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Książkę tę dedykujemy mieszkańcom gminy 
Opatowiec, a  także tym wszystkim, którzy z  tej 
Ziemi wyrośli – i chociaż rozjechali się po świecie, 
to nadal noszą w swoich sercach jej ślady...

 Przeszłość to niezbędny fundament do budowa-
nia przyszłości – świadomej swoich korzeni i swoich 
tradycji. To baza każdej wspólnoty, zarówno tej naro-
dowej jak i  lokalnej. Poznawanie i  odkrywanie kart 
przeszłości jest niezmiernie ważne, buduje bowiem 
tożsamość narodową i tworzy więź społeczną. Pozwa-
la być dumnym z pięknych kart naszej historii.
 Sam Józef Piłsudski – tak bliski Ziemi Opatowiec-
kiej, naznaczonej śladami walk jego żołnierzy mówił: 
„Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – 
staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących 
dane terytorium”. Przestrzegał jednocześnie przed 
niebezpieczną amnezją historyczną. Raz zerwaną nić 
pamięci niezwykle trudno jest zawiązać na nowo... 
Wraz z jej pęknięciem bezpowrotnie ginie wielowie-
kowa tradycja, przekazywana dotąd z  pokolenia na 
pokolenie, degradacji ulega kultura – język, religia, 
obyczaje. Pozostaje destrukcyjna pustka.
 Wszak „historia jest nauczycielką życia”, musimy 
jednak chcieć i umieć się z niej uczyć. Historia, to jest 
ten bagaż doświadczeń, który właściwie podjęty, daje 
możliwość należytej oceny świata, wartości oraz rela-
cji dobra i zła.
 Na kartach tej książki staraliśmy się wydobyć 
z mroków dziejowych i ocalić od zapomnienia roz-
maite wydarzenia związane z tą Ziemią – od czasów 
najdawniejszych do współczesności. Na wydarzenia 
historyczne, ważne dla całego Narodu, patrzymy tutaj  
z perspektywy naszej niewielkiej gminy, małej Ojczy-
zny – Ziemi Opatowieckiej. W niej, jak w soczewce 
skupiają się narodowe dzieje, przemawiające do nas 
losami jej mieszkańców. Chcemy przypomnieć, choć-
by w  zarysie, ich dzieje indywidualne i  zbiorowe. 
Wszystko to jest dla nas bezcenne, bowiem poszerza 
wiedzę o tej Ziemi i o losach naszych Ojców, Dziad-
ków i Pradziadków, a co za tym idzie, także o nas sa-
mych, bo przecież „My z Nich wszyscy”...
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 W oddanym do rąk naszych Czytelników opraco-
waniu zamieściliśmy więc uchwycone na fotografiach 
– niejako zatrzymane w  czasie – twarze i  sylwetki 
dawnych i obecnych mieszkańców gminy.
 Odnajdziemy tutaj także uwiecznione na zdję-
ciach i rycinach znajome miejsca, obiekty i budowle, 
jednak często pokazane w innej odsłonie i zaprezen-
towane w innych ujęciach... Niektóre z nich, pieczo-
łowicie odnowione, dotrwały do naszych czasów. Po 
innych już nie ma śladów, a  jedynym materialnym 
dowodem ich istnienia są właśnie owe zdjęcia i  ry-
sunki sprzed lat...
 Te bezcenne fotografie – z wczoraj, sprzed półwie-
ku a nawet sprzed stu lat – rozmaite ślady wydobyte 
na światło dzienne pracą naukowców i archeologów, 
odnalezione dokumenty, fragmenty wspomnień tutej-
szych mieszkańców oraz sporządzone na tej podsta-
wie opracowania, dają świadectwo bogatych dziejów 
tej Ziemi oraz losów jej mieszkańców.
 Dopiero w chwilach trudnych, wręcz grożących 
egzystencji narodu, dostrzegamy i właściwie ocenia-
my jego dojrzałość. Tak było zarówno przy zrywach 
powstańczych, jak i  wojnach światowych, w  niedoli 
głodu i nędzy. Zaplatały się przecież ścieżki ważnych 
dla Rzeczpospolitej wydarzeń, wiodące przez miejsca 
nam znane i bliskie. Możemy ukazać zarówno bohate-
rów walk jak i ofiarę, poniesioną przez społeczeństwo, 
w tym zniszczenia i biedę.
 Niniejsza publikacja wydana została staraniem 
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec 
oraz Gminy Opatowiec. Wykorzystano w niej zarów-
no materiały należące do Gminy, jak i te stanowiące 
dorobek własny Stowarzyszenia, a  także zbiory pry-
watne udostępnione przez osoby związane z  naszą 
Gminą, za co serdecznie dziękujemy.
 W odpowiedzi na życzliwe przyjęcie przez Czy-
telników wydanej przed sześciu laty publikacji Gmina 
Opatowiec – wczoraj i dziś, a także wobec powtarza-
jących się pytań o możliwość ponownego jej druku, 
postanowiliśmy zamieścić obszerne fragmenty wspo-
mnianego opracowania w  niniejszej pracy (przede 
wszystkim rozdział Z kart historii). Zachowując pier-
wotne brzmienie tekstu, wzbogaciliśmy go o  nowe, 
odnalezione dokumenty, zdjęcia i ryciny.
 Nasza publikacja składa się z dwóch części: hi-
storycznej i współczesnej (a w zasadzie współczesno-
-historycznej). Cofając się, sięgnęliśmy okresu neo-
litu i  początków tutejszego osadnictwa. Następnie 
przeszliśmy przez czasy Piastów i Jagiellonów – okres 
potęgi i chwały I Rzeczpospolitej – docierając do jej 
schyłku i  dramatycznego upadku w  końcu XVIII 
wieku. Obserwując dramat zaborów i  powstańcze 
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Z KART HISTORIIzrywy niepodległościowe XIX stulecia, zatrzymali-
śmy się na roku 1918 i odzyskaniu upragnionej nie-
podległości, która jednak, jak pokazał czas, nie trwa-
ła długo. Następny przystanek dziejowy, to rok 1939 
– i kolejna tragedia wojenna, która znów naznaczyła 
tę Ziemię swoimi dramatycznymi śladami. A potem 
doszliśmy do lat powojennych; okresu mozolnej od-
budowy ze zgliszcz i ruin, uczenia się życia na nowo 
– zwyczajnej codzienności już w  innych realiach 
politycznych i społecznych. Potem przyszły kolejne 
zmiany – ot, życie...
 W części publikacji poświęconej czasom współ-
czesnym skoncentrowaliśmy się na „walce” o pamięć 
zbiorową, skupiając uwagę na upamiętnianiu dzie-
jów Ziemi Opatowieckiej – zarówno tych najdaw-
niejszych, jak i  tych bliższych. Przypomnieliśmy 
postaci, które znacząco zapisały się na kartach histo-
rii, zaprezentowaliśmy rozmaite formy aktywności 
społeczno-kulturalnej, organizacje i stowarzyszenia 
– działające czasami od kilku pokoleń. Pokazaliśmy, 
w  jaki sposób dbamy o  Miejsca Pamięci, zabytki 
i obiekty historyczne.
 Można zauważyć, że w  tej części opracowania 
współczesność raz po raz przenika się z  historią. 
Zwróćmy uwagę, jak bardzo My – Polacy i  My – 
Mieszkańcy Ziemi Opatowieckiej jesteśmy wrośnięci 
w nasze dzieje. Te najdawniejsze dzieje możemy po-
znawać na bieżąco dzięki pracy grupy archeologów 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy od pięciu już lat 
prowadzą wykopaliska w naszej gminie. Wiemy już, 
że na terenie dzisiejszych Rzemienowic istniała duża 
osada, której widoczne ślady zachowały się do czasów 
współczesnych.
 Przywołując postaci historyczne, chronolo-
gicznie należy zacząć od osoby Andrzeja Świerada, 
pierwszego polskiego świętego, który – według wie-
lu źródeł – miał urodzić się właśnie w Opatowcu. Tu 
od prawieków bije jego źródełko, przy którym święty 
eremita znów ma swoją pustelnię – powstałą w roku 
2018 kapliczkę.
 Jednak szczególną uwagę na kartach tej książki 
poświęciliśmy upamiętnianiu wydarzeń ostatnich stu 
lat: doświadczeniom I a także II Wojny Światowej. Na 
ich czoło wysuwają się uroczystości zorganizowane 
w  stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, 
w których wspólnie braliśmy udział. W sposób szcze-
gólny upamiętniliśmy wówczas postać Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego, przypominając o  jego związkach 
z Ziemią Opatowiecką.
 W niniejszej publikacji wspominamy także o cy-
klu bardzo ważnych zadań realizowanych przez nas, 
wspartych przez Ministra Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego: o wystawach, koncertach i odczytach, 
zwieńczonych uroczystością nadania sztandaru Szko-
le Podstawowej w Opatowcu. W tym miejscu należy 
podkreślić zaangażowanie zarówno wszystkich osób 

realizujących projekt, jak i wielkiej grupy jego uczest-
ników, co wyraźnie pokazuje społeczną akceptację 
tego rodzaju działań.
 Przypomnieliśmy uroczystość odsłonięcia po-
mnika Pamięci żołnierzy alianckich, załogi zestrzelo-
nego w 1944 roku nad polami Krzczonowa samolotu 
bombowego Liberator B24J, w  której wzięły udział 
setki mieszkańców gminy oraz goście z  całej Polski 
i  świata. Zorganizowanie tej uroczystości świadczy 
o naszej chęci docierania do prawdy i jej upamiętnia-
nia dla potomnych. Zależy nam, aby pamiętano za-
równo o wojennym bohaterstwie polskich żołnierzy, 
pomocy żołnierzy alianckich, jak i  o  odwadze oko-
licznej ludności, która z narażeniem życia własnego 
i swoich rodzin, uratowała ocalałego lotnika.
 W kontekście dramatu II wojny światowej przy-
pomnieliśmy osobę pochodzącego z Kociny księdza 
Franciszka Pluty – „Ojca tysiąca sierot”, kapelana w ar-
mii Władysława Andersa oraz jego nieoceniony wkład 
w ocalenie i wyprowadzenie w czasie wojny z Nieludz-
kiej Ziemi setek polskich dzieci.
 Wreszcie, przybliżyliśmy zmagania wojenne pro-
wadzone na naszych terenach przez żołnierzy Józefa 
Piłsudskiego i żołnierzy Września ’39 (oraz Partyzan-
tów), których areną walk była Ziemia Opatowiecka. 
Dziękujemy Pani dr hab. Monice Stankiewicz-Kopeć, 
prof. AIK za opracowanie poświęcone Wojennym 
dziejom wsi Ksany i okolicznych miejscowości.
 Z  tego miejsca pragnę podziękować wszystkim 
Osobom, które przyczyniły się do powstania tej pu-
blikacji. Traktuję ją jako dobro wspólne, będące wy-
tworem pracy, cierpliwości i poświęcenia wielu Osób. 
Zdaję sobie sprawę, że chociaż przedstawione w niej 
wydarzenia stanowią jedynie zarys prawdy – ze wzglę-
du na niedostatek materiałów i źródeł – to jednak li-
czę, że przybliżą nas nieco do niej, będąc zachętą do 
dalszego pogłębiania wiedzy.

*
 Na kartach niniejszej książki staraliśmy się poka-
zać, że Ziemia Opatowiecka posiada długą i bogatą 
historię – niełatwą i  zmienną, tak jak dzieje naszej 
Ojczyzny, a  także, iż ma interesującą współczesność 
i ciekawe perspektywy.
 Sam Opatowiec – stanowiący centrum tej Ziemi 
– na przestrzeni swoich dziejów doświadczał zarów-
no swoich wzlotów, jak i  upadków. Na przestrzeni 
wieków zmieniał się także jego status, między osadą 
wiejską a miastem. Niedawno uczestniczyliśmy w pa-
miętnej uroczystości związanej z odzyskaniem przez 
Opatowiec praw miejskich (1 stycznia 2019 roku), 
utraconych ukazem carskim po upadku Powstania 
Styczniowego. Obecnie jesteśmy najmniejszym mia-
stem w Polsce.

