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Niech ten cudowny czas szczególnych 
Świąt Bożego Narodzenia  
napełni wszystkich Nas radością i nadzieją.
Życzymy Państwu dużo zdrowia,ciepła i miłości wśród bliskich, 
pomyślności w życiu prywatnym oraz  zawodowym 
a zbliżający się nowy 2013  Rok niech spełni najskrytsze marzenia
 i obfituje w łaski  oraz błogosławieństwo Boże

Przewodniczący Rady Miejskiej
Burmistrz 
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prace konserwatorskie

„Cmentarz ży-
dowski założony w 
XVI w. Żydzi miesz-
kali w Opatowie 
przez 400 lat, przy-
czyniając się do jego 
rozwoju. W XIX w. 
miasto stało się waż-
nym ośrodkiem ha-
sydyzmu, w Opato-
wie urodził się Izrael 

Ben Sabataj Hofstein, cadyk z Kozienic. Z 
miastem związani byli także cadycy: Abra-
ham Jozue Heschel i Meir Rothenberg.

W 1939 r. było tu 5,5 tys. Żydów stano-
wiąc ponad połowę ludności. W maju 1942 
r. Niemcy utworzyli w mieście getto zli-
kwidowane 22 października 1942 r. Żydzi 
z Opatowa zginęli w obozie koncentracyj-
nym w Treblince. Cześć ich błogosławionej 
pamięci. Fundacja Ochrony Dziedzictwa 
Żydowskiego 2012 /5772”.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, 
regionalista, miłośnik historii miasta An-
drzej Żychowski dodaje, że na ogólną licz-
bę 10,2 tys. mieszkańców Opatowa Żydzi 
stanowili ponad 53 proc., natomiast Polacy 
- 47 proc.

Andrzej Żychowski pokazuje rejon par-
ku i mówi, że znajdował się tutaj cmentarz 
żydowski. Było kilka tysięcy grobów, na 
jednych powstawały następne. Chowano tu 
przecież ludzi przez 400 lat. Z opracowań 

Powstała brama na dawny cmentarz żydowski w Opatowie, który został założony 
w XVI w. Umieszczone obok tablice w języku polskim i ijdysz (hebrajskim) informują 
zwięźle o historii tej społeczności w mieście. 

wynika, że tuż przed wojną znajdowało 
się od 1,5 do 2 tys. macew. Dla porówna-
nia nasz cmentarz grzebalny na tak zwanej 
Marcinkowskiej Górce powstał po 1800 r.

Jesteśmy przed końcowym fragmentem 
cmentarza, który zaczynał się w rejonie 
Domu Kultury. Zachowało się tu 9 macew. 
Widzimy dość oryginalne, tradycyjne ży-
dowskie świeczki i białe kamienie pozosta-
wione przez delegację, która niedawno tu 
gościła. Przybyli przedstawiciele środowisk 
żydowskich z Kanady, USA i Belgii. Zwie-
dzali obóz zagłady w Treblince, obóz kon-
centracyjny w Oświęcimiu.

Oprócz cmentarza Żydzi posiadali w 
Opatowie synagogę, łaźnię, szkołę, szpital. - 
Tu była dość duża gmina żydowska, w której 
musiały funkcjonować wszystkie niezbędne 
instytucje – opowiada Andrzej Żychowski. 
– To świadczyło o jej randze.

Synagoga znajdowała się między ulicą 
Szeroką i Wąską, obecnie pozostały po niej 
tylko fundamenty. To miejsce należy teraz 
do prywatnych właścicieli. Dla przeciętne-
go mieszkańca Opatowa jest nieznane.

Łaźnia żydowska, tzw. mykwa, mieściła 
się tam, gdzie obecnie jest zakład produku-
jący krówki. Budynek pozostał w stanie nie-
naruszonym. Jest taki, jak wyglądał przed 
wojną na zachowanych zdjęciach. Prze-
wodnicy pokazują to miejsce jako jeden z 
ważniejszych punktów środowiska żydow-
skiego.

Przy ulicy Szerokiej jest 
duży czerwony dom z gwiaz-
dami, gdzie była szkoła żydow-
ska. Ten budynek też zachował 
się prawie w stanie nienaruszo-
nym.

Szpital żydowski, owszem 
funkcjonował, ale do końca 
XIX w. Około 1865 r. powstał 
szpital publiczny w Opatowie. 
Leczenie zaczęło się dzięki dok-
torowi żydowskiemu Leonowi 
Szancerowi, który przekazał 
150 rubli na zakup sprzętu. - 
Od tego czasu, od końca XIX 
w., zanika szpital żydowski – 
wyjaśnia Andrzej Żychowski. 
- Tak samo i szpitalik polski, 
przytułek dla biednych.

Leon Szancer w 1830 r. 
otrzymał order Virtuti Militari 
za udział w powstaniu listopa-

dowym. To jest rzadkością, by Żyd zdobył 
takie odznaczenie. Był ranny. Po powstaniu 
przybył do Opatowa, gdzie leczył ludzi. 
Dzięki niemu w 1859 r. zaczęto budować 
nowoczesny szpital. Potem Szancer prze-
prowadził się do Krakowa. To z tej rodziny 
pochodzi znany rysownik, ilustrator ksią-
żek dla dzieci, Jan Marcin Szancer.

Przed wojną pracowało w Opatowie kil-
ku lekarzy żydowskich, dr Wasner, dwóch 
doktorów Rabinowiczów. Jeden z nich 
przybył do Opatowa około 1918 r., czyli 
tuż po odzyskaniu niepodległości i zmarł 
tuż przed wojną. To zasłużona postać, peł-
nił między innymi funkcję wiceburmistrza 
Opatowa. Dr Rabinowicz był znany, cenio-
ny, mieszkał w kamienicy Mandelbauma, 
najbogatszego Żyda w Opatowie, zaraz za 
budynkiem Urzędu Miasta.

Mandelbaum miał dwie fabryki w Opa-
towie, jedną świec, drugą oleju, po jednej 
w Warszawie i Berlinie. Teraz kamienicą w 
imieniu jego potomków zarządza prawnik.

Warto dodać, że na przełomie lat 20. i 
30. zasiadała w Radzie Miejskiej Żydówka 
Matla Rosenberg, co było ewenementem.

Do znanych osób ze społeczności ży-
dowskiej miasta należał też lekarz Samuel 
Opatokawer. Pod koniec życia przeprowa-
dził się do Niemiec, do Hamburga. W Opa-
towie pracował także prawnik Zygmunt 
Lubodziecki, który się przechrzcił. Jego ży-
ciorys możemy znaleźć w Polskim Słowniku 
Biograficznym. W latach międzywojennych 
był też słynny drukarz Reitner.

Należy pamiętać też o znanych cady-
kach. Jeden to Abraham Jozue Heschel, 
drugi -Hobstein, obydwaj spoczęli na cmen-
tarzu w Opatowie. Są też postaci związane 
ze środowiskiem hasydystycznym. Działa-
ły tu słynne szkoły hasydzkie, do których 
przyjeżdżało wielu Żydów z okolicznych 
miejscowości i tu się kształciło. 

(a)

Brama na cmentarz 
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Wraz z kończącym się rokiem zamy-
kamy czwarty już numer kawartalnika 
OPATÓW. Przez cały rok przedstawili-
śmy Państwu wiele informacji z bieżącej 
działalności samorządu, dzieliliśmy się 
sukcesami naszych dzieci i młodzieży. 
W dziale historycznym przybliżyliśmy 
historię znanych lub mniej znanych osób 
pochodzących z naszego miasta, które 
odegrały ważną rolę w życiu społeczności 
lokalnej a nawet szerzej – w życiu na-
szej ojczyzny. Jest nam miło, że Państwo 

chcą współpracować w tworzeniu czasopisma przysyłając artykuły i 
materiały na wiele tematów. Systematycznie będziemy je zamiesz-
czać w kolejnych numerach.

Ostatnie dni kończącego się roku skłaniają do refleksji. Wspo-
minamy chwile i te radosne i te smutne, które wracają w naszych 
myślach. Wszystkie składają się na koloryt naszego życia. Dlatego 
dobrze jest z każdej życiowej lekcji wyciągnąć właściwe wnioski i z 

nadzieją patrzeć w przyszłość.
W mijającym 2012 roku, obchodziliśmy jubileusz 730 roczni-

cy nadania praw miejskich naszemu miastu. Odbywało się wiele 
imprez kulturalnych związanych z tym, wydarzeniem. Gospodar-
czo samorząd gminny przystąpił do realizacji dużych inwestycji, 
których efekt będzie widoczny w przyszłym roku. Mam tu na myśli 
budowę placu targowego, stadionu oraz przygotowanie terenów 
pod inwestycję. Zdaję sobie sprawę, iż istnieją obszary w które 
należałby inwestować. Jestem świadomy rówież trudności dnia 
codziennego spowodowanego ogromnym bezrobociem w naszym 
powiecie. Głosy Państwa są słyszane, a zadaniem samorządu jest 
wychodzenie naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Dołożymy wszel-
kich starań, aby nasze miasto było przyjazne dla mieszkańców i 
odwiedzających nas gości.

Życzę Państwu radosnego przeżywania pamiątki przyjścia na 
świat Zbawiciela, nie tylko jako bezbronnego dzięcięcia ale przede 
wszystkim jako Boga, który ma moc i daje nam światło na ścież-
kach naszego życia.

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

16-17 Kultura

18 Nasza gmina

19 Oświata

20 Pomoc społeczna

22 Co, gdzie, kiedy. Kulinaria

22 Kościół, wiara

23 Kultura

24 Oświata, kultura

24-25 Pamięć o zmarłych

26 Z kart historii. Wspomnie-

nia Henryki Łazarz
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Rada Miejska w Opatowie zwróci-
ła się z apelem do Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz 
Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad w Warszawie o wzno-
wienie prac nad budową obwodnicy.

Radni przypomnieli w podjętym apelu, 
że duże natężenie ruchu pojazdów tworzy 
gigantyczne korki na odcinkach podmiej-
skich i miejskich dróg krajowych, które 
zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. 
Przyczyną tego są pojazdy ciężarowe prze-
wożące kruszywa z kopalni dolomitów eks-
ploatowanych na terenie sąsiednich gmin.     

Dotychczas niewiele zrobiono, by ru-
szyć z inwestycją.  Dlatego mieszkańcy 
utworzyli Społeczny Komitet w Sprawie 
Budowy Obwodnicy Opatowa, by monito-
rować projekt i mobilizować podmioty zo-

bowiązane do sku-
tecznego działania. 
W apelu, który 
wystosowali, czy-
tamy: Brak chod-
ników dla pie-
szych i ścieżek dla 
rowerzystów na 
odcinkach wlo-
towych i wylotowych dróg krajowych w 
granicach miasta, brak oznakowanych sy-
gnalizacją świetlną przejść dla pieszych na 
tychże ciągach komunikacyjnych oraz duże 
spadki, zakręty i przechyły są dodatkowymi 
elementami, niesprzyjającymi bezpieczeń-
stwu osób. 

Radni apelują o ochronę walorów  hi-
storycznych XIII-wiecznego grodu, proszą 
o roztropność i sprawiedliwość, o nie lek-

ceważenie społecznego problemu. Proszą o 
wsparcie posłów i senatorów Ziemi Święto-
krzyskiej, wojewody, marszałka. Dziękują 
kieleckiemu oddziałowi Dyrekcji General-
nej Dróg i Autostrad i podległym jej urzę-
dom za determinację w dążeniu do powsta-
nia obwodnicy i apelują o dalsze działania. 

Podczas dyskusji głos zabierali: poseł 
Jarosław Rusiecki, asystentka posła Jaro-
sława Górczyńskiego, Agnieszka Roga-

Radni apelują 
o obwodnicę

z życia samorządu

Społeczny Komitet Poparcia Budowy Obwodnicy Miasta Opatowa, 
działając imieniem własnym oraz Mieszkańców Miasta i Gminy Opa-
tów, których podpisy składamy w załączeniu, zwraca się niniejszym z 
wnioskiem o pilne wznowienie prac przygotowawczych oraz przystąpie-
nie do realizacji inwestycji GDDKiA o/Kielce pod nazwą „Budowa dro-
gi ekspresowej S-74 na odcinku południowej obwodnicy Opatowa i dwu-
jezdniowej drogi Nr 9 na odcinku zachodniej obwodnicy Opatowa”.

Nadmieniamy, iż wymienione powyżej odcinki dróg zostały za-
twierdzone do realizacji w latach 2007-2008. W chwili obecnej decy-
zja o realizacji inwestycji została odłożona na czas bliżej nieokreślony. 
Ponadto należy wskazać, że w związku z faktem położenia Opatowa 
na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, jak również bli-
skim sąsiedztwem licznych kopalni dolomitów, w naszym zabytkowym 
mieście tworzą się gigantyczne korki, powodowane przez czterdziestoto-
nowe samochody ciężarowe przewożące kruszywo. Szacuje się, iż przez 
centrum bogatego w zabytki (w tym przez drogi biegnące w bezpośred-
nim sąsiedztwie romańskiej kolegiaty – zabytku  klasy „0”), przejeżdża 
14.000 samochodów na dobę, z czego ponad 60% stanowią ciężkie sa-
mochody transportujące dolomit. Taka sytuacja powoduje realne i bar-
dzo poważne zagrożenie bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców 
miasta; tylko w ciągu 2011 roku doszło do kilku śmiertelnych wypadków 
spowodowanych przez kierowców samochodów ciężarowych. Opisana 
powyżej sytuacja powoduje również nieprawdopodobne utrudnienia 
dla mieszkańców miasta, którzy zmuszeni są stać w wielokilometrowych 
korkach, narażając się na zbędną stratę czasu i pieniędzy. Dla mieszkań-
ców, którzy kilka razy dziennie zmuszeni są z powodów osobistych bądź 
zawodowych przemieszczać się z jednego punktu miasta w inny, stanowi 
to realne obciążenie i jest powodem frustracji.

Ponadto należy wskazać, że stopień zaawansowania prac nad in-
westycją oraz przekazywane mieszkańcom informacje o mających na-
stąpić rychło wywłaszczeniach nieruchomości, przez które będzie prze-
biegać obwodnica pociągnęły za sobą decyzje sporej liczby mieszkańców 
o poszukiwaniach miejsc na nowe siedliska. W większości mieszkańcy 
ci zmuszeni byli zaciągać kredyty bankowe na zakup nowych nierucho-
mości, planując ich spłatę ze środków uzyskanych z tytułu wywłaszcze-
nia. W chwili obecnej ludzie ci znajdują się w trudnej sytuacji życio-
wej, a dalsze odwlekanie decyzji o realizacji inwestycji oraz konieczność 
spłacania kredytu bez możliwości pokrycia go ze środków pochodzących 
z wywłaszczenia, może doprowadzić dorobek ich i ich przodków do 
ruiny.

Z uwagi na przytoczone powyżej argumenty APELUJEMY ni-

niejszym o niezwłoczne wznowienie prac nad realizacją zaplanowanej 
od dawna inwestycji. Nadmieniamy, iż jako mieszkańcy Opatowa, 
mający okazję podróżowania po kraju i obserwowania budowy kolej-
nych obwodnic kolejnych miast, czujemy się traktowani przez rządzą-
cych po macoszemu. Miasto nasze, choć wiekowe i bardzo zasłużone w 
historii Rzeczypospolitej, jest ustawicznie pomijane w rozdziale środ-
ków finansowych na inwestycje drogowe. W ostatnim czasie Opatów 
nie został uwzględniony w przebiegu tzw. autostrady rowerowej, nie 
została również zrealizowana zaplanowana inwestycja polegająca na 
budowie chodnika przy drodze nr 9. 

Taka sytuacja powoduje uzasadnioną frustrację mieszkańców 
Miasta i Gminy Opatów, która to frustracja w najbliższym czasie ma 
bardzo duże szanse przerodzenia się w protest polegający na bloko-
waniu skrzyżowań w newralgicznych punktach miasta, przez które 
przechodzą główne szlaki komunikacyjne kraju. Ewentualne wyjście 
mieszkańców na ulice i zablokowanie przez nich ruchu kołowego, przy 
założeniu przejazdu przez Opatów 14 tysięcy pojazdów na dobę (jak 
to ma miejsce obecnie), doprowadzi do realnych problemów po stronie 
zarządzających drogami, na których spadnie obowiązek zapewnienia 
alternatywnych sposobów przejazdu, co w chwili obecnej nie wydaje 
się możliwe. Należy również zaznaczyć, że ewentualna akcja protesta-
cyjna może odbić się szerokim echem w mediach, co z kolei spowoduje 
znaczący spadek zaufania do instytucji odpowiadających za rozwiązy-
wanie problemów komunikacyjnych kraju. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się z wnioskiem o niezwłocz-
ne wznowienie prac nad realizacją obwodnic Opatowa, o których 
mowa na wstępie. Bez wątpienia, ze względu na obowiązek zapew-
nienia bezpieczeństwa Mieszkańcom Opatowa, ustawowy obowiązek 
ochrony zabytków znajdujących się na terenie miasta oraz rzeczywisty 
problem z przemieszczaniem się na terenie Opatowa uważamy, że opi-
sana inwestycja powinna znaleźć się bezwarunkowo na liście zadań 
priorytetowych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Prosimy o gruntowne przeanalizowanie przedstawionego proble-
mu oraz poinformowanie nas o planach związanych z realizacją bu-
dowy obwodnic Opatowa. 

Obecnie trwa akcja zbierania podpisów pod apelem. Zachęcamy 
do zaangażowania się w to działanie. Listy można pobrać ze stron 
internetowych: umopatow.pl, opatow.org.pl,  regionswietokrzyski.
pl. Podpisy można składać w punkcie informacji w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Opatowie.
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lińska, członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, 
starosta opatowski Bogusław Włodar-
czyk, burmistrz Andrzej Chaniecki. Po-
pierali inicjatywę apelu, podkreślali, że 
nie można już dłużej zwlekać z inwesty-
cją. 

- Potrzeba odcinka obwodnicy w 
Opatowie jest niezbędna, jest nieporów-
nywalna w stosunku do innych inwestycji 
GDDP – powiedział burmistrz Andrzej 
Chaniecki. – Spotkałem się w czerwcu z 
wiceministrem komunikacji, budownic-
twa i gospodarki morskiej, Tadeuszem 
Jarmuziewiczem, który oświadczył, że w 
Polsce jest do budowy 220 obwodnic, w 
tym 22 na wczoraj. Wśród tych najpil-
niejszych do wykonania mieści się też ob-
wodnica w Opatowie. Musimy czekać na 
pieniądze i podejmować różne działania, 
bo ostatecznie, czego nie można ukrywać, 
będzie się liczyć decyzja polityczna.  

