracy tych osób, 
które zakładały stowarzyszenie, tych osób, 
których już dzisiaj nie ma, Aleksandry Gro-
mek-Gadkowskiej, Ireny Szczepańskiej, Stefa-
na Kowalika. 

Grzegorz Gajewski powiedział, że na no-
wego prezesa Zbigniewa Zybałę spadło brze-
mię kontynuacji tradycji, zwłaszcza po ostat-
nim prezesie Wojciechu Gdowskim. - Jestem 
dumny, że takie stowarzyszenie, takie towa-
rzystwo istnieje na ziemi opatowskiej - mówił 
burmistrz. - Mamy wiele zabytków, jesteśmy 
zobowiązani, by kolejne odkrywać. Będziemy 
prowadzić prace archeologiczne w naszym 
grodzie i odkryjemy wiele nieznanych dzisiaj 
miejsc, które są związane z historią Opatowa i 
które pozwolą wzbogacać ofertę dla turystów. 
Nasz samorząd jest otwarty na współpracę 

z towarzystwem, na nowe pomysły, bo jest 
to rozwój ziemi opatowskiej, kultywowanie 
pięknej tradycji, historii. Jest to w naszym 
wspólnym interesie.   

Przewodnicząca Rady Miejskiej, Beata 
Wrzołek też pogratulowała jubileuszu i za-
deklarowała współpracę. Samorządowcy 
wręczyli przewodniczącemu pamiątkowy gra-
werton.  

Jubileusz łączy pokolenia 
- Dzisiejszy jubileusz łączy też pokolenia, 

mamy młodzież opatowskich szkół, która za-
angażowana jest w krzewienie historii naszego 
miasta i jego okolic, mamy seniorów – powie-
dział podczas uroczystości starosta opatow-
ski Tomasz Staniek. -  Cieszę się, że mogłem 
przeznaczyć ten budynek, odrestaurowany 
pałacyk, na siedzibę wszystkich stowarzyszeń, 

które działają na terenie miasta i chcą się tutaj 
spotykać. To jest inauguracja działalności tego 
domu. Na dole będzie się mieściło Muzeum 
Geodezji i Kartografii. Naszą intencją jest to, 
by wspólnie z gminą powstało u nas Muzeum 
Ziemi Opatowskiej. Na razie będzie tu izba 
pamięci.    

Do gratulacji przyłączyła się wicestarosta 
Małgorzata Jalowska. Wójt Andrzej Grządziel 
w imieniu wojewody Agaty Wojtyszek złożył 
towarzystwu najserdeczniejsze życzenia z oka-
zji jubileuszu i przekazał symboliczny grawer-
ton. – To okrągła data, podsumowuje 50 lat 
pracy co najmniej dwóch pokoleń, a może na-
wet trzech. Widzę, jak wszystko się zmienia, 
jak idzie do przodu dla dobra miasta. Wiem, 
że ta praca jest gdzieś zapisana w dokumen-
tach, gazetach. 

- Wspaniały jubileusz w mieście, w którym 
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kultura

NARODOWE CZYTANIE

SPOTKANIA ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH 

tkwią nasze korzenie, dla którego pracujemy 
lub pracowaliśmy przez wiele lat – mówił 
poseł Kazimierz Kotowski.-  Kłaniamy się 
tym wszystkim, którzy wyszli przed 50 laty z 
inicjatywą założenia stowarzyszenia. To byli 
ludzie, którzy obok obowiązków zawodo-
wych potrafili myśleć inaczej, którzy widzieli 
potrzebę zachowania dla następnych pokoleń 
tego, co wiąże się naszym pięknym, historycz-
nym miastem. 

Poseł przekazał prezesowi grawerton i wy-
dane ostatnio wspomnienia „Jestem synem tej 
ziemi”. Został odczytany list od senatora RP, 
Jarosława Rusieckiego. 

Najmłodsi uczestnicy spotkania otrzyma-
li nagrody za opracowanie questów, czyli gier 
terenowych, które krzewią wiedzę na temat 
znajomości miasta Opatowa, jego wspaniałej 
przeszłości. Opiekunem tych gier jest TPZO, 
finansowo wsparł je Urząd Miejski.  

W jubileuszu uczestniczyli: prezes Sto-
warzyszenia Region Świętokrzyski, Krzysztof 
Kawalec, przewodniczący Stowarzyszenia 
Opatowska Starówka, Krzysztof Wróblew-
ski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Ostrowieckiej, Zbigniew Pękala, działacz z 
Sandomierza, Zbigniew Pułaski, regionalista 
z Ożarowa, Marian Sus, regionalista z Opato-
wa, Marek Lis, prezes Stowarzyszenia Osso-
lin, Rafał Staszewski, dyrektorzy jednostek 
oświatowych, kulturalnych. Przybyła córka 
pierwszego prezesa towarzystwa, Zdzisława 
Jakubowskiego, pani Ewa Jakubowska.   

- Mój początek z Opatowem wiąże się z 
zachwytem nad zabytkami, gdy pojawiłem się 
tu kilkanaście lat temu – powiedział prezes 
Zbigniew Zybała. - Wielkie wrażenie zrobiła 
na mnie opatowska kolegiata. Miasto mnie 
wciągnęło. Poznawanie jego przeszłości stało 
się moją życiową pasją.      

W części artystycznej wystąpił Chór św. 
Marcina. Obradom towarzyszyła wystawa 
zdjęć i dokumentów z historii towarzystwa, 
publikacja albumu. 

Prezentacje rozpoczął koncert „Go-
spodarze - Gościom” przygotowany 
przez artystów z Opatowskiego Ośrod-
ka Kultury: z Klubu Tańca Promenada 
i ze Studia Piosenki Opatowskie Dia-
menty. Na scenie amfiteatru swój wielki 
talent wokalny zaprezentowała młoda 
wokalistka Aleksandra Sędzielewska, 
wielokrotna laureatka festiwali ogólno-
polskich i międzynarodowych. 

Zespoły i soliści prezentowali na sce-
nie różne formy dorobku artystycznego 
związanego z ruchem OSP. Podziwiać 
więc można było występy teatrów ama-
torskich, chórów, folklorystycznych 
zespołów pieśni i tańca oraz zespołów ob-
rzędowych. Występy  oceniało jury: Marian 
Chmielewski – przewodniczący, Dorota Span-
del – członek, Leonarda Bogdan – sekretarz. O 
kwalifikacji do imprezy wyższego szczebla bę-
dzie decydowała suma punktów w przeprowa-
dzonych eliminacjach regionalnych w Polsce. 

Gospodarzy w konkursie reprezentował 
Zespół Teatralno - Obrzędowy „Strefień” z 
Jurkowic ze spektaklem „Z czartem sprawa”. 
Wszystkim zespołom wręczono pamiątkowe 
dyplomy i okolicznościowy puchar od człon-
ków Zarządu Głównego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej: Leonardy Bogdan, Doroty Spandel 
i Mariana Chmielewskiego. Pamiątkowe pu-
chary od burmistrza Grzegorza Gajewskiego 
otrzymali: Chór „Fajer Ton” z Dulczy Małej 
(woj. podkarpackie), Zespół „Skowronki” z 

Zakrzowa koło Tarnobrzega, Zespół Śpiewa-
czy „Brzękowianie” z Brzękowa Górnego (woj. 
śląskie). Starosta Tomasz Staniek i wicestarosta 
Małgorzata Jalowska puchary wręczyli: Ze-
społowi Śpiewaczemu „Sokolanki” z Sokolnik 
(woj. podkarpackie), Zespołowi Teatralno 
- Obrzędowemu „Strefień” z Jurkowic oraz 
Zespołówi Pieśni i Tańca „Ziemia Sądecka”. 
Zespół „Strefień” ufundował świętokrzyskie 
Baby Jagi uczestnikom z woj. śląskiego: Kapeli 
„Gródków” z Grudkowa i Zespołowi „Górza-
nie” z Góry Siewielskiej. 

Organizatorem XXI Regionalnych Spo-
tkań Zespołów Artystycznych OSP w Opa-
towie był Zarząd Główny Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej we 
współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy 
Opatów i Opatowskim Ośrodkiem Kultury. 

(LO)

Na XXI Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożar-
nych, które odbyły się w sierpniu w Opatowie przyjechało ponad 250 wykonawców, 
między innymi z województw świętokrzyskiego, podkarpackiego, śląskiego. 

Kolejna edycja Narodowego Czytania 
odbyła się w Opatowie. Imprezę przygo-
towała  Powiatowa i Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna imienia Stanisława 
Czernika. 

Do akcji włączyli się także samorzą-
dowcy z powiatu opatowskiego, między 
innymi Tomasz Staniek, staro-
sta opatowski, oraz Grzegorz 
Gajewski, burmistrz Opatowa. 
Nie zabrakło dyrektor bibliote-
ki Danuty Szypulskiej. Utwory 
wybrane przez parę prezydenc-
ką czytało również wielu innych 
mieszkańców Opatowa. 

Podczas tegorocznej akcji 
czytane były teksty następują-
cych lektur: „Dobra pani” Elizy 

Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej, 
„Katarynka” Bolesława Prusa „Mój ojciec 
wstępuje do strażaków” Bruno Schulza, 
„Orka”, Władysława Reymonta, „Rozdzió-
bią nas kruki, wrony…” Stefana Żerom-
skiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza. 
„Sawa” Henryka Rzewuskiego.
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SZPITAL 
W CZASIE WIELKIEJ WOJNY 

historii duch tajemny 
W tym roku przypada 160. rocznica powstania szpitala św. Leona w Opatowie. 

Czasy Wielkiej Wojny były dla tej placówki okresem szczególnym. Warto przy okazji 
tego jubileuszu przedstawić nieco szerzej funkcjonowanie na terenie Opatowa opieki 
szpitalnej dla rannych żołnierzy oraz ludności cywilnej.

Ordynator lecznicy
Pierwsi ranni żoł-

nierze trafili do cywilne-
go szpitala opatowskie-
go już w sierpniu 1914 
r. Ich liczba gwałtownie 
wzrosła po stoczonej 
4 października 1914 r. 
bitwie pod Opatowem. 

Niemcy, którzy zajęli miasto, umieścili w 
opatowskim szpitalu św. Leona m.in. wzię-
tych do niewoli rannych oficerów rosyjskich. 
Z wielkim poświęceniem zajmował się nimi 
ówczesny ordynator opatowskiej lecznicy, dr 
Wiesław Komenda. Jak wynika z przekazów 
rodzinnych, operował on rannych przez trzy 
dni bez przerwy. Pomagała mu w tym jego 
żona Janina z Glińskich, która zajmowała się 
przygotowaniem rannych do operacji i opie-
kowała się nimi po ich zakończeniu. Była 
siostrą innego znanego opatowskiego lekarza 
Bogdana Glińskiego.

Ordynator opatowskiego szpitala w latach 
Wielkiej Wojny, dr Wiesław Komenda ur. się 
w 1874 r. w Prandocinie. Studia lekarskie 
ukończył w Dorpacie. Pracował w szpitalach 
warszawskich oraz Zawichoście i Łosicach. 
Około 1910 r. przybył do Opatowa obejmu-
jąc funkcję ordynatora opatowskiej lecznicy. 
Pracował w niej do 1918 r., kiedy to przeniósł 
się do Kielc obejmując funkcję lekarza miej-
skiego. Był współtwórcą istniejącego po dzień 
dzisiejszy w tym mieście Szpitala Dziecięcego. 
Zmarł 3 lutego 1938 r. w Kielcach i został po-
chowany na tamtejszym Cmentarzu Starym.

Pod jurysdykcją wojskową
Jednak opieka i wyżywienie w opatow-

skim szpitalu, w czym głos decydujący miały 
niemieckie i austriackie władze wojskowe, 
pozostawiały wiele do życzenia. Jeden z ro-
syjskich oficerów relacjonował: „Oto czym 
karmili Niemcy naszych rannych oficerów 
w Opatowie. O godz. 6.00 rano – kubek 
czarnej kawy i kromka chleba. O godz. 13.00 
– talerz zupy. O godz. 18.00 wieczorem – 
znowu kubek kawy i kromka chleba. Na 
oświadczenie tychże oficerów o pragnieniu 
kupienia mięsa za swoje pieniądze, starszy 
lekarz oświadczył, że zabroniono mu dawać 
podobne pozwolenia i że jeńcy powinni być 
wdzięczni za wszystko, co się im daje…”.