Z życzeniami miłej lektury,
Sławomir Kowalczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec
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Początki osadnictwa

Na terenach obecnej gminy Opatowiec, zajmu-
jącej żyzne ziemie położone u  zbiegu dwóch 
dużych rzek – Wisły i Dunajca – znaleźć moż-
na ślady kultur prehistorycznych i starożytnych 
plemion. Najstarsze znane świadectwa obecno-
ści człowieka na tym obszarze pochodzą z epoki 
kamiennej (5200–3700 przed Chr.) – stanowiska 
archeologiczne z tego okresu znajdują się na te-
renie Chwalibogowic i Kraśniowa, a pojedyncze 
kamienne narzędzia znajdowano również w Ła-
wach, Rogowie i  Senisławicach. Około połowy 
III tysiąclecia przed Chr. pojawiła się na tych 
terenach ludność należąca do kultury cerami-
ki sznurowej – naczynia ceramiczne zdobione 
przed wypaleniem odciskami sznura w  mo-
krej glinie znaleziono na początku XX  wieku 
w Ksanach, a w latach sześćdziesiątych odkryto 
grobowiec tej kultury w  Kobieli. W  grobowcu 
znaleziono puchar, fragment amfory, polerowa-
ny kamienny topór, płaską siekierkę z kamienia 
sieciechowskiego i  kamienną płytę pochodzącą 
przypuszczalnie z  Sudetów. Z  epoki brązu (ok. 
1300 przed Chr.) pochodzi odkryte w latach sie-
demdziesiątych XX wieku w Opatowcu w pobli-
żu Kozackiego Błonia cmentarzysko popielnico-
we kultury łużyckiej (ok. 700–400 przed Chr.), na 
którym zespół archeologów przebadał około 270 
grobów; cmentarzysko z tego okresu istniało też 
w  Trębaczowie. W  okolicy obecni byli również 
Celtowie – w Ławach odnaleziony został grobo-
wiec z III wieku przed Chr., którego wyposaże-
nie, między innymi piękna żelazna zapinka oraz 
naczynia, znajduje się obecnie w Muzeum Arche-
ologicznym w Krakowie. Nieco późniejsze wpły-
wy rzymskie potwierdza znaleziony w  Chwali-
bogowicach denar Antoninusa Piusa (II wiek po 
Chr.) oraz znajdujący się w  Muzeum Okręgo-
wym w Sandomierzu żelazny grot z pogranicza 
Ław i Urzut. W Jakuszowicach nad Nidzicą koło 
Kazimierzy Wielkiej odkryto natomiast grobo-
wiec namiestnika Hunów, którzy przywędrowali 
na te ziemie u schyłku starożytności.
 Po rozbiciu państwa Hunów przez plemio-
na germańskie dotarli tu ze wschodu Słowianie, 
tworząc z czasem silny organizm polityczny na-
zywany państwem Wiślan. Jednym z ośrodków 
obronnych Wiślan był położony w widłach Du-
najca i Wisły Demblin, gdzie na obszarze dziesię-
ciu hektarów odkryto ślady osady z VI–VII wie-

ku oraz późniejszego grodziska (IX–XI  w.), 
zniszczonego przez ogień. Pod koniec IX wieku 
kraj Wiślan znalazł się pod panowaniem wład-
ców wielkomorawskich, a potem węgierskich, aż 
wreszcie około roku 990 został przyłączony do 
państwa Mieszka I.

 ▲ Popielnice i naczynia przystawne odkryte w grobie z Ław (ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie, fot. Agnieszka Susuł)

 ▼ Zapinka z grobu ciałopalnego kultury pomorskiej z Ław (ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie, fot. Agnieszka Susuł)

 ▲ Denar rzymski (ok. 138-141) znaleziony przez 
Seweryna Łukasika i przekazany gminie Opatowiec

 ▼ Rycina złotej zawieszki znalezionej w Rzemienowicach 
z III-IV w.n.e. (wyk. Magdalena Okońska-Bulas)
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Pod rządami Piastów
i Jagiellonów

Pod koniec X wieku urodził się pierwszy znany 
z imienia mieszkaniec tych terenów, a zarazem 
pierwszy święty wywodzący się z ziem polskich 
– święty Andrzej Świerad, nazywany czasem An-
drzejem Żurawkiem. Przypuszczalnie miał on 
swoją pustelnię na terenie dzisiejszego Kraśnio-
wa, na tak zwanych Wrzosach. Pobliska osada, 
w której miał się urodzić święty, dogodnie poło-
żona u zbiegu Wisły z Dunajcem i przebiegają-
cych wzdłuż tych rzek traktów, pełniła wówczas 
funkcję ośrodka wymiany handlowej. W okolicy 
znajdowały się obronne grodziska – w  dzisiej-
szym Wyszogrodzie, Krzczonowie i  Demblinie 
– oraz osady na terenach obecnych Ław, Urzut, 
Rogowa i  Trębaczowa oraz Chwalibogowic, 
Kraśniowa i  Senisławic. W  roku 1085 księż-
na Judyta, żona księcia Władysława Hermana, 
nadała niewielką jeszcze handlową osadę opac-
twu benedyktynów w Tyńcu. Ówczesnej nazwy 
miejscowości „z targiem, karczmą i przewozem” 
niestety nie znamy, ale dokument sporządzony 
około 1123 roku przez legata papieskiego Idziego 
i  wymieniający posiadłości benedyktyńskie na 
terenie ówczesnego państwa polskiego nazywa 
ją już Opatowcem. W dokumencie legata Idzie-
go wśród przyznanych klasztorowi osadników 
wymieniony został także niejaki Chrost, którego 
uważa się za zasadźcę Chrustowic. Opatowiec 
pozostawał własnością opactwa tynieckiego nie-
mal do końca XVIII wieku.
 W  czasach wczesnopiastowskich miejsco-
wość należała do kasztelanii wiślickiej położonej 
na styku prowincji sandomierskiej i krakowskiej. 
Po śmierci Bolesława Krzywoustego w  1138 
roku i  podziale państwa na dzielnice znalazła 
się w dzielnicy krakowskiej, a następnie w roku 
1146 – sandomierskiej. Szczególne znaczenie dla 
rozwoju obu tych dzielnic miały rządy księcia 
Bolesława Wstydliwego (1226–1279), który jed-
nym z priorytetów swojej polityki wewnętrznej 
uczynił rozwój miast. To właśnie Bolesław lo-
kował na prawie magdeburskim Kraków, Boch-
nię, Jędrzejów, Nowy Korczyn i  inne miasta, 
a w roku 1271 także Opatowiec. Ówczesny opat 
klasztoru tynieckiego Modlibóg otrzymał wów-
czas pozwolenie lokacji miasta w będącej w jego 
posiadaniu osadzie targowej.

 W nowym mieście krzyżowały się szlaki ku-
pieckie wiodące wówczas ze wschodu na zachód 
(szlak ruski) i z południa na północ (szlak wę-
gierski). Ich przebieg właśnie przez Opatowiec 
potwierdzają kodeks dyplomatyczny klaszto-
ru w Tyńcu z roku 1275 (wspomina o odcinku 
Opatowiec–Nowy Korczyn) oraz przywilej dla 
mieszczan sądeckich, których księżna Kinga 
zwolniła ich w 1278 roku z opłat celnych w Woj-
niczu, Opatowcu i Nowym Korczynie. Pośred-
nim świadectwem, że szlak przebiegał lewym 
brzegiem Wisły są kościoły poświęcone św. Mi-
kołajowi, patronowi kupców, w Wiślicy i Starym 
Korczynie, a także w Bejscach i Solcu. Droga ru-
ska, mająca swój początek w Kijowie, pokrywała 
się z ówczesnym szlakiem pielgrzymek do grobu 
św. Jakuba w Santiago de Compostela – tak zwa-
ną Via Regia, czyli Drogą Królewską, przecina-
jącą Europę ze wschodu na zachód; za rządów 
Jagiellonów przez Opatowiec przebiegał szlak łą-
czący Kraków z Wilnem – odtwarzana dziś Via 
Jagiellonica, czyli Droga Jagiellońska.
 W stuleciach XIV–XVI Opatowiec był mia-
stem niewielkim, zamieszkiwanym przez 600–
1000 osób. Mieszczanie opatowieccy utrzymy-
wali się przede wszystkim z handlu i rzemiosła. 
Dość liczne wzmianki o miejscowych rzemieśl-
nikach pojawiają się w źródłach już pod koniec 
XIV  wieku: w  1385 roku jednym z  rajców był 
stelmach Hanko Peregrinus, ławnikiem – kowal 
Henryk, w 1398 roku w ławie miejskiej zasiadał 
szewc Wawrzyniec, w  1401 – kowale Sroczek 
i  Grzegorz, rzeźnik Klemens Czarny i  krawiec 
Wojciech. W późniejszych dokumentach wystę-
pują również młynarze, łaziebnicy, bednarze, ku-
śnierze, tkacze płótna, ślusarze i garncarze. Pod 
koniec XV wieku król Jan Olbracht ufundował 
szpital, czyli przytułek dla ubogich, mieszczący 
się przy dzisiejszej ulicy Szpitalnej.
 Na drugą połowę XIII wieku przypada udo-
kumentowany rozwój rzecznego transportu to-
warów – spławiano wtedy głównie zboże z Są-
decczyzny Dunajcem do Wisły. Na początku 
XIV wieku Nowy Sącz chciał również rozpocząć 
spław pochodzących z  Węgier miedzi i  żelaza 
Dunajcem i Wisłą do Torunia, ale w wyniku spo-
ru z Krakowem musiał się ograniczyć do trans-

 ▲ Potwierdzenie aktu nadania praw miejskich dla Opatowca z 15 maja 1271 roku, wydanego przez Bolesława Wstydliwego, 
dokumentem króla Kazimierza IV Jagiellończyka, wystawionym w dniu 6 października 1456 roku 

(Dokument ze zbioru Archiwum Narodowego w Krakowie; sygn. 29/657/1308)

 ▼ Potwierdzenie lokacji szpitala przez króla Władysława IV (1633)
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Potwierdzenie aktu nadania praw miejskich dla Opatowca z 15 maja 1271 roku, wydanego 
przez Bolesława Wstydliwego, dokumentem króla Kazimierza IV Jagiellończyka, wystawio-
nym w dniu 6 października 1456 roku

W Imię Pańskie amen. Na wieczną rzeczy pamiątkę. Aby błąd zapomnienia nie spowodował na przyszłość strat dla czy-
nów mijających w czasie, wypadło się zatroszczyć o dzieła królów i książąt i umocnić je dokumentami i podpisem świad-
ków. Dlatego my, Kazimierz, z Bożej Łaski król Polski i ziemi krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej i kujawskiej, 
wielki książę Litwy, pan i dziedzic Rusi, Pomorza i Prus, oznajmiamy treścią obecnego pisma wszystkim zainteresowanym, 
obecnym i przyszłym, którzy się z nim zapoznają, że za pośrednictwem wielebnego i bogobojnego Macieja opata tyniec-
kiego i umiłowanego kanonika krakowskiego została przedłożona naszemu majestatowi prośba, zawierająca przywilej 
miasta [należącego] do jego klasztoru, abyśmy dzięki wrodzonej łasce naszej wysokości raczyli go życzliwie uznać, za-
twierdzić, przyjąć, odnowić, umocnić i potwierdzić. Tu następuje treść całego przywileju, który dosłownie brzmi tak:

W Imię Pańskie amen. Ponieważ wedle prawa bożego każdemu dziełu należą się dwie nagrody, jedna niebieska i druga 
ziemska, dlatego my, Bolesław, z Bożej Łaski, książę krakowski i sandomierski, czynimy wiadomym tak obecnym jak i przy-
szłym, że dla czci Najświętszej Bożej Rodzicielki Dziewicy Maryi i świętych apostołów Piotra i Pawła oraz dla naszego zba-
wienia i ratunku dusz naszych rodziców, rozważając także i uwzględniając ciągłe i wierne posługi pana opata Modliboża 
jak i całego konwentu domu i klasztoru tynieckiego, przychyliwszy się do pokornych próśb tych, którzy w winnicy Pana 
Zastępów nie przestają stale się trudzić dla zbawienia ludzi, postanowiliśmy okazać tę naszą łaskawość, mianowicie, że 
w ich wsi, w której odbywa się targ – zwanej pospolicie Opatowiec – położonej nad brzegiem rzeki, zwanej pospolicie 
Wisła, w kasztelanii wiślickiej, przyznajemy im pełną i swobodną moc lokowania i ustanowienia miasta wedle prawa 
niemieckiego, uwalniając je wraz ze wszystkimi posiadłościami i jego przynależnym obszarem, na zawsze i na wieki od 
wszelkich danin, podatków, służebności, opłat i ciężarów prawa polskiego, przysługujących prawnie i rzeczywiście nam 
i kasztelanom oraz naszym wojewodom lub jakimkolwiek innym urzędnikom, ustanawiając je całkowicie zgodnie z prze-
pisem i wolnością prawa krakowskiego w ten sposób, że wszyscy jego goście i mieszkańcy, których tamże osadzi wspo-
mniany opat wraz ze swymi braćmi albo tymi, którym [posiadłości] sprzeda lub ustąpi, mają rządzić się i używać tego 
samego prawa, którym jest zarządzane i wyróżnione nasze miasto Kraków. I w ogóle pragniemy, aby w zakresie wszelkich 
postanowień i praw zwyczajowych cieszyli się oni tą samą wolnością, jaką cieszy się nasze miasto Kraków. Jeśli zaś pojawi 
się wątpliwość w jakichkolwiek artykułach tej wolności, należy wówczas odwołać się do przywileju powyższego miasta. 
Aby zaś nikt nie mógł podważyć tego naszego nadania i zarządzenia, poleciliśmy obecny dokument umocnić powagą 
naszej pieczęci.

Działo się to w Roku Pańskim tysiąc dwieście siedemdziesiątym pierwszym, dnia piętnastego maja, w obecności tych na-
szych szlachetnych i wyrażających na to zgodę [świadków], których imiona są następujące: pan Prokop kanclerz dworu, 
komes Warsch kasztelan krakowski, komes Janusz wojewoda sandomierski, komes Piotr wojewoda krakowski, komes 
Bolesław kasztelan wiślicki, komes Wawrzyniec łowczy z Kłobucka, który był pośrednikiem przy załatwianiu tej czynności 
prawnej. Wydane w Krakowie, ręką Twardosława kantora sandomierskiego i podkanclerzego naszego dworu.