W dniu 5 XII 2012 r. w Opatowskim 
Ośrodku Kultury z inicjatywy Przewod-
niczącego Rady Miejskiej Tomasza Stań-
ka odbyło się spotkanie, na którym został 
powołany Społeczny Komitet Poparcia 
Budowy Obwodnicy Miasta Opatowa. 
Przewodniczącym komitetu został Adam 
Roszczypała, zastępcami Grzegorz Ga-
jewski i Tomasz Staniek. Celem nadrzęd-
nym Komitetu jest doprowadzenie do 
maksymalnie szybkiego przeprowadzenia 
inwestycji. Komitet dla realizacji celu 
będzie wykorzystywał wszelkie dostępne 
środki, a w szczególności:
- zbieranie podpisów mieszkańców Opa-

towa i powiatu opatowskiego popiera-
jących realizację inwestycji,

- rozsyłanie petycji i apeli do osób mają-
cych wpływ na podejmowanie decyzji 
w zakresie założonego celu,

- lobbowanie w granicach przewidzia-
nych przepisami prawa za realizacją in-
westycji 

- zainteresowanie problemem członków 
Rady Ministrów oraz Parlamentarzy-
stów,

- zainteresowanie problemem mediów 
lokalnych i ogólnopolskich

- organizowanie pikiet, demonstracji i 
manifestacji, w tym również w sposób 
pozwalający skutecznie zwrócić uwagę 
na powagę problemu i potrzebę rozwią-
zania kwestii narastającego ruchu koło-
wego w centrum Opatowa.
Komitet wystosował Apel do Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej Sławomira Nowaka oraz p. o. 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad Lecha Witeckiego.

Rada Miejska podjęła uchwały o po-
datku od nieruchomości w 2013 r., średniej 
cenie skupu żyta do określenia podatku rol-
nego oraz w sprawie zwolnień od podatku.

Podatek od nieruchomości będzie wyno-

sił: od gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej – 0,61 zł od 1 metra 
kwadratowego powierzchni, od jezior, zbior-
ników wodnych retencyjnych lub elektrowni 
wodnych – 3,90 zł za 1 ha powierzchni, od 
pozostałych gruntów, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej działalności pożytku pu-
blicznego – 0,15 zł od 1 metra kwadratowego 
powierzchni, od budynków mieszkalnych 
– 0,50 zł od 1 metra powierzchni użytkowej, 
związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej – 17,98 zł od 1 metra powierzchni, 
zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 7 zł od 1 metra po-
wierzchni użytkowej, związanych z udziela-
niem świadczeń zdrowotnych – 4 zł od 1 me-
tra powierzchni, od pozostałych powierzchni 
– 3,04 zł od 1 metra, z wyjątkiem garaży nie 

związanych z działalnością, gdzie ustala się 
stawkę 5,90 zł od 1 metra powierzchni użyt-
kowej. Podatek od budowli wyniesie 2 proc. 
ich wartości. To symboliczny, minimalny 
wzrost podatków o 4 proc., bo taki nastąpił w 

ciągu roku wzrost cen towarów i usług.
Średnią cenę skupu żyta do celów po-

datku rolnego radni określili na 38,10 zł za 
1 kwintal i obniżyli o 37,76 zł w stosunku do 
ceny ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS. 
Uzasadnili to ważnym interesem podatnika, 
słabą kondycją finansową rolników. Podatek 
rolny z hektara przeliczeniowego gruntów go-
spodarstw rolnych wynosi równowartość 2,5 
kwintala żyta, podatek od hektara gruntów 
pozostałych – równowartość 5 kwintali.

Radni zwolnili od podatku od nierucho-
mości między innymi: budynki lub ich części 
wykorzystywane na działalność kulturalną, 
ochronę przeciwpożarowa, kulturę fizyczną, 
grunty i budynki należące do gminy i będące 
w posiadaniu stowarzyszeń. Decyzję swoją 
uzasadnili sytuacją społeczno-ekonomiczną 
na terenie miasta i gminy. 

Rada Miejska większością głosów 
podjęła uchwałę w sprawie regulaminu 
korzystania z Parku Miejskiego. Spośród 
14 radnych obecnych na sali, 7 było za, 4 
przeciw, 3 wstrzymało się.

Wśród wielu punktów regulamin par-
ku zakazuje wprowadzania zwierząt, co 
wywołało sporą dyskusję wśród radnych. 
Tym bardziej, że wpłynęło pismo od 
mieszkańców, którzy protestują przeciw 
nowym porządkom. 

Wiceprzewodniczący Andrzej Ży-
chowski zaproponował wręcz, by bur-
mistrz utworzył alternatywne miejsca wy-
prowadzania zwierząt. Mogłoby się ono 
znajdować w rejonie Kani, należy tylko 
wykarczować krzewy. Radca prawny gmi-
ny Alicja Orczyk-Słota przypomniała, że 
regulamin jest częścią ugody, którą Opa-
tów zawarł ze Związkiem Gmin Wyzna-
niowych Żydowskich. Jeżeli nie będzie 
uchwalony, gminę czeka wykonanie za-
stępcze ugody, która ma moc sądową.

Z apelem, by szanować miejsca po-

chówku Żydów zwrócił się do obecnych 
na sali przewodniczący Rady Miejskiej 
Tomasz Staniek. Tym bardziej, że Opa-
tów dba o swoje tradycje, w które wpisa-
na jest też historia miejscowych Żydów. 
Utrzymuje kontakty z gminą żydowską. 
Co roku zamawia msze w intencji Żydów 
zamordowanych w Treblince. Natomiast 
są osoby około 40-letnie, które nie pa-
miętają, że tam był cmentarz i spacerują 
po parku z psami. - I nie chodzi o to, by 
tworzyć oddzielne miejsca dla psów – po-
wiedział. - Musimy edukować społeczeń-
stwo i nauczać, że po własnym psie trzeba 
sprzątać.

O tym, że Opatów w rozmowach ze 
Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydow-
skich stał na przegranej pozycji, mówił 
burmistrz Andrzej Chaniecki. Rysowała 
się nawet perspektywa utraty w centrum 
miasta 2-hektarowej działki, jej ogrodze-
nia i wyłączenia z użytkowania. Udało się 
jednak wynegocjować ugodę, która zobo-
wiązuje samorząd do szczególnej opieki 
nad parkiem. – Zachowujmy się w parku 
tak, jak na grobach swoich przodków – 
powiedział burmistrz Andrzej Chaniecki. 
- Nie możemy dopuszczać do tego, by na 
tym terenie wyprowadzać psy.

Podczas głosowania spośród 14 rad-
nych obecnych na sali, 7 było za, 4 prze-
ciw, 3 wstrzymało się.

Symboliczny wzrost podatków

Regulamin 
parku 
uchwalony
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Wielki jubileusz

730 lat praw miejskich
(część II) 

Najświętsze pojęcia
Listopadowa konferencja dotyczyła 

związków historii i polityki w dziejach mia-
sta. To szczególnie ważne przed świętem nie-
podległości, gdy każdy po swojemu interpre-
tuje takie pojęcia, jak wolność, patriotyzm, 
niepodległość, wartości, które są tak istotne 
w życiu społecznym, politycznym i państwo-
wym.

Podczas konferencji prof. Wojciech Sale-
tra, dziekan Wydziału Zarządzania i Admi-
nistracji UJK w Kielcach mówił o Opatowie 

i okolicach w okresie powstania listopado-
wego, mgr Tomasz Karbowniczek – o akcji 
opatowskiej w 1905 roku na tle tamtych wy-
darzeń, dr Ryszard Gryz – o kościele w Opa-
towie w latach 1945-1966, dr Anita Młynar-
czyk-Tomczyk – o obchodach Tysiąclecia 
Państwa Polskiego 1960-1966 w mieście i 
powiecie, dr Dominika Burdzy o bractwie 
religijnym w Opatowie w okresie staropol-
skim, dr Radosław Kubicki o wyborach pre-
zydenckich w Opatowie i powiecie.

Dodatkowo referaty zaprezentowali: dr 

Marek Florek z Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie o krzyżowcach i ich 
grobach, dr Tadeusz Banaszek z Centrum 
Przygotowań do Misji Zagranicznych w 
Kielcach – o Wojsku Polskim w powiecie w 
latach 1918-1921, dr Marek Jedynak z IPN 
w Kielcach – o ośrodku opatowskim Zrze-
szenia Wolność i Niepodległość w latach 
1946-1947.

Przeszłość solidną podstawą
Pomysłu uczczenia jubileuszu miasta 

pogratulował władzom miasta uczestniczący 
w konferencji członek Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, Kazimierz Kotowski. 
Podkreślił, że Opatów ma i może mieć w 
przyszłości duży wkład w tworzenie dzisiej-
szego regionu świętokrzyskiego. - To jest bar-
dzo ważne, by tu w Opatowie przypominać 
historię, pokazywać dni chwały, rozwoju, 
mówić o tym, co jest dzisiaj ważne i czynić 
śmiałe plany na przyszłość - powiedział. - 
Niedawno podpisaliśmy umowę na budowę 
targowiska, nowoczesnej infrastruktury mia-
sta. To dowód na to, że można zrobić wiele z 
pomocą wspólnych działań, rozmów, uzgod-
nień między samorządami i wspólnych fun-
duszy.

Ksiądz dziekan, dr Michał Spociński z 
wyrazami uznania mówił o organizatorach 
konferencji z okazji 730 lat Opatowa. – 
Niedawno obchodziliśmy 800 lat Kapituły 
Kolegiackiej – przypomniał. - To dwa wspa-
niałe jubileusze, o których musimy pamiętać. 
Mamy za sobą piękną przeszłość, wspania-
łych ludzi, którzy budowali historię miasta. 
To może być solidną podstawą naszych pla-
nów, zamierzeń, projektów dla przyszłych 
pokoleń. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć 
w konferencji i wysłuchać tak wspaniałych 
wystąpień.

Dr Radosław Kubicki z dumą podkre-
ślał, że po raz drugi spotkali się naukowcy 
na konferencji o zasięgu krajowym. - Drugi 
raz w tym roku w miejscowości o bogatej 
tradycji, historii, które już nie jest tak wpły-
wowe jak kiedyś – podkreślił. - To świadczy o 
dużym poziomie świadomości wśród miesz-
kańców oraz poczuciu obowiązku wobec 
małej ojczyzny.

Nawiązując do święta niepodległości 
dr Marek Jedynak przypomniał, że ośrodek 
opatowski Zrzeszenia Wolność i Niepodle-
głość prowadził w latach 1946-1947 działal-
ność polityczną i próbował przywrócić Pol-
sce suwerenność, niepodległość, wolność.

Wiele nowych faktów o ludziach, ide-
ach, wydarzeniach

Prowadzący konferencję prof. Wojciech 
Saletra z UJK nie ukrywał, że jeśli przypomi-

W przeddzień święta niepodległości odbyła się konferencji naukowa „Opatów. 
Historia i polityka” z okazji 730-lecia uzyskania praw miejskich. Referaty przedsta-
wiła grupa naukowców z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i kilku in-
nych ośrodków naukowych. To druga część konferencji, pierwsza odbyła się w maju. 
Wszystkie materiały w przyszłym roku będą opublikowane w książce.

Wykładowcy i referenci od lewej: dr Radosław Kubicki, mgr Tomasz Karbowniczek, dr Domi-
nika Burdzy, dr Anita  Młynarczyk-Tomczyk, dr Tadeusz Banaszek, dr Marek Jedynak, dr hab. 
Ryszard Gryz, prof. dr hab. Wojciech Saletra.     
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namy historię, musimy też mówić o polityce 
dnia dzisiejszego. - Spotykamy się w 94. rocz-
nicę odzyskania niepodległości, gdy spełniły 
się nadzieje pięciu pokoleń Polaków, którzy 
żyli w czasach niewoli – powiedział. – Dzi-
siaj historia często używana jest jako argu-
ment w życiu politycznym.

Dzięki konferencji, jak podkreślał prof. 
Wojciech Saletra, zostało wprowadzonych 
wiele nowych faktów, co wzbogaca wiedzę 
o mieście, ludziach, ideach, wydarzeniach. 
Tworzy lepsze przekonanie o małej ojczyź-
nie, że warto w niej żyć.

Prof. Wojciech Saletra podziękował 
władzom samorządowym, burmistrzowi za 
wsparcie konferencji. - Cieszę się, że są jesz-
cze tacy samorządowcy, którzy doceniają 
rolę historii w życiu współczesnym i przy-
szłym miasta – podkreślił.

Obudzić wielkie miasto Opatów
Burmistrz Andrzej Chaniecki przy-

znał, że większość samorządowców dba 
o sprawy bieżące, ale musi pamiętać o hi-
storii swoich miast, gmin, środowisk. Im 
więcej wiedzy o przeszłości, tym mniej 
głupoty w polityce. Konferencja obecna 
i wcześniejsza, majowa, dostarczyła wiele 

informacji o Opatowie.
Miasto przeżyło świetne okresy i tra-

giczne, chociażby cztery najazdy Tatarów, 
co najmniej cztery pożary. Mieszkańcy 
byli wyjątkowo tolerancyjni, mieszkali tu 
zgodnie Grecy, Ormianie. W połowie XVI 
w. powstała tu nawet parafia prawosławna, 
którą później, po niespełna pół wieku, 
przeniesiono do Radomia.

Andrzej Chaniecki z dumą podkreślił, 
że mówiono kiedyś „wielkie miasto Opa-

tów”. - Dzisiaj żyjemy w innej konstelacji 
społecznej, politycznej, gospodarczej – po-
wiedział. - Wprawdzie położenie nam się 
nie zmieniło, ale, przy zachowaniu pew-
nych proporcji, do takiej świetności jak 
w XIV czy XV wieku, trudno nam będzie 
dorównać. W miarę swoich możliwości re-
witalizujemy obiekty, odświeżamy też swą 
pamięć, wzbogacamy ją wiedzą. Musimy 
miasto, gminę obudzić, podnieść, bo po-
winno być bardziej aktywne, nowoczesne.

W pierwszym dniu pobytu delegacja 
uczestniczyła we mszy św. w klasztorze 
O.O. Bernardynów odprawionej w intencji 
zamordowanej ludności żydowskiej. Na-
stępnie goście zwiedzili miejsca związane z 
kulturą żydowską. Ich przewodnikiem był 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej An-
drzej Żychowski.

W drugim dniu pobytu odbyło się 
spotkanie z władzami miasta, w którym 
uczestniczył burmistrz Andrzej Chaniecki, 
zastępca Krzysztof Wróblewski, przewod-

niczący Rady Miejskiej Tomasz Staniek 
oraz członkowie rodzin  żydowskich, a 
także  mieszkańcy Opatowa, którzy współ-
tworzyli historię tamtych lat.

Podczas spotkania burmistrz Andrzej 
Chaniecki przybliżył nie tylko historię, 
ale odniósł się również do współczesności. 
W  podziękowaniu za gościnne przyjęcie 
otrzymał pamiątkowe zdjęcie przedstawia-

W rocznicę deportacji Żydów 

22 października przypadła 70. rocznica deportacji opatowskich Żydów do obozu w Treblince w 1942 r. Szacuje się, że w 1939 r. 
w Opatowie  mieszkało około 5,5 tys. ludzi tej narodowości. Obchody rocznicy miały szczególny charakter. Dzień wcześniej przybyła 
delegacja z USA,  potomkowie rodzin żydowskich, które w tamtym czasie tu mieszkały. 

jące rodziny, które mieszkały w Opatowie. 
- My pamiętamy, że każdy z nich miał 

imię, dziadkowie, kuzyni, matki, ojcowie, 
przeszłość i przyszłość. Przypominamy ich 
ból i cierpienie dzisiaj - mówiła jedna z 
przedstawicielek rodzin żydowskich.

Po spotkaniu goście wraz z władzami 
udali się na miejscowy Kirkut, aby odwie-
dzić miejsce pamięci, na którym w tym 
roku wybudowano bramę na dawny cmen-
tarz. Uroczyste otwarcie bramy odbyło się 
10-11 listopada.
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dwa lata nowego samorządu

Kadencja na półmetku

- Przed dwoma laty rozpoczął pan 
urzędowanie. Pojawiły się od razu trud-
ne sprawy finansowe. Nie zrażał się 
pan, chciał ruszyć z dużymi inwestycja-
mi, które byłyby kołem zamachowym 
lokalnej gospodarki.

- Kwestia finansowa jest zawsze ważna. 
Kilka dni po objęciu przeze mnie urzędu 
i złożeniu 6 grudnia 2010 r. ślubowania, 
okazało się, że na dzień 31 grudnia, kasa 
jest pusta. Już nie chcę wracać, z jakiego 
powodu. Zastałem kredyty i pożyczki 
zaciągnięte w bankach i Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 
11,875 mln zł, do tego 450 tys. zł do spła-
ty w ciągu 2011 – 2014 za wymianę ist-
niejących opraw oświetleniowych ulicz-
nych w 2010 r. Nie komentuję zasadności 
tych inwestycji, mówię o faktach, do tego 
51,3 tys. zł do zapłaty za umowy zawarte 
2 listopada 2009 r. z Przedsiębiorstwem 
Wielobranżowym Spin na projekty bu-
dowlane dotyczące ulicy Żeromskiego, 
a w szczególności kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej, chodnika oraz na drugi pro-
jekt dotyczący wodociągu, kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami na ulicy Zacisze. 
Te pieniądze zapłaciłem dopiero w drugiej 
połowie 2011 r. Umowy zostały zawarte i 
gdzieś leżały na półkach. Ta sytuacja wy-
szła, gdy zainteresowałem się inwestycja-
mi na tych ulicach. Projekt w zamyśle był 
zrobiony, umowa została zawarta. Wy-

konawca nie kwapił się specjalnie, by ją 
egzekwować. I drobniejsza kwota – 8 tys. 
zł, które dodatkowo zapłaciłem za zajęte 
grunty pod drogi w Tudorowie. Razem 
stan zadłużenia wynosił 12,4 mln zł.

Na koniec roku wypłaciłem trzy od-
prawy z tytułu zakończenia urzędowania 
poprzedniego burmistrza, zaraz po no-
wym roku sześć odpraw emerytalnych. 
Wypłaciłem też trzy odprawy poprzednie-
mu zastępcy burmistrza. Mało tego, cze-
kała mnie do 31 stycznia wypłata dodatku 
uzupełniającego dla nauczycieli. Ponieważ 
zdecydowałem, by nie brać żadnych kre-
dytów czy pożyczek, za zgodą nauczycieli 
rozłożyłem wypłatę na dwie raty. To było 
około 500 tys. zł. Udało się jakoś te finanse 
zrealizować na początku roku.

Projekty, które już miałem w głowie, 
ale należało zrobić studium wykonalności, 
zawierać umowy, zacząłem realizować od 
sierpnia 2011 r. Dopiero wtedy bowiem 
dostałem oddechu finansowego. W zasa-
dzie druga połowa 2011 r. pozwoliła mi ze 
względów finansowych na podejmowanie 
działań związanych z inwestycjami.

- Przejdźmy zatem do inwestycji.
- Gdy byłem jeszcze radnym miejskim 

myślałem, by wyprowadzić targ ze środka 
miasta, w szczególności transport cięża-
rowy z płodami rolnymi. Teren od Sem-
połowskiej do Sienkiewicza wydawał mi 
się najbardziej optymalnym miejscem na 
targowisko.