23 października niemiecki personel 
przekazał wszystkich rannych przybyłym do 
Opatowa Austriakom. Opieka się nie popra-
wiła, gdyż: „Starszy lekarz okazał się akusze-
rem i otwarcie wyjawił rannym oficerom, że 
on się nie zna na chirurgii, młodsi lekarze 
okazali się prostym sanitariuszami, którzy 
opatrywali rany, namoczywszy stare bandaże 
zimną wodą”.

W 1914 r. w Opatowie działało także 
kilka szpitali polowych. Były to: niemiecki 
Lazaret Polowy(Feldlazaret) Nr 1 należący 
do11.Korpusu Armijnego oraz Lazaret Po-
lowy Nr 6 Rezerwowego Korpusu Gwardii, 
a także dwa austriackie ruchome Szpitale 
Rezerwowe (mob. Res. Spit.) Nr 1/10 i Nr 
5/5. Zmarło w nich z ran lub w wyniku dy-
zenterii co najmniej 6 żołnierzy, którzy zo-
stali pochowani w Opatowie.

Na początku listopada 1914 r. Rosjanie 
ponownie zajęli Opatów. W opatowskim 
szpitalu zastali pewną liczbę swoich cięż-
ko rannych żołnierzy, którzy dali takie oto 
świadectwo o wspomnianym już dr Komen-
dzie: „... nasi ranni oficerowie, pozostawieni 
przez nieprzyjaciela w czasie odwrotu, in-
formowali, że starszy lekarz szpitala doktor 
Kumand [Komenda], swoim nienagannie 
grzecznym i życzliwym odnoszeniem się do 
rannych jeńców, nie tylko leczył cierpienia 

fizyczne, ale i jak chrześcijanin, starał się 
podnieść krzepkość ducha, gdy nastroje 
u wszystkich Rosjan były przygnębiające 
wskutek tego, że Niemcy, a potem Austria-
cy opowiadali jeńcom różne bajdy, na przy-
kład o tym, że Warszawa, Lublin zdobyte 
zostały przez Niemców itp.”

Po zajęciu Opatowa przez wojska au-
stro-węgierskie, w czerwcu 1915 r., w mie-

ście rozpoczęły działalność ruchomy Szpital 
Rezerwowy Nr 1/10 oraz Szpital Polowy 
(Feldspital) Nr 7/2. Leczono w nich m.in. 
żołnierzy przywożonych z pola walki pod 
Ożarowem, Glinianami i Tarłowem. Prze-
ważały wśród nich rany postrzałowe w gło-
wę, w brzuch i klatkę piersiową. W okresie 
od końca czerwca do połowy lipca 1915 r. w 
opatowskich szpitalach zmarło co najmniej 
21 żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz 
polski legionista, szer. Adam Marszałek 
z 1.Pułku Piechoty Legionów ranny pod 
Tarłowem. Część żołnierzy zmarłych z ran 
w 1914 i 1915 r. pochowano na specjalnie 
utworzonym w tym celu w pobliżu szpitala 
cmentarzu wojennym.

Austriacki szpital wojskowy w okresie I wojny światowej

Budynek opatowskiego szpitala św. Leona. 
Fot. z lat 70 – tych XX w.

Pieczęć poczty polowej jednego z działających w Opatowie szpitali wojskowych
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Choroby zakaźne
Odrębne za-

gadnienie stanowiła 
szpitalna pomoc me-
dyczna dla ludności 
cywilnej. Najwięk-
szym problemem były 
choroby zakaźne spo-
wodowane wojną. W 
tym celu w Opatowie 
oraz kilku sąsiednich 
miasteczkach utwo-
rzono szpitale zakaź-
ne. Inicjatorem ich po-
wołania był powstały 
w 1915 r., z inicjatywy 
biskupa krakowskiego 
Adama Sapiehy, Ksią-
żęco Biskupi Komitet 
Pomocy Dla Dotknię-
tych Klęską Wojny.

Szpital w Opatowie otwarto 22 maja 
1916 r. a prowadziła go II Kolumna Sani-
tarna wspomnianego Komitetu. Szpital 
utworzono w budynku znajdującym się 
w pobliżu szpitala św. Leona, w którym 
mieściła się wcześniej szkoła. Składał się 
z 2 dużych i 2 mniejszych sal, pokoju dla 
pielęgniarek, kuchni i spiżarni. W 2 dobu-
dowanych budynkach znajdowały się: w 
pierwszym - łazienka, ubieralnia, klozety, 
pralnia i magazyn, w drugim - pokój dla le-
karza, pokój sanitariuszy, drwalnia i stajnia. 
Materiał szpitalny dostarczyło Generalne 
Gubernatorstwo w Lublinie, oddając do jego 
dyspozycji łóżka i pościel, będące własnością 
austriackiego Czerwonego Krzyża. W szpi-
talu pracowały 4 pielęgniarki, 2 sanitariuszy, 
2 służące i 1 praczka.

W placówce leczono jednocześnie oko-
ło 30 chorych. W latach 1916 – 1917 przez 
szpital przewinęło się łącznie 697 pacjentów, 
z których 63 zmarło. Największą liczbę (495) 
stanowili chorzy na tyfus plamisty i także 
wśród nich zanotowano najwięcej przypad-
ków śmiertelnych, łącznie – 42. W szpitalu 
leczono także chorych na czerwonkę (zmar-
ło na nią 16 pacjentów), tyfus brzuszny, tyfus 
powrotny, ospę, dyfteryt i różę. Warto dodać, 
że szpital posiadał na wyposażeniu urządze-
nie dezynfekcyjne, przy pomocy którego 
jego personel przeprowadzał dezynfekcje w 
domach chorych po każdorazowym stwier-
dzeniu wypadku choroby zakaźnej. Opa-
towski szpital zakaźny funkcjonował aż do 
zakończenia pierwszej wojny światowej. Jego 
działalność, choć już na innych zasadach, 
kontynuowana była w okresie międzywojen-
nym.

Marek Lis
Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie

Dr Wacław Ko-
menda. Fotografia 
udostępniona przez 

wnuka Mariana 
Komendę.

24 sierpnia w Opatowskim Ośrodku 
Kultury odbyła się inauguracja Wszech-
nicy Opatowskiej z okazji uczczenia ju-
bileuszu 500-lecia Przywileju Opatow-
skiego. 

Gośćmi spotkania byli: dr hab. Mar-
cin Starzyński (Instytut Historii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), 
który zaprezentował wykład „Magnat 
i artysta – Kanclerz Krzysztof Szydło-
wiecki i Stanisław Samostrzelnik” oraz dr 
Maria Molenda (Prezes Fundacji Nomina 
Rosae Ogród Kultury Dawnej) z wykła-
dem „Renesansowa moda w Polsce w I 
poł. XVI wieku”. Uczestnicy Wszechnicy 
Opatowskiej obejrzeli wystawę fotogra-
ficzną „Spotkanie z Samostrzelnikiem” 
autorstwa Krzysztofa Kuby Wawrzoska i 
otrzymali oryginalne pamiątki w postaci 
kopi Przywileju Opatowskiego wykonane 
na czerpanym papierze. Pomysłodawcami 
i wykonawcami takiej formy upamiętnie-
nia jednego z najważniejszych zabytków 
Opatowa byli Konrad Pytel i Kinga Stę-
pień – Wasielewicz, a inicjatorem powo-
łania Wszechnicy Opatowskiej i mode-

ratorem spotkania - dr Longina Ordon, 
dyrektor OOK. 

Jubileusz 500-lecia Przywileju Opa-
towskiego to ważna data w historii spo-
łeczności lokalnej, tym samym regionu, 
kraju. Przypomina nam historię XVI-
-wiecznego miasta, które w 1514 r. nabył 
od biskupów lubuskich kanclerz wieli 
koronny Krzysztof Szydłowiecki i odbu-
dował ze straszliwych zniszczeń dokona-
nych w 1502 r. przez Tatarów. Wydany 
przez kanclerza w 1519 r. dokument zwa-
ny Przywilejem Opatowskim jest przy-
czynkiem do rozwoju chrześcijaństwa na 
polskiej ziemi.

Patronat nad spotkaniem objął bur-
mistrz Grzegorz Gajewski. Wszechnica 
Opatowska to nowa propozycja działal-
ności OOK związana z cyklem otwartych 
wykładów o charakterze popularnonau-
kowym dotyczącym historii, kultury, spo-
łeczeństwa, regionalizmu, nauki, edukacji 
czy ekonomii. To forum dla naukowców, 
specjalistów określonych dziedzin, a tak-
że dla regionalistów i ludzi z pasją. 

(LO) 

W Opatowie odbył się IV Wakacyj-
ny Turniej Szachowy o Puchar Burmi-
strza Miasta i Gminy Opatów. 

Do udziału w turnieju zaproszono 
wszystkich miłośników szachów bez 
względu na wiek, płeć, przynależność 
klubową oraz posiadaną kategorię. Przy-
stąpiło do rozgrywek 33 zawodników, 
którzy reprezentowali: Opatów, Kato-
wice, Kielce, Nowy Dwór Mazowiecki, 
Oficjałów, Ostrowiec Świętokrzyski, 
Radom, Rudę, Brzezinki, Skarżysko, 
Stalową Wolę, Starachowice, Sienno, 
Sztokholm, Szczekociny. 

Turniej poprowadził sędzia główny 
Tomasz Skrzypczak przy wsparciu sę-
dziego rundowego Andrzeja Wójcika. 
Rozegrany został jeden turniej syste-
mem szwajcarskim na dystansie 9 rund, 
z kojarzeniem komputerowym, tempo 

gry - 15 minut. O kolejności miejsc w 
końcowej klasyfikacji decydowała suma 
zdobytych punktów. 

Zwycięzcy turnieju w trzech katego-
riach. Open: I miejsce – Kacper Kłok, 
Stalowa Wola, II  – Adam Choina, III  
– Jarosław Choina, obydwaj  Ostrowiec, 
zawodnicy do lat 13: I miejsce – Marek 
Religa – Sztokholm, II – Jan Choina, 
Ostrowiec, III – Jakub Herka, Skarży-
sko-Kamienna, kobiety: I miejsce – Ma-
ria Grudzień, Ostrowiec, II  – Sylwia 
Adamska, Opatów, III – Katarzyna Ry-
czaj, Nowy Dwór Mazowiecki.

Organizatorami turnieju był Urząd 
Miasta i Gminy Opatów, Opatowski 
Ośrodek Kultury w partnerstwie z Klu-
bem Szachowym „Debiut” z Ostrowca 
Świętokrzyskiego.

(LO)
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pasjonaci, społecznicy

OSP W BRZEZIUJednostka OSP w Brzeziu liczy 34 
strażaków, w tym czynnych 30 druhów. 
Seniorem spośród nich jest 81-letni Lech 
Śpiewak, prezes jednostki, najmłodszym 
druhem – 18-letni Jakub Ożdżyński.

  
Sprzęt 

Jednostka jest doskonale wyposażona w 
nowoczesny sprzęt ratowniczy. Posiada na 
stanie najnowszy sprzęt Holmatro do roz-
cinania karoserii pojazdów uczestniczących 
w wypadkach drogowych. Zakupiony zo-
stał w ubiegłym roku ze środków Minister-
stwa Sprawiedliwości z dofinansowaniem 
Gminy Opatów. Projekt zakupu wskazane-
go sprzętu opiewał na kwotę 85 tys. zł.     

Jednostka dysponuje też pontonem z 
silnikiem zaburtowym, który jest niezbęd-
ny podczas powodzi, podtopień oraz ratow-
nictwa wodnego. Ponton za 10 tys. zł kupił 
darczyńca, właściciel firmy z Ożarowa. Jed-
nostka od 2012 r. bierze corocznie udział 
w zawodach grup szybkiego reagowania na 
wodzie. W 2013 jednostka OSP Brzezie 
zajęła drugie miejsce w tych zawodach. W 
tym roku zdobyła również wysoką siódmą 
lokatę na 53 jednostki startujące w zawo-
dach PSP, OSP, policji, harcerstwa, PCK. 
Zawody od 20 lat odbywają się na jeziorze 
Chańcza koło Staszowa. 