My więc, wspomniany wyżej król Kazimierz, przychylając się łaskawie do wymienionych wyżej słusznych i rozsądnych 
próśb, powyższy przywilej, we wszystkich jego punktach, rozdziałach, artykułach, klauzulach i wszelkich postanowie-
niach, tak jak wspomniany już opat powyższego miasta dzierży, ma i posiada – mocą naszej królewskiej życzliwości 
zatwierdzamy, uznajemy, odnawiamy, umacniamy i potwierdzamy na wstępie obecnego pisma i chcemy, aby otrzymało 
ono moc wiecznej trwałości. W tym celu została przy nim zawieszona nasza pieczęć.

Działo się to w Krakowie, w ostatnią środę po święcie św. Franciszka wyznawcy, w Roku Pańskim tysiąc czterysta pięć-
dziesiątym szóstym, w obecności tamże wielebnego w Chrystusie ojca Tomasza, biskupa z Bożej Łaski oraz dostojnych 
i szlachetnych: Jana z Czyżowa kasztelana i starosty, Jana z Tęczyna wojewody, Krzesława z Kurozwęk kasztelana lubel-
skiego, Krzesława Wojszyka z Wójczy podkomorzego, Mikołaja Chrząstowskiego wojskiego krakowskiego i Jana Kuro-
patwy z Łańcuchowa podkomorzego lubelskiego i starosty chełmskiego oraz wielu innych świadków [wezwanych] do 
wyżej przyrzeczonych rzeczy. Wydane ręką wielebnego ojca pana Jana Lutka z Brzezia doktora obojga praw, sędziego 
delegowanego przez Stolicę Apostolską do rozpatrzenia spraw, archidiakona gnieźnieńskiego i szczerze nam umiłowa-
nego podkanclerzego Królestwa Polskiego.

[Relacja dostojnego Jana z Brzezia, doktora obojga praw,sędziego delegowanego przez Stolicę Apostolską,
archidiakona gnieźnieńskiego, podkanclerzego Królestwa Polskiego.]

Zapis w języku łacińskim – Potwierdzenia aktu nadania praw miejskich dla Opatowca z 15 
maja 1271 roku, wydanego przez Bolesława Wstydliwego, dokumentem króla Kazimierza IV 
Jagiellończyka, wystawionym w dniu 6 października 1456 roku

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Ne error oblivionis gestis sub tempore labentibus impo-
sterum pariat detrimenta, acta regum et principum provideri decrevit ea literarum apicibus et testium annotacione 
perhennari. Proinde nos Casimirus dei gracia Rex Polonie necnon terrarum Cracovie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, 
Cuiavie, magnus dux Lithuanie, Russie, Pomeranie, Prussie et dominus et heres significamus tenore presentium 
quibus expedit universis, presentibus et futuris horum noticiam habituris, quomodo per venerabilem et religiosum 
Mathiam Abbatem Thinecensem et canonicum Cracoviensem devotum dilectum nostre maiestati oblata petitio 
continebat civitatis privilegium monasterii sui infrascriptum de innata celsitudini nostre clemencia ratificare, appro-
bare, gratificare, innovare, roborare et confirmare dignaremur gratiose. Cuius quidem privilegii tenor de verbo ad 
verbum sequitur et est talis:

In nomine domini, amen. Cum secundum autoritatem divinam omni operi bono due mercedes debeantur, una 
eternalis et alia temporalis, hinc est, quod nos Boleslaus dei gracia Cracovie et Sandomirie Dux, notum facimus 
tam presentibus, quam futuris, quia ob reverentiam beatissime dei genitricis virginis Marie, et beatorum Petri et 
Pauli Apostolorum, nec non pro salute nostra et remedio animarum parentum nostrorum, et eciam consideratis 
et inspectis continuis et fidelibus obsequiis domini Modliborii Abbatis et tocius conventus domus atque cenobii 
Tynecensis piss suplicacionibus inclinati, qui in vinea domini Sabaoth non cessant frequenter pro salute hominnum 
laborare, hanc nostram graciam decrevimus faciendam, videlicet: quod in villa ipsorum forensi, que Opatowiec 
vulgariter appellatur, sita super rippam fluvii qui Visla vulgo dicitur, in Cactellatura Visliciensi locandi et faciendi ple-
nam et liberam damus potestatem sub jure Theutonioco civitatem, ipsam ab omnibus pensionibus, exactionibus, 
servitiis, solucionibus et convetudinibus juris Polonicalis, nobis seu Castellanis et Palatinis nostris, aut aliis quibu-
scunquue officiis, super eandem de jure vel de facto spectantibus et cum omnibus possessionibus et territorio 
ejusdem per omnia et perpetuo eximentes, et ponentes penitus ipsam sub forma et libertate juris Cracoviensis; ita 
ut omnes incole ipsius et inhabitatores, quos ibidem dictus Abbas locaverit cum suis fratribus, seu quibus vendi-
derit aut concesserit, eodem jure regantur et ulantur, quo civitas nostra Cracoviensis extat disposita et insignita. Et 
generaliter volumus, ut in omnibus conditionibus et consvetudinibus eadem gaudeant libertate, qua gaudent cives 
nostrii Cracovienses. Si vero in aliquibus ejusdem libertatis articulis fuerit dubitatum, ad predicte civitatis privilegium 
recurratur. Ne autem quispiam hanc nostram donacionem et concessionem valeat violare, presentem paginam 
nostri sigilli munimine duximus roborandam.

Aeta sunt autem hec anno domini Millesimo ducentesimo septuagesimo primo, Idus Maji. Presentibus his et con-
sencientibus nobilibus nostris, quorum ista sunt nomina: dominus Procopius Cancellarius curie, Comes Warsch 
Castellanus Cracoviensis, Comes Janusius Palatinus Sandomiriensis, Comes Petrus Palatinus Cracoviensis. Comes 
Boleslaus Castellanus Visliciensis, Comes Laurencius Venator de Klobucko qui fuit hujus negocii ordinator. Datum 
Cracovie per manus Twardoslai Cantoris Sandomiriensis et Subcancellarii curie nostre.

Nos igitur Casimirus Rex prefatus petitionibus prefatis tanquam iustis et rationabilibus benigniter annuentes privi-
legium prescriptum in omnibus suis punctis, capitibus, articulis, clausulis et conditionibus universis, prout modo 
memoratus Abbas opidum prefatum tenet, habet ac possidet de benignitate nostra regia ratificamus, gratificamus, 
innovamus, roboramus et presentis scripti proemio confirmamus, decernentes illud reddi perpetue firmitatis obti-
nere harum quibus sigillum nostrum presentibus est appensum testimonio literarum.

Actum Cracovie feria quinta proxima post festum sancti Francisci confessoris anno Domini millessimo quadrin-
gentesimo quinquagesimo sexto presentibus ibidem reverendo in Christo patre domino Thoma dei gracia episco-
po nec non magnificis ac generosis Johanne de Czysow castellano et capitaneo, Johanne de Thanczin palatino, 
Crzeslao de Kuroswanky castellano Lublinensi, Krzeslao Woyszyk de Woycza succamerario, Nicolao Chrzanstowsky 
tribuno Cracoviensi et Johanne Kuropathwa de Leczuchow succamerario Lublinensi ac capitaneo Chelmensi et 
aliis quam pluribus testibus circa premissa. Datum per manus reverendi patris domini Johannis Luthconis de Brze-
sze utriusque iuris doctoris, Sacri pallatii Apostolici causarum auditoris archidiaconi Gnesnensis et Regni Polonie 
vicecancellarii sincere nobis dilecti.

[Relacio illustris Johannis de Brzesze utriusque iuris doctoris sacri pallacii apostolici auditoris,
archidiaconi gneznensis et Regni Polonie vicecancellarii.]

Tłumaczenie – potwierdzenia aktu nadania praw miejskich dla Opatowca 
(prof. Krzysztof Pawłowski)

Zapis – potwierdzenia aktu nadania praw miejskich dla Opatowca
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portowania tą drogą jedynie soli. Sto lat później, 
w roku 1404 odnotowano w Opatowcu istnienie 
portu rzecznego będącego ośrodkiem handlu 
winem i drewnem.
 Równolegle z handlem rzecznym rozwijała 
się lokalna wymiana handlowa. W  1341 roku 
król Kazimierz Wielki potwierdził jarmark od-
bywający się w  Opatowcu w  dniu św. Jakuba, 
patrona tutejszej parafii. W roku 1470 król Kazi-
mierz Jagiellończyk nadał miastu drugi jarmark 
– na pierwszą niedzielę października. W  roku 
1639 król Władysław IV Waza ustanowił cztery 
następne: na Nowy Rok, pierwszą niedzielę po 
Wielkanocy, uroczystość Trójcy Świętej i święto 
Podwyższenia Krzyża. Pod koniec XIV  wieku 
dwór królewski stacjonujący na zamku w  No-
wym Korczynie zaopatrywał się przede wszyst-
kim w Opatowcu. Kupowano tu biały chleb (jak 
wynika z rachunków dworu – na specjalne ży-
czenie królowej Jadwigi), mięsa, łój, piwo, pieprz 
oraz owies. Pałac, w  którym zatrzymywali się 
królowie i dostojnicy, istniał również w samym 
Opatowcu, prawdopodobnie w okolicy dzisiej-
szej ulicy Krakowskiej. To w nim miał się leczyć 
zraniony na polowaniu król Kazimierz Wielki, 
chętnie zatrzymywali się tu również Jagiello-
nowie. W  XV stuleciu Opatowiec rywalizował 
z  Nowym Korczynem o  zjazdy szlacheckie. 
W  Opatowcu zjazd taki, zwołany przez króla 
Kazimierza Jagiellończyka w celu ogłoszenia po-
spolitego ruszenia na wypadek wojny z Węgra-
mi, odbył się w roku 1474. W tym samym roku 
król przyjął tu posłów weneckich, proszących 
o  pozwolenie na przejazd do Moskwy i  Persji, 
oraz wysłannika szacha perskiego, który nakła-
niał polskiego władcę do wojny z Turcją.
 Pierwsza wzmianka o opatowieckiej parafii 
pochodzi z  roku 1326, ale musiała ona istnieć 
znacznie wcześniej, przypuszczalnie na przeło-
mie XI i XII wieku. Jak na owe czasy była ona 
duża – około 1340 roku zamieszkiwało ją ponad 
3200 osób – a patronowali jej pierwotnie święci 
apostołowie Szymon i Juda oraz Jakub. W stule-
ciu XV miejscowy pleban sprawował duszpaster-
ską opiekę nad czternastoma miejscowościami: 
Chwalibogowicami, Chrustowicami, Kęsowem, 
Kobielą, Kraśniowem, Mistrzowicami, Pruską, 
Rzemienowicami, Urzutami i Wyszogrodem na 
lewym brzegu Wisły oraz Bieniaszowicami, Bi-
skupicami, Pałuszycami i Ujściem po jej prawej 
stronie. W wieku XVI Chrustowice, Kęsów, Ko-
biela i Wyszogród odnotowane są już jako nale-
żące do parafii w Rogowie. W latach 1513–1883 
Opatowiec był siedzibą dekanatu podlegającego 

prepozyturze wiślickiej i obejmującego dwadzie-
ścia parafii po obu stronach Wisły. Przy parafii 
istniało Bractwo Literackie zrzeszające piśmien-
nych mieszczan i związana z nim prebenda oraz 
szkoła, w której pierwsze nauki pobierało wielu 
znamienitych ludzi. W samym tylko XIV wieku 
dokumenty wymieniają kanonika gnieźnień-
skiego Hermana z Opatowca, dworzanina Kazi-
mierza Wielkiego Wojciecha z Opatowca i kuria-
listę rzymskiego Szymona z Opatowca; w wieku 
XV wielu wychowanków szkoły wpisało się do 
metryki Akademii Krakowskiej.
 Według relacji Jana Długosza już pod koniec 
XV wieku stał w Opatowcu częściowo murowa-
ny kościół parafialny. Opatowiecka świątynia, 
kilkakrotnie przebudowywana, wznosiła się na 
lessowej skale; w  XIX stuleciu zagrożona była 
obsunięciem się do wody i została rozebrana. Sie-
dzibę parafii przeniesiono do dawnego kościoła 
klasztornego, w którym znajduje się do dziś.
 Dominikanie byli w Opatowcu od roku 1283, 
kiedy to pod naciskiem księcia Leszka Czarnego 
opat tyniecki zgodził się na założenie w mieście 
klasztoru, nadając mu folwark i  pewną ilość 
ziemi. Zakonnicy utrzymywali się z  jałmużny 
i nadań od okolicznych mieszkańców, co budziło 
czasem niezadowolenie plebana, którego docho-
dy ulegały przez to uszczupleniu. Jedną z form 
pracy duszpasterskiej dominikanów była popu-
laryzacja modlitwy różańcowej – najprawdopo-
dobniej właśnie przy opatowieckim klasztorze 
powstało w  XV  wieku pierwsze w  Małopolsce 
bractwo różańcowe, dla którego w  roku 1671 
dobudowano przy klasztornym kościele kaplicę. 
Dominikanie mieli też nauczyć mieszkańców 
miasta budowy podziemnych tuneli – sieć przy-
stosowanych do spania podziemnych schronów 
została wykopana w podatnym lessowym grun-
cie po najeździe tatarskim w  1287 roku i  była 
wykorzystywana w razie zagrożenia, między in-
nymi podczas potopu szwedzkiego.
 Oprócz fary i  kościoła dominikańskiego 
istniał w  Opatowcu jeszcze drewniany kościół 
przyszpitalny pw. Ducha Świętego, ufundowany 
w XVI wieku, a pod koniec wieku XVIII roze-
brany na polecenie wizytatora diecezjalnego 
ze względu na ogólny zły stan techniczny. Przy 
drodze wiślickiej znajdowała się konsekrowana 
drewniana kaplica z XVI wieku pw. św. Urszuli 
i Towarzyszek, istniejąca jeszcze w wieku XVIII.