Dzisiaj jesteśmy już na etapie realiza-
cji inwestycji. Sprzyjało mi trochę szczę-
ście, bo minister rolnictwa na początku 
2011 r. wyszedł z propozycją w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
by dofinansować remonty i budowę tar-
gowisk w takich miejscach, w których 
targi od lat się odbywają, są potrzebne i 
mają szansę na dalszy rozwój. Pomyśla-
łem, że to program, w który gmina musi 
wejść. Konkurs na to działanie odbył się 
w pierwszym kwartale tego roku, a umo-
wę podpisaliśmy kilka tygodni temu, 
chociaż już wcześniej było wiadomo, że 
środki zostaną nam przydzielone. Wzię-
liśmy maksymalną kwotę, 1 mln zł. Całe 
przedsięwzięcie w drodze przetargu wy-
niosło 1,7 mln zł.

Kompleks targowy, który ma około 3 
ha, będzie kosztował dodatkowo jeszcze 
około 1 mln zł, tu nie ma już środków ze-

wnętrznych. Chcemy otworzyć targowi-
sko najpóźniej po wakacjach, na początku 
września 2013 r. Umowa z wykonawcą na 
tę część, która się mieści w projekcie, prze-
widuje termin wykonania do 31 sierpnia. 
W tej chwili widzę, że prace się posuwają 
w dobrym tempie.

- Jakie inne ważne inwestycje są 
niezbędne dla miasta. Co dla pana bur-
mistrza jest priorytetem?

- Druga ważna inwestycja, która bez-
pośrednio łączy się z poprzednią jest po 
połowie miejsko-wiejska. To „przygoto-
wanie terenów pod inwestycje w ramach 
strefy ekonomicznej ”.

Tu los też mi sprzyjał, na to działanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego dotyczą-
ce przygotowania infrastruktury, został 
ogłoszony konkurs. Pierwszy i drugi etap 
został już pozytywnie zaakceptowany, 
podpisałem umowę na dofinansowanie in-
westycji, która najpierw miała kosztować 
około 2,5 mln zł, potem po poprawkach 
– prawie 4 mln zł. Myślę, że w przetargu 
pozostaniemy bliżej pierwszej kwoty. Prze-
targ zostanie ogłoszony w styczniu.

To obszarowo inwestycja połączona 
z targowiskiem. Część dróg, chodników, 
które zostaną zbudowane, będzie integral-
ną częścią kompleksu targowiskowego.

Oczywiście ponieśliśmy już koszty 
w ubiegłym roku na zakup dwóch dzia-
łek, które powiększają nam ten teren. 
Jesteśmy nadal przed kupnem kolejnych 
dwóch, już większych. Chcemy powięk-
szyć ten teren, który jest zniwelowany, 
będzie podzielony na działki hektarowe, z 
porządnym dostępem komunikacyjnym, 
z pełną infrastrukturą począwszy od gazu 
przemysłowego, prądu. Cała infrastruk-
tura będzie ukryta w ziemi, kanalizacja, 
wodociągi, do tego 500 m chodników, 
most o nośności ponad 50 ton. Chcemy 
wszystko kompleksowo zakończyć do 
pierwszego kwartału 2014 r.

Poprawki i uwagi do planu zagospo-
darowania przestrzennego przegłosowa-
ne zostały przez radnych. Pani wojewoda 
nie wniosła zastrzeżeń, oczekujemy na 
wydanie planu i wtedy wejdzie w życie 
uchwała. Zacznie się proces przygotowy-
wania i przesyłania materiałów do mini-
stra finansów, ministra gospodarki i Rady 
Ministrów. Prowadzenie tej podstrefy 
zbiegnie się z oddaniem targowiska. Będę 
intensywnie rozmawiał z wieloma inwe-
storami i pokazywał atrakcyjność tego 
terenu. Zrobimy reklamę wizualną. Bę-
dziemy tworzyć miejsca pracy.

(Rozmowa z burmistrzem Andrzejem Chanieckim)

Burmistrz Andrzej Chaniecki: Główny na-
cisk kładziemy na to, by zbudować infrastruk-
turę. Bez infrastruktury nic nie można zrobić
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Duże prace na drogach  

- Inwestycje, które pan realizuje są 
bardzo ważne, bo to inwestycje w przy-
szłość. Jednak równie ważne jest też to, 
że postanowił pan przypominać wspa-
niałe tradycje Opatowa, jego historię.

- Opatów, nikogo nie trzeba przeko-
nywać, to jest miasto bardzo stare, które 
miało okresy świetności i prosperity go-
spodarczej, gościło wielkie postaci życia 
państwowego w Polsce. Znajdowaliśmy 
się dawniej na porządnym szlaku komu-
nikacyjnym. Wprawdzie znajdujemy się 
nadal w tym samym miejscu, ale szlak 
został wytyczony innymi drogami. Mamy 
pewne kłopoty i perturbacje komunika-
cyjne, ale kto ich nie ma, te kwestie trzeba 
dzisiaj pokonywać.

Historię postrzegam jako przyczynek 
do tego, by zainteresować turystów na-
szym miastem. Im więcej przyglądam się 
budowlom, im głębiej sięgam do wiedzy 
o Opatowie, miasto staje się dla mnie cie-
kawsze. Wydawało mi się, że tyle lat tu 
mieszkam, że w zasadzie nic ciekawego 
nie mogę już odkryć. A to nieprawda, jest 
wiele interesujących rzeczy, które przy-
ciągają człowieka.

Główny nacisk kładziemy na to, by 
zbudować infrastrukturę. Bez infrastruk-
tury nic nie można zrobić. Jeśli nie mamy 
porządnej toalety, porządnego miejsca 
odpoczynku, noclegu, nie możemy liczyć 
na dłuższy pobyt turysty. I nie chodzi 
tu o tego z dużą kasą, ale o zwykłego, z 
wycieczki, w ramach urlopu rodzinne-
go. Jedzie w świat, przez województwo 
świętokrzyskie, w Opatowie jest kolegia-
ta, Brama Warszawska, jedyna z czterech 
pozostała, którą zbudował Szydłowiecki, 
klasztor. Turysta nie ma się jednak gdzie 
zatrzymać, szwankuje infrastruktura ga-
stronomiczna, hotelowa, informacja tu-
rystyczna,

Turystyka kreuje wiele miejsc, jednak 
w rozwoju miasta nie stawiam tylko na 
nią, bo nie przygotowywałbym terenów 
pod inwestycje. Ale równolegle patrzę 
na nią jako na ważny element rozwoju. 
Mówiąc o infrastrukturze, to jeśli sam 
miałbym pieniądze i chciał w dobrym 
miejscu zainwestować, to spytałbym, czy 
jest basen, hala sportowa, kino, kawiar-
nia, miejsce wypoczynku, park. To jest 
wszystko dla ludzi, którzy chcą odpocząć, 
odetchnąć od tego codziennego dnia, 
często w samotności, ale też z rodziną. To 
musi być. A my zatrzymaliśmy się na pew-
nym etapie i tego nie ma.

- Turystów czy przyszłych inwesto-
rów może jednak zniechęcić trudny do-

jazd do Opatowa. Nawet pani wojewoda 
spóźnia się na spotkania w Opatowie, 
Sandomierzu, bo korki przed Opatowem 
ją zatrzymują. Jakie są szanse likwida-
cji tej uciążliwości?

- Panią wojewodę szanuję i lubię, bo 
pomogła nam w remontach dróg popo-
wodziowych. Uzyskaliśmy w tym roku 
sporo pieniędzy i je naprawiliśmy. Pani 
wojewoda utknęła w korku… Do decy-
dentów bardziej dociera, gdy na własnej 
skórze odczują pewne niedogodności i 
utrudnienia. Bardziej im to w pamięci 
utkwi.

Ten problem monitorowałem, roz-
mawiałem z wieloma osobami, także 
ze społecznym komitetem. Nie mam 
zwyczaju o każdym spotkaniu mówić w 
mediach. Najlepiej pokazać konkretne 
osiągnięcia, a nie żmudną pracę. Jeżeli 
chodzi o natężenie ruchu, to mieścimy 
się w kategoriach, które wskazują, że 
obwodnica powinna być budowana. Ale 
jak znam życie, to w demokracji jest tak, 
że decyzja polityczna jest najpierw, a po-
tem jest decyzja ekonomiczna. I nie ma 
się co temu dziwić.

Trzeba zabiegać, by ta decyzja poli-
tyczna była dobra dla naszej gminy. Je-
stem w niezłej chyba sytuacji, nie jestem 
politycznie naznaczony, szanuję ludzi 
pracowitych, kompetentnych i z każdej 
partii, z każdymi współpracuję. Myślę, 
że ten mój głos będzie poparty i głosem 
radnych, i głosem społecznym. Jesteśmy 
w stanie zorganizować pół miasta, by 
wyjechać i zamanifestować potrzebę bu-
dowy obwodnicy. Z tych rozmów, które 
prowadziliśmy, wynika, że takiej po-
trzeby nie będzie. Zarówno GDDPiA, 
oddział w Kielcach, jak i wiceminister 
komunikacji, budownictwa i gospodarki 
morskiej Tadeusz Jarmuziewicz dostrze-
gają nasz problem. Mają zdiagnozowaną 
sytuację, ruch, komunikację. Jest kwestia 
środków, które będą i decyzji, na które 
musimy wpływać poprzez prośby, argu-
mentacje.

- Rozmawiamy przed końcem 2012 
r. Życzę panu burmistrzowi i mieszkań-
com miasta, by w Nowym Roku trudny 
problem został rozwiązany i by wreszcie 
zapadła decyzja o budowie obwodnicy.

(a)

Na terenie miasta i gminy udało się 
w tym roku wykonać wiele dróg. Były trzy 
źródła ich finansowania: budżet własny, 
środki wojewody, tak zwane powodziówki 
i Regionalny Program Operacyjny. Gmina 
w modernizacji dróg udzieliła także pomo-
cy Powiatowi Opatowskiemu. 

Ze środków własnych gmina wykonała 
z tłucznia 850-metrowy odcinek Czerników 
– Podrzecze, który kosztował 58,9 tys. zł. 

Ze środków powodziowych gmina przy 
80-proc. dofinansowaniu położyła asfalt 
na odcinkach dróg: 850 m w Czernikowie 
Opatowskim za 294,4 tys. zł, 1200 m Zoch-
cin-Zochcinek za 242,7 tys. zł. 400 m drogi 
z asfaltu i 1200 m z tłucznia za 152 tys. zł 
gmina wykonała na odcinku Kornacice-Po-
dole. 

Poza tym remonty cząstkowe dróg wy-
konywano równiarką, uzupełniano materia-
łem kamiennym, naprawiano remonterem 
w miejscowościach: Wąworków, Zochcinek 
Grabówka, Podole, Stare Brzezie, Nikisial-
ka Mała , Opatów, Wąska, Armii Krajowej, 
Starowałowa, Nowowałowa, Żeromskiego, 
Dorzeczna), Okalina Wieś, Strzyżowice, 

Okalina Kolonia. Wbudowano ponad 3 tys. 
ton, wartość prac wyniosła 35 tys. zł. 

Z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego wyko-
nano dwa odcinki dróg: Sobiekórów-Wy-
mysłów, Brzezie-Rosochy. 

Gmina Opatów udzieliła również 
w 2012 r. pomocy Powiatowi Opatow-
skiemu w modernizacji dróg, których 
utrzymanie jest w gestii samorządu powia-
towego. 1600-metrowy odcinek przy dofi-
nansowaniu 143,9 tys. zł wykonano w Ni-
kisiałce Dużej, 1628-metrowy odcinek przy 
dofinansowaniu 181,2 tys. zł w Rosochach, 
660-metrowy odcinek przy dofinansowaniu 
82,8 tys. zł w Zochcinku, a także chodnik 
przy ulicy Partyzantów za 7,6 tys. zł. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki jest 
wdzięczny wojewodzie Bożentynie Pałce-
Korubie, że dzięki jej zaangażowaniu i służb 
jej podległych udało się wykonać tyle prac na 
tak zwanych drogach powodziowych. Kie-
rownik Referatu Inwestycji i Drogownictwa 
Grzegorz Mizera zauważa, że wcześniej nie 
wykorzystywano takich możliwości, chociaż 
wiele dróg spełniało kryteria uszkodzeń po 
zaistniałych nawałnicach.   

inwestycje
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Zwrócili się do nas o pomoc w realizacji 
projektu młodzi ludzie z Kurowa - mówi Ja-
rosław Czub, członek stowarzyszenia. -Sami 
nie mogli się tego podjąć, gdyż tworzą gru-
pę nieformalną. A my jako stowarzyszenie 
firmujemy ten projekt, pomagamy w jego 
realizacji. To projekt Unii Europejskiej na 
wspieranie działań młodych ludzi pod na-
zwą Młodzież z pasją, na który otrzymali-

Dzieci z przedszkola miały możli-
wość w ciekawy sposób dowiedzieć się 
zasadach bezpieczeństwa na drodze i w 
gospodarstwie. 

Na spotkanie do przedszkola przyby-
li: podinspektor Anna Zielińska- Brudek, 
starszy aspirant Tomasz Królak,  aspirant  
Artur Putkowski z Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Kielcach. Poprzez wiersze i piosenki 
dzieci mogły poznać, czym zajmują się 
goście, jakim posługują się sprzętem w 
pracy oraz  jakich przestrzegać zasad, by 
bezpiecznie poruszać się po drogach.

Robert Szwagierczak, kierownik Wy-
działu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecz-
nictwa Lekarskiego Oddziału Regional-
nego KRUS w Kielcach  wyjaśnił, jakich 
prac  nie wolno wykonywać dzieciom w 
gospodarstwach rolnych. Goście spotka-
li się z dziećmi na zaproszenie dyrektora 
przedszkola, Anny Dziarmagi. 

Działające od dziesięciu lat Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Opatow-
skiej nie ustaje w pomysłach, by promować Opatów jako miasto z 730-letnią tra-
dycją. Realizuje różne projekty unijne, ostatnio wspólnie z młodzieżą z Kurowa w 
gminie Lipnik.

Stowarzyszenie powstało przed dziesięciu laty, w 2002 r., w grupie założycielskiej 
znajdowali się: Piotr Kaptur, Jarosław Czub, Ewa Majewska, która zmarła tragicznie w 
2008 r. Była głównym motorem napędowym działań Stowarzyszenia, pomysłodawczy-
nią wieczoru francuskiego.

Działania pasjonatów i społeczników wspierał samorząd miasta i gminy Opatów. 
Stowarzyszenie pozyskiwało środki z zewnątrz, współpracowało z dużymi, znaczącymi 
w Polsce fundacjami, Partnerstwo dla środowiska z Krakowa, Polsko-Amerykańska Fun-
dacja Wolności, z którą realizowało projekt o ochronie, promocji dziedzictwa lokalnego 
poprzez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Od początku stowarzyszenie jest wspierane przez restaurację Żmigród, która zawsze 
udostępnia lokal na wieczór francuski, Dom Kultury użycza sprzętu. Stowarzyszenie 
współpracuje także z OPS organizując wspólnie kolonie, wyjazdy na pływalnię, wyciecz-
ki dla dzieci dysfunkcyjnych, między innymi do Lublina, Kozłówka. 

Do stowarzyszenia należy około 15-20 osób, to cały przekrój społeczności lokalnej 
- emeryci, radni, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy. Większość to ludzie młodzi, na-
uczyciele, osoby pracujące w administracji, prowadzące własne firmy.

Jak każde stowarzyszenie miało swoje wzloty i upadki. Były okresy większej aktyw-
ności i mniejszej. Najważniejsze jest to, że przez 10 lat stowarzyszenie funkcjonuje. 

/mail: stownarzecz.@interia.pl/

śmy dofinansowanie z programu Młodzież 
w działaniu.

W tym roku już po raz dziesiąty sto-
warzyszenie zorganizowało jubileuszowy 
wieczór francuski we współpracującej ze 
stowarzyszeniem Restauracją Żmigród. To 
święto beaujolais (bożole), młodego wina 
francuskiego. - Przed dziesięciu laty zrodził 
się pomysł połączenia aukcji charytatywnej 

z degustacją win, nie tylko francuskich, ale 
pochodzących z Opatowa, z winiarni Wio-
letty i Grzegorza Brzostowiczów - wyjaśnia 
prezes stowarzyszenia, Piotr Kaptur. - I co 
roku udaje nam się zebrać pieniądze, które 
przeznaczamy na wyjazdy, wycieczki, kolo-
nie.

Od pięciu lat na wieczorze francuskim 
organizowanym przez stowarzyszenie przy-
znawana jest Statuetka Ptak Nadziei. Statu-
etkę otrzymują te osoby, które w szczególny 
sposób na terenie miasta, gminy wspie-
rają dzieci dysfunkcyjne - wyjaśnia radny 
Krzysztof Kawalec, który w stowarzyszeniu 
jest od sześciu lat. - W ten sposób chcemy 
podkreślić działania tych osób. W ubiegłym 
roku wyjątkowo przyznaliśmy też statuetkę 
instytucji, Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Opatowie.

Stowarzyszenie wspiera także inne or-
ganizacje działające na terenie miasta, mło-
dych ludzi, którzy chcą coś robić, Opatow-
ską Ligę Piłki Halowej, drużynę siatkarek. 
Przez 10 lat zorganizowało kilkanaście pro-
jektów, w sumie na kilkaset tysięcy złotych. 
Stowarzyszeniu udało się między innymi 
wyposażyć w plansze różne zabytki na te-
renie gminy Opatów, Iwaniska. - Robiliśmy 
to kilka lat temu i jest nam miło, że te plan-
sze nadal służą zwiedzającym nasze okolice 
- nie ukrywa zadowolenia prezes. - Również 
turyści zagraniczni mogą przeczytać infor-
mację o danym obiekcie, bo są one zamiesz-
czone także w języku angielskim.

Promują miasto i region

Z przedszkolakami 
o bezpieczeństwie

pasjonaci społecznicy

Członkowie stowarzyszenia, od lewej Jarosław Czub, prezes Piotr Kaptur, radny  
Krzysztof Kawalec.
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Oficer GROM 
w Zespole Szkół nr 1

Uczniowie w „Koperniku”

Major Jacek Kowalik przyjął zapro-
szenie i 20 listopada przybył na spo-
tkanie z młodzieżą Zespołu Szkół nr 1, 
które zostało zorganizowane przez Edytę 
Gwoździk, Marka Frejlicha i  Szczepana 
Madeja. Obsługą techniczną zajął się 
Jan Hynek.