W Brzeziu jest też dobrej wydajności 
motopompa Tohatsu, która oprócz działań 
ratowniczych służy do zawodów sportowo-
-pożarniczych, w których jednostka zajmu-
je wysokie lokaty. Najwyższym osiągnię-
ciem było jedenaste miejsce na zawodach 
ogólnokrajowych w Toruniu w 2002 roku.   

Do dyspozycji druhów jest lekki sa-
mochód ratownictwa technicznego Iveco 
Daily. W tym roku jednostka kupiła zabyt-
kowy samochód star 25 z lat siedemdziesią-
tych. Jego zakup możliwy był dzięki ofiar-
ności druhów przy współudziale lokalnych 
przedsiębiorców. Druhowie chcą go odre-
staurować i doprowadzić do stanu fabrycz-
nego. Planują powołać grupę rekonstruk-
cyjną, by móc pokazywać, jak wyglądało 
pożarnictwo w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku. 

Pilną potrzebą jest zmiana selektyw-
nego wywoływania w jednostce. – To 
system pozwalający dyspozytorowi Pań-
stwowej Straży Pożarnej jednym przy-
ciskiem zadysponować członków OSP - 
mówi naczelnik jednostki Jacek Śpiewak.  
- Poprzez naciśnięcie przycisku w centrali 
PSP, strażacy ochotnicy w Brzeziu otrzy-
mują SMS wzywając do uczestnictwa w 
akcji ratunkowej. Urządzenie kosztuje 
około 8 tys. zł. Prowadzimy rozmowy z 
burmistrzem i starostą w sprawie dofi-

nansowania wymiany systemu. Wynika 
z nich, że na początku przyszłego roku 
urządzenie zostanie zamontowane.

Przepisy na przeszkodzie 
- Nie należymy do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego, chociaż jesteśmy 
doskonale wyposażeni, posiadamy w swo-
ich szeregach 7 strażaków, którzy pracują w 
PSP,

5 ratowników z jednostki pracuje w 
Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa 
Medycznego – podkreśla naczelnik Jacek 
Śpiewak. – Poza tym mamy przeszkolonych 
5 ratowników przedmedycznych, posiada-
my 5 ratowników Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Jesteśmy dobrze 
przygotowani do prowadzenia akcji, gasze-
nia pożarów, udzielania pomocy poszko-
dowanym w wypadkach drogowych, zabez-
pieczania imprez masowych pod względem 

przeciwpożarowym i medycznym. 
Jaka jest przeszkoda? Przepisy. Jednost-

ka położona jest za blisko Opatowa, gdzie 
jest siedziba PSP.  – To dla mnie niezrozu-
miały system - dziwi się druh Jacek Śpiewak.      

(n)

Jednostka powstała około 1925 r. Nie ma informacji, kto był jej założycielem. Prawdopodob-
nie pierwszym prezesem był Franciszek Szczygieł. Jednostka szczyci się tym, że wyszło z niej wielu 
oficerów pożarnictwa: major pożarnictwa Czesław Szczygieł, brygadier Waldemar Goraj, major 
pożarnictwa Leszek Majewski, brygadier Ignacy Mendrykowski, kapitan pożarnictwa Bogusław 
Mendrykowski, młodszy brygadier Tomasz Bajerczak, kapitan pożarnictwa Krzysztof Niedbała, 
kapitan pożarnictwa Jan Szczygieł, kapitan pożarnictwa Michał Masternak, kapitan pożarnictwa 
Leszek Kasiński.  Rodziny strażackie: Jacek Śpiewak, w OSP działał jego dziadek Jan Śpiewak, 
ojciec Lech, który do tej pory jest prezesem OSP, ze strony matki Władysław Bajak, dzieci Jac-
ka – 25-letni Marcin i 26-letnia Angelika, rodzina Ziębów – bracia Grzegorz i Piotr, ich ojciec 
Mirosław, rodzina Dulnych – ojciec Marek i syn Paweł, ich ojcowie i dziadkowie też działali w 
straży, rodzina Cebulów – ojciec Dariusz, syn Kamil, młodszy syn Damian, rodzina Wójtowi-
czów – dziadek Tadeusz, ojciec Grzegorz, syn Mateusz, rodzina Rysiaków, ojciec Bogusław, syn 
Paweł, rodzina Mazurów – długoletni prezes OSP, Waldemar, długoletni sołtys i były radny Wła-
dysław Susło, jego ojciec Bohdan, rodzina Gorajów – dziadek Eugeniusz i syn Waldemar, wnuczek 
Krzysztof. Aktywni członkowie: bracia Małkowscy - Arkadiusz i Tomasz, Krzysztof Kalita, bracia 
Nowaccy - Piotr i Paweł, Zbigniew Bil, Łukasz Masternak, Jakub Łowicki, kierowcy w jednostce 
- Mariusz Pawlik, Michał Kuraciński, Jacek Śpiewak. Od tego roku w szeregach jednostki jest rów-
nież starosta opatowski druh Tomasz Staniek.
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TARG W OPATOWIE 

w świecie sztuki Stanisława Kwiatkowskiego

Autorem jedynego znanego, XVIII-wiecznego olejnego przedstawienia Opatowa, „Targ w Opatowie” jest Jan Feliks Piwarski 
(31.03.1798-03.09.1854).   Ten grafik, rysownik, malarz, pedagog urodził się we Włostowicach niedaleko Puław. 

W Puławach ukoń-
czył szkołę średnią i 
pobierał naukę rysunku 
u Józefa Richtera. Na-
stępnie przeniósł się do 
Warszawy, gdzie przy 
uniwersyteckim od-
dziale Sztuk Pięknych 
otwarto na wzór już ist-

niejącej wiedeńskiej, Katedrę Sztycharstwa. 
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia, 
Stanisław Kostka Potocki, który sam był 
właścicielem wspaniałej kolekcji sztychów, 
zakupił zbiór rycin Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Kustoszostwo Biblioteki 
i Gabinetu Rycin powierzył Piwarskiemu. 
Połączone kolekcje nie miały sobie równej 
w Europie i na świecie. 

Piwarski wyjeżdża na roczne stypen-
dium do Wiednia, a po powrocie dzięki 
uporządkowaniu i jakości dzieł, czyni Ga-
binet Rycin naszą pierwszą państwową ko-
lekcją na miarę europejską, sam zaś zostaje 
pierwszym fachowym muzeologiem na po-
sadzie państwowej. Niestety, po upadku po-
wstania listopadowego, Gabinet Rycin wraz 
z wieloma instytucjami, uległ likwidacji i 
został zagrabiony przez zaborcę wzbogaca-
jąc zbiory Petersburskiej Akademii Sztuk 
Pięknych.  

Możemy sobie wyobrazić, co od-
czuwał Piwarski jako Polak i kustosz, 
który poświęcił zbiorom kilkanaście 
lat pełnej zapału pracy. Gabinet Ry-
cin miał powrócić do Polski dopiero 
w 1923 r. Jako pedagog Jan Feliks Pi-
warski wykształcił pierwsze pokole-
nie realistów. Wśród wielu zdolnych 
uczniów znalazły się takie późniejsze 
sławy, jak Franciszek Kostrzewski, 
Józef Szermentowski i Wojciech Ger-
son. Miał olbrzymie zasługi nie tylko 
w dziedzinie muzealnictwa i pedago-
giki artystycznej, ale także w rozwój 
grafiki w Polsce. Sam pracował we 
wszystkich technikach graficznych, 
preferował jednak litografię, która to 
na naszym gruncie stawiała pierwsze 
kroki. Był pionierem wydawnictw 
graficznych, które ukazywały się w 
formie tematycznych albumów.

Znane są jedynie jego dwa obrazy 
olejne: „Targ w Opatowie” i „Karcz-
ma Ostatni Grosz” z 1845 r. Nigdy 
nie dorobił się majątku, jego zbiory zostały 
po śmierci rozproszone. Trwałą wartością 
okazały się dobra niematerialne, pełen za-

pału wysiłek włożony w to, czym żył, a owo-
cujący w twórczości następców.

(S.K.)
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świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie

ŚWIĘTO ROLNIKÓW  

XIX Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie w tym roku odbyły się w Opatowie. Po 
nabożeństwie w kolegiacie św. Marcina z Tours barwny korowód przeszedł do rynku, 
gdzie odbyła się część oficjalna i obrzędowa. 

Zaszczyt dla gminy, powód do dumy
- Organizacja dożynek wojewódzkich to 

zaszczyt dla gminy, powód do dumy – po-
wiedział podczas powitania gości burmistrz 
Opatowa, Grzegorz Gajewski. - To nie tylko 
święto rolników, ale możliwość promocji mia-
sta. Opatów wreszcie został zaznaczony na 
mapie województwa i mam nadzieję, że to bę-
dzie pierwszy krok, aby móc popularyzować 
nasze miasto. To szczególny ośrodek, ziemia 
przesiąknięta tradycją, historią.

Starosta opatowski Tomasz Staniek przy-
pomniał gościom, że powiat rozciąga się mię-
dzy Wisłą i Górami Świętokrzyskimi, jest bar-
dzo malowniczy, w 80 procentach rolniczy. 
– Mamy się  czym pochwalić, dlatego posta-
wiliśmy na promocję wszystkich ośmiu gmin,  
tego, co mają najlepsze. Nie zapominamy o 
Opatowie, który będzie dążył do tego pozio-
mu, który uzyskał Sandomierz czy Kazimierz 
Dolny. 

Pod patronatem Prezydenta RP
Podczas mszy świętej w Kolegiacie św. 

Marcina z Tours biskup senior diecezji san-
domierskiej Edward Frankowski przytaczał 
wiersze wielu wybitnych poetów, słowa Jana 
Pawła II i porównywał rolników do ewange-
licznego siewcy. - Odpowiedzialność za zie-
mię i mieszkańców wsi to część odpowiedzial-
ności za nasze polskie państwo – podkreślił. 
-  Rolnictwo to nie prywatna sprawa, ale to 
dobro całego narodu.  

Ksiądz biskup poświęcił wszystkie wieńce 
diecezjalne i powiatowe, które były prezento-
wane wokół świątyni. 

Na scenie w rynku marszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski od-
czytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
który dożynki objął patronatem narodowym 
w 100-lecie odzyskania niepodległości. Prezy-
dent podziękował rolnikom „za wielką odpo-
wiedzialność, za całoroczny trud, za udział w 
rozwoju gospodarczym i budowaniu pomyśl-
ności Rzeczpospolitej, za chleb na polskich 
stołach, stanie przy wartościach patriotycz-
nych oraz niezmiernie ważnych i pięknych 
tradycjach polskiej wsi”. 

Bezpieczeństwo żywnościowe, 
skarbnica tradycji 

Gości dożynek powitali starosta opatow-
ski Tomasz Staniek, wicestarosta Małgorzata 
Jalowska, burmistrz Opatowa Grzegorz Ga-
jewski. Poseł, wiceminister sportu i turystyki 
Anna Krupka odczytała list od Premiera RP 
Mateusza Morawieckiego, w którym napisał, 
że „obszary wiejskie to nasza narodowa duma, 
bogactwo i jednocześnie ważny filar gospo-
darki”. 

Po oficjalnych powitaniach, życzeniach 
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i podziękowaniach starostowie dożynek, 
Edward Kupiec ze Strzyżowic spod Opato-
wa oraz Renata Jędrzejewska z podopatow-
skich Wojciechowic, przekazali marszałkowi 
Andrzejowi Bętkowskiemu dorodny bochen 
chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów. 
Rozpoczął się tradycyjny obrzęd dożynkowy 
przygotowany przez Wojewódzki Dom Kul-
tury z udziałem delegacji powiatowych, które 
ośpiewały i obtańczyły swoje wieńce  wyłonio-
ne w rywalizacji na swoim szczeblu.