 ▶ Pismo z odciskiem papierowej pieczęci Panów Radnych 
Miasta Opatowca z 1633 roku (Dokument ze zbioru Archiwum 

Narodowego w Krakowie; sygn. 29/630/957)
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U schyłku świetności

Po trzech wiekach rozkwitu Opatowiec zaczął 
podupadać, w trudnym dla całej Rzeczypospo-
litej XVII stuleciu. Po przeniesieniu stolicy kra-
ju z Krakowa do Warszawy królowie bywali tu 
rzadziej, wojenne zawieruchy utrudniały rozwój 
rzemiosł i  handlu. Okoliczne tereny znacznie 
ucierpiały podczas potopu szwedzkiego – prze-
maszerowały tędy siejące spustoszenie wojska 
szwedzkie i  oddziały koronne, które przeszły 
na stronę najeźdźcy. Szczegółowych losów Opa-
towca w tym czasie nie znamy, ale kilkanaście lat 
po potopie, w roku 1673, mieszkało tu zaledwie 
241 osób. W roku 1702, w czasie wojny północ-
nej, przez okolicę znów ciągnęły wojska – tym 
razem polskie i saskie – zdążając na pole bitwy 
pod Kliszowem, a potem w niesławie się z niego 
wycofując.
 Wiosną 1772 roku nadwiślańskie miejsco-
wości ucierpiały wskutek największej od wielu 
lat powodzi, która okazała się pierwszym z kilku 
dużych wylewów – następne odnotowano w la-
tach 1774, 1775, 1787 i 1795. Powodzie te najbar-
dziej dotykały miejscowości po prawej stronie 
rzeki, ale wezbrany nurt podmywał również wy-
soki lewy brzeg, powodując obsuwanie się lesso-
wego urwiska, na którym wznosi się Opatowiec. 
W sierpniu 1772 w wyniku pierwszego rozbioru 
państwa polskiego na Wiśle wyznaczono nową 
granicę z Austrią. W związku z powodziami pod 
koniec lat siedemdziesiątych XVIII wieku wła-
dze Galicji zaczęły czynić przygotowania do ure-
gulowania ujścia Dunajca do Wisły. Gdy w 1779 
roku Austriacy rozpoczęli prace, zaniepokojeni 
ziemianie z województw krakowskiego i sando-
mierskiego złożyli petycję do Rady Nieustającej, 
domagając się interwencji. Po stronie polskiej 
sądzono, że Austriacy planują przekopać kanał, 
który skieruje Dunajec do Wisły już na wyso-
kości Rogowa, co zagroziłoby miejscowościom 
położonym na lewym brzegu, w  tym Opatow-
cowi. Do petycji załączono stosowną, choć nie-
zbyt wierną mapę. Pod koniec 1780 roku Rada 
Nieustająca, czyniąc zadość prośbom szlachty, 
wysłała do Opatowca specjalną komisję, która 
miała ocenić sytuację. Jej pracami kierował ma-
jor pontonierów Jan Krystian Lehman, który po 
zbadaniu sprawy sporządził szczegółowy raport 
i mapę pokazującą rzeczywiste plany Austriaków, 
w rzeczywistości niepowodujące zagrożenia dla 

lewego brzegu. Dzisiejszy bieg obu rzek wskazu-
je, że zaborcy zrealizowali swoje zamiary, ścina-
jąc zakola Dunajca i Wisły. Ponadto w raporcie 
major Lehman trafnie przewidział, że oberwanie 
się skały lessowej w Opatowcu to tylko kwestia 
czasu i że należałoby umocnić brzegi, by ocalić 
stojące na niej zabudowania, w tym dwa kościoły 
– murowany parafialny i drewniany szpitalny.
 W  latach siedemdziesiątych XVIII  wieku 
w Opatowcu żyło około 400 osób w 75 domach. 
Ludności powoli przybywało, tak że na początku 
XIX stulecia mieszkańców było około 600. Mniej 
więcej w tym czasie pojawiła się tu ludność ży-
dowska, przypuszczalnie w  związku ze zmianą 
właściciela miasta, bowiem w 1785 roku Opato-
wiec przestał być własnością przyłączonego do 
zaboru austriackiego opactwa benedyktynów 
w Tyńcu. Miasto należało przez kilka lat do skar-
bu państwa, a następnie do rodziny Walewskich. 
Ci ostatni próbowali poprawić nienajlepszą sy-
tuację miejscowości, starając się o przywilej na 
cotygodniowy jarmark, ale pomimo tych zabie-
gów Opatowiec podupadał coraz bardziej.

 ◀ Fragment listu do Stanisława Augusta 
w  sprawie prac regulacyjnych na Wiśle 
i Dunajcu w 1778 roku

 ◀ Opatowiec na mapie z 1678 roku

 ▼ Fragment Księgi Wójtowskiej z 1739 roku
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 ▲ Mapa mająca przedstawiać prace regulacyjne Austriaków przy ujściu Dunajca do Wisły dołączona do petycji szlacheckiej z 1780 roku

Rogów i Kocina

Równocześnie z Opatowcem rozwijały się ota-
czające go miejscowości. Większość z nich zo-
stała odnotowana w II połowie XV wieku przez 
Jana Długosza w  Liber beneficiorum dioecesis 
Cracoviensis, ale ich korzenie sięgają przeważ-
nie XII–XIII stulecia. Najlepiej udokumen-
towane są dzieje Rogowa i  Kociny, w  których 
miały swoje siedziby możne rody.
 Rogów należał w  średniowieczu do rycer-
skiego rodu Hińczów herbu Działosza, z  któ-
rego wywodzili się dworzanie Władysława 
Jagiełły i  Władysława Warneńczyka. Jeden 
z nich wziął udział w bitwie pod Grunwaldem 
i  był posłem królewskim, jeden z  jego synów 
przewodził wojskom biskupim w czasie bitwy 
z husytami pod Grotnikami nieopodal Nowego 
Korczyna i był oskarżany o romans z królową 
Zofią. To Hińczowie wybudowali we wsi pierw-
szy kościół parafialny, spalony podczas najazdu 
tatarskiego w 1241 roku. Po wygaśnięciu rodu 
w XV wieku Rogów był własnością Eustachego 
Sprowskiego herbu Odrowąż, a następnie kasz-
telana sandomierskiego, by wreszcie w połowie 
XVI stulecia przypaść w udziale Szafrańcom.
 Szafrańcowie puścili majątek w  dzierżawę 
przybyłemu z  Włoch Prosperowi Provanie, 
pierwszemu kierownikowi poczty królewskiej 
i zarządcy żup wielickich. Provana był ariani-
nem, jednym z wielu, którzy schronili się w Pol-
sce przed prześladowaniami we własnym kraju. 
Wspólnie z Szafrańcami zamienił kościół w Ro-
gowie na zbór, a w 1562 roku gościł w dzierża-
wionych dobrach przywódców ariańskich.
 Pod koniec XVI wieku rogowską świątynię 
przywrócili Kościołowi katolickiemu następ-
ni właściciele majątku, Firlejowie, w  których 
posiadaniu były w  tym czasie również Bejsce. 
W 1664 roku ufundowali oni w Rogowie szpi-
tal, czyli przytułek dla nędzarzy. W 1682 roku 
majątek nabył Jan Wawrzyniec Wodzicki, ulu-
bieniec Jana III Sobieskiego i weteran odsieczy 
wiedeńskiej. Wzniósł on w Rogowie dwór, po-
tocznie nazywany pałacem, a także rozbudował 
port rzeczny służący głównie do przeładunku 
zboża. W  Rogowie miał w  tym czasie gościć 
wracający spod Wiednia król Jan III Sobieski. 
Na pamiątkę swojego pobytu władca ofiarował 
srebrną puszkę do kościoła i posadził w dwor-

skim parku lipę, która przetrwała ponad dwa 
stulecia – dopiero w 1904 roku powalił ją wiatr.
 Po przedsiębiorczym Janie Wawrzyńcu 
właścicielem Rogowa został jego syn, Michał, 
urodzony w  1687. Michał Wodzicki był du-
chownym i  piastował różne godności kościel-
ne, od kanonika po administratora diecezji kra-
kowskiej i biskupa przemyskiego. Wodzicki do 
końca życia był bardzo blisko związany z Ro-
gowem. W 1719 roku wzniósł drugi spichlerz 
(przeniesiony w XIX wieku do Złotej Pińczow-
skiej, a obecnie znajdujący się w Muzeum Wsi 
Kieleckiej w  Tokarni koło Kielc). W  1734 za-
inicjował powstanie Bractwa Szkaplerza Naj-
świętszej Maryi Panny, a  cztery lata później, 
w  akcie dziękczynienia za koronację Augusta 
III, ufundował kamienną figurę Najświętszej 
Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. W  1751 
roku Wodzicki znów zawitał do Rogowa – tym 
razem sfinansował budowę nowego drewnia-
nego kościoła oraz kamiennej dzwonnicy. Nie-
wykluczone, że w projektowaniu obu budowli 
wziął udział królewski architekt Francesco Pla-
cidi. W  świątyni znajdowały się cztery nowe 
bogato zdobione ołtarze, piąty został przenie-
siony z dawniejszego kościoła pw. Pana Jezusa 
Miłosiernego. Świątynia, konsekrowana przez 
fundatora w 1762 roku, niestety spłonęła kilka 
lat przed wybuchem drugiej wojny światowej. 
W  tym samym czasie biskup ufundował jesz-
cze jeden kościół – dla rogowskiego szpitala, 
czyli przytułku. Czas był dla tego kościółka ła-
skawy i w  latach dziewięćdziesiątych XX wie-
ku przeniesiono go do skansenu w  Tokarni. 
Ciało zmarłego w 1764 roku biskupa Michała 
Wodzickiego pochowano w  rodzinnym gro-
bowcu w kościele Mariackim w Krakowie, ale 
jego serce do dziś spoczywa w Rogowie. Dewi-
zą wielkiego dobrodzieja tej miejscowości było 
bowiem: „Serce najpierw dla Boga, a  później 
dla ziemi rogowskiej”. 
 Rogów przechodził przez ręce kolejnych 
spadkobierców z  rodów Wodzickich, Potulic-
kich, a od 1856 roku do końca istnienia mająt-
ku był własnością Skórzewskich. Ostatnim wła-
ścicielem był hrabia Karol Skórzewski-Ogiński.

 ▼ Mapa rzeczywistego przebiegu rzek i planowanych prac sporządzona przez majora J.K. Lehmana w 1780 roku
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Dwór w Rogowie

Dwór w  Rogowie, nazywany przez miejsco-
wą ludność pałacem, został wzniesiony w 1685 
roku. Podmurowany budynek z drewna modrze-
wiowego stał na planie prostokąta o wymiarach 
27,5 x 22,5 metra. Wysoki na cztery metry par-
ter nakryty był drewnianym dachem mansardo-
wym z  lukarnami, którego projektantem miał 
być Francuz, a budowniczymi – szwedzcy jeńcy. 
Na parterze budynku znajdowały się pomiesz-
czenia reprezentacyjne (obszerna izba stołowa 
z widokiem na Wisłę i dwa saloniki) oraz pokoje 
państwa i pomieszczenia gospodarcze (kredens, 
skarbiec). Pod pomieszczeniami gospodarczy-
mi zbudowano dwie sklepione piwnice. Na pię-
trze mieściło się dwanaście niewielkich pokoi 
przeznaczonych dla pozostałych domowników 
i  przyjezdnych gości oraz jedna większa salka 
nad sienią.
 Wystrój wnętrza znany z opisów i  fotogra-
fii z początku XX wieku pochodził z przełomu 
XVIII i XIX stulecia. Na ścianach i stropach po-
łożono wtedy ozdobne boazerie, sprowadzono 
kunsztowne meble i  zamówiono obrazy. Z  ze-
wnątrz pierwotnie oszalowane deskami drew-
niane ściany zostały otynkowane i  pobielone, 
a  frontowy ganek, początkowo drewniany, za-
stąpiono murowaną galerią. W takim kształcie 
dwór zachował się do XX wieku.
 Pałac otoczony był ogrodem, najpierw w sty-
lu francuskim, a następnie angielskim. W poło-
wie XIX wieku, gdy Rogów przeszedł na własność 
Skórzewskich, na folwarku w Kęsowie założono 
cegielnię, a z wytworzonych w niej cegieł wznie-
siono nowe zabudowania gospodarskie i basztę 
widokową w parku. Ruiny tych zabudowań za-
chowały się do dziś.
 W  czasie pierwszej wojny światowej w  ro-
gowskim dworze stacjonowały sztaby wojsk 
rosyjskich i  austriackich. Znaczna część boga-
tego wyposażenia została wówczas rozkradzio-
na. Losy dworu dopełniły się w w styczniu 1945 
roku – dwustupięćdziesięcioletni budynek spło-
nął doszczętnie po podłożeniu ognia przez żoł-
nierzy sowieckich.