Było to niezwykłe wydarzenie w życiu 
szkoły. Mjr Jacek Kowalik pochodzący z 
Opatowa to wybitny żołnierz, do niedaw-
na służył w Jednostce Wojskowej „Grom”, 
uczestnik misji na Haiti, Bałkanach, w Ira-
ku i Afganistanie. Był wieloletnim opera-
torem jednostki, szefem zespołu bojowego 
i szefem szkolenia. Ogromną atrakcją dla 
uczestników spotkania był pokaz filmu 
z akcji treningowych jednostki i komen-
tarze do niego. Gość niezwykle ciekawie 
opowiadał o akcjach, treningach, żmudnej 
i ciężkiej pracy, o bohaterstwie żołnierzy, 
ale także trudnych chwilach rozstania z 
rodziną.

Młodzież z klas liceum mundurowego 
oraz technikum ekonomicznego i obsługi 
ruchu turystycznego z zainteresowaniem 
słuchała wypowiedzi. Zadała wiele pytań, 
na które otrzymała wyczerpujące odpo-
wiedzi okraszone dowcipem.  Uczniowie 

uzyskali informacje nie tylko o doświad-
czeniach, udziale w licznych akcjach i mi-
sjach, ale także o obecnej pracy majora.

Jacek Kowalik to współtwórca systemu 
walki GROM COMBAT. Po śmierci swe-
go  przyjaciela płk. Leszka Drewniaka, do-
wódcy ds. szkolenia JW GROM, zajął się 
rozwojem programowym. Jest także zało-
życielem firmy GRAK, prowadzi szkolenia 
z zakresu walki wręcz, samoobrony i wielu 

innych. Współpracuje z European Secu-
rity Academy we Wrocławiu, jest Chief 
Instruktorem szkoleń GRAK Operations 
oraz GRActive.

Dyrektor szkoły Tomasz Świątek i 
Edyta Gwoździk podziękowali majorowi 
Jackowi Kowalikowi za przybycie, do-
starczoną wiedzę, emocje, wspomnienia 
i zaproponowali dalszą współpracę. Mjr 
Jacek Kowalik podziękował za zaproszenie 
i zgodził się, przybyć na kolejne spotkanie 
połączone z zajęciami praktycznymi, ele-
mentami systemu GROM COMBAT.

Spotkanie z majorem Jackiem Kowali-
kiem wywarło ogromne wrażenie na mło-
dzieży i nauczycielach. Na pewno długo 
zostanie w ich pamięci.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 mogli 
zapoznać się z najnowszymi osiągnię-
ciami techniki w Centrum Nauki „Ko-
pernik” w Warszawie.

Pobyt w „Koperniku” to odkry-
wanie w sobie radości dziecka, a także 
sprawdzanie w sposób praktyczny wie-
dzy zdobytej na lekcjach fizyki, chemii 
czy biologii. To niezwykła lekcja łącząca 
w sobie wiele szkolnych przedmiotów i 
dziedzin życia. - Nasi uczniowie z klasy 
technikum obsługi turystycznej, ekono-
micznego, pojazdów samochodowych 
oraz liceum służb mundurowych już po 
raz drugi odwiedzili popularnego „Ko-
pernika” – mówi Edyta Gwoździk, która 
wraz z Tomaszem Sewerą zorganizowała 
wyjazd.  - Byliśmy tam tuż po otwarciu i 
wówczas wróciliśmy zachwyceni. Teraz, 
kiedy centrum wzbogacono o kolejne 
sale, urządzenia, uczniowie z wielką pasją 
i nieskrywaną radością przeżywali wizytę 
i z niechęcią opuszczali to miejsce – po-
wiedziała  Edyta Gwoździk.

Drugim celem wizyty w Warszawie 
była Giełda Papierów Wartościowych, 
która na stałe wpisała się już w cykl szkol-
nych wycieczek. Jak informuje  Tomasz 
Sewera, ucznio-
wie zapoznawali 
się z zasadami jej 
funkcjonowania.

Zmęczeni, ale 
pełni niezapo-
mnianych wrażeń 
uczniowie powró-
cili do Opatowa 
wraz z opiekuna-
mi: Edytą Gwoź-
dzik, Tomaszem 
Sewerą,  Małgo-
rzatą Stępień i 
Agnieszką Zwol-
ską. Dla Krystia-
na Forca i Kacpra 
Gwoździka był to 

już kolejny pobyt w „Koperniku”. - Tu jest 
tak fantastycznie, że chętnie ponownie 
powrócimy – mówią. 

oświata
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Kierownik włościańskiego gimnazjum

Jan Słomka

Organizator, pragmatyk 
Przyjechał do Opatowa, bo poprosiła 

go o to delegacja Komitetu Włościańskiego 
Ziemi Opatowskiej. Założyciele chłopskie-
go gimnazjum nie byli zadowoleni z pracy 
pierwszego kierownika. - To dla Opatowa 

olbrzymie szczęście, że przybył tu młody 
nauczyciel, ale już z dużym stażem, świetnie 
wykształcony – mówi znany regionalista, et-
nograf Józef Myjak. - Pochodził wprawdzie 
z Dzikowa, obecnie dzielnicy Tarnobrzega, 
był synem wójta Jana Słomki, pochodzenia 
chłopskiego, ale dzięki uporowi, świadomo-
ści ojca kształcił się na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim i trafił tam na bardzo dobrych profe-
sorów. Dzięki temu nie tylko merytorycznie 
był dobrze przygotowany do wykładów, do 
prowadzenia zajęć, ale był również świetnym 
organizatorem, pragmatykiem. 

Pragmatyzm, co podkreśla Józef Myjak, 
odziedziczył po ojcu Janie, który, chociaż 
był prostym włościaninem, potrafił świetnie 
zarządzać gminą dzikowską i równocześnie 
znakomicie dbać o rodzinę. Prowadził róż-
nego rodzaju interesy, a więc był człowiekiem 
wszechstronnym. 

Jego syn, Jan Słomka, gdy trafił do Opa-
towa, potrafił poprowadzić szkołę włościań-
ską i postawić ją na mocnej pozycji. Był rów-
nocześnie gorącym patriotą. Nauczył się tego 
od swoich profesorów, którzy zachęcali do 
pracy organicznej, badań, szukania śladów 

wybitni mieszkańcy

polskości. 
To on namówił ojca do pisania pamiętni-

ka i dzięki temu powstało wspaniałe dzieło, 
klasyka chłopska - „Pamiętnik włościanina”. 
To jedna z najważniejszych książek o kultu-
rze ludowej, tradycyjnej, która występuje do 
dzisiaj w Polsce. 

Kult powstania
To dzięki Słomce Juniorowi mieszkańcy 

Opatowa czczą pamięć o powstaniu stycz-
niowym. – On znakomicie podchodził do 
swoich uczniów w gimnazjum – wyjaśnia 
Józef Myjak. - Zachęcił, nakazał im wręcz, w 
ramach swoich zajęć dydaktycznych z historii, 
by po wyjeździe na ferie spisali wspomnie-
nia ludzi, którzy byli świadkami wydarzeń z 
powstania styczniowego lub zachowane w 
pamięci wspomnienia dzieci powstańców. I 
dzięki temu Słomka zebrał pokaźny zbiór. 

Kult powstania styczniowego, jego trady-
cje były dość mocne w Galicji, w Tarnobrzegu. 
To stąd Juliusz Tarnowski z pałacu w Dziko-
wie wraz z grupą tarnobrzeżan przeszedł Wi-
słę z Galicji, walczył o niepodległość i zginął. 
O tej postaci dość dużo mówiono w Galicji, 
była symbolem polskości. Do dzisiaj Juliusz 
Tarnowski ma piękny nagrobek w kościele 
dominikańskim. Można powiedzieć, że kult 
powstania styczniowego w Dzikowie był wte-

Jan Słomka był kierownikiem Gimnazjum Realnego imienia Bartosza Głowackiego w 
Opatowie. Kierował placówką w najtrudniejszym okresie rodzenia się polskiej państwo-
wości, w latach 1918-1924. 

dy bardzo silny, nawet silniejszy niż w Króle-
stwie Polskim. 

Jan Słomka Junior, gdy trafił do Opato-
wa, wiedział o bitwie opatowskiej, o ważnej 
roli Opatowa w powstaniu styczniowym. I o 
tym, że rozegrała się tu ostatnia bitwa powsta-
nia styczniowego, która zakończyła się klęską. 
Postanowił przywrócić pamięć o powstaniu w 
Opatowie. Prawdopodobnie z jego inspiracji 
powstał w rynku pomnik pułkownika Ludwi-
ka Topora Zwierzdowskiego i powstańców. 
Zaczęły się co roku akademie, uroczystości.

Potem nauczyciel historii Stefan Kotar-
ski, który trafił do Opatowa, obronił pracę 
doktorską o powstaniu. W dużej części ko-
rzystał ze wspomnień opracowanych przez 
Jana Słomkę Juniora. Częściowo zachowały 
się one do dzisiaj w rodzinie Słomków w 
Tarnobrzegu. Jego synowa ma piękny zbiór 
dokumentów, pamiątek po swoim teściu. 
Dzięki temu wiemy o tym, że wspomnienia 
były spisane.

Dalsze losy
Jan Słomka nie był zwolennikiem Józefa 

Piłsudskiego i po upaństwowieniu gimnazjum 
zrezygnował z funkcji kierownika. Powrócił 
do Tarnobrzega i założył Prywatne Semina-
rium Nauczycielskie. Kierował nim do 1930 
r. Następnie pracował w gimnazjum miejskim 
w Żninie. W 1939 r. przeszedł na emeryturę. 
Prowadził sklep w Tarnobrzegu. Gdy do mia-
sta przybliżył się front w 1944 r., zaczął włą-
czać się w organizację szkolnictwa. Zmarł 21 
stycznia 1945 r. 
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Podczas spotkania w restauracji miesz-
kańcy śpiewali tak znane utwory, jak mię-
dzy innymi: Legiony to żołnierska nuta, 
Rozkwitały pąki białych róż, współczesne 
pieśni patriotyczne - Mury Jacka Kaczmar-
skiego, Żeby Polska była Polską Jana Pietrza-
ka. Pięknie zabrzmiały wspólnie wykonane 
utwory: Wojenko, wojenko cóżeś ty za pani, 
Pożegnanie z Lwowem. Akompaniowali: To-
masz Staniek, Paweł Żerdecki na fortepianie, 
Bartosz Hołody na bębenku, Jan Staniek na 
skrzypcach.

 - Z piosenką przeszliśmy 123 lata niewo-
li oraz 94 dalszej drogi do niepodległości - 
mówi członek Stowarzyszenia Region Świę-
tokrzyski, przewodniczący Rady Miejskiej 
Tomasz Staniek.. - Chcemy, by publiczność 
od nowa, tak jak dawniej, zaczęła wspólnie 
śpiewać pieśni patriotyczne. Trudno się zmu-
sić, by samemu śpiewać w domach, chociaż 
niektórzy to robią. Mówi się o nich, że są 
pozytywnie zakręceni, ale to dobrze. Żyjemy 

w nowej Polsce, musimy tworzyć nową rze-
czywistość, żyć w wolności, nie bać się swo-
ich myśli, swoich uczuć. Musimy to jasno 
wyrażać. Można to dobrze zrobić poprzez 
wspólny śpiew. 

Podczas spotkania młodzież, która dzia-
ła w różnych sekcjach Opatowskiego Ośrod-
ka Kultury zaprezentowała wiersze i utwory 
dokumentalne pokazujące drogę do niepod-
ległości. 

Wystąpili przedstawiciele studia piosen-
ki OOK i innych zespołów prowadzonych 
przez Magdalenę Szemraj i Edytę Gwoździk. 
Najmłodsze dzieci w strojach krakowskich, 
które działają w grupie teatralnej prowadzo-
nej przez Dorotę Jopek, rozdawały kotylio-
ny. 

- Dziękuję za piękne głosy, za piękną in-
terpretację, za tę ekspresję, która świadczy o 
dojrzałości artystycznej – powiedział obecny 
podczas spotkania burmistrz Andrzej Cha-
niecki. - Dziękuję za piękną muzykę, dzię-

Mieszkańcy Opatowa śpiewali pieśni patriotyczne i legionowe w restauracji  
Żmigród. Już po raz trzeci z ciekawym pomysłem uczczenia święta niepodległości wy-
stąpiło Stowarzyszenie Region Świętokrzyski.  

Z pieśnią patriotyczną 
w „ŻMiGRODZie”  

kuję organizatorom, Tomaszowi Stańkowi 
przewodniczącemu Rady Miejskiej, Grzego-
rzowi Gajewskiemu, prezesowi Stowarzysze-
nia Region Świętokrzyski. To jest to, o czym 
mówimy. Chcemy tworzyć społeczeństwo 
obywatelskie, a to nie tylko praca pozytywi-
styczna od podstaw, ale także akcenty patrio-
tyczne z okazji święta niepodległości. Myślę, 
że za rok będziemy śpiewać jeszcze donośniej 
i lepiej. 

Znana seniorka Irena Szczepańska przy-
pomniała, że wolność przyszła dzięki ciężkiej 
pracy. Ten, kto o tym zapomina, nie jest jej 
godzien. Wyraziła nadzieję, że młode poko-
lenie doczeka jeszcze wielkiego Opatowa. 
Grzegorz Gajewski, prezes Stowarzyszenia 
Region Świętokrzyski podziękował wszyst-
kim za przybycie. – Musimy pracować nad 
wolnością każdego z nas, abyśmy mieli co 
przekazać następnym pokoleniom, naszym 
dzieciom, następnym mieszkańcom Opa-
towa - powiedział. - Społeczeństwo, które 
mentalnie jest zniewolone, nigdy nie będzie 
niepodległe. 

To było juz trzecie spotkanie. Za każdym 
razem organizatorzy przyjmują trochę inną 
konwencję. Spotkania już wpisały się w har-
monogram imprez miejskich w Opatowie. 

przeszłość ciągle żywa
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Święto Niepodległości 
Uroczystości rozpoczęły się od zbiór-

ki uczestników i pocztów sztandarowych 
przed Urzędem  Miasta i Gminy. Następnie 
wszyscy przeszli ulicami miasta do Kolegia-
ty Opatowskiej, gdzie o godzinie 12 rozpo-
częła się msza święta w intencji Ojczyzny. 
Po mszy mieszkańcy przybyli przed pomnik 
„Topora” w rynku. 

 - Dzisiaj wielka jest rocznica, 11 Li-
stopada, tym co zmarli za Ojczyznę, hołd 
wdzięczności Polska składa – powiedział 
burmistrz Andrzej Chaniecki. - To wiersz 
Ludwika Wiśniewskiego. Dzisiaj jest 94 
rocznica odzyskania przez Polskę niepod-
ległości po 123 latach niewoli. Rozbiór 
Polski, który dokonano w trzech etapach: 
w 1792, 1793 i 1795, był wydarzeniem bez 

precedensu w nowożytnych dziejach Euro-
py, bowiem unicestwiono jedno z najwięk-
szych państw w Europie. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki przy-
pomniał wszystkie zrywy Polaków, udział 
w wojnach lokalnych, które mogłyby do-
prowadzić do odzyskania niepodległości. 
Przedstawił okoliczności powstania w czasie 
I wojny światowej Tymczasowej Rady Sta-
nu, Rady Regencyjnej, zasługi Józefa Piłsud-
skiego. Odniósł się także do obecnej rzeczy-
wistości. - Sytuacja społeczna i gospodarcza, 
w której znajduje się nasza gmina, wymaga 
od nas, od wszystkich osób sprawujących 
funkcje publiczne w samorządzie gminnym 
podejmowania odpowiedzialnych decyzji, 
pracowitości i uczciwości, służenia ludziom 

a nie mamonie, zaś 
od całej wspólno-
ty mieszkańców 
– wyrozumiałości 
i cierpliwości – 
podkreślił. -  Nie 
da się przecież 
wszystkiego, co 
zacofane, opóźnio-
ne  odrobić ad hoc 
w ciągu kilku lat. 
Trzeba brać pod 
uwagę wszystkie 
okoliczności, w 
tym przed wszyst-
kim finansowe. 

Andrzej Cha-
niecki  powiedział, 

Główne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada odbywały 
się tradycyjnie na opatowskim rynku przed pomnikiem  mjr  Ludwika „Topora” Zwierz-
dowskiego. Z podniosłym przemówieniem wystąpił burmistrz Andrzej Chaniecki. 

że kwiaty składane przed pomnikiem bo-
hatera symbolizują wdzięczność, która tak 
naprawdę materializuje się poprzez rozwój 
duchowy i materialny gminy, ojczyzny. To 
obowiązek wobec przyszłych pokoleń, któ-
re nas zastąpią. Burmistrz życzył wszystkim 
mieszkańcom i gościom, by czuli się w oj-
czyźnie bezpiecznie i nie musieli poszuki-
wać chleba poza jej granicami. 

W uroczystościach wzięli udział: poseł 
Krzysztof Lipiec, członek Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Kazimierz 
Kotowski, starosta opatowski Bogusław  
Włodarczyk, radni powiatu i miasta na 
czele z przewodniczącym Tomaszem Stań-
kiem, mieszkańcy miasta, gminy, powiatu, 
uczniowie szkół.

przeszłość ciągle żywa
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Zasłuchałaś się 
prastaro kolegiato

Chór Katolickiego Uniwersytwtu Lubelskiego

- Jest mi niezmiernie miło powitać pań-
stwa na dzisiejszym koncercie – zwrócił się 
do licznie przybyłych mieszkańców prze-
wodniczący Rady Miejskiej, Tomasz Staniek. 
- To wspaniała okazja, by uczcić trzy ważne 
wydarzenia dla naszej społeczności lokalnej: 
odpust w Kolegiacie Opatowskiej ku czci jej 
patrona, św. Marcina, święto niepodległości 
oraz zakończenie obchodów 730 rocznicy 
nadania praw miejskich naszemu miastu. 

Przewodniczący Tomasz Staniek przy-
pomniał, że Chór KUL działa od 1921 r., a 
powstanie uczelni zbiega się z rokiem odzy-
skania niepodległości. Zażartował, że człon-
kowie zespołu, co widać, są znacznie młodsi. 
Śpiewają w nim studenci i pracownicy ze 
wszystkich wydziałów KUL. Dyrygentem 
chóru jest prof. Grzegorz Pecka. 

Chór swoim śpiewem uświetnił mszę 

Ze wspaniałym koncertem w niedzielę, 11 listopada, wystąpił w Opatowie Chór 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II. Mieszkańcy, którzy 
przybyli do Kolegiaty na mszę o godzinie 17, ze wzruszeniem wysłuchali wykonanych 
utworów. 

świętą. Z olbrzymim mistrzostwem wyko-
nał: Kyrie, Sanctus, Agnus Dei z mszy An-
tona Brucknera oraz pełne wdzięku „Święty, 
święty“ – Henryka Mikołaja Góreckiego. Po-
nadto w jego programie znalazły się między 
innymi utwory: „Letatus sum” Grzegorza 
G. Gorczyckiego, radosne i pełne ekspresji 
„Magnificat” Johna Ruttera oraz utwory pa-
triotyczne „Cześć ci Polsko” Karola Kurpiń-
skiego, „O ziemio Polska” Juliusza Łuciuka.