Marszałek Andrzej Bętkowski podzięko-
wał rolnikom za tegoroczne zbiory, za bez-
pieczeństwo żywnościowe Polski, Polaków. 
-  Chcę z całą mocą podkreślić ten wymiar, o 
którym często nie pamiętamy, nie zwracamy 
na niego uwagi, że to właśnie dzięki pracy 
polskiego rolnika, dzięki wam, dzięki wasze-
mu codziennemu trudowi obarczonemu ry-
zykiem, bo przecież jesteście zdani na łaskę i 
niełaskę przyrody, żywiołów, jesteśmy jednak 
w Polsce bezpieczni – zwrócił się do rolników. 
- Mamy polską żywność, nie jesteśmy w tym 
zakresie od nikogo zależni. Dziękuję za prze-
chowywanie tradycji, polskiej wiary. Polski 
chłop, polska tradycyjna rodzina w najtrud-
niejszych warunkach nie pozwoliły sobie ode-
brać wiary ojców. 

Zwycięzcy konkursów
W konkursie „Piękna i Bezpieczna Za-

groda – Przyjazna Środowisku” pierwsze 
miejsce zdobyło gospodarstwo Alicji i Ka-
mila Majcherów z gminy Wodzisław, po-
wiat jędrzejowski, drugie – gospodarstwo 
Lucyny i Grzegorza Warzechów z gminy 
Pacanów, powiat buski, trzecie – gospodar-
stwo Elżbiety i Jacka Mikułków z gminy 
Nowa Słupia, powiat kielecki. 

W konkursie na najlepsze gospodar-
stwo ekologiczne w kategorii ekologiczne 
gospodarstwo towarowe zwyciężyli Gabrie-
la i Krzysztof Królowie z Brześcia, gmina 
Bliżyn w kategorii ekologia, środowisko 
– Agata Machocka z Cisowa, gmina Da-

leszyce. Z kolei konkursie „Świętokrzyski 
Rolnik Roku 2019” w kategorii do 10 ha 
wygrał Jacek Czekaj, do 30 ha – Lucyna 
Kukulska, obydwoje z powiatu kieleckiego, 
powyżej 30 ha – Adam Świtała z powiatu 
włoszczowskiego.  

W konkursie na najpiękniejszy wieniec 
zwyciężył powiat sandomierski i reprezen-
tował z sukcesem nasze województwo na 
Dożynkach Prezydenckich w Spale.  

Prezentacje folkloru
Na opatowskim rynku nie brakowało 

świętokrzyskiej kultury i folkloru. Swoje 
wyroby, propozycje zaprezentowali święto-

krzyscy artyści ludowi, twórcy rękodzieła, a 
także regionalne instytucje kulturalne. Wo-
jewódzki Dom Kultury w Kielcach przed-
stawił widowisko pod nazwą „Świętokrzy-
skie igrce”, na scenie wystąpił Zespół Pieśni 
i Tańca „Morawica”. Prezentowali się lokalni 
wokaliści, występowały ludowe zespoły śpie-
wacze, taneczne, instrumentalne. Gwiazdą 
wieczoru była grupa „Brathanki”.

Dożynki wojewódzkie w Opatowie zor-
ganizowali: marszałek województwa święto-
krzyskiego Andrzej Bętkowski, prezes zarzą-
du Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard 
Ciźla, starosta opatowski Tomasz Staniek 
oraz burmistrz Opatowa Grzegorz Gajewski.
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rekord frekwencji

ZLOT 
DAWNYCH POJAZDÓW

Szóste Opatowskie Spotkania Pojazdów Dawnych zgromadziły rekordową liczbę 
ponad dwustu właścicieli samochodów, motocykli. Rynek z trudem pomieścił wszyst-
kich chętnych, którzy chcieli wziąć udział w imprezie. 

- Za każdym razem pada rekord fre-
kwencji, także w tym roku – mówił bur-
mistrz Grzegorz Gajewski. - Przygoto-
waliśmy dla właścicieli 200 naklejek na 
samochody i motocykle. W ubiegłym 
roku zostało nam trochę, w tym roku 
zabrakło i to sporo. W przyszłym roku 
będziemy musieli przygotować 500 na-
klejek. Problemem jest tylko miejsce. 
Ciasno jest, ustawiamy samochody w uli-
cy Zwierzdowskiego, na płycie rynku, ale 
to wszystko jest mało. Impreza rozwija się 
bardzo dobrze, przechodzi nawet nasze 
oczekiwania. W przyszłych latach chce-

my znaleźć dodatkowe miejsce na usta-
wianie samochodów.

Burmistrz nie ukrywał, że impre-
zie towarzyszyło duże zainteresowanie 
mieszkańców Opatowa i regionu, którzy 
tłumnie przybyli na rynek, by podziwiać 
dawne samochody. – Jest kilka pięknych 
pojazdów, świetnie utrzymany volkswa-
gen garbus, są syrenki, piękny simson z 
koszem – wyjaśniał burmistrz. - Nie za-
zdroszczę członkom jury, bo mają twardy 
orzech do zgryzienia. Są naprawdę piękne 
egzemplarze.

Dariusz Kurzyński z Klubu Singiel, 

którego motocykl zdecydowanie wyróż-
niał się w poprzednich latach, tym razem 
przyjechał fiatem 126p – 700 p. Za 2- 3 
lata chce pokazać się ładą oką. - Podziwia-
my wiele wspaniałych pojazdów, przede 
wszystkim maluchy, fiaty 125 p, polone-
zy, chociaż pojawiło się też kilka warszaw, 
mercedesów, volkswagenów – prezento-
wał pojazdy. - Jest bardzo dobrze odbu-
dowany junak z koszem bocznym. Są po-
pularne duże samochody, miedzy innymi 
marki pontiac, dodge.

Do najstarszych motocykli w przeglą-
dzie należał niemiecki nsu quick z 1937 r. 
 Właściciel miał na pojazd dokumenty. 
Gdy go nabywał przed pięciu laty, brako-
wało wiele części, opon, osłon. Wszystko 
skompletował, teraz odpala, jeździ.

Dla wszystkich wystąpiła kapela gó-
ralska Jontki z Żywca. To grupa, która 
jest niezwykłym połączeniem kapeli gó-
ralskiej z zespołem biesiadnym. Od 18 lat 
występuje w kraju i za granicą, zdobywa-
jąc uznanie i popularność w niemal całej 
Europie. Występ kapeli zapowiedział ze 
sceny burmistrz Grzegorz Gajewski, któ-
ry zwierzył się, że dokładnie 10 lat temu, 
15 sierpnia 2009 roku, zespół grał na 
jego weselu. Burmistrz serdecznie zapro-
sił wszystkich na koncert, mówiąc, że to, 
co usłyszymy, na pewno wynagrodzi nam 
czas oczekiwania.

Szóste już Opatowskie Spotkania Po-
jazdów Dawnych zorganizowane zostały 
jak co roku przez Stowarzyszenie Re-
gion Świętokrzyski wraz z przyjaciółmi z 
ostrowieckiego Klubu Miłośników Pojaz-
dów Dawnych Singiel.

Starsi mogli bez końca oglądać daw-
ne pojazdy, dzieci bawiły się na wesołym 
miasteczku, nie zabrakło straganów i sto-
isk. Były też konkursy z nagrodami i wiele 
innych atrakcji. 
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nasze firmy

SKLEP W PARZE Z SERWISEMPaweł Bińczak prowadzi w Opatowie 
działalność pod nazwą Sklep Motoryza-
cyjny Auto Serwis. 

- Początki wzięły się z moich pasji, 
zainteresowań, wykształcenia – mówi o 
wyborze działalności. - Jako opatowianin, 
który zna potrzeby mieszkańców, pomy-
ślałem, że trzeba rozwinąć działalność 
motoryzacyjną. W 1995 r. postanowiłem 
zająć się takimi usługami, najpierw przy 
ulicy Szerokiej, obecnie przy Kolegiac-
kiej.  

Z zawodu jest mechanikiem pojazdów 
samochodowych. Dlatego postanowił 
prowadzić sklep motoryzacyjny, potem 
dodatkowo serwisowanie samochodów.   

Działka jest bardzo ładnie zagospoda-
rowana. Właściciel przyznaje, że koszto-
wało go to sporo pracy i środków finan-
sowych, musiał posiłkować się kredytem, 
bo nie miał innej możliwości. Stara się 

powoli go spłacać, a jednocześnie cały czas 
rozwijać swoją działalność. 

Części od A do Z
Od frontu wyraźny napis wskazuje, że 

jest tu sklep motoryzacyjny, z tyłu – auto 
serwis. – Prowadzimy niewielkie naprawy 
bieżące dotyczące zawieszenia, układu ha-
mulcowego, podstawowe usługi związane 
z samochodami osobowymi i dostawczymi 
– wyjaśnia Paweł Bińczak. - Asortyment 
w działalności handlowej to części do aut 
osobowych od A do Z. Jeśli nie mamy czę-
ści na miejscu, zamawiamy i otrzymujemy 
jeszcze tego samego dnia lub następnego. 
Wiadomo, że wszystkich elementów nie 
mamy na stanie. 

Do naprawy samochodów firma 
dysponuje dwoma nowoczesnymi pod-
nośnikami, jednym śrubowym, drugim 
hydraulicznym. Do tego posiada różne 
urządzenia do diagnostyki komputerowej 
silnika. - Na tym się głównie skupiamy – 

mówi właściciel. - Mamy dwa stanowiska. 
Najpierw prowadziłem działalność jedno-
osobowo, potem stopniowo zatrudniałem 
pracowników. Obecnie mam trzech sta-
łych pracowników. 

Stawia na promocję  
Paweł Bińczak nie myśli o poszerzaniu 

działalności w innych miejscowościach, 
gminach. Nastawia się na Opatów i chce, 
by tutaj rozwijała się firma. Podobnych 
firm powstaje dużo, bo spore jest zapotrze-
bowanie na tego typu usługi. Samocho-
dów przybywa w dużym tempie. Warsztaty 
samochodowe są na każdym kroku. – Jeśli 
chodzi o sklepy, to mamy jeszcze dwa – 
podaje Paweł Bińczak – Ale mogę powie-
dzieć, że to jest życzliwa konkurencja. 

Firma zajmuje się samochodami 
wszystkich marek. Nie remontuje silni-
ków, bo trzeba by było rozbudować firmę 
jeszcze bardziej. Inne podstawowe usługi 
wykonuje na bieżąco. 

- Obecnie staramy się bardziej posta-
wić na promocję firmy, bo nie znajduje się 
przy głównej ulicy, tylko w oddaleniu od 
niej, na podwórku – mówi właściciel. - W 
miejscach ruchliwych chcemy zamonto-
wać banery, tablice informacyjne.

Bez podnoszenia cen 
Właściciel nie ukrywa, że koszty utrzy-

mania takiej działalności są duże i ciągle 
wzrastają. Nic nie można na to poradzić, 
trzeba się utrzymać na rynku. Próbuje so-
bie radzić bez podnoszenia cen za usługi i 
towary.  

Na kontrole różnych instytucji właści-
ciel nie narzeka. Muszą być, ale nie ma z 
tym problemów. Wszystko jest w porząd-
ku. 

Pan Paweł ma dwie córki, jeden z 
zięciów też interesuje się motoryzacją. - 
Myślę, że wszystko będzie dobrze – opty-
mistycznie patrzy w przyszłość. – I firma 
dalej będzie funkcjonowała i rozwijała się.            
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Zagłada naszych nauczycieli 

w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej  

Wzór patrioty
Postać Kazimierza Wrony to wzór na-

uczyciela i patrioty. Pochodził z rodziny 
chłopskiej. Ukończył Seminarium Nauczy-
cielskie w Solcu nad Wisłą. W 1922 r. zaczął 
pracować jako nauczyciel, a następnie kie-
rownik Szkoły Podstawowej nr 2 w Opato-
wie. Cechowała go głęboka wiedza i talent 
pedagogiczny. Był również komendantem 
Hufca ZHP w Opatowie. Ideą harcerstwa 
objął wszystkich chłopców z terenu miasta i 
całego powiatu opatowskiego. Bronił hono-
ru i godności polskiego nauczyciela. 