 ▶ Dwór w Rogowie
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 ▲ Dwór modrzewiowy w Rogowie (1936) (ze zbiorów Biblioteki Narodowej, fot. Henryk Poddębski)

 ▼ Oficyna w Rogowie (1936) (ze zbiorów Biblioteki Narodowej, fot. Henryk Poddębski)

 ◀ Baszta widokowa w Rogowie (1936) (ze zbiorów Biblioteki Narodowej, fot. Henryk Poddębski)
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Kocina

Pierwsza wzmianka o Kocinie pochodzi z roku 
1276, kiedy to w  księgach kapituły sandomier-
skiej odnotowano wysokość dziesięciny płaconej 
przez tę wieś – dziesięć grzywien. Na początku 
XIV  wieku została ona przekazana przybyłe-
mu z  Czech rycerzowi Jerzemu Grabcowi her-
bu Grabie, który przybrał potem nazwisko Ko-
ciński. Możny ród wygasł prawdopodobnie na 
początku XVI wieku – ostatni z odnotowanych 
Kocińskich, Jakub, był współwłaścicielem Koci-
ny (wraz z Mikołajem i Janem Synowcami herbu 
Starykoń) i Mistrzowic.
 W  dziejach Kociny warto odnotować rok 
1587, kiedy to zebrana na kocińskich polach 
szlachta zatwierdziła elekcję Zygmunta III Wazy 
na króla polski. Zjazd szlachty pierwotnie zwo-
łany był do Wiślicy, ale przeciwnicy elekcji Zyg-
munta III pod wodzą Andrzeja i Krzysztofa Zbo-
rowskich zajęli miasto. Zborowskich i  ich ludzi 
zamknął w oblężeniu Jan Zamoyski, a zaplano-
wany zjazd odbył się w Kocinie.
 W 1611 roku, po pożarze pierwotnego drew-
nianego kościoła pw. Wszystkich Świętych, 
ufundowanego przez Kocińskich w  roku 1403, 
wzniesiono nową, również drewnianą świątynię. 
Przetrwała ona zaledwie pół wieku i także spło-
nęła. Dlatego w roku 1672 zbudowano wreszcie 
stojący do dziś kościół murowany. Przechowywa-
ne są w nim relikwie św. Izydora oraz św. Barba-
ry, obecnej patronki świątyni i parafii. Jej obraz 
w ozdobnej sukience znajduje się w jednym

z bocznych ołtarzy, w ołtarzu głównym natomiast 
umieszczony został łaskami słynący obraz Matki 
Bożej Kocińskiej. Z dawnej świątyni do dziś za-
chowała się szesnastowieczna kamienna Pieta.
 Od XV do XIX wieku istniały w Kocinie trzy 
folwarki, o  których funkcjonowaniu wiadomo 
jednak stosunkowo niewiele. Jeden, należący do 
Kocińskich, mieścił się na tzw. Kresach, a dru-
gi, będący własnością Synowców, na wzgórzu 
przy drodze prowadzącej od Podkamiennej do 
Żabińca; trzeci należał do kocińskiego plebana. 
Folwark Kocińskich przechodził po wygaśnię-
ciu rodu z rąk do rąk, aż wreszcie po powstaniu 
listopadowym został przejęty przez władze car-
skie. Po zniesieniu pańszczyzny w 1864 roku ma-
jątek częściowo rozparcelowano, pozostawiając 
jednak obejmujący 370 hektarów majorat. Ostat-
nim dzierżawcą tych dóbr przed pierwszą wojną 
światową był pochodzący z  Węgier Aleksander 
Mazaraki, pełniący funkcję sędziego w Opatow-
cu. W roku 1921 majątek ostatecznie rozparcelo-
wano. O drugim folwarku wiadomo jedynie, że 
w XIX wieku ówczesny właściciel, Wędrychow-
ski z  Wawrowic, sprzedał go za sukę hrabiemu 
Pusłowskiemu z  Czarków. Potem majątek roz-
parcelowano pomiędzy okolicznych małorol-
nych chłopów. Dobra plebańskie zostały skon-
fiskowane przez władze carskie po powstaniu 
styczniowym, po czym nastąpiła ich stopniowa 
parcelacja.

 ▲ Spichlerz z Rogowa (Ziemia. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany.1913 r. 4 nr 40) (ze zbiorów Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej)

 ▼ Kościółek drewniany w Rogowie (1936) (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, fot. Henryk Poddębski)

 ◀ Herb Grabie wmurowany 
na elewacji remizy strażackiej 
w Kocinie



 ▲ Błonia opatowieckie z widokiem na kościół (przed 1887)

 Do 1914 r. pozostawaliśmy pod zaborem rosyjskim i mieszkaliśmy 
na granicy rosyjsko-austriackiej, którą stanowia Wisła. W Opatowcu 
była strażnica rosyjska w  skład, której wchodził jeden oficer, kilku 
podoficerów i kilkunastu pieszych i konnych żołnierzy. Przypominam 
sobie wypadek, który głęboko utkwił mi w pamięci. W ramach rusyfikacji 
tworzono z  małych chłopców oddziały o  charakterze wojskowym. 
Chłopcy otrzymywali mundury, chodzili na ćwiczenia gimnastyczne, 
różne zabawy i zawody. Osobiście do nich nie należałem.
 Pewnego dnia przyglądałem się zawodom. Nie wytrzymałem. 
Wziąłem i  ja udział. Zdobyłem pierwsze miejsce. Dostałem dużo 
cukierków i  jakąś trawłą pamiątkę. Uradowany swoim sukcesem 
pobiegłem do domu, aby pochwali się ojcu. Jakież było moje zdumienie. 
Ojciec nie tylko nie pochwalił mnie, ale nic nie mówiąc i nie tumacząc 
sprawił mi lanie. Nie zrozumiałem za co, ale już wicej na ćwiczenia nie 
poszedłem. Dopiero po pewnym czasie, kiedy przypadkowo odkryłem, 
że oprócz książek rosyjskich są w  domu jakieś książki polskie, które 
przemówiły do mnie innym językiem aniżeli te w  szkole, z  których 
dowiedziałem się, że była jakaś Polska inna niż ta, w  której teraz 
mieszkamy nabrałem szacunku do ojca i  zrozumiałem wymowę jego 
milczenia i bolesność razów w miesjcu skąd nogi wychodzą...

Wspomnienia lekarza Władysława Madeja

„

„

 ▼ Ksiądz Ignacy Sudymtt proboszcz opatowiecki w  latach 
1879-1880

 ▲ Mieczysław Aleksander Szczytowski (1847-1906)  ▲ Tomasz Halibski-Wilk, powstaniec styczniowy 
(lata 80. XIX wieku)

 ▲ Forma do wypiekania hostii używana 
w opatowieckiej parafii
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Pod jarzmem zaborcy

Z chwilą utraty niezawisłości przez państwo pol-
skie rozpoczęła się długotrwała i  prowadzona 
różnymi sposobami walka o jej odzyskanie. Opa-
towiec i okoliczne miejscowości były świadkami 
tych zmagań. W  kwietniu 1794 roku, jeszcze 
zanim nad Polska ostatecznie znalazła się w za-
borczej niewoli, przemaszerowały tędy wojska 
powstańcze Tadeusza Kościuszki. Rok później, 
gdy wrogie mocarstwa dokonały ostatecznego 
rozbioru polskich ziem, tereny dzisiejszej gminy 
znalazły się pod panowaniem austriackim, sta-
jąc się częścią cyrkułu krakowskiego w  Galicji 
Zachodniej.
 W roku 1809 na terenach Księstwa Warszaw-
skiego i ziemiach zaboru austriackiego rozegrała 
się trwająca pół roku wojna austriacko-francu-
ska. Działania zbrojne zostały zapoczątkowane 
przez armię austriacką, która wkroczyła do Księ-
stwa Warszawskiego, zajmując nawet na pewien 
czas jego stolicę, jednak wkrótce potem wojska 
napoleońskie i wchodzące w ich skład oddziały 
polskie dowodzone przez księcia Józefa Ponia-
towskiego wyzwoliły Galicję spod panowania 
austriackiego, przyłączając ją do ziem Księstwa. 
Opatowiec i  jego okolice nie były areną walk, 
ciągnęły tędy jednak wojska. Na lewy brzeg Wi-
sły przeprawili się tutaj Rosjanie obserwujący 
działania polskich oddziałów.
 Po upadku Napoleona odbite przez księcia 
Poniatowskiego tereny na lewym brzegu Wi-
sły stały się częścią Królestwa Kongresowego, 
do roku 1832 połączonego unią realną z Rosją, 
a później przez nią inkorporowanego. Admini-
stracyjnie obszar ten należał do guberni kielec-
kiej. To właśnie w tym okresie po raz pierwszy 
przerwane zostały więzi łączące okolicę z Kra-
kowem, który do roku 1846 pozostawał wol-
nym miastem, a następnie znalazł się w zaborze 
austriackim.
 W  latach trzydziestych XIX  wieku przez 
Stopnicę, Nowy Korczyn, Opatowiec i Koszyce 
poprowadzono bity trakt łączący Radom i Kiel-
ce z  Krakowem. Wisła, będąca kiedyś główną 
arterią komunikacyjną, straciła wówczas na 
znaczeniu jako rzeka graniczna – podróż nią, 
a  zwłaszcza przewożenie towarów, wiązało się 
z koniecznością uiszczania licznych ceł. W Opa-
towcu mieścił się wówczas przykomorek celny, 
uprawniony do przyjmowania i clenia zboża ze 

 ▲ Rodzina Ledwichów – jedna z  pierwszych, które 
wyemigrowały za chlebem do Rosji (1905)

 ▼ Antoni Witkoś, Jan Lipiński oraz przyjaciele 
z Opatowca (lata 20. XX wieku)

 ▲ Akt chrztu Michaliny Franciszki Nowakowskiej z 1889 roku  ▲ Jan Norek – ułan Wojny Bolszewickiej (1920)

 ▼ Rodzina Romasów (lata 20. XX wieku)
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strony austriackiej. W latach dwudziestych poja-
wiły się na Wiśle pierwsze statki parowe, a w la-
tach 1853–1866 podjęto próbę uregulowania jej 
biegu przez budowę tam, między innymi pod 
Igołomią, Piotrowicami, Opatowcem i Nowym 
Korczynem. By zwiększyć bezpieczeństwo że-
glugi na trasie od Opatowca do Warszawy usta-
wiono rotmanów, nadzorujących sytuację na 
rzece. W  1848 Rosjanie otworzyli drugą prze-
prawę przez Wisłę między Chwalibogowicami 
a  Kraśniowem. Przeprawił się tamtędy korpus 
feldmarszałka Iwana Paskiewicza zdążający na 
Węgry, by wspomóc Austriaków w  tłumieniu 
tamtejszego powstania. Po kilku latach prze-
prawę zamknięto. Sam Opatowiec był wówczas 
miasteczkiem o drewnianej zabudowie liczącej 
na początku stulecia około stu domów zamiesz-
kiwanych przez ponad 600 osób. W 1847 roku 
epidemia cholery zabiła połowę ludności miasta; 
późniejsze zarazy z  lat 1866 i  1901 zebrały już 
mniejsze żniwo.
 W roku 1861, gdy w Królestwie Kongreso-
wym rozeszła się wieść o zniesieniu pańszczyzny 
w carskiej Rosji, rozpoczęły się rozruchy chłop-
skie. W kwietniu pańszczyzny odmówili chłopi 
z Jurkowa koło Wiślicy, a potem również z Ksan, 
Probołowic, Czarków, Podolan, Bejsc i  innych 
miejscowości. Chłopi solidarnie odmawiali pra-
cy na folwarkach i bronili dostępu do nich na-
jemnikom. W  Ksanach oświadczyli nawet, że 
ziemia jest ich własnością, i odmówili przyjęcia 
proponowanego im czynszu. Sytuacja uspokoiła 
się dopiero po wydaniu dekretu uwłaszczenio-
wego przez rząd powstańczy w 1863 roku i car-
skiego ukazu w tej sprawie z roku 1864.
 Mieszkańcy Opatowca i okolic mogli z bliska 
śledzić losy zrywu powstańczego, który rozpo-
czął się w styczniu 1863 roku. W drugiej połowie 
marca po krwawej bitwie pod Grochowiskami 
ówczesny dyktator powstania generał Marian 
Langiewicz wycofał się z  częścią swojego kor-
pusu do Opatowca, gdzie 20 marca przeprawił 
się przez Wisłę z zamiarem pracowania na rzecz 
sprawy powstańczej z terenu Galicji. Został jed-
nak rozpoznany i  aresztowany wraz z pełniącą 
funkcję jego adiutanta Anną Henryką Pusto-
wójtówną. Z Przemykowa do Opatowca Langie-
wicza i  Pustowójtownę miał przewieźć swoimi 

 ▲ Rzeźnia polowa 48 Pułku Piechoty Austro-Węgier w  Kobieli 
(1914–1915) (fot. ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii im. Walerego 
Rzewuskiego w Krakowie)