Największe wzruszenie wśród słuchaczy 
wywołał głęboki w treści, znany i lubiany  Po-
lonez „Pożegnanie Ojczyzny” Michała Kle-
ofasa Ogińskiego.  Ten niezapomniany dla 
słuchaczy wieczór zakończyło majestatyczne 
„Gaude Mater Polonia”.

Oklaski długo rozbrzmiewały w świąty-
ni. – Zasłuchałaś się prastaro kolegiato – roz-
począł ksiądz prałat, dr Michał Spociński. – 

Wiele tu było śpiewów przez 800 lat twojego 
istnienia, a dzisiaj ten koncert zabrzmiał nie-
zwykle uroczyście. Dziękujemy Panu Bogu 
za wolną ojczyznę, za nasze piękne miasto 
Opatów, za dar prastarej świątyni kolegiac-
kiej, której patronuje święty Marcin z Tours. 
Wzruszyłaś się kolegiato tym niezwykłym 
śpiewem Chóru Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego.   

Ze słowami uznania zwrócił się ksiądz 
Michał Spociński do dyrygenta  chóru, 
profesora Grzegorza Pecki. Podziękował za 
serce, piękny śpiew, za przeżycia. Wyraził 
wdzięczność, że może gościć w świątyni tak 
wspaniałych artystów. 

Ksiądz Michał Spociński podziękował 
władzom miasta, przewodniczącemu Toma-
szowi Stańkowi, burmistrzowi Andrzejowi 
Chanieckiemu, za to, że koncert mógł się 
odbyć. - To dla nas, mieszkańców prezent, 
uczta, radość, że w ten sposób możemy prze-
żywać doniosłe uroczystości - powiedział. 

Chór KUL co roku daje kilkadziesiąt koncertów w kraju i za granicą. Uczestniczył w 
ponad stu festiwalach krajowych i międzynarodowych, zdobył ważne, prestiżowe nagrody, 
wyróżnienia. Jego repertuar obejmuje utwory wokalne oraz wokalno-instrumentalne kom-
pozytorów polskich i obcych od renesansu do współczesności, a także wielkie formy oratoryjno-
kantatowe, między innymi: Magnificat – A. Vivaldiego, O Praise the Lord – G.F .Händla, 
Requiem, Msza Koronacyjna i Te Deum – W.A. Mozarta, IX Symfonia, Chrystus na Gó-
rze Oliwnej – L. van Beethovena, Te Deum – A. Brucknera, Ein deutsches Requiem - J. 
Brahmsa, Carmina Burana – C. Orffa, Te Deum – Z. Kodalya, Magnificat, Requiem - R. 
Calmela, Gloria, Magnificat - J. Ruttera, jak również dzieła kompozytorów polskich, między 
inymi: Stabat Mater – K . Szymanowskiego, Exodus, Angelus, Missa pro pace – W. Kilara, 
Msza Misterium Krzyża Świętego - A. Nikodemowicza, Ad Iuventatem - M. Jasińskiego. 
Chóru wydał liczne kasety i płyty kompaktowe w Polsce, Belgii, we Włoszech, Szwajcarii, w 
USA, Kanadzie. 
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RZeźbiaRZ Z PaSją
kultura

Nagroda dla zespołu „STReFieŃ” 
i redaktora andrzeja Nowaka

Teodozja Rysiak: Mój dom jest jakby małą galerią prac Tadeusza. Mojemu mężowi, który 
przyjaźni się z Tadeuszem, podobały się jego prace.  Mamy ich w domu kilkanaście. Zbierali-
śmy je parę lat. Najbardziej podoba mi się Chłopski anioł, który znajduje się nad schodami. 
Praca jest bardzo sugestywna, ekspresyjna. Z kolei płaskorzeźba Dziewczyna z kwiatami two-
rzy pewną całość z oprawą lustra. Pracował nad nią prawie miesiąc. 

78-letni Tadeusz Nakielny trzyma w 
ręku płaskorzeźbę Jezusa z drewna lipo-
wego. Pracował nad nią blisko tydzień. 
Jeszcze szybciej ukończył płaskorzeźbę 
Najświętszej Marii Panny. 

Pierwszą swoją pracę z drewna wyko-
nał w 1985 r. podczas jednej z wycieczek i 
do dzisiaj jest z niej dumny. Nie miał poję-
cia o pracy dłutem. Owszem, gips i glina to 
materiały, które nie były mu obce. Patrzył 
więc, jak ludzie kuli w drewnie. Kolega z 
Piotrkowa Trybunalskiego powiedział do 
niego: - Masz tu narzędzia, bierz klocek i 
dopatrz się w nim czegoś. 

Jako ceramik dopatrzył się w nim dzba-
na. Później dorobił drugi dzban. I tak po-
wstała jego pierwsza praca z dość twardego 
drewna, wiązu.    

Obecnie rzeźbi najwięcej w drewnie 
lipowym, bo jest miękkie. Sezonuje je od 
trzech do pięciu lat, a jesiony i inne nawet 
siedem, osiem. Rzeźbi też dużo w złotej 
jabłoni, ożarowskiej, która ma piękny, na-
turalny kolor, nie trzeba jej barwić. 

Nad płaskorzeźbą Jana Pawła II pra-
cował codziennie przez półtora roku. 
Nigdzie się jednak nie mieściła, bo ma 
wymiary 2,20 na 2,10 metra. Teraz znaj-
duje się u córki rzeźbiarza w miejscowości 
Łysa Góra. Pan Tadeusz uczył w tamtejszej 
szkole rzemiosł artystycznych, córka koń-

czyła tę szkołę i tam wyszła za mąż. Uczy 
plastyki. 

Wykonał już wiele prac, Pana Jezusa, 
Matkę Boską, Jana Pawła II, zbójów, dziew-
czyny. – Jeśli mi tylko zdrowie pozwoli, to 
mam temat – wyjawia tajemniczo i dodaje 
poetycko. - Po cóż za Niemen, hen, precz, 
kraj tam piękniejszy, kwiecista tam błoń, 
piękniejsze dziewoje, że tak tęsknisz doń. 

Właśnie w tamtym rejonie zginęła sio-
stra ojca. Utonęła z innymi, którzy prze-
pływali dziurawymi łodziami. Stamtąd 
chce zaczerpnąć temat swoich kolejnych 
prac.  

Oprócz rzeźby zajmuje się też metalo-
plastyką. – Blachę mam już przygotowa-
ną – mówi. – Postaram się też o złocenia. 
Chcę wykonać naszego Ukrzyżowanego 
Orła, takiego drapieżnego. Jedno skrzydło 
już zerwie. Gwoździe będą miał od torów 
kolejowych.

Rzeźbiarzem jest z pasji, z zawodu 
- cieślą górniczym, a z wykształcenia – 
technikiem sztuk plastycznych. W 1955 
r. ukończył Państwowe Liceum Technik 
Plastycznych w Nowym Wiśniczu, wo-

W uroczystej gali udział wzięli wice-
przewodniczący Sejmiku Włodzimierz Stę-
pień oraz wicemarszałek Grzegorz Świercz. 
Nagrodę w imieniu zespołu odebrała jego 
kierownik  Barbara Wit-Kargul, której 
towarzyszyła Jolanta Gromczyk, członek 
zespołu . Wśród zaproszonych gości był 
również burmistrz Andrzej Chaniecki, 
przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz 
Staniek. 

Zespół Strefień istnieje od 30 lat, po-
wstał w 1983 roku we wsi Jurkowice. Działa 
pod patronatem Opatowskiego Ośrodka 
Kultury. Nazwa zespołu pochodzi od nazwy 

świętokrzyskiego wianka panny młodej, 
który zwał się strefieniem. Założycielami 
zespołu byli: Barbara Wit-Kargul i Andrzej 
Kargul. Od początku istnienia zespół two-
rzą rodziny: Gromczyków, Kaczmarczy-
ków, Witów, Sitarskich, Szostaków, Bańce-
rów, Chrapków, Frańczaków, Podczasich. 
W Strefieniu działają również: Mieczysław 
Staniek, Regina Kusal, Lilla Skuza, Jadwiga 
Kumek, Iwona Dziadowicz, Jerzy Sternicki, 
Jan Kozłowski.

W swych przedstawieniach zespół kul-
tywuje stare zwyczaje i obrzędy, tworzy na 
bazie wspaniałej tradycji ludowej widowi-

jewództwo małopolskie. Pierwsze swoje 
prace tworzył w glinie, gipsie,  były to takie 
sztukaterie. 

Swoje prace prezentował na wielu wysta-
wach, w tym dwie zorganizował w Opatowie. 

Zespół teatralno - obrzędowy STREFIEŃ z Jurkowic otrzymał Świętokrzyską Na-
grodę Kultury. Laureatem nagrody został też współpracujący z naszym kwartalnikiem 
redaktor Andrzej Nowak. Uroczystość odbyła się 12 października z okazji Inauguracji 
Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. 
Świętokrzyska Nagroda Kultury przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzi-
nie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego. 
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ska i spektakle związane z folklorem ziemi 
świętokrzyskiej, nie stroni również od no-
wych form teatralnych i artystycznych. „Z 
czartem sprawa”, „Jarmark w Opatowie”, 
„Wesele Świętokrzyskie”, „Kulturalna pry-
watyzacja” to jedne z przedstawień, któ-
re możemy podziwiać w ich wykonaniu. 
Strefień z Jurkowic występuje na wielu fe-
stiwalach i przeglądach w całej Polsce zdo-
bywając liczne nagrody i wyróżnienia. Jest 
pięciokrotnym laureatem nagrody Ministra 
Kultury i Sztuki. Zaangażowanie, pracowi-
tość, umiłowanie tradycji i folkloru ludowe-
go, to wszystko, jak sami mówią, składa się 
na sukces. 

Andrzej Nowak jest dziennikarzem, 
reporterem, autorem reportaży w prasie 
ogólnopolskiej i regionalnej. Interesują go 
losy ludzi na tle przemian politycznych, 
społecznych, penetruje środowisko wiejskie 
regionu świętokrzyskiego. Zdobył Złote 
Pióro Marszałka. Jest autorem książek: 
„Magdalena z mrocznej baśni”, „Być jak dia-
ment”, „Orłowińska ballada”, współautorem 
zbiorów: „Ni zaciszna, ni spokojna”, „Opcja 
reportaż, 23xświętokrzyskie”.  

Uczniowie i nauczyciele opatowskiej 
„Jedynki” już drugi raz w tym roku spotka-
li się z pallotyńskim misjonarzem, bratem 
Zdzisławem Olejko, który od 25 lat przeby-
wa na misji w Rwandzie, małym kraju w 
sercu Afryki. 

Brat Zdzisław Olejko w dopiero co za-
kończonym Tygodniu Misyjnym przybliżył  
uczniom i nauczycielom odmienność kulturo-
wą  jednego z krajów kontynentu afrykańskie-
go i jednocześnie przypomniał nawoływanie 
Chrystusa do niesienia wiary i nadziei  wszyst-
kim narodom  w duchu  Jego Ewangelii. Duże 
zainteresowanie wzbudziły pokazywane przez 
niego eksponaty, które przywiózł z Afryki. 

- Rwanda to kraj kontrastów, wielkiej bie-
dy, chorób, niedożywionych dzieci, z których 
wielka ich część to sieroty, ofiary wojny do-
mowej i ludobójstwa, do którego doszło tu w 
latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia 
– mówił brat misjonarz.  - Wiele dzieci afry-
kańskich nie może chodzić do szkoły, bo cier-
pi na głód i ciężko pracuje. Dlatego wy tym 
bardziej powinniście cenić to, co posiadacie i 
uczyć się pilnie, szczególnie języków obcych,  
pomagać rodzicom.   

Uczniowie nawiązując do obchodzonego 
w szkole Dnia Papieskiego pod hasłem „Jan 
Paweł II-Misjonarz świata” odczytali wpisy ze 
szkolnej księgi myśli o Ojcu Świętym. Zostały 
one umieszczone na planszach podczas zorga-
nizowanego happeningu na temat : „Kim jest 
dla Ciebie błogosławiony Jan Paweł II.”  Mło-
dzi zaśpiewali też „Barkę” oraz inne radosne 
pieśni religijne, które dedykowali gościowi. 

Brat Misjonarz przekazał uczniom i na-
uczycielom pamiątki misyjne. Spotkanie  
przebiegało w bardzo miłej i radosnej atmos-
ferze. 

Opatowska „Jedynka” przystępując w 
tym roku szkolnym po raz drugi do projektu 
Mikołajkowej Pomocy Afryce Pallotyńskiej 
Fundacji Misyjnej SALVATTI. Uczniowie 
mają nadzieję, że  nie jest to ostatnie w szkole 
spotkanie z Misjonarzem.

Izabela Bajak

Głosić wiarę 
z radością

 19 października spotkał się z dziećmi 
i młodzieżą opatowskiej „Jedynki” pisarz 
z Lublina, Robert Karwat „Habibi”, autor 
książek „Pióra motyla”, „Drugie skrzydło”, 
„Na skrzydłach marzeń”, tomiku wierszy 
„Już za chwilę” oraz słów do piosenek.

Podczas dwóch spotkań z uczniami klas 
IV-VI Szkoły Podstawowej i klas I-III Gimna-
zjum autor zaprezentował kilka swoich wier-
szy oraz fragmenty książek. To była bogata w 
treści wychowawcze prezentacja. Gość wyko-
rzystał swój autorski program biblioterapeu-
tyczny „Terapia miłością”. 

Na początku autor wyjaśnił historię po-
chodzenia swojego pseudonimu autorskie-
go- Habibi, co po arabsku znaczy kochanie. 
Nawiązując rozmowę z publicznością starał 
się zachęcić słuchaczy do refleksji nad tym, 
co w życiu jest ważne i z czym młodzi lu-
dzie muszą dać sobie radę, aby uniknąć lęku, 
niezrozumienia, samotności. Uświadamiał, 
o czym warto pamiętać w świecie pełnym 
ukrytych zagrożeń, zła, niepokoju, niepew-
ności. 

Autor dzielił się z młodymi słuchaczami 
swoim życiowym doświadczeniem, mówił do 
nich najprościej o potrzebie ciepła, przyjaźni, 
miłości odwoływał się do swoich utworów, 
cytował fragmenty wierszy, opowiadań oraz 
najnowszej powieści „Na skrzydłach ma-

rzeń”. 
Robertowi Karwatowi „Habibi” towa-

rzyszył młodzieżowy zespół muzyczny z 
Ćmielowa, Suzi Della, którego solistą i jed-
nym z wykonawców jest były uczeń opatow-
skiej Jedynki, Patryk Krajewski. Uczestnicy 

spotkania mogli wy-
słuchać kompozycji 
do słów wierszy Ro-
berta Karwata. Bar-
dzo podobało się słu-

chaczom połączenie mądrych i pouczających 
tekstów pisarza z muzyką zespołu Suzi Della, 
która stworzyła niepowtarzalny klimat dla 
tego spotkania. Młoda publiczność klaskała 
w rytm refrenu piosenki: „Już za chwilę los 
dopełni się, ciemne chmury rozproszy ciepły 
wiatr, błyśnie słońce, przebije mgłę i do lotu 
zerwiesz się jak ptak”.

Na zakończenie autor przekazał swoim 
słuchaczom wizytówki z fragmentami swoich 
utworów, autografem oraz drobne pamiątki, 
kamienie i inne dary natury, które przywiózł 
ze sobą. Po zakończeniu spotkania, herbatce 
w szkolnej bibliotece, pisarz ruszył z pleca-
kiem na wędrówkę po naszej pięknej okolicy.

Spotkanie zorganizowała biblioteka 
szkolna, bibliotekarka Izabela Bajak i po-
lonistka Aneta Gibała Okazją były obcho-
dy Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 
Szkolnych 2012. Wsparcia udzieliła Miejsko-
Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, która działa przy Mie-
ście i Gminie Opatów. 

Izabela Bajak

Spotkanie z pisarzem 
Robertem Karwatem „Habibi”
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nasza gmina

Sołectwa
Czerników Karski
To niewielka miejscowość, liczy około 

80 mieszkańców, ma 27 numerów. Jest 17 
gospodarstw, w tym 7 powyżej 10 ha. 

Dwa gospodarstwa, Artura Grudnia i 
Sławomira Zająca, specjalizują się w ho-
dowli krów. Mleko sprzedają do Końskich 
i Radomia. Dwa kolejne gospodarstwa, 
Artura Adamskiego i Zdzisława Długo-
sza, zajmują się produkcją roślinną. Poza 
tym są jeszcze gospodarstwa, które posia-
dają trzodę chlewną. Rolnicy uprawiają 
przede wszystkim zboże, rzepak, kukury-
dzę, proso, zajmują się sadami.

Miejscowość jest mała, ale bardzo 
rozrzucana. - Posiadamy około 5 km dróg 
gminnych – mówi sołtys Władysława 
Długosz. – W tym na 1,3 km położony 
jest asfalt współfinansowany z Unii Euro-
pejskiej, a reszta utwardzona kamieniem. 
Częściowo posiadamy oświetlenie uliczne, 
mamy 2 przystanki autobusowe. Chcemy, 
by na wszystkich drogach gminnych był 
asfalt oraz pozostała część mieszkańców 
posiadała oświetlenie uliczne. Jest także 
potrzeba budowy oczyszczalni przydo-
mowych.

Miejscowość jest ładna i cicha. Miesz-
kańcy dbają o ład, porządek. Latem bar-
dzo wielu mieszkańców gminy i okolic 
przejeżdża tędy rowerami. Stąd wypływa 
rzeka Kania, która przepływa także przez 
Opatów. 

Najstarsi mieszkańcy sołectwa: Janina 
Zakrzewska – rocznik 1927, Anna Party-
ka – rocznik 1934. 

Czerników Opatowski 
Przez wieś przechodzi niebieski szlak 

rowerowy do Opatowa, który jest ozna-
czony. Sporo osób tędy się przemieszcza. 
Czerników Opatowski leży przeważnie 

na równinie, tylko niewielka część tere-
nów jest pagórkowa. 

Miejscowość liczy 165 mieszkańców, 
ma około 50 numerów. Średnia wielkość 
gospodarstw wynosi około 6 ha, najwięk-
sze - powyżej 10 ha posiadają: Adam 
Łata, który specjalizuje się w hodowli 
trzody chlewnej, Grzegorz Skwarliński, 
Zbigniew Orliński – zajmują się hodow-
lą bydła. Najczęstsze uprawy: pszenica, 
jęczmień, buraki cukrowe, kukurydza na 
paszę. Gleby klasy I i II. 

Sołtys Zdzisław Cielecki wylicza naj-
pilniejsze potrzeby. Trzeba utwardzić 
drogę do 8 gospodarstw, odbudować 
świetlicę po starej zlewni mleka. 

Najstarsze osoby: Marian Dec, Stani-
sława Wąs. Obydwoje rocznik 1919 r. 