Przy współudziale kolegów zorganizo-
wał Spółdzielnię Nauczycielską „Jednością 
Silni”, która prowadziła księgarnię. Praco-
wał ze środowiskiem, był w zarządzie kasy 
zapomogowo-pożyczkowej. Wiele czasu 
poświęcił budowie szkoły przy stadionie 
(zniszczona w czasie wojny). Brał udział 
w kampanii wrześniowej. Zimą 1939/40 
uczył w szkole. Został oskarżony o udział w 
organizowaniu ruchu oporu przeciw oku-
pantowi niemieckiemu. 

Drugie aresztowanie
Nocą, 10 czerwca 1940 r., nastąpiło dru-

gie aresztowanie nauczycieli. Wśród aresz-
towanych byli: Bronisława Techman i jej 
siostra Helena Techman, nauczycieli Szko-
ły Podstawowej nr 3, Aleksandra Gromek, 
Zbigniew Borkowski, Kazimiera Celska, 
Kazimierz Pleszczyński i inni. Całą grupą 
zostali przewieziona do więzienia w Sando-
mierzu, a stąd wysłani do obozu koncentra-
cyjnego w Ravensbrück (Meklemburgia) i 
Oranienburg koło Berlina. Po pięciu latach 
obozowej gehenny do Opatowa wróciły 
siostry Techman oraz Zbigniew Borkowski. 
Aleksander Gromek i Kazimierz Pleszczyń-

Kazimierza Wronę zabrali 4 czerwca 1940 r. Przewieziony do piwnic gestapowskich 
w Ostrowcu Świętokrzyskim – milczał. Ściany i sufit zalane były krwią. 29 czerwca zo-
stał przewieziony do Skarżyska-Kamiennej, gdzie dokonano mordu na wielu Polakach.

ski zginęli w Oranienburgu. 
Aleksander Gromek w Opatowie prze-

pracował 18 lat. Za drutami w Oranienbur-
gu umarł z wyczerpania i głodu. Według re-
lacji brata Zygmunta, Aleksander Gromek 
pisał z obozu listy do rodziny w Opatowie. 
W ostatniej kartce z grudnia prosił, by przy-
słać mu coś z odzieży, gdyż ma tylko papie-
rowe drelichy obozowe. Ostatnie słowa na 
kartce brzmiały: „ Jam Was wszystkich bar-
dzo kochał”. Żona w końcu grudnia otrzy-
mała urnę z jego prochami. 

Kazimierz Pleszczyński wyróżniał się 
wyjątkowo serdecznym stosunkiem do 
młodzieży akcentując swoje demokratycz-
ne poglądy wobec wszystkich. Nie miał ro-
dziny. Zmarł w obozie w listopadzie 1941 
r. Jego akta osobowe zostały zniszczone w 
czasie wojny. Pamięć o nim pozostała. 

Stanisław Koziarski w Opatowie uczył 
od 1927 r. w Szkole Podstawowej nr 1. Brał 
czynny udział w pracach Księgarni „Jedno-
ścią Silni”. Aresztowany 4 czerwca 1940 r. 
został wywieziony do Ostrowca, skąd po 
torturach zamordowany w lesie pod Skar-
żyskiem, dzieląc los Kazimierza Wrony. 

Franciszek Sarzyński uczył łaciny w 
gimnazjum opatowskim. Aresztowany w 
mieszkaniu przy ul. Sienkiewicza 56, został 
zamordowany 29 czerwca w Skarżysku.

Jan Sarzyński pracował od 1922 r. 
jako nauczyciel, a później jako kierownik 
Szkoły Podstawowej nr 1. Był uzdolniony 
technicznie, cechował go wysoki poziom 
wiedzy i umiłowanie dzieci. W pracowni 
szkolnej organizował kółka zainteresowań 
(modelarstwo, budowa aparatów kryształ-
kowych). Pracował bezinteresownie ciesząc 
się każdym osiągnięciem uczniów. Jako pre-
zes Księgarni „Jednością Silni” poświęcał 

wiele czasu, aby ta nauczycielska spółdziel-
nia prosperowała i osiągała wysoki poziom. 
Aresztowany 4 czerwca 1940 r., wywieziony 
do Ostrowca, został rozstrzelany 29 czerwca 
1940 r. w Skarżysku. Podzielił los kolegów. 

Męczeńska śmierć
Z terenu powiatu opatowskiego zginął, 

m.in. Franciszek Młudzik, kierownik Szko-
ły Podstawowej w Piórkowie, wychowawca 
młodzieży „wiciowej”. Prowadził chór i sek-
cję dramatyczną, tworzył pieśni patriotycz-
ne na uroczystości dożynkowe i kościelne. 
Angażował w ten sposób społeczność wiej-
ską w kultywowanie i wzbogacanie kultury 
duchowej wsi. 

Zginęli również: Jan Maj, kierownik 
Szkoły Podstawowej w Chmielowie, Jan 
Wodyński z Baćkowic znany z pracy w Ka-
sie Stefczyka, oskarżony o współpracę z par-
tyzantami. Walenty Stefański z Bodzecho-
wa aresztowany 11 czerwca 1940 r. został 
wywieziony przez gestapo do obozu w Da-
chau, gdzie zakończył życie 12 marca 1941 
r. Władysław Rogoz ze Słupi Nowej zginął 
śmiercią męczeńską 5 maja 1944 r. Jan Pod-
siadło ze Słupi zginął 8 września 1944 r. 

Męczeńska śmiercią zginął Jan Koliński, 
kierownik Szkoły Podstawowej z Biskupic. 
Organizował szkolenia rolnicze i życie kul-
turalne na wsi. Gestapowscy, po dokonaniu 
rewizji w budynku szkolnym, przywiązali 
Jana Kolińskiego do koni i wlekli przez kil-
ka kilometrów w kierunku Słupi Starej. Po-
czątkowo biegł, później konie ciągnęły już 
tylko zmasakrowane ciało. 

Stefan Łukasik, pobity przez Niem-
ców, zmarł w Radomiu 4 kwietnia 1943 r. 
W innych okolicznościach okupacyjnych 
zginęli: Jan Małek, Stanisław Sadło, Maria 
Tuszyńska, Janina Czub, Józef Pawłowski i 
wielu innych ludzi oświaty ziemi opatow-
skiej. 

Pomnik ku czci pomordowanych
Przed gmachem Liceum Ogólno-

kształcącego im. B. Głowackiego w Opa-
towie z dobrowolnych składek nauczycieli 
ufundowany został pomnik ku czci wszyst-
kich pomordowanych, wywiezionych do 
obozów i zabitych nauczycieli Opatowa 
i powiatu opatowskiego. Poniżej godła 
widnieje napis: „Nauczycielom Ziemi 
Opatowskiej pomordowanym w czasie II 
wojny światowej – Koleżanki i Koledzy. 
Opatów 1965 r.”

Pamiętajmy o nich, bo jak pisał Krzysz-
tof Kamil Baczyński: „Nie ma zapomnie-
nia, choć życie nas zapomni.” (K.K. Ba-
czyński „Cień z obozu”)

Helena Stępień



17OPATÓW nr 3 (31), lipiec - wrzesień

pod patronatem Rajdu Katyńskiego

PATRIOCI NA MOTOCYKLACH

Około stu motocyklistów patriotów przebywało w Opatowie przez dwa dni, 6 i 7 lip-
ca. Goście zwiedzili miasto, okolice, wzięli udział w Apelu Jasnogórskim w klasztorze 
ojców bernardynów, uczestniczyli we mszy świętej w kolegiacie.

W podzięce za gościnność
- Dziękuję za gościnność ojcom bernar-

dynom, za serce, ojcu Sebastianowi, księdzu 
prałatowi Michałowi Spocińskiemu za to, 
że specjalnie dla nas odprawił mszę świętą 
- powiedział burmistrz Grzegorz Gajewski, 
który też jeździ motocyklem. – Nabożeń-
stwo kończy Ogólnopolski Rodzinny Zlot 
Motocyklistów Patriotów. Frekwencja do-
pisała, przybyło około 100 motocyklistów 
patriotów zrzeszonych wokół Rajdu Katyń-
skiego.

Motocykliści patrioci przyjechali z całej 
Polski, z Gdyni, Morąga, Zabrza, Miasta. 
Trudno znaleźć województwo, powiat, z 
którego nie ma gości, nie ma tablic reje-
stracyjnych. Pojawili się w Opatowie na 
najróżnorodniejszych motocyklach. Przed 
kolegiatą można było je podziwiać, wśród 
nich był niejeden harley davidson, bmw, 
honda, yamaha. Widać było też pięknie 
odrestaurowanie polskie stare motocykle, 
junak, wsk, shl.

- Organizujemy bardzo dużo wyjazdów 
wokół Rajdu Katyńskiego, między innymi 
niedawno ukończył się Rajd Szlakiem Gry-
fa Pomorskiego, szlakiem oręża polskiego 
po Pomorzu – podaje burmistrz Grzegorz 
Gajewski.  

Podróżują, dają świadectwo wiary
Wiceprezes Stowarzyszenia Między-

narodowy Motocyklowy Rajd Katyński, 
komandor Rajdu Katyńskiego, Katarzyna 
Wróblewska mówi o wizycie w Opatowie. – 
Zawitaliśmy tutaj, bo burmistrz jest naszym 
motocyklistą. Zaprosił nas, byśmy mogli 
zorganizować spotkanie motocyklistów. 
Przepiękne miejsce, fantastyczny region, 
chcemy też promować to miejsce wśród 
motocyklistów z całej Polski. Wszyscy są 
szczęśliwi, zadowoleni, naprawdę piękna 
sprawa.

Ksiądz proboszcz Michał Spociński 
podczas mszy świętej powitał motocykli-
stów na czele z księdzem Mieczysławem, 
michalitą, który stanął przy ołtarzach i mo-
dlił się za kolegów. Powiedział, że to wielcy 
patrioci, którzy poszukują wiary. Nawie-
dzają różne miejsca, w tym roku wybrali 
Opatów. Gospodarzem rajdu jest burmistrz 
Opatowa, Grzegorz Gajewski.

Do kolegiaty wprowadzony został przez 
poczet sztandar Stowarzyszenia Międzyna-
rodowy Motocyklowy Rajd Katyński. - To 
sztandar niezwykły, poświęcony przez księ-
dza Zdzisława Peszkowskiego. Sztandar ten 
był obecny na grobach katyńskich, Miedno-
je, na grobach pomordowanych w Bykowni, 
dotykał czaszki pomordowanych polskich 
oficerów, odwiedzał cmentarz wojskowy – 

powiedział ksiądz proboszcz. - Przebywał w 
miejscach dla Polaków świętych, a dziś jest 
obok nas, w naszej świątyni, w której zapi-
sane są dzieje naszej ojczyzny i naszego na-
rodu. Bądźcie pozdrowieni wraz z waszym 

sztandarem uczestnicy niezwykłego Rajdu 
Katyńskiego. Pragniemy razem z księdzem 
Mieczysławem modlić się za was, byście 
mogli bezpiecznie podróżować i dawać 
swoje świadectwo wiary.
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wspomnienia geodety

W SŁUŻBIE 
MIESZKAŃCÓW

Historia z życia wzięta zawodu geodety pracującego i działającego na terenie 
miasta Opatowa i powiatu opatowskiego wzięła swój początek w styczniu 1955 r., 
a zakończyła przejściem na emeryturę w listopadzie 1998 r. Zamknąłem działalność 
zawodową jako geodeta uprawniony w 2015 r., czyli po 60 latach pracy w państwowej 
służbie geodezyjnej i kartograficznej oraz wolnym zawodzie. 

Całe moje życie zawodowe traktowałem 
jako służbę w stosunku do społeczeństwa 
naszego miasta i powiatu. Tym bardziej, że 
geodeta należy do zawodów zaufania spo-
łecznego.   

Skok technologiczny 
Zgodziłem się na publikację wspo-

mnień, by uświadomić czytelnikom, jak 
ogromny skok technologiczny dokonał 
się w tym zawodzie. Gdy rozpoczynałem 
pracę, podstawowymi narzędziami były ta-
śmy, tyczki, instrument do pomiaru katów 
teodolit firmy Gerlach oraz niwelator z 
łatą, które obecnie można spotkać tylko w 
muzeach. Kiedy odchodziłem na emerytu-
rę, wkroczyła era komputerów, natomiast 
taśma stała się narzędziem pomocniczym 
eliminowanym przez narzędzia optyczne, w 
wykonawstwo wkroczyły dalmierze, a wy-
parte zostały już odbiornikami GPS. 