 ▶ Na dalszym planie ziemianki 48 Pułku Piechoty Austro-Węgier 
(1914–1915) (fot. ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii im. Walerego 
Rzewuskiego w Krakowie)
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końmi Walenty Tomal z Wyszogrodu. Wkrótce 
do Opatowca dotarli powstańcy z  pozostawio-
nego przez Langiewicza korpusu, również chcąc 
przeprawić się do Galicji. Udało się to jednak 
tylko nielicznym, a pozostali szukali schronienia 
w  okolicznych miejscowościach lub próbowali 
przebić się do innych oddziałów.
 W roku 1869 Opatowiec wraz z trzydziesto-
ma trzema innymi miastami guberni kieleckiej 
utracił prawa miejskie. Pozostał jednak siedzi-
bą gminy, a dla okolicznych mniejszych wiosek 
w dalszym ciągu stanowił centrum zaopatrzenia 
w podstawowe towary. Sytuacja materialna lud-
ności była trudna – podobnie jak w  pobliskiej 
Galicji panowała tu dotkliwa bieda, która zmu-
siła wielu mieszkańców do emigracji, najczę-
ściej do Stanów Zjednoczonych, Francji, Danii 
i Saksonii.
 Koniec okresu niewoli przyniosła pierwsza 
wojna światowa. We wrześniu 1914 roku Jó-
zef Piłsudski jako dowódca 1 Pułku Legionów 
otrzymał rozkaz ofensywnej obrony granicy na 
Wiśle w rejonie Nowego Korczyna i Opatowca. 
Początkowo swoją kwaterę umieścił w  Grębo-
szowie, a  następnie, gdy bój na lewym brzegu 
przybrał na sile, przeniósł się do Opatowca. Żoł-
nierze legionów stoczyli krwawe walki z Moska-
lami między innymi w  okolicach Ksan, gdzie 
kilku legionistów poległo. 22 września Piłsudski 
wydał rozkaz odwrotu na prawy brzeg. Do koń-
ca nadzorował przeprawę w Opatowcu, a sam – 
jak pisze w swoich wspomnieniach – przepłynął 
na drugi brzeg ostatnim pontonem 24 września 
wieczorem.
 W  czasie wojny kilku mężczyzn z  okolicy 
zgłosiło się do legionów, większa liczba zosta-
ła natomiast wcielona do armii Rosyjskiej. Ci, 
którzy pozostali w wioskach, byli zmuszani do 
pracy na rzecz zaborczych armii, między innymi 
przy budowie okopów i umocnień wykorzysty-
wanych podczas rosyjsko-austriackich walk po-
zycyjnych na linii Nidy w okresie od listopada 
1914 do maja 1915 roku. Wskutek działań wo-
jennych najbardziej ucierpiały Ksany i Kocina. 
Mieszkańców ewakuowano stamtąd daleko za 
linię frontu, w okolice Posądzy koło Proszowic. 
Po powrocie zastali gruzy i zgliszcza. Zabudowa-
nia, które nie spłonęły, zostały rozebrane, a ma-
teriał z nich wykorzystany do budowy schronów 
i  ziemianek. Pod koniec wojny w  Opatowcu, 
Starym Korczynie i  innych miejscowościach 
prężnie działała Polska Organizacja Wojskowa. 
To jej członkowie dokonali w  listopadzie 1918 
roku bezkrwawego rozbrojenia okolicznych po-
sterunków austriackich.

 ▲ Ujście Dunajca do Wisły w czasie I wojny światowej (fot. ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii 
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie)

 ▼ Opatowiec, austriacka bateria haubic M70 (1914–
1915) (fot. ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii im. 
Walerego Rzewuskiego w Krakowie)

 ▼ Opatowiec, austriacka haubica M90 (1914–1915) 
(fot. ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii im. Walerego 
Rzewuskiego w Krakowie)

 ▼ Wnętrze rowu strzeleckiego w Ksanach (1914–1915) (fot. ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii 
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie)
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 ▲ Ruiny domów w Ksanach (1914–1915) (fot. ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie)  ▲ Kocina, stanowisko obserwacyjne artylerii austriackiej (1914–1915) (fot. ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii 
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie)

 ▼ Kocina, turecka bateria haubic w służbie austriackiej (1914–1915) (fot. ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii 
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie)

 ▼ Oficerowie 71 Pułku Piechoty Austro-Węgier w Ksanach (1914–1915) (fot. ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii im. Walerego 
Rzewuskiego w Krakowie)
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Polska Niepodległa

Pierwsze lata niepodległości były czasem odbu-
dowy, zwłaszcza we wsiach zniszczonych wsku-
tek działań wojennych jak Kocina czy Ksany. Pod 
koniec wojny mieszkańców Opatowca zdziesiąt-
kowała epidemia tyfusu plamistego, ale pomimo 
biedy i innych trudności liczba domów i miesz-
kańców w miejscowościach stale się zwiększała 
w porównaniu do stanu z końca XIX wieku. Jesz-
cze w 1920 roku, w czasie wojny polsko-bolsze-
wickiej, pewna liczba mężczyzn została powołana 
do wojska, później jednak zapanował czas długo 
wyczekiwanego spokoju. Tereny dzisiejszej gmi-
ny Opatowiec wchodziły wówczas w skład dwóch 
jednostek administracyjnych: gminy Opatowiec 
(Chrustowice, Chwalibogowice, Kęsów, Ko-
biela, Kraśniów, Ksany, Mistrzowice, Podskale, 
Rogów, Senisławice, Urzuty, Wyszogród) oraz 
gminy Czarkowy (Charbinowice, Kamienna, 
Kocina, Krzczonów, Rzemienowice, Trębaczów). 
W okolicy istniało kilka folwarków: w Rogowie 
i Potulinie, Kęsowie, Kobieli oraz w Kamiennej 
i Krzczonowie.
 Głównym ośrodkiem rzemiosła i usług po-
zostawał Opatowiec. Znajdowały się tu apteka, 
sześć sklepów spożywczych, sklep bławatny, pie-
karnia, piwiarnia, restauracja, rzeźnia i masarnia, 
warsztaty szewskie i stolarskie, punkt wyrobu da-
chówek, kowal, skład maszyn rolniczych, skład 
drzewny i składy węgla. W Opatowcu pracował 
również lekarz (we wdzięcznej pamięci ówcze-
snych mieszkańców zapisał się doktor Jerzy Ja-
rosz) i  felczer. Na terenie gminy działało kilka 
młynów wodnych, między innymi w Chwalibo-
gowicach (gdzie wyróżniano nawet osobno „osa-
dę młyńską”) i Ksanach. Zauważalną rolę w życiu 
lokalnej społeczności odgrywali Żydzi – w Opa-
towcu na nieco ponad siedmiuset mieszkańców 
było ich ponad stu sześćdziesięciu – którzy trud-
nili się przede wszystkim handlem.
 Charakterystyczne dla dwudziestolecia mię-
dzywojennego było przede wszystkim ożywienie 
działalności społecznej. W okolicznych miejsco-
wościach powstawały spółdzielnie spożywców 
i spółdzielnie mleczarskie, kółka rolnicze, a tak-
że kasy Stefczyka. Organizowano nowe druży-
ny Ochotniczej Straży Pożarnej (Kocina 1923, 
Rzemienowice 1924, Ksany 1925 i Charbinowi-

 ▼ Zarząd Koła Młodzieży Wiejskiej w Rogowie (lata 20. XX wieku)

 ▲ Pracownicy Urzędu Gminy w  Opatowcu z  wójtem 
F. Więckiem (lata 30. XX wieku)

 ▲ Rada gminy Opatowiec (lata 30. XX wieku)

 ▶ Rodzina Leszczyńskich z  księdzem na tle kościoła 
w Rogowie (lata 30. XX wieku)
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 ▼ Uczniowie szkoły powszechnej w Opatowcu (1937). W pierwszym rzędzie nauczyciele: W. Madej, K. Kałuża, A. Gąsiorowska, S. Baran

 ▲ Uczniowie szkoły w Chwalibogowicach podczas sypania kopca Piłsudskiego w Krakowie (1935) ▲ Uczniowie szkoły powszechnej w  Ksanach 
z nauczycielem Rzepeckim (1928)

 ▲ Klasa z nauczycielem w Opatowcu (lata 20. XX wieku)

 ▼ Wesele Marianny Łabuz i Andrzeja Madeja w Starym Korczynie (1933); 
na zdjęciu Otylia Pszczoła (siostra panny młodej) i Jan Pszczoła z Senisławic
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ce 1928), oddziały Związku Strzeleckiego i Koła 
Gospodyń Wiejskich; w  latach trzydziestych 
rozpoczęła działalność Akcja Katolicka i  Ka-
tolickie Koła Młodzieży. W  Kocinie i  Rogowie 
działały koła Stronnictwa Ludowego i  Zrzesze-
nia Młodzieży Wiejskiej „Wici” – skupiały one 
rolników o socjalistycznych poglądach, świado-
mych swojej roli w społeczeństwie i dążących do 
poprawy bytu mieszkańców wsi, między innymi 
przez parcelację folwarków ziemiańskich. Prócz 
gospodarczej i politycznej rozwijała się również 
działalność kulturalna – w  samym Opatowcu 
istniał założony przez Stanisława Cugowskiego 
chór parafialny i kółko teatralne.
 Na terenach obecnej gminy Opatowiec funk-
cjonowało kilka szkół powszechnych: w  Opa-
towcu, Chwalibogowicach, Kocinie, Ksanach, 
Krzczonowie i  Mistrzowicach. Coraz częściej 
gospodarzy stać było na posyłanie dzieci do 
szkół średnich, przede wszystkim do gimnazjów 
w  Kielcach i  Tarnowie; już po drugiej wojnie 
światowej wielu z ówczesnych absolwentów tych 
szkół ukończyło studia wyższe.
 Dla najstarszych żyjących mieszkańców 
gminy Opatowiec lata dwudziestolecia między-
wojennego to czas dzieciństwa i młodości, czas 

 ▲ Drużyna Strzelca z Opatowca (1938)

 ▼ Dziewczęta ze Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej z komendantką Pelagią Solecką (lata 30. XX wieku)

 ▲ Dzieci ze szkoły powszechnej w Opatowcu tańczące mazura w strojach z bibuły (1935)

pięknych wspomnień, pomimo że życie na wsi 
wypełnione było ciężką pracą, na ogół nazna-
czone mniejszym lub większym niedostatkiem, 
który znacznie pogłębił się w  czasie kryzysu 
gospodarczego na początku lat trzydziestych 
XX  wieku. Jeden z  ówczesnych opatowieckich 
chłopców zanotował pod koniec życia w swoich 
pamiętnikach: „Jakże trudno mi oderwać się od 
tych lat dziecięcych spędzonych w Opatowcu – 
od tego biegania boso w  lecie, od kwietnia do 
później jesieni. Tkwią w mej świadomości wra-
żenia z latania po błocie boso, zwłaszcza po burzy 
letniej, gdy ziemia jeszcze ciepła; wrażenia z łaże-
nia po drzewach i wspinania się systematycznie 
coraz wyżej; odpędzania krów na błonie, pojenia 
koni, karmienia drobin, pasienia gęsi (piląt) na 
błoniu, chodzenia po grząskim dnie rynsztoka, 
gdzie było mnóstwo pijawek, żab, kijanek, wsłu-
chiwania się w  rechotanie lub kumkanie tych 
żab. (…) A cóż dopiero mówić o jesiennych za-
pachach dymów ulatniających się przy suszeniu 
śliw i nocnych czuwaniach przy lassach w czasie 
księżycowych i  gwiezdnych nocy jesiennych”. 
Świat ten, udokumentowany na starych fotogra-
fiach, miał wkrótce zniknąć na zawsze.
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 ▲ Uczestnicy Wojny Bolszewickiej – drugi od prawej Jan Bajka z Rogowa (lata 20. XX wieku) ▲ Żołnierze – pierwszy siedzący z lewej strony Władysław Śliwa (lata 20. XX wieku)

 ▼ Kompani ze Stanisławem Kasperkiem z Senisławic w wojsku w Dęblinie (1933) ▼ Wesele Wiktorii Szafranek i Władysława Śliwy (1937)
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 Ⱚ Obok i powyżej: Symboliczny pogrzeb Józefa Piłsudskiego w kościele w Opatowcu oraz kondukt żałobny na rynku obok budynku 
szkoły w  Opatowcu (1935). Poniżej: Dom na rogu ulic 3 Maja i  Nowokorczyńskiej, gdzie w  okresie pierwszej wojny światowej 
zatrzymywał się Józef Piłsudski (lata 30. XX wieku)



48 49

 ▲ Parafianie z Rogowa z księdzem Janem Paskiem na placu przykościelnym (lata 20. XX wieku)

 ▼ Mieszkanki Rogowa na bryczce (lata 30. XX wieku)

 ▲ Koło Gospodyń, Kobiela (lata 20./30. XX wieku)
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 ▲ Przed apteką w Opatowcu (lata 40. XX wieku) ▲ Zakład krawiecki w Ksanach, na zdjęciu Jan Krzysztof (lata 30. XX wieku)

 ▼ Wycieczka mieszkańców gminy Opatowiec do Zoo w Poznaniu (1929)  ▼ Ambulans w Opatowcu z lekarzem i mieszkańcami Opatowca (lata 40. XX wieku)
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 ▲ Ulica Kościelna w Opatowcu (1936) (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, fot. Henryk Poddębski

 ▼ Druhowie z Opatowca na rynku (lata 40. XX wieku)

 ▲ Drużyna straży pożarnej z komendantem Janem Ostrowskim (lata 30. XX wieku)

 ▼ Drużyna Strzelców – wśród nich mieszkańcy gminy Opatowiec (1938)
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Druga Wojna Światowa

1 września 1939 roku mieszkańców Opatow-
ca i  okolic obudził ryk samolotowych silników 
zwiastujący początek następnej wojny. Podob-
nie jak dwadzieścia lat wcześniej okoliczne tere-
ny miały się stać areną krwawych walk. Już po 
dwóch dniach pojawili się tu uciekinierzy z Kra-
kowa, za nimi przyszły wycofujące się pod na-
porem najeźdźcy oddziały wchodzącej w  skład 
Armii „Kraków” Grupy Operacyjnej „Śląsk” 
(Jagmin), które zamierzały zatrzymać wroga na 
linii Dunajec–Nida. Jednym z zadań była obro-
na Nowego Korczyna z przyczółkiem w rejonie 
Ksany–Kocina–Opatowiec.
 8 września w Ksanach i Kocinie rozmieszcze-
ni zostali żołnierze dwóch batalionów z  dowo-
dzonego przez pułkownika Henryka Gorgonia 
11 pułku piechoty; w Senisławicach i Chwalibo-
gowicach zajęła pozycje osłaniająca ich artyleria 
i żołnierze 75 pułku piechoty. Bój, który stoczyli 
jeszcze tego samego dnia pod wodzą majorów 
Stanisława Karolusa, Józefa Ćwiąkalskiego i Sta-
nisława Dardzińskiego, był zacięty. Z trzydziestu 
niemieckich czołgów rzuconych do natarcia przez 
jednostki niemieckiego 8 Korpusu Armijnego 
zniszczonych zostało czternaście. W samych Ksa-
nach i Kocinie zginęło jednak ponad czterdziestu 
polskich żołnierzy, a wioski spłonęły. Najdłużej 
ze wszystkich okolicznych punktów oporu bro-
niło się wzgórze nr 352 w Mistrzowicach, obsa-
dzone załogą batalionu fortecznego pułkownika 
Franciszka Pfeiffera. Poległych żołnierzy pocho-
wano na polach i okolicznych cmentarzach; pol-
skie oddziały wycofały się w kierunku Pacanowa 
i Staszowa, by dotrzeć do przeprawy przez Wisłę 
w Baranowie.