Rosochy
Miejscowość leży na 5 kilometrze przy 

drodze powiatowej Opatów-Ćmielów, 
przebiega przez nią szlak rowerowy do 
Podola. Dla turystów atrakcją jest kościół 
w pobliskim Ptkanowie, który był budo-
wany na przełomie XIV i XV w. To jeden 
z nielicznych zachowanych w Polsce ko-
ściołów obronnych. 

Miejscowość liczy 131 osób, numerów 
posesji – 58. Jest 9 pustostanów. Gleby są 
lessowe, teren pagórkowaty. Największe 
gospodarstwa w sołectwie posiadają: Ro-
bert Kasiński – 30 ha, Sławomir Flasiński 
– 27 ha, Stanisław Wilczak – 24 ha. Zaj-
mują się hodowlą zwierząt, uprawą zbóż - 

pszenicy, jęczmienia, prosa oraz rzepaku, 
buraków, grochu. 

W Rosochach już czwartą kadencję, 
od 1999 r., sołtysem jest Jerzy Flasiński. 
W tym czasie, co podkreśla, etapami wy-
konano drogę o nawierzchni asfaltowej 
na trasie Rosochy od drogi powiatowej do 
Ptkanowa. Powstało oświetlenie uliczne, 
z wyjątkiem części południowej wsi, przy 
drodze do kościoła. W strażnicy wykona-
no żaluzje do bram w garażu, wymieniono 
okna w świetlicy i garażu. Jednostka OSP 
liczy 50 lat, powstała w 1962 r. Do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
została włączona w 2000 r. 

Podstawowe problemy sołectwa: brak 
infrastruktury drogowej, dostosowanie 
produkcji rolnej do warunków rynko-
wych, ochrona środowiska, niwelacja te-
renu, wycinka drzew, by wykonać boisko 
sportowe dla młodzieży szkolnej.

Najstarsze osoby: Leokadia Rysiak – 
rocznik 1923, Irena Głazek i Edward Gę-
busia – obydwoje rocznik 1924. 

Wąworków
To miejscowość głównie rolnicza, śred-

nia wielkość gospodarstwa – około 5-10 ha. 
Największe, po około 15-35 ha, posiadają: 
Leszek Pobratyn, Wojciech Sierpniak, Ry-
szard Lis, Maciej Sobol, Marek Kasprzyk. 
Rolnicy zajmują się przede wszystkim ho-
dowlą bydła mlecznego i uprawą zbóż, bu-
raka cukrowego, rzepaku.

W miejscowości brakuje atrakcji dla 
dzieci i młodzieży. Najpilniejszą potrzebą 
jest świetlica, w której mieszkańcy mogli-
by się spotykać na zabawach, zebraniach. 

- Brakuje też kilku kilometrów dróg – 
mówi sołtys Rafał Gawlik. - Wierzę, że z 
pomocą gminy uda nam się uporać z na-
szymi problemami. 

Wąworków liczy obecnie 218 miesz-
kańców, ma 73 numery. Średnia wieku 
40-50 lat. Najstarsi mieszkańcy, którzy 
ukończyli 90 lat: Janina Mruk, Czesław 
Różalski. 
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W międzynarodowym 
towarzystwie   

Gimnazjaliści 
ze stypendiami  

oświata

Tak potężny, pionierski program pro-
muje kształcenie w wymiarze europejskim 
i kreuje tożsamość wśród mieszkańców 
zjednoczonej Europy. Opatowska szkoła re-
alizuje projekt „Eco – ideas. Eco – citizens”, 
który polega na podjęciu wielu działań w 
trosce o środowisko naturalne.  - Wizyta 
poświęcona była zaplanowaniu zadań dla 

wszystkich państw, ustaleniu harmonogra-
mu ich realizacji oraz zasad współpracy i 
wymiany doświadczeń – mówi koordyna-
torka programu, Agnieszka Waszczyk.  

Wraz z nauczycielami przybyło 14 
uczniów z Włoch i Czech, którzy mieszkali 
w domach swoich rówieśników w Opato-
wie, uczniów szkoły podstawowej i gim-

Samorządowy Zespół Szkół nr 2 gościł 26 nauczycieli z siedmiu państw: Hiszpanii, 
Turcji, Łotwy, Bułgarii, Rumunii, Włoch i Czech. Placówka na niespotykaną w regionie 
skalę realizuje międzynarodowy program Sokrates-Comenius. 

nazjum. Była to świetna okazja, by wyko-
rzystać umiejętności języka angielskiego w 
codziennych sytuacjach. Goście spotkali się 
z władzami miasta, burmistrzem Andrzejem 
Chanieckim, który przedstawił informacje 
na temat miasta i gminy. Na zakończenie 
spotkania  wręczył gościom upominki  i ma-
teriały promocyjne oraz serdecznie zaprosił 
do odwiedzania Opatowa. 

Rozmawiali z nauczycielami opatow-
skiej „dwójki”. Zwiedzili zabytki miasta, 
placówki oświatowe, przedszkole i Liceum 
Ogólnokształcące imienia Bartosza Gło-
wackiego. Największe wrażenie wywarła na 
gościach wizyta w zakładzie wytwarzającym 
opatowskie „krówki”, która zaowocowała 
zamówieniem dużej ilości opakowań tych 
cukierków. 

Podczas programu artystycznego, któ-
ry został przygotowany przez Opatowski 
Ośrodek Kultury i uczniów zaproszeni 
goście przedstawili swoje miasta i szkoły. 
Wzięli udział w wieczorku z muzyką jazzo-
wą w kawiarni „A’propos”. Goście zwiedzili 
też Kraków z jego licznymi zabytkami. Za-
warciu bliższych znajomości między dzieć-
mi służyły rozgrywki sportowe i zajęcia re-
kreacyjne w hali sportowej.

Kolejne etapy projektu realizowane 
będą podczas spotkań w Hiszpanii (sty-
czeń), we Włoszech (marzec) i w Czechach 
(maj).

Tomasz Wicha

Gimnazjaliści z Zespołu Szkół nr 1, 
Daria Kusal i Dominik Strzyż, otrzyma-
li stypendia z Fundacji imienia Jana 
Pawła II. Ich sukces nie byłby możliwy 
bez pomocy siostry Haliny Kawalec ze 
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w 
Kobylanach.

Daria Kusal i Dominik Strzyż miesz-
kają w Kobylanach i już od pierwszej 
klasy szkoły podstawowej współpracują 
z siostrą Haliną Kawalec. Należą do ze-
społu Gloria, pomagają jej w pracy dusz-
pasterskiej.  – Gdy dowiedziałam się o 
możliwości przyznania stypendium, po-
stanowiłam pomóc dwojgu moim pod-
opiecznym – mówi siostra Halina Kawa-
lec. – Tym bardziej, że już od siedmiu lat 
pobiera stypendium pochodząca z Koby-
lan Martyna Kowalska, która obecnie jest 
studentką.

Daria Kusal od pięciu lat działa w Sto-
warzyszeniu Dzieci, Młodzieży Maryjnej. 

Teraz razem z siostrą Haliną Kawalec 
bierze udział jako wolontariuszka w pro-
gramie Szlachetna paczka. – Pracuję jako 
wolontariuszka – mówi. - Nie zrażam 
się różnymi wypowiedziami ludzi. Wy-
pełniam ankiety, wprowadzam dane do 
komputera. 

W pracy społecznej wyróżnia się 
też Dominik 
Strzyż. Wspiera 
młodszych od 
siebie, uczy, jak 
z a c h o w y w a ć 
się w różnych 
m i e j s c a c h . 
Od pierwszej 
klasy jest mi-
nistrantem w 
Kobylanach, co 
tydzień czyta, 
przyg otowuje 
msze. - Bardzo 
się udzielam – 
nie ukrywa. - 
Chcę się uczyć, 
studiować. Pa-
sjonuje mnie 
piłka.

Uczniowie otrzymali stypendia od 
października, 310 zł miesięcznie. Mogą 
być im przedłużone na następny rok 
szkolny. Stypendia Fundacji imienia Jana 
Pawła II przyznawane są uczniom i stu-
dentom, którzy wyróżniają się w swoich 
środowiskach wynikami osiąganymi w 
nauce i pracy społecznej.  
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Ludzie z „Kapitałem...”

Małymi krokami do sukcesu

OŚRODeK
POMOCY
SPOŁeCZNej

pomoc społeczna

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regio-
nalnego - Biuro Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki uhonorowało regional-
nych dziennikarzy, laureatów  konkursu 
"Ludzie z Kapitałem". Jedną z nagród 
otrzymała Beata Orłowska-Gabrek z „Ty-
godnika Nadwiślańskiego”, która w arty-
kule „Marzenia do spełnienia” pisała o 
uczestnikach projektu „Praca dla ciebie 
przez samozatrudnienie” realizowanego 
w gminie Opatów.

Nagrody wręczyli Piotr Żołądek, czło-
nek zarządu województwa i Krzysztof Do-
magała, dyrektor ŚBRR. I miejsce przyzna-
no Agnieszce Gołębiowskiej za tekst "Na 
tropie spółdzielni socjalnych." Natomiast 
drugie miejsce otrzymali Beata Orłowska-
Gabrek i Łukasz Zarzycki z „Echa Dnia”. 
Trzecie miejsce jury przyznało Piotrowi 
Rogozińskiemu z TVP Kielce. 

Ideą konkursu było niebanalne po-
kazanie tego, co w województwie świę-
tokrzyskim dzieje się dzięki programowi 
Kapitał Ludzki.

Komisja konkursowa premiowała kre-
atywność i jakość pracy dziennikarskiej, a 
także podejmowanie tematów istotnych 
z punktu widzenia przeciętnego miesz-
kańca województwa świętokrzyskiego, 
pokazywanie efektów programu Kapitał 
Ludzki poprzez przykłady realizowanych 
projektów i zmiany w życiu konkretnych 
osób.

- Nagrody i wyróżnienia w konkursie 
to wyraz naszego uznania za Państwa do-

Celem ogólnym projektu „Małe kroki 
do sukcesu” było zwiększenie potencjału 
społeczno – zawodowego osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym oraz ich 
wsparcie poprzez zastosowanie aktywnych 
form integracji. Grupę docelową projektu 
stanowiło 14 nowych osób - 8 kobiet i 6 
mężczyzn korzystających ze świadczeń po-
mocy społecznej, w tym 1 osoba niepełno-
sprawna. 

Do grona uczestników zakwalifikowa-
no osoby w wieku aktywności zawodowej, 
bez względu na wykształcenie, bezrobotne, 
wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem 
społecznym. Firmą szkolącą wybraną w pro-
cedurze przetargowej był  Zakład Doskona-
lenia Zawodowego w Opatowie.

Po analizie zapotrzebowania na szko-
lenia zawodowe, dokonanej na podstawie 
ankiet, w 2012 roku przygotowano dla 
uczestników projektu szkolenia: "Kucharz 
z organizacją przyjęć", "Technolog robót 
wykończeniowych w budownictwie”.

Dodatkowo osoby uczestniczyły w szko-
leniach: Prawo pracy, Pierwsza pomoc, Jak 
otworzyć własną firmę z podstawami obsłu-
gi komputera oraz w warsztatach z aktywi-
zacji zawodowej i komunikacji społecznej 
oraz wyjazdach edukacyjno-informacyj-
nych do Bałtowa, Sandomierza, Warszawy.

Na zakończenie realizacji projektu 
uczestnicy otrzymali zaświadczenia po-
twierdzające zdobyte umiejętności

Rafał Mianowski

Aby zapobiegać 
i zwalczać przemoc… 

Ośrodek Pomocy Społecznej opra-
cował Gminny Program Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-
2017. Wykorzystując własną diagnozę 
oraz informacje uzyskane z instytucji i 
organizacji przeciwdziałających przemo-
cy w rodzinie zidentyfikował występo-
wanie tego problemu na terenie gminy 
Opatów. Wnioski wskazują jednoznacz-
nie na potrzebę prowadzenia szerokich 
działań profilaktycznych, naprawczych i 
informacyjnych. 

Rosną potrzeby osób starszych  
i samotnych

Dokonano okresowej oceny reali-
zacji Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Opa-
tów – dokumentu opracowanego na lata 
2007-2015. Monitorowany okres doty-
czył lat 2010-2012. Sprawozdanie zosta-

tychczasowe zainteresowanie Programem 
Operacyjnym Kapitał Ludzki, za budo-
wanie wokół niego pozytywnego klimatu. 
Państwa publikacje przybliżyły niełatwą 
przecież tematykę funduszy unijnych, po-
kazując jak wpływają one na bezpośred-
nią poprawę jakości życia mieszkańców 
naszego regionu - podkreślał Piotr Żołą-
dek.

„Marzenia do spełnienia” ukazały się 
w „Tygodniku Nadwiślańskim” w czerw-
cu ubiegłego roku. Był efektem spotkań 
dziennikarki z osobami, które dzięki 
uczestnictwu w projekcie realizowanym 
przez samorząd Opatowa założyły własne 
firmy.

„Byli bezrobotni, a o własnej firmie 
mogli tylko pomarzyć. W małym mia-
steczku, jakim jest Opatów, trudno zna-
leźć dobrą pracę i jeszcze trudniej zaro-
bić na uruchomienie własnego biznesu. 
Odważyli się i wzięli udział w unijnym 
projekcie „Praca dla ciebie przez samoza-
trudnienie”. Od kilku miesięcy pracują na 
swój rachunek prowadząc firmy i z opty-
mizmem patrzą w przyszłość” – pisała w 
swoim artykule B. Orłowska-Gabrek.

Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 kwietnia do 31 października 2012 r. realizował 
projekt systemowy „Małe kroki do sukcesu”. Projekt był współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja 
Integracji Społecznej” Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywniej integracji” 
Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki po-
mocy społecznej”. Była to już 5 edycja projektu
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Makowiec

Składniki. Porcja na dużą blachę
Ciasto kruche:
60 dkg mąki, 25 dkg margaryny Kasi (lub ma-
sła roślinnego), 20 dkg cukru pudru, 2 jajka 
całe, 2 żółtka, 2 łyżki kwaśnej śmietany, 2 ły-
żeczki proszku do pieczenia zapach rumowy 
lub migdałowy
Wszystko to razem wymieszać na stolnicy i 
zagnieść. 
Mak:
2 szklanki maku, 1/2 kostki margaryny (lub 
masła roślinnego), 2 łyżki miodu, bakalie - 
rodzynki, orzechy, morele itp., Powidła śliw-
kowe, 1 szklanka cukru, 2 jajka, zapach mig-
dałowy

Przgotowanie
Mak sparzyć i 2x przemielić, margarynę roz-
puścić, żółtka utrzeć z cukrem - białka ubić i 
dodać na końcu, wszystko wymieszać. Blasz-
kę wyłożyć np. folią aluminiową i posmaro-
wać masłem (margaryną), ciasto rozłożyć na 
blaszce na nim mak. Mak na wierzchu po-
smarować białkiem.
Gdy ciasto już się upiecze - rozpuścić ok. łyżki 

masła (margaryny) i podsmażyć wiórki koko-
sowe (1 torebka) - nie spalić! Wiórki rozpro-
wadzić na gorące ciasto z makiem.

Pierniczki cioci Halinki

Składniki
1,5 kg mąki, 2 kostki masła, 5 jaj, 0,5 kg cukru, 
0,6 kg miodu [może być sztuczny], 10 dkg ka-
kao, 1 szklanka śmietany, 1 łyżeczka proszku 
do pieczenia, 1 łyżeczka sody, 2 łyżki skórki 
z pomarańczy w cukrze, 2 paczki przypraw 
korzennych, orzechy, rodzynki, cukier wani-
liowy, zapach rumowy

Przygotowanie
Miód i tłuszcz rozpuścić. Do chłodnego do-
dać pozostałe składniki, dobrze zagnieść. Po-
dzielić ciasto no połowę. Jedną część zostawić 
na 24 godziny w lodówce. Następnego dnia 
upiec małe pierniczki, polać polewą czekola-
dową i udekorować.
Z drugiej części upiec piernik dodając jeszcze 
1 łyżeczkę proszku i 1 łyżeczkę sody, mleka do 
odpowiedniej konsystencji okło 0,5 szklanki. 
Piec w piekarniku 160 stopni około 1 godzi-
ny sprawdzać patyczkiem.

kulinaria

co, gdzie, kiedy
ło przygotowane przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w oparciu o materiały własne 
oraz materiały przedłożone przez człon-
ków Zespołu Zadaniowego powołanego 
do realizacji Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych. Dokonana 
ocena uwidoczniła przede wszystkim sy-
tuację i rosnące potrzeby osób starszych, 
samotnych. 

Święta tuż, tuż….
23 grudnia zaplanowano spotkanie 

wigilijnego dla osób samotnych, star-
szych, niepełnosprawnych, które corocz-
nie organizowane jest przez Akcję Kato-
licką przy Parafii św. Marcina i Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Zaproszeni goście 
wezmą udział w uroczystej wieczerzy wi-
gilijnej. 

Dla wszystkich przewidziane są pacz-
ki świąteczne ufundowane ze środków 
własnych gminy.

Mądra pomoc 
Ogólnopolski projekt krakowskiego 

Stowarzyszenia WIOSNA – „Szlachet-
na paczka” znalazł swoich zwolenników 
i propagatorów także w rejonie Opato-
wa, Włostowa i Kobylan. Akcja opiera 
się na pośredniczeniu między potrzebu-
jącymi a darczyńcami. Poszukiwaniem 
rodzin potrzebujących zajmują się lo-
kalnie liderzy rejonów i wolontariusze. 

Wokół lidera rejonu Opatów zgro-
madzili się wolontariusze z Włostowa, 
Opatowa i Kobylan. Wśród nich jest 3 
pracowników Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Opatowie. Z tego rejonu wy-
typowano do pomocy 40 rodzin, z czego 
19 z terenu miasta i gminy Opatów. 

Poprzez strony internetowe „Szla-
chetnej paczki” darczyńcy mają moż-
liwość dotarcia z „mądrą pomocą” do 
wybranych przez siebie rodzin, któ-
rych potrzeby zostały wcześniej sta-
rannie określone przez wolontariuszy 
i umieszczone w opisach rodzin. Finał 
akcji planowany jest na 8-9 grudnia. W 
tych dniach paczki trafią do potrzebu-
jących. 

W trosce o najsłabszych
W związku ze zbliżającym się okre-

sem zimowym oraz potrzebą zabezpie-
czenia osób i rodzin przed negatywny-
mi skutkami zimy pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznje wizytują zagrożone 
środowiska. Przedmiotem szczególnej 
troski są osoby starsze, samotne, w tym 
także objęte pomocą usługową. 

(E. Chodorek, R. Wiśniewska)
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W obronie wolnych  
mediów katolickich

kościół, wiara

17 listopada br. mszą świętą w klasz-
torze OO. Bernardynów o godzinie 10 
rozpoczął się marsz w obronie wolnych 
mediów katolickich. Organizatorem była 
Akcja Katolicka, Grupa Religijno-Patrio-
tyczna oraz Stowarzyszenie Rodzin Kato-
lickich. 