Geodeta musiał umieć kreślić mapy 
jako rzecz niezbędną do wykreślenia, liczyć 
na arytmometrze, a przez to dobrze znać 
matematykę i wzory. Obecnie wszystko zo-
stało zastąpione programami komputero-
wymi znanymi tym, którzy je opracowują, 
a wykonawcy-geodecie zostaje wprowadze-
nie danych. Jest to skok niebywały nie tylko 
w skali globalnej, ale i mentalnej. Obser-
wując te ogromne ułatwienia, niepokoić 
zaczyna zanik koleżeńskości i solidarności 
zawodowej.  

Dokonał się też ogromny skok cywi-
lizacyjny po II wojnie światowej, której 
koszmar przeżyłem jako dziecko. Okres 

powojenny był dla nas trudny do życia. 
Pracując za niewielkie pieniądze, mieliśmy 
świadomość, że wszyscy żyjemy skromnie, 
bo taki jest czas. Nie buntowaliśmy się, wy-
kupując cegiełki na odbudowę naszej stoli-
cy. Wiedzieliśmy, że kraj powstaje z ruiny 
i zaniedbań cywilizacyjnych poprzednich 
lat i wieków. Osobiście jeżdżąc po wsiach 
w celach zawodowych i przyjmując intere-
santów, widziałem, jak biedni są ludzie tam 
żyjący. Teren był zabudowany drewnianymi 
domami krytymi słomą, przeważnie w złym 
stanie. Wystarczyło jechać z Opatowa do 
Kielc, aby zobaczyć, jak biedna jest wieś. 
Jej oblicze zmieniły dopiero lata 70., gdy 
na bardzo dobrych warunkach udzielano 
pożyczek. Dlatego jestem zdegustowany 
stwierdzeniami historyków IPN, że okres 
PRL należy wymazać z historii jako czas 
przez nas stracony. 

Nieustanne reorganizacje
Pracę rozpocząłem w Prezydium Po-

wiatowej Rady Narodowej w Opatowie, 
w referacie Mierniczego Powiatowego w 
niewielkiej 3-osobowej obsadzie. Była to 
ściśle obsługa administracyjna geodetów 
wykonujących prace na terenie powiatu,  
przyjmowanie opracowań z tych prac do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kar-
tograficznego oraz nadawanie im cech do-
kumentu. Osobiście byłem odpowiedzialny 
za właściwe prowadzenie i udostępnianie 
materiałów zgromadzonych w tym zaso-
bie. Geodezja na przestrzeni lat mojej pra-
cy zmieniała się, administracja przeszła na 
szczebel województwa. W 1974 r. zadania 
przejęły Wojewódzkie Biura Geodezji i Te-
renów Rolnych, w powiatach – Oddziały 
Rejonowe, które przejęły zadania admini-
stracji państwowej służby geodezyjno-kar-
tograficznej oraz wykonawstwo geodezyjne 
obsługujące rolnictwo i usługi na rzecz lud-
ności i osób prawnych. 

W tym okresie byłem wykonawcą i 
następnie odpowiedzialnym za Pracownię 
Produkcyjną, przejąłem Referat Ewidencji 
Gruntów i Budynków, który prowadziłem 
do końca 1975 r. Nowy podział kraju spo-
wodował, że powiat opatowski znalazł się 
w nowym województwie tarnobrzeskim. 
Doprowadziło to do nowego umiejscowie-
nia służby geodezyjnej. Powstały Miejskie 
Biura Geodezji i Kartografii, zostałem po-
wołany na kierownika biura, geodetę miej-

Stanisław Górczyński, ur. 1936 r. w Opatowie, ukończył Technikum Budowlane 
Zaoczne w Warszawie, specjalizacja geodezja. Ma uprawnienia z zakresu prawa 
geodezyjnego na podstawie prawo geodezyjne i kartograficzne, prowadził pomiary 
wysokościowe oraz  podziały i pomiary dla celów prawnych. Obecnie mieszka w 
Ostrowcu Świętokrzyskim. 
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pomoc społeczna

WSPIERAJĄ DZIECI
skiego w Opatowie, To była jednostka or-
ganizacyjna Naczelnika Miasta i Gminy w 
Opatowie. 

Nowa reorganizacja w 1984 r. umiej-
scowiła geodezję w gminach. Organizo-
wałem i kierowałem Referatem Geodezji 
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta 
i Gminy w Opatowie do 1990 r. Kolejna 
reorganizacja to powstanie Urzędu Re-
jonowego w Opatowie, w którym  jako 
Geodeta Miejski pracowałem do przejścia 
na emeryturę w 1998 r. To więcej niż te-
legraficzny skrót, który odzwierciedla 43 
lata mojej pracy. Wszystkie zmiany z mo-
jego punktu widzenia były niepotrzebne, 
gdyż destabilizowały i wprowadzały tylko 
zamieszanie. Zbędne przeprowadzki nie 
służyły społeczeństwu, a tym bardziej sta-
bilizacji zawodu. 

Godność Członka Honorowego
Moje życie zawodowe nie ograniczało 

się tylko do pracy zawodowej, ale starałem 
się działać na rzecz naszego środowiska w 
Stowarzyszeniu Geodetów Polskich. To 
organizacja najliczniejsza. Będzie obcho-
dzić 100. rocznicę Pierwszego Powszech-
nego Zjazdu Mierniczych, który odbył 
się w dniach od 4 do 6 stycznia 1919 r. 
w Warszawie. Od 1967 r. jestem człon-
kiem stowarzyszenia, w 1992 r. zostałem 
wybrany na członka Zarządu Głównego. 
Przewodniczyłem Komisji do Opracowa-
nia Projektu Kodeksu Etyki Zawodowej 
Geodety. Pracowałem równocześnie w 
Komisji Legislacyjnej. Kierowałem Ko-
misją Główną Etyki Zawodowej Zarządy 
Głównego SGP w 2010 r. W tym samym 
roku uchwałą XXXVII  Zjazdu SGP 
otrzymałem Godność Członka Honoro-
wego SGP. 

Złym posunięciem była decyzja o za-
przestaniu działalności Muzeum Geodezji 
i Kartografii, które było wizytówką Opa-
towa na forum krajowym. W instytucję 
zaangażowana była cała społeczność geode-
zyjna, od środowisk akademickich poprzez 
przedsiębiorstwa i indywidualne osoby, 
które przekazały liczne eksponaty. Było to 
pierwsze w kraju muzeum. Obecnie nie 
tylko go nie ma, ale powstają inne podob-
ne placówki. Jego przywrócenie sprawi, że 
nie będzie już jedyne. Osobiście odczułem 
nie samą likwidacje, ale lekceważenie wielu 
osób zaangażowanych w powstanie mu-
zeum i jego wyposażenie. Szkoda, że tak 
łatwo pozbywamy się rzeczy, które powin-
niśmy pielęgnować. One przecież tworzą 
nasza historię.   

Stanisław Górczyński
(Śródtytuły i skróty pochodzą od redakcji)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie od 1 kwietnia 2016 r. realizuje ustawę z 
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

Od 1 lipca br. obowiązują nowe za-
sady przyznawania i postępowania w 
sprawie świadczenia wychowawczego. 
Obecnie świadczenie 500 plus przysłu-
guje na każde dziecko do 18 roku życia 
bez względu na dochód rodziny. Od 1 
lipca br. OPS rozpoczął przyjmowanie 
wniosków o ustalenie prawa do świadcze-
nia wychowawczego na okres zasiłkowy 
trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 
2021.  

Od lipca do 13 września br. do ośrod-
ka wpłynęło 1042 wnioski o ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawczego. 
Dużym zainteresowaniem wśród miesz-
kańców naszej gminy cieszy się składanie 
wniosków drogą elektroniczną. W lipcu 
elektronicznie wpłynęło 597 wniosków, 
natomiast w okresie od 1 sierpnia do 13 
września 2019 r. 79 wniosków. Tradycyj-
nie, drogą papierową wnioski przyjmo-
wane są od 1 sierpnia. 

Obsługa przyjmowania wniosków 
przebiega sprawnie, bez kolejek. Wnioski 
o ustalenie prawa do świadczenia wycho-
wawczego rozpatrywane są na bieżąco. 
Gdy wnioskodawca podał adres poczty e-
-mail, informacja o przyznaniu świadcze-
nia wysyłana jest na wskazany mail. 

Od 1 lipca br. wydano 1007 infor-
macji, ustalone zostało prawo do świad-
czenia wychowawczego na 1467 dzieci, 
wypłacono 3116 świadczeń na kwotę 
1,5 mln zł. Ustalanie prawa do świad-
czenia wychowawczego odbywa się 
także w przypadku, gdy  członek rodzi-
ny przebywa i pracuje poza granicami 
kraju. Ośrodek przekazał 18 spraw do 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Kielcach, by ustalić koordynację 
systemów zabezpieczenia społecznego. 
W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia br. 
pracownicy obsługujący świadczenie 
wychowawcze zobowiązani byli do spo-
rządzania codziennych sprawozdań w 
formie elektronicznej za pośrednictwem 
Centralnej Aplikacji Statystycznej z za-
kresu liczby złożonych wniosków i wy-
danych informacji w sprawie świadczenia 
wychowawczego. W związku z rozszerze-
niem programu 500 + na każde dziecko 
do 18 roku życia w OPS nie było dodat-
kowego zatrudnienia. Przyjmowaniem 
i rozpatrywaniem wniosków zajmowali 

się dotychczasowi pracownicy świadczeń 
rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i 
świadczenia wychowawczego. 

Ponadto obecnie OPS kwalifikuje 
dzieci do pomocy w postaci pokrycia 
kosztów dożywiania dzieci w szkołach. 
Zasady przyznawania pomocy nie zmie-
niły się. Do przyznania pomocy, rodziny 
obowiązuje spełnienie 150 proc. kryte-
rium dochodowego ustalonego zgodnie z 
ustawą o pomocy społecznej. Na chwilę 
obecną do sfinansowania kosztów doży-
wiania zakwalifikowano 35 dzieci, w tym 
2 dzieci w placówkach poza gminą. Środ-
ki na ten cel są zabezpieczone w ramach 
programu rządowego „Posiłek w szkole i 
w domu” na lata 2019 – 2023. W pierw-
szej połowie br. r. z pomocy w formie 
pokrycia kosztów dożywiania w szkołach 
skorzystało 75 dzieci w 10 placówkach 
oświatowych, w tym 2 dzieci uczących 
się poza Gminą Opatów. 

OPS w okresie letnim kwalifikował 
do wypoczynku letniego dzieci z terenu 
gminy Opatów. Od 6 do 13 lipca z wypo-
czynku skorzystało 15 dzieci w Dąbkach 
(sfinansowany przez GKRPA w Opa-
towie). Pobyt był zorganizowany przez 
Komendę Hufca ZHP w Opatowie. Po-
nadto 4 dzieci wytypowano na kolonie 
zorganizowane przez Kuratorium Oświa-
ty w Kielcach, Stowarzyszenie Nauczy-
cieli i Wychowawców w Kielcach, które 
odbyły się w Niedzicy, w okresie od 15 
do 26 sierpnia. 

Dominika Kędziora
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W ROCZNICĘ POWSTANIA

ocalone z niepamięci 
- Mieszkańcy Opatowa pamiętają o 

rocznicy wybuchu powstania - mówił bur-
mistrz Grzegorz Gajewski. - Przez trzy dni 
odbywały się u nas uroczystości. Najpierw 1 
sierpnia złożyliśmy kwiaty przed pomnikiem 
Ludwika Zwierzdowskiego „Topora” w hoł-
dzie tym wszystkim, którzy zginęli w czasie 
powstania, harcerzom, żołnierzom Armii 
Krajowej i cywilnym mieszkańcom stolicy, 
o których często się zapomina, a którzy po-
nieśli największą ofiarę. Zginęło ich około 
200 tysięcy, a 600 tysięcy po upadku powsta-
nia zostało wysiedlonych i trafiło na roboty 
przymusowe do Rzeszy lub do obozów kon-
centracyjnych. 2 sierpnia uczestniczyliśmy 
w projekcji filmu „Miasto 44” Jana Komasy. 
Trzeciego dnia oglądaliśmy spektakl Opa-
towskiego Teatru Muzycznego.