 ▲ Przeprawa jednej z jednostek niemieckich przez most pontonowy na Wiśle w Opatowcu. we wrześniu 1939 roku. 
 Zdjęcie pochodzi z albumu niemieckiego żołnierza

 ▶ Rodzina Rokickich od lewej: Franciszek Rokicki komendant 
Policji Państwowej w Łucku zamordowany w 1940 w Miednoje, 
syn Franciszek, żona Dionizja z  domu Remer, brat żony Józef 
Roman Remer oraz nieznany przyjaciel rodziny (1933)
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 ▲ Mieszkańcy dworu w Kamiennej w okresie okupacji. Drugi od lewej stoi Adam Grabkowski, przed nim siedzi żona Ewa (1940)

 ▼ Rodzina Grabkowskich z mieszkańcami Kamiennej (1940)

 ▲ Podpis na odwrocie zdjęcia: Wielce Szanownym 
Państwu Grabkowskim wdzięczni za serdeczną 
gościnność w  ciężkich dniach zawieruchy światowej 
wysiedleni wygnańcy Bronisława i  Władysław 
Rymaszewscy 23 VI 1940 r. Kamienna

 ▶ Bronisława i  Władysław Rymaszewscy 
ukrywający się we dworze w Kamiennej (1940)



58 59

 ▲ Na odwrocie zdjęcia widnieje napis: Kompani nie polegli na wojnie. 3 czerwca 1941 Ksany, Kocina, Opatowiec

 ▼ Rynek w Opatowcu podczas drugiej wojny światowej (1 maja1941)

 ▲ Chór parafialny w Opatowcu w 1944 roku

 ▼ Mieszkanki Kociny w strojach krakowskich (czerwiec 1943)
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 ▼ Uczniowie Szkoły Handlowej w Opatowcu – zakończenie roku szkolengo (okres okupacji)

 ▲ Wizyta biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka w Opatowcu – dziewczęta w strojach krakowskich na tle dawnego 
budynku plebanii (1943)

 ▼ Wizyta biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka w Opatowcu – orszak konny witający biskupa na rynku w Opatowcu (1943)

 ▲ Dzieci z Kociny w strojach krakowskich (okres okupacji)



 Ⱚ Parafianie wraz z proboszczem przed kościołem w Opatowcu (lata 40. XX wieku)
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Gdy front przeszedł, Niemcy zaprowadzili na za-
jętych terenach własną administrację. Ówczesna 
gmina Opatowiec znalazła się pod cywilnym za-
rządem Generalnego Gubernatorstwa, wchodząc 
w skład nowo utworzonego starostwa miechow-
skiego. W okolicznych miasteczkach zorganizo-
wane zostały placówki żandarmerii i posterunki 
granatowej policji. W samym Opatowcu w roku 
1940 było dwóch policjantów, rok później już 
czterech, a  w  roku 1944 ich liczbę zwiększono 
do sześciu. Zamknięto szkoły i  inne instytucje, 
i tylko w zarządach majątków – na Kobieli, w Ka-
miennej i Rogowie – Polacy mogli pełnić funkcje 
kierownicze. W okolicznych miejscowościach co 
jakiś czas rozgrywały się dramatyczne wydarze-
nia, które głęboko i boleśnie wryły się w pamięć 
mieszkańców. Pod koniec 1942 roku Niemcy roz-
poczęli planowe działania skierowane przeciwko 
Żydom – aresztowali ich i wywozili do obozów 
koncentracyjnych lub mordowali. Jeżeli znaleźli 
ukrywających się, zabijali ich na miejscu. W Mi-
strzowicach niemieccy żołnierze rozstrzelali 28 
Żydów pochodzących z okolicznych wiosek.
 Terror i szara okupacyjna rzeczywistość nie 
zgasiły ducha walki. Pewna liczba młodych męż-
czyzn została powołana do Wojska Polskiego, 
biorąc udział w kampanii wrześniowej. Niektó-
rzy wrócili potem do domów, inni przedarli się 
przez granice okupowanego kraju i dołączyli do 
polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Na miejscu 
wiele osób zaangażowało się w walkę partyzanc-
ką. Działalność miejscowego ruchu oporu zain-
augurowała kilkuosobowa grupa konspiratorów 
zebrana wokół opatowieckiego lekarza Władysła-
wa Madeja. Nie oddał on władzom okupacyjnym 
radioodbiornika, dzięki któremu mógł słuchać 
francuskich i  angielskich radiostacji. Wiosną 
1940 roku grupa konspiratorów, w której skład 
oprócz doktora Madeja wchodzili Jan Rumas, Ju-
lian Kryca, Piotr Walocha, Stanisław Baran, Mie-
czysław Cieśniarski, ksiądz Wieczorek, Tamara 
Nega i Bolesław Cegielski, zaczęła wydawać i kol-
portować zawierający informacje z audycji radio-
wych biuletyn „Wiadomości”, potajemnie przepi-
sywany na maszynie w opatowieckim Urzędzie 
Gminy. Działalność ta trwała do 12 maja 1941 
roku, kiedy w  rezultacie donosu aresztowano 
wójta gminy Opatowiec, sołtysa Podskala i Piotra 
Walochę oraz rodzinę doktora Madeja. On sam 
został ostrzeżony o grożącym mu aresztowaniu 
i  zdążył uciec. Aresztowanych po kilku dniach 
zwolniono.
 W Opatowcu i okolicach przez cały czas nie-
mieckiej okupacji działały rozbudowane struk-

 ▲ Oddział Stanisława Kopcia ps. „Oszczep” po walce z 111 Schutzmannschaft Bataillon, czwarty od lewej Edmund Soliński, Jan Ciechoń 
„Wisłek”, Jan Kopeć „Zamieć”, Bolesław Łyczek, Edward Mucha, Jan Mucha, Bronisław Łyczek, NN, Józef Rumas „Urwis”, NN, Edward Pietrzyk, 
Tadeusz Marek, Jan Bende, Julian Szywała, Kazimierz Widłak „Dysk”, dowódca Stanisław Kopeć „Oszczep”, w pierwszym rzędzie od lewej 
Aleksy Kułaga, Ludwik Soliński, Józef Soliński, Edward Mucha, Opatowiec, 29 lipca 1944, (ze zbiorów Stanisława Piwowarskiego)
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tury Armii Krajowej (jako dowódcy oddziałów 
wyróżnili się m.in. sierżant Mieczysław Janiec ps. 
„Lot”, starszy sierżant Stanisław Kozioł ps. „Brzo-
za”, plutonowy Jan Antos ps. „Karaś”, starszy sier-
żant Stanisław Kopeć ps. „Oszczep”). Oprócz 
nich czynne były oddziały Batalionów Chłop-
skich (miejscowym dowódcą był Jan Pszczoła ps. 
„Wojnar”, odznaczył się również Tadeusz Wróbel 
ps. „Oracz”). W  okolicy obecne były również 
Narodowe Siły Zbrojne. Od 1943 roku wszystkie 
organizacje partyzanckie działały pod wspólnym 
dowództwem wywodzącym się z Armii Krajowej. 
W maju i czerwcu 1943 roku partyzanci doko-
nali zniszczenia akt kontyngentu w Kocinie oraz 
dokumentacji w urzędzie gminnym w Opatow-
cu, a w nocy z 21 na 22 maja 1944 roku odebrali 
zrzut broni w koszu Kogut-412, zlokalizowanym 
na leśnej polanie w pobliżu Ksan.
 W październiku 1944 roku partyzanci udzie-
lili pomocy brytyjskiemu lotnikowi ocalałemu 
z zestrzelonego brytyjskiego liberatora. Samolot 
lecący do miejscowości Końskie, gdzie w koszu 
Cekinia-202 miał dokonać zrzutu dla Armii Kra-
jowej, został zestrzelony przez niemiecki myśli-
wiec i rozbił się w pobliżu Krzczonowa. Siedmiu 
członków załogi – dwóch pilotów, nawigator, ra-
diowiec, bombardier i dwóch strzelców – zginęło, 
ocalał tylko trzeci strzelec sierżant Ronald Pither, 
który wyskoczył ze spadochronem. Przez dwa ty-
godnie ukrywał się on w domu Mieczysława Jań-
ca ps. „Lot”, a następnie został przewieziony do 
majątku Gawrońskich w  Rachwałowicach koło 
Koszyc. Poległych członków załogi liberatora po-
chowano niedaleko miejsca katastrofy; po wojnie 
przeniesiono ich ciała na Cmentarz Rakowicki 
w  Krakowie. Kombinezon lotnika brytyjskiego, 
w którym znaleziono Pithera, i oficjalne podzię-
kowanie dla Mieczysława Jańca za udzieloną mu 
pomoc zostały przekazane do Muzeum Armii 
Krajowej w Krakowie.
 We wrześniu 1943 roku, za sprawą Lucja-
na Skrzyńskiego, rozpoczęły swoją działalność 
drużyny Szarych Szeregów. W  okolicach Opa-
towca działały: 3 Drużyna Grup Żeńskich Sza-
rych Szeregów „Adelajda”, 2 Drużyna Szkieleto-
wa Grup Żeńskich Szarych Szeregów „Dorota”, 
1 Drużyna Szkieletowa Zawiszaków „Cecylia” 
(harcerze młodsi) oraz drużyna harcerek młod-
szych. Członkowie drużyn przeszli przeszkolenie 

 ▶ Kombinezon sierż. Ronalda Pithera lotnika z 34 dywizjonu 
SAAF, ocalałego z zestrzelonego samolotu Liberator EW250 
(fot. ze zbiorów Muzeum Armii Krajowej w Krakowie)

 ▲ Podziękowanie dowództwa alianckich sił powietrznych dla Mieczysława Jańca 
za pomoc okazaną lotnikowi Brytyjskiej Wspólnoty Narodów 

(fot. ze zbiorów Muzeum Armii Krajowej w Krakowie)

 ▼ Zaświadczenie dla Stanisława Widłaka z Kociny za pomoc okazaną lotnikowi Brytyjskiej Wspólnoty Narodów 
– nie skorzystał z przydziału
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wojskowe i  sanitarne pod kierunkiem Henryka 
Starzewskiego, Zdzisława Ciszewskiego, Edwar-
da Zaremby i  Janiny Charzewskiej. Harcerki 
przyłączyły się do działalności „matek chrzest-
nych” przygotowywały i wysyłały za pośrednic-
twem kazimierskiego oddziału Rady Głównej 
Opiekuńczej paczki żywnościowe dla więźniów 
stalagów i oflagów; do paczek wkładały między 
innymi własnoręcznie wypiekane suchary. Młod-
si harcerze, by zebrać pieniądze na pomoc dla 
więźniów i  ubogich, wystawiali przedstawienia 
na scenie opatowieckiej remizy.
 Tereny dzisiejszej gminy Opatowiec dały 
schronienie wojennym uchodźcom i  przesie-
dleńcom. Już w 1940 roku okolica przyjęła gru-
pę uciekinierów z Poznania, rozlokowanych ca-
łymi rodzinami w różnym wioskach, we dworze 
w Kamiennej ukrywali się m.in. światowej sławy 
profesor Ludwik Hirschfeld (1884–1954) z córką 
Marią, późniejszy kapelan Żołnierzy Niezłom-
nych ksiądz Władysław Gurgacz (1914–1949) 
oraz inteligenckie rodziny z Poznania, Kościana 
i  Śmigla; w  Rogowie zatrzymali się przez jakiś 
czas Gustaw Wolff (1872–1951), współwłaściciel 
znanej przedwojennej firmy wydawniczej Ge-
bethner i  Wolff, oraz – prawdopodobnie – ku-
stosz Biblioteki Narodowej profesor Jerzy Zathey 
(1911–1999); w  Opatowcu przebywał Wilhelm 
Szewczyk (1916–1993), pisarz, publicysta i krytyk 
literacki, który napisał wówczas piosenkę Opato-
wiec, będącą dziś hymnem gminy. Wiadomo rów-
nież, że ukrywała się tu Żydówka Rachela Kałow-
ska, która szczęśliwie doczekała końca wojny.
 Lata 1942 i 1943 to okres względnego spoko-
ju. Za zgodą okupanta w Opatowcu działała wów-
czas kształcąca około sześćdziesięciu uczniów 
Szkoła Handlowa prowadzona przez Kazimierę 
Kałużową (bezpośrednio przed i po wojnie kie-
rującą opatowiecką szkołą powszechną), a w ra-
mach tajnego nauczania, prowadzonego pod 
kierownictwem Henryka Skrzyńskiego i  Felicji 
Cegielskiej, realizowano program polskiej szkoły 
średniej. W czasie okupacji w Opatowcu prężnie 
działał kilkudziesięcioosobowy chór parafialny 
kierowany po aresztowaniu Stanisława Cugow-
skiego przez Henryka Lizaka i Jana Pocieja, re-
gularnie odbywały się mecze piłkarskie, pozwala-
jące choć na chwilę zapomnieć o okrutnej i szarej 
wojennej rzeczywistości.