- Nie chcemy być obojętni na to, co 
dzieje się w naszej Ojczyźnie, lecz jako kato-
licy poczuwamy się do obrony tego, co na-

sze, co od lat służy cy-
wilizacji i wychowaniu 
naszego społeczeństwa 
w duchu chrześcijań-
skim i patriotycznym. 
– powiedział na wstę-

pie spotkania ojciec Tacjan gwardian OO. 
Bernardynów - Do takiej postawy motywu-
je nas przeżywany w Kościele Rok Wiary, 
który jest czasem dawania świadectwa.

Mszy świętej koncelebrowanej prze-
wodniczył ks. biskup senior Edward Fran-
kowski. - Wiara przygaszona i uśpiona 
prowadzi do deformacji autentycznego 
chrześcijaństwa – podkreślił w wygłoszo-
nej homilii. - W Roku Wiary mamy zrobić 
wszystko, aby nasza wiara była żarliwa, aby 
miała ogień w sobie. 

Uczestnicy marszu przeszli ulicami 
miasta do Opatowskiego Ośrodka Kul-
tury, gdzie słowo wstępne do zebranych 
skierował przewodniczący Rady Miejskiej 
Tomasz Staniek. Po przywitaniu zebranych 
gości odczytał apel radnych w obronie TV 
Trwam do Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji - Wykluczenie stacji o charakterze 
religijnym w procesie koncesyjnym godzi 
w prawa katolików. (…) Stanowczo żąda-

my sprawiedliwego traktowania wszystkich 
polskich mediów oraz respektowania prawa 
obywateli do swobodnego głoszenia ich po-
glądów.

Głos zabrał również poseł PiS Krzysz-
tof Lipiec. Grzegorz Gajewski, prezes Sto-
warzyszenia Region Świętokrzyski, wyraził 
poparcie dla TV Trwam oraz wartości w 
niej przedstawianych. Cytując naszego 
wieszcza powiedział – „Tylko pod krzyżem, 
tylko pod tym znakiem Polska jest Polską a 
Polak Polakiem”. 

W przemarszu brali udział przedstawi-
ciele parlamentu, władz gminnych na czele 
z zastępcą burmistrza, kapłani z dekanatu 
opatowskiego na czele z ks. dziekanem, 
członkowie ruchów i stowarzyszeń kato-
lickich działających przy parafiach w ziemi 
opatowskiej.

Spotkanie uświetnił patriotyczny pro-
gram artystyczny dzieci i młodzieży z Opa-
towskiego Ośrodka Kultury . 

Pomysłodawcą  marszu był ojciec Rado-
sław ze zgromadzenia OO. Bernardynów. 
Mottem przewodnim tego dnia były słowa 
bł. Jana Pawła II: „Nie dopuście nigdy, by 
zło osłabiło wasz zapał (…)”.

Ks. Artur Barański

Rowerzyści wyruszyli spod klasztoru 
11 sierpnia o godzinie 6 rano. Pobłogosła-
wił ich ojciec gwardian. Jechali wolno, by 
się nie przemęczać, z przerwą na śniadanie 
w Bodzentynie i na obiad we Włoszczo-
wie. W pierwszym etapie pokonali 180 
km. i około godziny 18 zatrzymali się w 

małej miejscowości Mstów, w gospodar-
stwie agroturystycznym. Do Częstochowy 
brakowało jeszcze około 20 km. Byli w sta-
nie dojechać, ale chcieli odpocząć. Na dru-
gi dzień bardzo spokojnie dotarli do Czę-
stochowy. Dołączyli do pielgrzymki, która 
pieszo pokonała trasę od Sandomierza. Po-
tem już razem uczestniczyli we mszy.

- Wróciliśmy busem, bo musieliśmy 
następnego dnia rozpocząć pracę i nie mo-
gliśmy być zmęczeni – wyjaśnia Jarosław 
Szary. - Tylko jeden, Zdzisław Jankowski, 
wrócił na rowerze. 

W tym roku w 5-osobowej grupie zna-
leźli się: Jarosław Szary, Grzegorz Jasiński, 

Ryszard Wyrąbkiewicz, Zdzisław Jankow-
ski, Adam Kościołek. 

Rowerzyści z Opatowa już od piętna-
stu lat uczestniczą w pielgrzymkach do 
Częstochowy. Przez pierwsze dwa lata wy-
jeżdżali trzy dni później niż pielgrzymka 
piesza, by 15 sierpnia znaleźć się w Często-
chowie. 

Z pomysłem rowerowej pielgrzymki 
obok Jarosława Szare-
go wystąpił Grzegorz 
Jasiński, znany szklarz 
opatowski. Przez 
pierwsze dwa lata jeź-
dzili tylko we dwóch, 
potem dołączył do 
nich Ryszard Do-
ronkiewicz, lokalny 
przedsiębiorca, który 
zajmuje się branżą bu-
dowlaną. Cztery lata 
temu grupa liczyła 7 
osób. W pielgrzymce 
rowerowej uczestni-
czył syn Grzegorza 
Jasińskiego, Mikołaj, 
syn Ryszarda Wy-
rąbkiewicza, Dawid. 

Pięciu mieszkańców odbyło w tym roku rowerową pielgrzymkę do Częstochowy. 
- Traktujemy jazdę w wymiarze duchowym, ale też jest to dla nas wyzwanie fizyczne – 
mówi Jarosław Szary, jeden z inicjatorów wyjazdu. 

Rowerem 
do Częstochowy

Już dwukrotnie jechał z nimi adwokat z 
Ostrowca, Andrzej Młodożeniec. Bywało 
też, że grupa zmniejszała się. 

Rowerzyści nie przygotowują się zbyt 
długo. Każdy z nich od maja zaczyna jeź-
dzić na rowerze, trenować, ćwiczyć. Czę-
sto umawiają się wcześniej, pokonują 40-, 
80-, nieraz 100-kilometrowe odcinki. Za-
nim więc jadą do Częstochowy pokonują 
nawet tysiąc kilometrów, niektórzy 600, 
800. Do Częstochowy docierają więc bez 
żadnego problemu. 
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jubilaci kultura

MeDaLe 
DLa MaŁŻeŃSTW

Dziewięć par otrzymało Medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które 
przyznał  Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej. Uroczystość odbyła się 22 wrze-
śnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
i Gminy.

W podniosłej atmosferze jubilatów 
dekorował burmistrz miasta i gminy An-
drzej Chaniecki. Medale otrzymali: Janina 
i Stefan Gajewscy, Barbara i Antoni Kido-
niowie, Marianna i Kazimierz Korcipowie, 
Janina i Mieczysław Kosowie, Jadwiga i Jan 
Kwapiszowie, Alicja i Kazimierz Oficjalscy, 
Anna i Jerzy Opalowie, Danuta i Jan Orli-
kowscy, Stanisława i Jan Wosikowie.

Trzydziestu członków opatowskiej 
sekcji Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych uroczyście podsu-
mowało rok pracy. 

W spotkaniu uczestniczył zastępca 
burmistrza Krzysztof Wróblewski, który 
wręczył nagrody najlepszym hodowcom 
gołębi z lotu o Puchar Burmistrza Miasta i 
Gminy Opatów. W locie dorosłych gołębi 
z niemieckiego Peine I miejsce wywalczy-
ły ptaki prezesa opatowskiego koła, Euge-

Lepszy rok 
hodowców gołębi. 

Opatowski Ośrodek 
Kultury i Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Opa-
towskiej zorganizowali 
II konkurs recytatorski 
„Opatowskie Spotkania z 

Poezją”, w którym udział wzięło 56 re-
cytatorów w czterech kategoriach wie-
kowych. Recytatorzy reprezentowali: 
Samorządowy Zespół Szkół nr 2, Szkołę 
Podstawową im. Jana Pawła II w Koby-
lanach, Gimnazjum Nr 2 w Opatowie, 
Zespół Szkół Nr 1 i Opatowski Ośrodek 
Kultury.

Wystąpili: w kategorii I -  Amelia 
Zieja, Weronika Bełczowska, Patrycja 
Bełczowska, Oliwia Gondek, Paulina 
Andzel, Natalia Ambryszewska, Katarzy-
na  Cybula, Gabriela Kocznur, Kornelia 
Tużnik, Wiktoria Popek, Adrian Kotwa, 
Jakub Grudzień, Zuzanna Nadziałek, 
Wiktoria Niekurzak, Amelia Piotrowska, 
Kacper Paluch, Martyna Wójcik, Alek-
sandra Grabowiec, Karolina Gołyska, 
Klaudia Bełczowska, Bartosz Kaczew-
ski, Martyna Roszczypała, Dorota Bara, 
Aleksy Cichocki, Aleksandra Skuza, Filip 
Piwowarczyk, w kategorii II - Julia Kula, 
Karolina Jasińska, Wiktoria Sternik, 
Klaudia Chrabąszcz, Anna Kargul, Pauli-
na Środa, Daria Stobnicka, Adam Religa 
,Bartłomiej Skiba, Adriana Bonatowska, 

Karolina Szostak, Laura Stobnicka, Mar-
cin Kaczmarczyk, Natalia Wardzała, We-
ronika Szcześniak, Angelika Charemska, 
w kategorii III - Karolina Stępień, Kinga 
Dziadowicz, Julia Lipińska, Magdalena 
Szcześniak, Magdalena Stępień, Martyna 
Saracen, Wiktoria Seweryńska, Maciej 
Stawski, w kategorii IV - Andrzej Ra-
czyński, Katarzyna Król, Olimpia Rusak, 
Sara  Moniewska, Sylwia Dulna, Patrycja 
Głuszek, Przemysław Zasuwa.

Uczestnicy konkursu recytowali tek-
sty między innymi Danuty Wawiłow, 
Doroty Gellnerowej, Lecha Pijanowskie-
go, Tadeusza Śliwiaka, Juliana Tuwima, 
ks. Jana Twardowskiego, Czesława Mi-
łosza, Jarosława Iwaszkiewicza, Wandy 
Chotomskiej, Jana Brzechwy, Stefana 
Cieszkowskiego, Stanisława Czernika, 
Ryszarda Miernika, Sandry Krakowiak, 
Aleksandry Gromek- Gadkowskiej i Zbi-
gniewa Kawki.

„Opatowskie Spotkania z Poezją” za-
kończyły się koncertem poetyckim, do 
którego zostali zaproszeni wszyscy uczest-
nicy konkursu. Poprowadzili go recytatorzy 
Wiktoria Seweryńska i Maciej Stawski. W 
koncercie dominowały teksty Stanisława 
Czernika, Ryszarda Miernika, Zbigniewa 
Kawki oraz Stefana Cieszkowskiego.

niusza Skórskiego, II miejsce - Andrzeja 
Mazura, III - Mirosława Masternaka. W 
lotach młodych gołębi z Wielunia I miej-
sce wywalczył duet Wojciech Białek – An-
toni Wiaderski,  II - Sławomir Zimoląg, 
III - Mirosław Dziewisz.

Obecnie koło liczy 31 członków. Spo-
tkanie było również okazją do wręczenia 
pucharów za osiągnięcia w sezonie lotów 
2012 r.,  które w imieniu  Związku wręczał 
ks. Stanisław Gaweł. - Rok 2012 dla na-
szych członków był lepszy niż poprzedni, 
gołębie lepiej spisywały się w lotach, mniej 
było strat – mówi prezes koła Eugeniusz 
Skórski.

Spotkania 
z poezją

miłośnicy ptactwa
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oświata, kultura pamięć o zmarłych

PieRWSZaKi
zdrowo i bezpiecznie do szkoły

26 października do sali widowiskowej   
Opatowskiego Ośrodka  Kultury przybyli 
uczniowie klas pierwszych, by uczestniczyć 
w dziesiątej już akcji „Echa Dnia” pod ha-
słem "Pierwszaki. Zdrowo i bezpiecznie do 
szkoły”. 

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie ze 
szkół z terenu gminy Opatów oraz z sąsied-
nich gmin. W OOK zrobiło się gwarno i we-
soło. Na scenie pojawiła się maskotka „ED”, 
czyli Jeż Edek, który porwał publiczność do 
zabawy.  

Pierwszaki nie tylko się bawiły, ale przede 
wszystkim zdobywały wiedzę o zasadach  bez-
pieczeństwa. Pierwsza  lekcja dotyczyła  zasad  
higieny i zdrowia, następnie Janusz Czerwik  
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Opatowie mówił o bezpieczeń-
stwie przeciwpożarowym, między innymi o 

tym, dlaczego należy unikać 
ognia i co trzeba zrobić, gdy 
wybuchnie pożar. Wyjaśniał 
też, do czego służą gaśnice i 
wyjścia ewakuacyjne. 

Maluchy z dużym zainteresowaniem oglą-
dały sprzęt specjalistyczny, kombinezony uży-
wane przez strażaków. Ratownicy PCK de-
monstrowali, jak udzielać pierwszej pomocy 
osobie poszkodowanej. Ostatnia lekcja doty-
czyła bezpieczeństwa na drodze. Poprowadził 
ją Tomasz Królak z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Kielcach wspólnie z Agatą Frejlich z 
opatowskiej komendy powiatowej. Policjant 
wyjaśniał, dlaczego w samochodzie trzeba 
zapinać pasy, a w czasie jazdy na rowerze za-
kładać kask oraz jak bezpiecznie przechodzić 
przez jezdnię. Brawurowo zademonstrował, 
jak mundurowi kierują ruchem. 

Na zakończenie odbyła się podsumowu-
jąca klasówka, Dzieci bez problemu poradziły 
sobie ze wszystkimi pytaniami.  Każdy uczest-
nik spotkania otrzymał  upominek od  burmi-
strza Andrzeja Chanieckiego.

Zaduszki 
nauczycielskie

- Listopad to czas refleksji i zadumy 
nad przemijaniem, czas, kiedy wspomi-
namy naszych bliskich, którzy odeszli, 
także zmarłych nauczycieli i pracowni-
ków naszej szkoły – powiedziała Edyta 
Gwoździk, która razem z Anetą Surowiec-
ką już po raz kolejny przygotowała przed-
stawienie poetycko–muzyczne w Zespole 
Szkół nr1.

Przybyłych na program artystyczny 
przywitała wicedyrektor Jolanta Gubernat 
słowami: - Kochani, to już kolejne takie 
spotkanie. Przez te wszystkie lata lista osób, 
które pracowały w naszej szkole, a już nie 
ma ich wśród nas, niestety, powiększyła się. 
Najważniejsze jednak jest to, że my o nich 
pamiętamy. Polonistki Edyta Gwoździk i 
Aneta Surowiecka każdego roku w listopa-
dzie przygotowują takie spotkanie, na któ-
rym możemy oddać im hołd, wyrazić nasz 
szacunek i pamięć.

Uczniowie z Grupy Małych Form Te-
atralnych zaprezentowali niezwykle nastro-
jowe i refleksyjne wiersze Haliny Poświa-
towskiej, ks. Jana Twardowskiego, Wisławy 
Szymborskiej. Natomiast uczniowie z Gru-
py Wokalnej wykonali piosenki z repertu-
aru Krystyny Prońko, grupy Dżem, Ewy 
Farnej, Urszuli.

Scenografia w stonowanych jesiennych 
barwach, zapalone świece, zdjęcia w kolo-
rze sepii, anioły, które wypełniły przestrzeń 
stanowiły znakomite tło dla tego pełnego 
zadumy programu.

W bierzącym roku artystycznym wo-
kaliści ze Studia Piosenki Opatowskiego 
Ośrodka Kultury odnoszą sukcesy. W dniu 
10 listopada w Domu Kultury we Włosz-
czowie odbyły się przesłuchania elimi-
nacyjne do XIII edycji Ogólnopolskiego 
Festiwalu Dzieci i Młodzieży TĘCZOWE 
PIOSENKI JANA WOJDAKA, w których 
udział brała młodziutka wokalistka Studia 
Piosenki - Barbara Chrapek. 

Otrzymała ona nominację do drugiego 
etapu, który odbywał się 16 i 17 listopa-
da w Nowohuckim Centrum Kultury w 
Krakowie. Basia brała udział w Koncercie 
Galowym i z pośród kilkudziesięciu fina-
listów z całej Polski, reprezentowała nasze 

miasto.
Kolejny konkurs odbył 

się 27 listopada w Nowej Dę-
bie - eliminacje wstępne do VI 
Konkursu Piosenki z lat 70, 80 
i 90 „ŚPIEWAMY PRZEBOJE 
NASZYCH RODZICÓW”. 
Opatów reprezentowało 7 wo-
kalistek - Marta Mruk, Patrycja 
Rozmus, Agata Soja, Natalia 
Dziama, Natalia Pyszczek, Wik-
toria Marzec, Kinga Brodawka. 
Do drugiego etapu, koncertu fi-
nałowego -  4 grudnia, zakwalifi-
kowały się Marta Mruk, Patrycja 
Rozmus i Agata Soja. Dziewczęta 
zaprezentowały wysoki poziom 
artystyczny, ambitny repertuar 
i wyśpiewały wysokie miejsca na 
podium. I miejsce zajęła Marta 
Mruk z piosenką NIE OPUSZ-
CZAJ MNIE, którą wykonywa-
ła w języku francuskim, III miej-
sce Patrycja Rozmus z piosenką 
WOMEN IN LOVE.

Sukces 
Studia Piosenki
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Porządek na cmentarzu 

Kwesta na groby bohaterów

Cmentarz parafialny w Opatowie  jest 
wpisany do rejestru zabytków -  Nr 380/A 
z dnia 17 czerwca 1988 r. Porządek regu-
luje opracowany regulamin, który jest za-
wieszony na bramie cmentarnej i zamiesz-
czony na stronie internetowej.

Obecnie na cmentarzu parafialnym 
w Opatowie wykonywane są intensywne 
porządki związane z jego inwentaryzacją. 
W tym roku kupiony został program "Inte-
raktywny Administrator Cmentarzy". Uru-
chomiona też została strona internetowa 
cmentarza wraz z wyszukiwarką osób po-
chowanych - "Grobonet" – adres strony: 
www.polskie-cmentarze.com/opatow/
grobonet

Program komputerowy
Firma ArtLook Gallery s.c. z Mikoło-

wa opracowała na podstawie bazy danych, 
przygotowanej przez studentów Wojskowej 
Akademii Technicznej program kompu-
terowy  do obsługi cmentarza. Zadaniem 
firmy było między innymi wprowadzenie 
danych do programu komputerowego, wy-
konanie i dołączenie do programu zdjęć na-
grobków z przybliżenia oraz import zdjęć 
z oddalenia. Firma wykonała także mapę 
cmentarza w oparciu o digitalizację (wpro-
wadzenie do pamięci komputera tradycyj-
nych materiałów archiwalnych w postaci 
danych cyfrowych),  zawierającą kształt 
cmentarza, oznaczenia sektorów, rzędów, 
numery grobów, aleje, pojedyncze groby, 
określenie wolnych miejsc mogących być 
rezerwacjami lub stanowić wolne miejsca 
do zagospodarowania. 