Na tle murów kolegiaty pojawiła się cie-
kawa scenografia nawiązująca do powstania 
warszawskiego, resztki ściany ze zniszczony-
mi cegłami, trzy stare walizki. Na pierwszym 
planie widoczni byli powstańcy, których gra-
li: Marcin Pyza, Michał Kozakiewicz, Prze-
mysław Kidoń, na co dzień uczniowie Ze-
społu Szkół nr 1, a dokładnie Liceum Służb 
Mundurowych. Czytali teksty, przypomi-
nali losy powstańców, zdarzenie, gdy mło-
dzi chłopcy spotkali się na dachu kolegiaty, 
gdzie planowali przyszłe działania związane 
z powstaniem warszawskim.

- W spektaklu „Ocalone z niepamięci” 
chcieliśmy rzeczywiście ocalić z niepamięci 
tamtych ludzi, tamte wydarzenia – wyjaśniał 
Edyta Goździk, która przygotowała scena-
riusz i reżyserowało widowisko. - Musimy 
pamiętać, że to był zryw, na który czekali 
warszawiacy, wiążąc z nim ogromne nadzie-
je. Wierzyli głęboko, podobnie mieszkańcy 
innych miast w Polsce, że uda się pokonać 
wroga i wówczas to światełko, nadzieja na 
wolną ojczyznę będzie coraz bliższa.

Podczas widowiska wymienione zostały 
nazwiska opatowiaków, którzy szli na po-
moc Warszawie. Wśród nich znaleźli się mię-
dzy innymi: Jerzy Kucharski, Jan Kuchar-
ski, Ignacy Szczekocki, Dionizy Filarowski, 
Zdzisław Dydo. To nazwiska wspaniałych 
osób, zapisały się na kartach historii Opa-
towa, poświęcając wówczas młode życie w 
obronie ojczyzny.

Edyta Gwoździk przygotowała spektakl 
poetycko-muzyczny, tym razem składający 
się z wielu wspomnień uczestników powsta-
nia warszawskiego, między innymi listów 
Haliny Cieszkowskiej. Nie zabrakło wierszy 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który jest 
symbolem poety-żołnierza kojarzonego z 
powstaniem warszawskim. Wystąpiła dość 
liczna grupa zarówno wokalistów, jak i mu-
zyków, o dużej rozpiętości wiekowej, od kil-

Na dziedzińcu kolegiaty św. Marcina w 75. rocznicę wybuchu powstania warszaw-
skiego odbyło się niezwykłe widowisko poetycko-muzyczne „Ocalone z niepamięci”, 
które zostało przygotowane przez Opatowski Teatr Muzyczny.

kuletnich dzieci po młodzież szkół średnich, 
ale także osoby dorosłe, które chociaż już 
pracują zawodowo, zawsze chętnie angażu-
ją się w działania artystyczne. Usłyszeliśmy 
wszystkie najbardziej znane pieśni: Warsza-
wo ma, Warszawskie dzieci, Marsz Mokoto-
wa i wiele innych.

Wśród muzyków był uczeń, który ukoń-
czył niedawno gimnazjum i będzie uczniem 
Szkoły Muzycznej II stopnia w Kielcach. 
Zagrali też muzycy, którzy współpracują z 
teatrem, Paweł Żardecki, Leszek Kozłowski 
i Magdalena Szemraj, opiekunka Studia Pio-
senki. Wspaniale zaprezentował się Chór św. 
Marcina.

Na spektakl przybyła Stanisława Filarow-
ska, jedna z najstarszych mieszkanek Opato-

wa, której mąż poszedł na pomoc Warszawie. 
- To były dość długie przygotowania – opo-
wiadała. – Szyłyśmy dla chłopaków koce, 
plecaki, chlebaki. Przygotowywałyśmy ich 
do wyjścia. Mój przyszły mąż z tą całą grupą, 
w kolegiacie się spotkał, potem dostał meda-
lik na drogę.

Ksiądz proboszcz Michał Spociński po-
dziękował artystom za wspaniały koncert, za 
przeżycia duchowe. - To miejsce jest święte, 
które nas tu zgromadziło – mówił. - To stąd 
wyruszyli mieszkańcy Opatowa na pomoc 
walczącej Warszawie. Polska nie zginęła i nie 
zginie, jeśli mamy taką młodzież, takie dzie-
ci, takich artystów, którzy kultywują miłość 
do ojczyzny, przekazują nam pamięć o tam-
tych gorących wydarzeniach.  

ocalone z niepamięci 
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DŻEM Z MELONA
kulinaria

oświata, edukacja

SZTANDAR DLA SZKOŁY

Składniki: 2 kg melo-
na, waga po obraniu ze skó-
ry i wyczyszczeniu z pestek, 
50 g imbiru w kawałku lub 
w proszku, 10 limonek lub 
mniejszych cytryn, 1000 g 
cukru z dodatkiem pekty-
ny (dałam ok. 600 g, a i tak 

był słodki )
Melony obrać ze skóry i oczyścić z na-

sion, następnie pokroić na kawałki ok. 2 cm 
i umieścić w dużej misce. Całość zasypać po-
łową cukru, przykryć i pozostawić na całą noc. 
Następnego dnia zawartość miski odcedzić na 
sicie. Powstały przez noc sok przelać do garn-

ka z grubym dnem. Syrop gotować na średnim 
ogniu aż zmniejszy swoją objętość o połowę. 
Następnie do gotującego syropu dodać melo-
ny, sok i skórkę z limonek oraz obrany i po-
krojony na kawałki imbir, wsypać pozostałą 
ilość cukru. Całość doprowadzić do wrzenia a 
następnie zmniejszyć ogień i gotować aż od-
paruje i osiągnie konsystencję dżemu. Można 
też go zmiksować blenderem.  Gorący dżem 
nakładać do wyparzonych i jeszcze ciepłych 
słoików i pasteryzować dowolną  metodą. Ja 
pasteryzowałam w piekarniku w temp 130 
stopni przez 30 min. Smacznego!

PS. Dzięki funduszom otrzymanym z 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-

łecznej  mamy remont schroniska, który po-
trwa do końca roku. Potem będziemy mo-
gły funkcjonować w lepszych warunkach a 
schronisko będzie  bardziej dostosowane do 
standardów. W dalszym ciągu poszukuje-
my obrazu malowanego przez naszą siostrę 
Różę Okęcką, który był wystawiany w Pa-
rafii w Ptkanowie podczas procesji Bożego 
Ciała w okresie II wojny światowej. Obraz 
przedstawiał Matkę Bożą Niepokalaną. W 
imieniu swoim, Sióstr i Podopiecznych na 
jesienne wieczory i ranki życzę wiele po-
gody ducha, cierpliwości do siebie i bliź-
nich oraz zaufania Bogu we wszystkim, co 
trudne. Wszystkich  Mieszkańców Miasta 
i Gminy Opatów i Czytelników kwartal-
nika zapewniamy o naszym modlitewnym 
wsparciu, s. Małgorzata Czarnecka 

Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała 
sztandar. Przed rokiem placówce nadano 
imię generała brygady Stanisława Gano, 
polskiego patrioty, szefa Oddziału II Sztabu 
Naczelnego Wodza, który kierował polskim 
wywiadem podczas II wojny światowej.

Po mszy świętej w kościele parafialnym 
przy klasztorze ojców Bernardynów delegacja 
szkoły złożyła wieńce i kwiaty na symbolicz-
nym grobie patrona na Cmentarzu Parafial-
nym. Następnie wszyscy przeszli do budynku 
szkoły, gdzie odbyły się główne uroczystości.

– Pani dyrektor, przekazuję ten sztandar 
jako symbol wolności, honoru i tradycji – po-
wiedział burmistrz Grzegorz Gajewski, zwra-
cając się do dyrektor szkoły, Anny Przygody. – 
Czcijcie go, szanujcie i strzeżcie jego honoru.

Sztandar jest w kształcie kwadratu o wy-
miarach 100x100 cm. Główna strona, awers, 
posiada kremowe tło. Centralne miejsce 
zajmuje wyszywany portret patrona szkoły, 
generała brygady Stanisława Gano. Postać 
patrona otoczona jest od góry na półokręgu 
srebrnym napisem: „Szkoła Podstawowa nr 1”, 

dopełnionym u dołu słowami w półokręgach: 
„im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie”. 
Rewers sztandaru jest czerwony. Na tym tle w 
centrum umieszczono wizerunek orła białego 
z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w 
prawo. Nad godłem państwowym na półokrę-
gu widnieje napis: „Odkrywać świat”, pod 
orłem także na półokręgu znajduje się napis: 
„Zrozumieć człowieka”. Orzeł został wyhafto-
wany nicią srebrną, zaś korona, dziób i pazury 
– nicią złotą.

Po prezentacji sztandaru dyrektor prze-
kazała go uczniom. W skład pocztu sztanda-
rowego wchodzili: chorąży Bartłomiej Paw, 
asysta Natalia Goraj i Izabela Gołyska, Drugi 
poczet stanowili: Igor Kadela, Aleksandra 
Guzal, Karolina Potocka. Uczniowie, rodzi-
ce i nauczyciele złożyli ślubowanie na nowy 
sztandar. – Nasza szkoła chce wychować do-
brych i mądrych ludzi, którzy znajdą swoje 
miejsce w XXI wieku i dla których autoryte-
tem jest Stanisław Gano - powiedziała dyrek-
tor szkoły, Anna Przygoda.

W pięknych słowach o sztandarze i pa-

tronie wypowiadali się uczniowie. – Dziś 
przeżywamy szczególną chwilę, przekazanie 
opatowskiej „Jedynce” sztandaru – mówili. 
– Wydarzenie to łączy się z nadaniem naszej 
szkole imienia generała brygady Stanisława 
Gano, które obchodziliśmy równy rok temu, 
czyli 26 września 2018 roku. To, co dzisiaj 
staje się naszym udziałem, jest kontynuacją 
uroczystości, które już na zawsze zapisały się 
w historii nie tylko naszej szkoły, ale również 
ukochanego miasta Opatowa.

Dla uczniów „Jedynki” generał Stanisław 
Gano to postać niezwykła, kojarząca się z 
Opatowem, z Polską, bohaterstwem i z walką 
o wolną Ojczyznę. - To człowiek wielokrotnie 
odznaczony, zapomniany, dziś po raz kolejny 
do nas powraca jako ten, który wyraża nie-
złomność narodu polskiego, hart ducha i wolę 
zwycięstwa - podkreślali.

Podczas uroczystości głos zabierali: Ma-
rek Ujejski, krewny Stanisława Gano, doradca 
wojewody świętokrzyskiego, Anna Paluch, 
starosta opatowski Tomasz Staniek, przed-
stawiciel świętokrzyskiego kuratora oświaty, 
Robert Witczak. Uczniowie i nauczyciele 
przygotowali program artystyczny.
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WYROK NA AGENTÓW

Materiały zebrałem w 1990 r. w opar-
ciu o wspomnienia świadków tego wyda-
rzenia śp. Bronisława Ostrowskiego ps. 
„Cichy”, ówczesnego szefa Kedywu AK w 
mieście oraz mojej teściowej, śp. Heleny 
Ofiara z domu Pietrzyk, świadków tego 
wydarzenia. 

Tak to wspominał Bronisław Ostrow-
ski: „Od agentów naszego wywiadu, któ-
rzy pracowali w gestapo, SD, Żandarmerii 
i niemieckich władzach cywilnych w 1940 
roku, zaczęły napływać meldunki. Wyni-
kało z nich, że na terenie miasta Opatowa 
oraz powiatów opatowskiego, sandomier-
skiego i iłżeckiego działa siatka Abwery 
(wojskowego wywiadu niemieckiego). Po 
wnikliwym i wszechstronnym rozpozna-
niu tych meldunków wywiad nasz ustalił 
ponad wszelka wątpliwość nazwiska agen-
tów, którzy mieszkali na terenie Opatowa.

Pierwszy, kpt. Ilja Pucha Markowicz, 
narodowości ukraińskiej, dawny oficer 
wojsk atamana Petlury. Działalność na 
rzecz Niemiec prowadził od I wojny świa-
towej. Zameldowany był w Opatowie 
jako handlowiec prowadzący sklep spo-
żywczy oraz kilka punktów handlowych 
na terenie wymienionych wcześniej po-
wiatów. Agent był ciągle w terenie zbie-
rając informacje, dane wywiadowcze od 
swoich informatorów.

Dugi to Franciszek Winnicki, do Opa-
towa przybył z Bydgoszczy w roku 1937 
z ekipą budowlaną. Firma miała zlecenie 

od doktora Mieczysława Ornatkiewi-
cza. Budowała dom przy ul. Kilińskiego, 
obecnie mieści się tam Urząd Skarbowy. 
Po przegranej kampanii wrześniowej i 
wejściu Niemców do Opatowa, Winnicki 
od razu zadeklarował się do współpracy i 
przez 2 lata miał duży wpływ na represyj-
ne dziania okupanta na tym terenie.

Wywiad AK postanowił zlikwido-
wać bardziej aktywnych agentów w kie-
rownictwie siatki niemieckiej. Jako szef 
Kedywu otrzymałem rozkaz od władz 
AK, aby niezwłocznie przystąpić do li-
kwidacji agentów. Należało tego doko-
nać tak, by Niemcy nie zorientowali się 
że chodzi tu wyłącznie o siatkę Abwery. 
Całej akcji trzeba było nadać taki charak-
ter, z którego wynikałoby, że zabójstwa 
tych agentów są przypadkowymi działa-
niami, nieszczęśliwymi wypadkami. W 
pierwszej kolejności podjęto decyzje o 
likwidacji bardzo niebezpiecznego agen-
ta Markowicza i volksdoicza Winnic-
kiego. Wkrótce przypadek zrządził, że 
przy rozbijaniu więzienia w Opatowie w 
nocy z 12 na 13 marca 1943 r. Winnic-
ki został zatrzymany przez nasz patrol a 
następnie rozstrzelany przy ul. Sienkie-
wicz w miejscu, gdzie stoi obecnie kiosk 
z gazetami. Wydarzenie to nie zwróciło 
większej uwagi Niemców. Natomiast ka-
pitan Markowicz, po wnikliwej analizie i 
długiej obserwacji oraz przygotowaniach, 
miał  zostać zabity przy zaaranżowanym 

napadzie bandyckim na niemiecki sklep, 
który prowadził przy ul. Sienkiewicza 
(dawny budynek komendy milicji). Do 
akcji likwidacji tego agenta wyznaczyłem 
dwóch doświadczonych żołnierzy, Mruka 
i Szpachlę, którzy wzorowo wywiązali się 
z tego zadania. Tuż przed wieczorem 27 
października 1943 r. zgłosili się na punkt 
kontaktowy, który mieścił się  w domu 
Wiatrowskiego ps. „Ur”. Tam otrzymali 
broń i amunicję. Następnie musieli prze-
strzelić broń w naszej obecności. Odbyło 
się to w podziemiach opatowskich w jed-
nej z piwnic. Po rozpoznaniu i sprawdze-
niu, że agent jest w sklepie zamachowcy 
weszli do środka. Ubrani w ubrania ro-
bocze ekipy malarskiej, po wejściu do 
sklepu, kazali położyć się sprzedawczyni 
na podłodze tak, by nie mogła ich rozpo-
znać. Gdy zobaczył to zajście Markowicz, 
próbował wyciągnąć broń lecz dosięgły 
go celne strzały. Partyzanci opuścili sklep 
zabierając 14 500 zł . Miejscowi  Niem-
cy i SD przekonani byli, że to był napad 
bandycki na sklep. Gestapo w Ostrowcu 
Świętokrzyskim zawnioskowało,  że za 
śmierć Markowicz należy  rozstrzelać za-
kładników. Opatowski SD podporządko-
wało się tej decyzji. Z ostrowieckiego ge-
stapo przywieziono dwóch zakładników 
Konstantego Kordejenko  z Ostrowca, za-
mieszkałego przy ul. Opatowskiej 16 oraz 
Stanisława  Zbytniewskiego z Denkowa. 
Na placu gospodarczym PSS „Społem” 
zostali rozstrzelani.”

Oto wspomnienie tamtego wydarzenia 
Heleny Ofiary z domu Pietrzyk: „Było to 
w środowy dzień handlowy w naszym mie-
ście, w październiku 1943 roku. Jak zwy-
kle przyszłam do Opatowa na rynek, aby 
sprzedać produkty mleczarskie. W pew-
nym momencie na rynek wjechały dwa 
samochody tzw. budy i Niemcy zaczęli 
zganiać wszystkich pod spalony budynek 
„Społem”. Bardzo się przestraszyłam, my-
śląc, że jest to łapanka. Ale Niemcy z jed-
nego z samochodów wyprowadzili dwóch 
młodych ludzi i rozstrzelali w tym miejscu. 
Odmówiłam modlitwę  za zmarłych i uda-
łam się do mieszkania rodziców.” 

Po rozstrzelaniu partyzantów Niem-
cy wypuścili mieszkańców, którzy przy-
glądali się tej zbrodni. Okupanci celowo 
zatrzymali mieszkańców, by wywołać w 
nich strach. To była akcja zastraszająca 
mieszkańców, by nie podejmowali żad-
nych prób walki. Sądzę, że miejsce tej 
zbrodni powinno być upamiętnione, cho-
ciażby skromną tablicą.     

Wysłuchał, spisał i opracował 
Marek Baradziej

z kart naszej historii
Szanowni czytelnicy kwartalnika „Opatów”, chciałem Wam przybliżyć bardzo istot-

ne wydarzenie z czasów  okupacji niemieckiej na  terenie naszego miasta. Obecnie 
mało kto z mieszkańców Opatowa zna tę historię. 

Marek Baradziej pokazuje miejsce, 
w którym jesienią 1943 r. zostali rozstrzelani dwaj partyzanci  
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Prezydium III Zjazdu, 10.05.1986 r. - Od lewej: Zbigniew Kawka, 
Wiesław Fijałkowski, Irena Szczepańska, Zygmunt Kudliński

IV Zjazd, 19.05.1990 r. Od lewej: Anna Zubrzycka, 
Irena Szczepańska, Wiesław Fijałkowski

IV Zjazd, 19.05.1990 r. Od lewej: A. Gadkowska, L. Lisowska, S. 
Krakowiak, M. Bąk, B. Nowakowski, W. Foryś, R. Gromek, Z. Kalita, 
M. Szewczyk, W. Gubernat, J. Wróblewska, F. Curyło, A. Sułowski

W. Gdowski i I. Szczepańska przed pomnikiem Ludwika „Topora” 
Zwierzdowskiego, 11.11.1991 r.

Fragment sali obrad III Zjazdu 10.05.1986 r.

Zygmunt Kudliński - Sekretarz 
Zarządu TPZO

Ryszard Staszewski - Sekretarz 
Zespołu Redakcyjnego Kwartal-

nika „Ziemia Opatowska”

Konkurs recytatorski „Opatowskie spotkanie z poezją” 20.01.1992 
r. Od lewej: Sylwester Łysiak, Longina Ordon, Teresa Jachimkow-

ska, Wojciech Gdowski, Dorota Jopek, Irena Szczepańska
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Z albumu 
przyjaciół naszej ziemi 

Grupa uczestników I zjazdu 04-05.10.1969 r. - Od lewej stoją: 
Weronika i Zdzisław Polakowie, Kazimierz Cybulski, Ryszard 

Staszewski, Rajmund Czekajewski, Edmund Szaban, Wiesław 
Różalski, Józef Czub

Grupa uczestników I zjazdu 04-05.10.1969 r. - Od lewej stoją: Je-
rzy Manowski, Leszek Kuchta, Czesław Chudzik, Witold Szydłow-

ski, Józef Stelmaszyński, Zdzisław i Weronika Polakowie, Józef 
Czuba, Ryszard Staszewski, Edmund Szaban, Rajmund i Tadeusz 
Czekajewscy. W przysiadzie od prawej: Wiesław Różalski, Tade-

usz Rzepecki i Adam Świderski

Grupa uczestników I zjazdu 04-05.10.1969 r.

Znaczek oko-
licznościowy z 
racji III Zjazdu 

sprawozdawczo - 
wyborczego TPZO, 

10.05.1986 r.

Do naszego kwartalnika wybraliśmy kilkanaście starych zdjęć, 
które pochodzą z wydanej niedawno, jubileuszowej publikacji z 
okazji jubileuszu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej. Fo-
tografie zostały zeskanowane z kronik prowadzonych przez Irenę 
Szczepańską i z prywatnych kolekcji. W tych zdjęciach zawarte jest 
pół wieku naszej lokalnej historii.  

- Zdjęcie pierwsze jest bardzo cenne – podkreśla przewodniczą-
cy TPZO, Zbigniew Zybała. – Pierwszy zjazd odbył się w dzisiej-
szym Zespole Szkół nr 1, w byłej, jak to określano wcześniej, szkole 
zawodowej, popularnie zwanej „Na górce”. Tam zaczęła się działal-
ność towarzystwa. To było zebranie w październiku 1969 r. Dużo 
jest zdjęć nie tylko ze zjazdów, są z różnych obchodów, uroczystości 
patriotycznych, wydarzeń, które towarzystwo organizowało przez 
te lata. 

Dla mnie osobiście ważnym i ciekawym zdjęciem jest to, które 
przedstawia odnowienie kapliczki św. Jana Nepomucena. To do-
niosłe wydarzenie, zabrało dużo czasu, dużo środków. Odbywały 
się zbiórki pieniędzy na ten cel. Kapliczka praktycznie przestała ist-
nieć, według zdjęcia z 1926 r. udało się odtworzyć jej architekturę i 
uratować figurę św. Jana Nepomucena z przełomu XVIII i XIX w. 
Kapliczka została niemal dokładnie odtworzona. Figura jest drew-
niana w opłakanym stanie.  Wielki był wkład w to dzieło niezastą-
pionej Ireny Szczepańskiej. 

- Pierwsze wybrane zdjęcie przedstawia założycieli towarzystwa 
podczas pierwszego  zjazdu,  4-5 października 1969 r. Na zjeździe 
byli obecni znani ludzie, między prof. Wiktor Zin, prof. Zbigniew 
Strzelecki, związany z podziemiami opatowskimi. Stefan Kotarski, 
przedwojenny profesor liceum w Opatowie, autor dwóch opraco-
wań o mieście, które ukazały się przed II wojną światową – mówi 
sekretarz TPZO,  Andrzej Żychowski. - Pierwsze opracowanie do-
tyczy powstania styczniowego, drugie – to przewodnik turystyczny 
„Miasto Opatów i jego okolice”. To były postacie z zewnątrz, oso-
by, które miały markę ogólnopolską. I oczywiście miejscowe osoby, 
które angażowały się w życie publiczne, dyrektorzy szkół, różnych 
placówek administracyjnych. Na pierwszym zdjęcie nie ma ani 
prof. Wiktora Zina, ani innych osób. 

Mijają lata, mijają pokolenia i tych, którzy uczestniczyli w tym 
pierwszym założycielskim zjeździe 50 lat temu, już nie ma. Dzisiaj 
jest już następna grupa ludzi, która przejęła pałeczkę i kontynuuje 
działalność. Gdy towarzystwo uczestniczyło w odnowieniu ka-
pliczki, w tym samym czasie załatwiana była blacha dla Kolegiaty 
św. Marcina, jeszcze za księdza proboszcza Stanisława Michalskie-
go, który spoczywa na cmentarzu opatowskim. Tak zwana grupa 
warszawska szukała dojść w jednym, drugim, trzecim ministerstwie 
po to, by tę blachę załatwić. Dla dzisiejszego człowieka to niezro-
zumiałe, abstrakcyjne zajęcia. Dzisiaj mam pieniądze i kupuję. Ale 
wtedy takie były czasy.    