W programie komputerowym zamiesz-
czone zostały groby osób zmarłych do 2006 

r. Natomiast dane o grobach osób zmarłych 
w latach 2007 – 2012 z parafii św. Marcina, 
znajdują się w programie - pod adresem gro-
bu 0/0/1, zaś z parafii OO. Bernardynów 
- pod adresem grobu nr 0/0/2. Obecnie 
pilną sprawą jest aktualizacja programu, to 
jest wskazanie administratorowi cmentarza, 
gdzie są pochowane osoby, które zmarły w 
latach: 2007 -2012. 

Według programu na cmentarzu znaj-
duje się: 4561  grobów, w których pocho-
wanych jest 7416  osób (stan z 2006 r.). 
Stan obecny  pochowanych -  8 100 osób.

Koszty
Na prowadzone inwestycje na cmenta-

rzu, wywóz i utylizację śmieci, wykonywa-
nie od kilku lat alejek z kostki granitowej, 
wierni z parafii św. Marcina, zobowiązali się 
wpłacać po 10 zł miesięcznie, co czynią od 
dwóch lat. Z obowiązku tego wywiązuje się 
ok. 15 proc. wiernych. Ponadto na wywóz 
nieczystości z cmentarza, wierni w parafii 
św. Marcina składają ofiary na tacę w każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca. Z kolei, z para-
fii OO. Bernardynów, składana jest ofiara, 
tak zwana cegiełka, w wysokości 100 zł, 
wpłacana z racji pogrzebu. 

Ponadto na utrzymanie cmentarza prze-
znaczane są środki, które wierni z obu para-
fii wpłacają jako tzw. „pokładane”. Kwota ta 
wynosi 400 zł  na 20 lat. W ciągu ostatnich 
5 lat,  opłaty „pokładnego” uregulowało 

115 rodzin z parafii św. Marcina i 21 rodzin 
z parafii OO. Bernardynów. Koszty zwią-
zane z utrzymaniem cmentarza znacznie 
przekraczają ofiary składane przez wiernych 
z obu parafii.

Dla porównania należy dodać, że zgod-
nie z zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 paź-
dziernika 2012 roku w sprawie opłat za ko-
rzystanie z gminnych obiektów i urządzeń 
Cmentarza Komunalnego w Ostrowcu 
Świętokrzyskim opłata za wykup wcze-
śniejszy placu pod grób murowany (tzw. 
„pokładne”) wynosi 2.230 zł a wykup 1 metra 
kwadratowego dodatkowego placu, np. pod 
ławkę - 1.800 zł. 

Opłaty na cmentarzach komunalnych w 
Sandomierzu i Kielcach są jeszcze wyższe.

Planowane inwestycje
Jest pilna potrzeba wykonania parkin-

gu przy cmentarzu. Wczesną wiosną, po 
otrzymaniu zgody od Konserwatora Woje-
wódzkiego, planowane są prace związane z 
usuwaniem drzew, które zagrażają bezpie-
czeństwu grobów. Jeśli będą środki, będą 
kontynuowane prace przy montażu kolej-
nej alejki z kostki granitowej. Należy pilnie 
myśleć o nowym cmentarzu, gdyż obecny 
jest już wypełniony grobami.

1 listopada, we Wszystkich Świętych, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej 
zorganizowało kwestę na miejscowym cmentarzu. Ogółem udało się zebrać 3920 zł. 

- Planujemy odrestaurować groby bo-
haterów okresu powstania styczniowego, 
miejscowego lekarza i społecznika Ludwika 
Bukowieckiego i bohaterskiego Naczelnika 
Powiatu Opatowskiego Leona Lochmana – 
mówi wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Żychowski. 

Na cmentarzu kwestowali członko-
wie TPZO i radni Rady Miejskiej: Irena 
Szczepańska, Wojciech Gdowski, Maria 
Kasprzycka, Roman Marchewka, Grażyna 
Arczewska, Izabela Bajak, Wiesław Baka, 
Mirosław Polak, Krzysztof Kawalec, An-
drzej Żychowski.

Poprzednia kwesta odbyła się trzy lata 
temu. Zebrano wówczas 4154 zł. Za pie-
niądze odrestaurowano pod kierunkiem 
miejscowego artysty Stanisława Kwiatkow-

skiego pomnik honorowego obywatela 
Opatowa, znanego działacza społecznego 
Seweryna Horodyskiego. W odnowie gro-
bowca partycypował Bank Spółdzielczy w 
Kielcach oraz rodzina z Warszawy. 
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z kart historii

Niełatwo było znaleźć kogoś, kto był 
świadkiem historii i kto zechce przekazać 
fragment swojego życia; trudny i bolesny, 
bo lata wojny tylko taki niosą ciężar. Moja 
bohaterka o niektórych wydarzeniach ze 
swego życia nie była w stanie opowiadać 
nawet teraz. Zgodziła się na rozmowę ze 
mną, być może po to, by ocalić swoje wspo-
mnienia, by przekazać innym fragment hi-
storii. 

Pani Henryka Łazarz 
mieszka w Opatowie, w 
skromnym domku nad 
niewielką rzeczką, zwaną 
przez miejscowych Łu-
kawką. Wnętrze domu 
nie przypomina domu 
bohatera, na ścianach nie 
ma zdjęć i innych ważnych 
pamiątek; te ukryte są głę-
boko w szufladzie, jakby 
można było tylko od świę-
ta z nimi obcować, zresztą 
i tych jest niewiele. 

Oddaję głos bohaterce opowieści:
„Nazywam się Henryka Maria Łazarz, 

moje rodowe nazwisko to Strzelec. Urodziłam 
się 15 stycznia 1919 r. w Ostrowcu Święto-
krzyskim, w rodzinie kolejarza. Ojciec praco-
wał na kolei w Kielcach, Ćmielowie i Ostrow-
cu, matka zaś była gospodynią domową.

Przed wojną uczyłam się w dziecięcej 
szkole zawodowej w Ostrowcu, z której zrezy-
gnowałam po 2 latach nauki, by pomóc matce 
po śmierci ojca. Pracowałam w Warszawie w 
Zakładzie Psychiatrycznym przy ulicy Gór-
skiej, potem w Zakładzie Ginekologiczno-Po-
łożniczym przy ulicy Długiej.

3 maja 1939 r. widziałam defiladę z 
udziałem marszałka Edwarda Śmigłego-Ry-
dza. Mając 20 lat wyszłam za mąż za oficera 
wojska polskiego Zbigniewa Drożdżewskiego. 
Mieszkaliśmy w Rembertowie u jego rodzi-
ców. Córkę Basię urodziłam już w wojnę, 5 
stycznia 1940 r.

Wojna to dla mnie lata pracy podziem-
nej, aresztowania, tułaczka z Basią, głównie 
po wsiach, i śmierć męża. W latach 1940 
-1945 byłam w Związku Walki Zbrojnej, 
gdzie pełniłam rolę kuriera-łącznika. Obra-
łam pseudonim Maria Zbyszkowa. Rozwo-
ziłam dokumenty i rozkazy po całej Polsce, 
nigdy jednak nie znałam ich zawartości. 
Nie znałam również prawdziwych nazwisk 
ani pseudonimów odbiorców. Ze względu na 
bezpieczeństwo nawet nie chciałam ich znać. 
Dowódcą mojej grupy był Sulima. W wojnę 
mieszkałam w rodzinnym domu, w Ostrow-
cu.

Widziałam wieszanych i rozstrzeliwa-

nych na rynku znajomych, nauczycieli, a na-
wet przyjaciół. Bali się wszyscy i każdy z osob-
na. Ja także byłam przepełniona strachem 
do granic możliwości. W domu ukrywałam 
Żydówkę, która była córką młynarza z Gór 
Wysokich koło Dwikóz. Ze względu na bez-
pieczeństwo po dwóch tygodniach mój mąż 
wywiózł ją do innej rodziny.

W domu była skrzynka kontaktowa. O 
każdej porze dnia i nocy musiałam być goto-
wa do drogi, by informacje przekazywać dalej. 
Niemcy obserwowali mój dom. Nieraz wyjeż-
dżałam do Warszawy. Podczas jednego z ta-
kich wyjazdów zostałam aresztowana w Ra-
domiu. W pociągu spotkałam moją koleżankę 
Julę. Gdy zbliżali się do nas Niemcy, rzuciła 
mi torebkę, w której była jej kenkarta. Nie 
chciała, by dowiedzieli się o jej pochodzeniu.

Bałam się, ale mimo to zachowałam 
zimną krew. Aresztowano i mnie, Niemka 
zaprowadziła mnie do dworcowej ubikacji. 
Miałam ze sobą torbę z ową kenkartą Julii. 
Będąc przez chwilę sama zastanawiałam się, 
co mam z nią poczynić, jak oddać koleżance. 
Wracając, trzymałam torbę pod ręką. Gdy 
przechodziłam obok Julki szepnęłam i rzuci-
łam jej torbę. Kamień spadł mi z serca.

Podczas aresztowania inni podpowiedzieli 
mi, abym paliła dużo papierosów. Twierdzili, 
iż pomoże mi to podczas badania lekarskie-
go. Wtedy nie bardzo rozumiałam, o co cho-
dzi. Rzeczywiście w czasie badań mdlałam i 
wymiotowałam od wypalonych papierosów. 
Uchroniło mnie to przed wysłaniem na roboty 
do Niemiec, z których mogłabym jużnigdy nie 
wrócić.

Po aresztowaniu przebywałam jednak 
dwa tygodnie w obozie pod Lublinem, gdzie-
pilnowali mnie granatowi. Na szczęście w 
ucieczce pomógł mi Polak - pomagier. Zapro-
wadził mnie do powrotnego pociągu i oddał 
kenkartę, którą wcześniej zabrali mi Niemcy. 
Moja tułaczka na tym się jednak nie skończy-
ła...

W przeddzień wigilii 1941 r. uciekłam z 
rodzinnego domu, który cały czas był pod ob-
serwacją Niemców. Ukrywałam się w Okali-
nie u Janickich i Michalskich. Żywność dostar-
czał mi Benek Nowakowski, który pracował w 
mleczarni. Dawał mi mleko, śmietanę, a cza-
sem nawet mięso. Od pana Niewójta dostawa-
łam mąkę. W czasie wojny nie chodziłam do 
kościoła, gdyż unikałam zbiorowych spotkań.

Nie chciałam, aby ludzie mnie znali. W 
tym celu ksiądz z parafii w Ptkanowie oraz 
wójt Michalski z Okaliry , u którego się ukry-
wałam, załatwili mi fałszywą kenkartę na 
nazwisko Terlecka.

Mój mąż Zbyszek był adiutantem Suli-
my. Używał pseudonimu Jan Kochański. O 
jego aresztowaniu i śmierci można było się do-

wiedzieć z dwóch obwieszczeń. Pierwsze mó-
wiło, że został aresztowany 17 XII 1943 roku, 
a drugie że został rozstrzelany 13 I 1944r.

Był ranek. Poszedł do Warszawy na tajne 
spotkanie do domu przy ulicy Walickiej. Wpa-
dli Niemcy i aresztowali jego i innych. Prze-
trzymywany był na Pawiaku. Gdy zobaczyłam 
obwieszczenie, poszłam do Warszawy do zna-
jomych. Dali mi 10 tys. złotych na wykupienie 
Zbyszka. Miała mi pomóc jego kuzynka Ame-
rykanka, która miała swoją kawiarnię, gdzie 
często bywali Niemcy. Z jednym z nich udało 
jej się załatwić wykupienie, jednak musiałam 
dostarczyć drugie 10 tys. Udało się uzbierać 
wystarczającą kwotę, jednak nie zdążyliśmy. 
Został rozstrzelany. Był to d!a mnie wielki 
cios, zostałam sama z dzieckiem. Miejsce po-
chówku męża do tej pory jest nieznane... Życie 
straciło dla mnie sens...

W domu rodzinnym pojawiałam się co 
jakiś czas, ale nie na długo. Obawiałam się 
aresztowania, gdyż dalej byłam poszukiwa-
na. Ukrywałam się w Nikisiałce Małej, Oka-
linie, Sandomierzu, Kielcach i Zagnańsku. 
Przetrwałam, choć było ciężko. W Opatowie 
znalazłam się pierwszy raz w 1941 r. 

Pod koniec 1944 r. Niemcy wysiedlili 
Opatów i okolice. Ludzie wracali jednak po 
zostawiony dobytek. Wówczas wielu ludzi 
aresztowano.

Zbliżał się front, zawiązywał się przyczó-
łek sandomiersko-baranowski. Ludzie wyko-
pali schrony pod ziemią. Samo wyzwolenie 
zastało mnie w rodzinnym Ostrowcu...

Po wojnie nie mogłam się ujawnić, gdyż 
osoby należące do ZWZ, później AK były re-
presjonowane. Dopiero w 1958 r. zapisałam 
się do ZBOWID-u, którego członkiem jestem 
do dziś. 14 lutego 2001 roku, zostałam awan-
sowana na podporucznika wojska polskiego w 
stanie spoczynku.”

Podczas rozmowy pani Henryka powie-
działa wiele pięknych, pouczających słów, 
które brzmiały prosto, jednak tak dogłęb-
nie na mnie podziałały, że postanowiłam je 
przytoczyć. Jej słowa uważam za naukę dla 
każdego z nas: 

Powinniśmy się kochać, żyć w zgodzie, 
tworzyć jedność i bez względu na warunki 
w jakich żyjemy szanować się, nie patrzeć na 
siebie wrogo. Przyjaźń i miłość są to tak silne 
uczucia, że pomogą w najgorszych cierpie-
niach i samotności. Kochajmy Polskę, bo ona 
jest jak nasza matka. Żyjemy nie w obcym, 
lecz własnym kraju i doceniajmy to. Niech 
młodzi pamiętają o bohaterach, którzy nie-
gdyś poświęcając swoje życie walczyli o to, aby-
śmy żyli bezpiecznie tak jak dziś. I chociaż lata 
upływają w nieubłagalnie szybkim tempie, to 
miejmy świadomość, że życie jest prawdziwym 
darem od Boga."

Wspomnienia spisała Aleksandra 
Praga, Samorządowy Zespół Szkół nr 1 - 

Gimnazjum nr 1, XI - XII 2009 r.

Wspomnienie łączniczki 
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stara fotografia

stycznie byli wszyscy jej synowie. Malowali, śpiewali, Kazimierz 
i Ryszard – zawodowo pracowali w operach i operetkach na Ślą-
sku.  

Na kolejnym zdjęciu jest Ju-
lia Cybulska, siostra żony Józe-
fa, pracowała w aptece u Świestowskiego w rynku. 

Zdjęcie z kwietnia 1959 r. -  od lewej Ryszard Cybulski, Eu-
geniusz Ledóchowski – komornik Sądu Rejonowego w Ostrow-
cu Świętokrzyskim, teść Ryszarda, matka Ryszarda Cybulskiego, 
Józefa Cybulska, Barbara Cybulska, z domu Ledóchowska, cór-
ka komornika.

Zdjęcie rodziny Cybulskich z około 1960 r., Barbara, Ry-
szard, synek Zbigniew.  Na koniec – zdjęcie przedstawiające Ry-
szarda Cybulskiego z żoną Barbarą, synem Zbigniewem w białej 
czapeczce na sankach, jego koleżankami i kolegami. 

Cybulscy to rodzina sędziowska, ojciec Józef był sędzią, 
Ryszard pracował w Opatowie jako sekretarz sądu. Obecnie to 
jeden z najstarszych emerytów Ministerstwa Sprawiedliwości w 
Polsce. 
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urzędnikiem starostwa. Kolejne zdjęcie 
– Józef Cybulski, sędzia grodzki, około 
1914 r., następne - Józef Cybulski, sędzia 

grodzki, około 1927 r. 
Ciekawe jest zdjęcie z 1937 r., które przedstawia uczniów 

7-klasowej Szkoły Powszechnej stopnia III w Opatowie Kielec-
kim. Ryszard miał już 17 lat, jest w górnym rzędzie, drugi nad 
księdzem. Kierownikiem szkoły był Jan Sarzyński, pracował 
ksiądz Wroniszewski, nauczyciele – Kosełkówna, Koziarski, 
pani Ułanowicz. Spośród uczniów rozpoznaje koleżankę Ol-
brycht.

Zdjęcie z 1951 r. - Opatów, są na nim: Różalski, Staszewska, 
Ryszard Cybulski – na samym dole. U góry – Staszewska. Na-
stępne zdjęcie z tego samego roku – na moście Ryszard Cybulski 
i jego kolega Cichoń z ulicy Stadionowej. 

Następnie jest fotografia Józefy Cybulskiej, żony Józefa, 
matki Ryszarda, Józefa i Kazimierza. Modnie uczesana i ubrana 
kobieta, w ciekawym kapeluszu. Prowadziła restaurację w rynku, 
była uzdolniona artystycznie, malowała, grała, śpiewała, robiła 
kursy gotowania. Uzdolnieni arty-

Z rodziny sędziowskiej
stara fotografia

cd na stronie poprzedniej

Ryszard Cybulski pokazuje zdjęcie członków orkiestry założonej w 
Opatowie na początku XX w. 

Jesteśmy w domu Ryszarda Cybulskiego w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim, rocznik 1920, syna Józefa, który w Opatowie był 
sędzią i żył w latach 1884  - 1933. To w tym domu, na zdjęciach 
rodzinnych kryje się historia Opatowa lat międzywojennych. 

Już pierwsze zdjęcie jest ważne dla miejscowej historii. Po-
chodzi z początku XX wieku, prawdopodobnie z 1902 r., znaj-
dują się na nim najznamienitsi obywatele Opatowa  tamtych 
czasów: Gnatowski, Wójcik, Janek Cybulski, Seweryn Horody-
ski, Stępniewski, Józef Cybulski, Olbrycht, Kuszewski, Maciej 
Cybulski. To zdjęcie przedstawia członków orkiestry w Opato-
wie. – Ojciec jest na zdjęciu w rzędzie górnym, trzeci od lewej, 
nad głową ma zaznaczony krzyżyk – pokazuje pan Ryszard.

W tradycji rodzinnej powtarzana jest wiadomość, że sędzia 
Józef Cybulski był założycielem tej orkiestry i przeprowadzał 
próby z jej członkami. Różni ludzi działali w zespole, także 
prości chłopi, którzy jednak dysponowali dobrym słuchem mu-
zycznym. Nie wszyscy znali się na nutach, ukończyli szkoły mu-
zyczne. Józef Cybulski wyłowił ludzi, którzy posiadali wrodzoną 
inteligencję muzyczną, słuch muzyczny.  Z tymi ludźmi stwo-
rzył wspaniałą grupę. Ta orkiestra witała prezydenta Ignacego 
Mościckiego, gdy przybył do Opatowa.

Następne zdjęcie z 1910 r. przedstawia trzech mężczyzn, 
pierwszy z lewej to sędzia  Józef Cybulski, jest też A. Szymański i 
St. Kubik, urzędnicy Starostwa Opatowskiego. Nie są znane ich 
pełne imiona. W tym czasie Józef jeszcze nie był sędzią, tylko 