 ▶ Stary Korczyn–Czarkowy, pogrzeb 28 żołnierzy, 
poległych we wrześniu 1939 na terenie gminy Opatowiec – 
kondukt żałobny (1944)
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 Ⱚ Powyżej i  poniżej: Stary Korczyn–Czarkowy pogrzeb 28 żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku na terenie gminy 
Opatowiec (1944)

 Ⱚ Powyżej i  poniżej: Stary Korczyn–Czarkowy pogrzeb 28 żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku na terenie gminy 
Opatowiec (1944)
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 Ⱚ Powyżej i poniżej: Stary Korczyn–Czarkowy pogrzeb 28 żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku na terenie gminy Opatowiec 
(1944)

 ▲ Mieszkańcy Ksan przy grobach żołnierzy poległych w 1939 roku. W tle szkoła w Ksanach

 ▼ Stary Korczyn–Czarkowy pogrzeb 28 żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku na terenie gminy Opatowiec (1944)
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21 czerwca 1944 roku, gdy niemiecki terror na 
kielecczyźnie nieco zelżał, odbył się uroczysty 
pogrzeb poległych w  walce z  niemieckim na-
jeźdźcą we wrześniu 1939 roku. Dokonano wte-
dy ekshumacji kilkudziesięciu ofiar, których ciała 
złożono w trumnach i przeniesiono do kościoła 
parafialnego w Starym Korczynie, a stamtąd na 
cmentarz wojenny w Czarkowach. Mszy żałob-
nej, która zgromadziła tłumy wiernych, przewod-
niczył ksiądz proboszcz Stefan Opara, a asysto-
wali mu księża Paweł Widerski z Opatowca i Jan 
Pluta z Rogowa. Szczególnie mocno wydarzenia 
te zapadły w pamięć mieszkańcom Ksan, z któ-
rych młodzież na własnych barkach przeniosła 
do Starego Korczyna dwadzieścia osiem trumien. 
Wozy, na których miano je przewieźć, jechały pu-
ste. Bohaterów walk żegnano powodzią wieńców 
i kwiatów, a ich pamięć uczczono salwą, oddaną 
wbrew nawoływaniom do zachowania ostroż-
ności. Uczestników uroczystości pogrzebowych 
ubezpieczali żołnierze stacjonującego od 10 
czerwca w  Ksanach, a  następnie w  Chrustowi-
cach i na Kobieli krakowskiego oddziału Armii 
Krajowej „Skok”, dowodzonego przez Czesława 
Skrobeckiego ps. „Czesław”.
 Największa tragedia spotkała Opatowiec 
i okolice miesiąc po tych wydarzeniach, gdy na 
terenach przedwojennych powiatów pińczow-
skiego i kazimierskiego, wyzwolonych spod nie-
mieckiego panowania przez żołnierzy polskiego 
podziemia, tworzono Rzeczpospolitą Partyzanc-
ką. Do pierwszego niepokojącego incydentu do-
szło 15 lipca. Dwaj żołnierze z oddziału „Skok” 
udali się tego dnia do Opatowca do dentysty. 
Akurat wtedy zjawił się tam oddział niemieckiej 
żandarmerii z leżącego po drugiej stronie Wisły 
Dęblina. Gdy umundurowani partyzanci wcho-
dzili do miasteczka od strony Kobieli i Ksan, koło 
cmentarza niespodziewanie napotkali furmankę 
wiozącą kilku Niemców. Partyzanci przeskoczyli 
cmentarny mur i rzucili granat. Część niemiec-
kich żołnierzy (według różnych relacji – jeden 
lub dwóch) uciekła i  schroniła się na pobli-
skim polu, a  reszta (dwóch lub trzech) wróciła 
do miasteczka i  zabarykadowała się na poczcie 
wraz z  jej pracownikami, wzywając pomocy. 
Partyzanci z oddziału „Skok” przez dłuższy czas 
bezskutecznie próbowali wedrzeć się na pocztę. 
Przy nieudanej próbie wrzucenia granatu przez 
okno zginął wtedy Stanisław Okoń ps. „Rybka”. 
Dopiero po kilku godzinach udało się dostać do 
budynku przez dach i strych; złapanych podczas 
akcji niemieckich żołnierzy wzięto do niewoli. 
Wieczorem tego samego dnia partyzanci starli się 

 Ⱚ Ciała mieszkańców Opatowca pomordowanych podczas pacyfikacji 29 lipca 1944

 ▶ Nazwiska i wiek ofiar pacyfikacji Opatowca



 Ⱚ Pogrzeb pomordowanych w czasie pacyfikacji Opatowca. Na zdjęciu mieszkańcy Podskala z wieńcami
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jeszcze w potyczce z Niemcami jadącymi z od-
sieczą do Opatowca od strony Koszyc. W  cza-
sie krótkiej walki zginęło dwóch aresztowanych 
wcześniej jeńców. Po wydarzeniu tym wójt gminy 
Opatowiec Walenty Kasperek miał kilkakrotnie 
usłyszeć od Niemców groźby ukarania miastecz-
ka, jednak przez dwa tygodnie panował zupełny 
spokój, a  w  pobliskich miejscowościach party-
zanci rozbrajali posterunki niemieckiej żandar-
merii i  granatowej policji – tworzyła się party-
zancka Republika Pińczowska.
 Tego, co nastąpiło 29 lipca, nikt się w Opa-
towcu nie spodziewał. Około godziny 16.00 od 
strony Nowego Korczyna, będącego wówczas 
w rękach partyzantów, wkroczył do miasteczka 
111 Schutzmannschaft Bataillon, zwerbowany 
przez Niemców na Ukrainie oddział niemieckiej 
Hilfspolizei, poprzedzany przez szwadron ko-
zackich kawalerzystów. Batalion zamierzał praw-
dopodobnie zakwaterować się w  miasteczku, 
a w trakcie zajmowania pomieszczeń znalazł na 
opuszczonym posterunku Korpusu Bezpieczeń-
stwa pozostawionego samemu sobie niemieckie-
go jeńca. Wówczas niemiecki batalion rozstawił 
karabiny maszynowe u dróg wylotowych i przy 
kościele, po czym rozpoczął pośpieszną prze-
prawę przez Wisłę. Do obsługi promu zmuszono 
mężczyzn złapanych w Opatowcu, a potem także 
w znajdującym się po drugiej stronie rzeki Uj-
ściu Jezuickim.
 Tymczasem do Opatowca zbliżyły się miej-
scowe oddziały partyzanckie, zajmując pozycje na 
skale nad Wisłą, na cmentarzu i na posesjach od 
północnej strony rynku. Partyzanci wyczekiwali 
na dogodny moment do ataku, ponieważ wróg 
miał dużą przewagę w ludziach i uzbrojeniu. Za-
mierzali uderzyć, gdy większość sił znajdzie się 
już po drugiej stronie rzeki, albo gdyby rozpoczę-
ła się pacyfikacja ludności. Walka wywiązała się 
jednak wcześniej, najprawdopodobniej w wyni-
ku nieostrożności oddziałów partyzanckich, a jej 
skutki były tragiczne. Opatowiec został niemal 
doszczętnie spalony, w płomieniach lub od kul 
zginęło trzydziestu mieszkańców miasteczka. 
Spośród nich szesnaście osób, przede wszystkim 
mężczyzn, zostało uprowadzonych przez wroga 
do Olesna w  okolicach Dąbrowy Tarnowskiej, 
gdzie ich torturowano i zamordowano. Ciała po-
mordowanych przewieziono potem do Opatow-
ca i pochowano w rodzinnej ziemi.
 Republika Partyzancka przetrwała jeszcze 
około dwóch tygodni, w czasie których Niemcy 
odbijali zdobyte wcześniej przez partyzantów 
miejscowości, dążąc do likwidacji utworzonego 

 ▼ Rów przeciwczołgowy (Panzergrab) w Opatowcu ciągnący się w linii prostej 
od ul. Kościelnej przez rynek w stronę obecnej szkoły (1944)

 ▲ Partyzantki – oddział Skok „Dorotek” ▲ Lucjan Skrzyński 
(organizator Szarych Szeregów w Opatowcu)
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 ▲ Jan Pszczoła ps. „Wojnar”
(*1914 w Krzczonowie, †1944)
Żołnierz Batalionów Chłopskich, komendant obwodu 
w  Pińczowie. W  lipcu 1944 roku uczestniczył w  rozbroje-
niu posterunku żandarmerii niemieckiej w  Nowym Kor-
czynie, dowodząc oddziałami Batalionów Chłopskich. 
5 sierpnia 1944 r. wziął udział w bitwie o Skalbmierz, którą 
partyzanci wygrali dzięki sprowadzonym przez niego na 
pole bitwy dwóm czołgom rosyjskim. W  listopadzie 1944 
roku został aresztowany przez gestapo i  zamordowany 
w Busku-Zdroju. Po zakończeniu wojny ciało Jana Pszczoły 
zostało przeniesione z prowizorycznej mogiły na dziedziń-
cu budynku gestapo i  złożone na cmentarzu w  Sokolinie. 
 Pośmiertnie awansowany do stopnia majora i  odzna-
czony Krzyżem Virtuti Militari 5 kl. Jego imię nosi szkoła pod-
stawowa w Krzczonowie. ▼ Tomasz Lubera z Chrustowic przyjmujący odznaczenie 

po bitwie o Monte Cassino (Włochy, 1944)

 ▲ Wacław Bacharz
(*1915 w Czyżowicach † 1988)
Żołnierz 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach, kawaler Or-
deru Virtuti Militari 5 kl. W 1939 roku uczestnik obrony We-
sterplatte, internowany do zakończenia wojny. Po powrocie 
w  rodzinne strony ożenił się i  zamieszkał w  Kobieli, gdzie 
prowadził gospodarstwo rolne.

przez Armię Czerwoną przyczółka baranow-
sko-sandomierskiego. Pod koniec sierpnia 1944 
linia frontu ustabilizowała się i na pewien czas 
znów zapanował względny spokój. Ludność zo-
stała jednak zmuszona do kopania rowów prze-
ciwpancernych (jeden z nich przecinał zgliszcza 
Opatowca) i budowy umocnień, a  także do za-
kwaterowania niemieckich żołnierzy i  innych 
uciążliwych świadczeń na rzecz stacjonujących 
niemieckich oddziałów.
 Okoliczne miejscowości ponownie stały się 
areną zaciekłych walk na początku 1945 roku, 
gdy ruszyła sowiecka ofensywa. Przyniosła ona 
w  końcu długo wyczekiwane wyzwolenie spod 
niemieckiej okupacji, wiązała się jednak z  dal-
szymi zniszczeniami – po przetoczeniu się frontu 
sowieci spalili prawie trzystuletni dwór w Rogo-
wie i zrabowali to, co jeszcze zostało do zabra-
nia z okolicznych miejscowości i folwarków. We 
wspomnieniach ówczesnych mieszkańców o so-
wietach można było często usłyszeć zdanie: „Nikt 
ich tu z radością nie witał”. Po okupacyjnej nocy 
nadchodził czas zmagania się z niełatwą rzeczy-
wistością komunizmu.

 ▼ Oddział 1 Kompanii gen. Andersa. W trzecim rzędzie od góry, pierwszy od prawej Henryk Kowalski (*1922 †?) z Podskala uczestnik 
bitwy o Monte Casino

Żołnierze i partyzanci z gminy Opatowiec

Jan Antos ps. „Karaś” (*?, † 1987)
Uczestniczył w  obronie Warszawy, podczas której został 
ranny w szyję. Brał udział również w Kampanii Wrześniowej 
w roku 1939. OD 1940 r. był członkiem ZWZ-AK i łącznikiem 
palcówki Orzech.

Mieczysław Cieśniarski ps. „Zagłoba” (*1906, †?)
Od 1940 roku żołnierz Armii Krajowej w oddziale Stanisława 
Kopcia ps. „Oszczep”, uczestnik akcji zbrojnych m.in. w obro-
nie Opatowca i Nowego Korczyna. Leśnik w Ksanach.

Jan Dybała ps. „Gruszka” (*1918)
W czasach przedwojennych członek Zrzeszenia Młodzieży 
Wiejskiej „Wici”, od roku 1942 należał żołnierz Batalionów 
Chłopskich. Latem 1944 roku wziął udział w rozbrojeniu po-
sterunku żandarmerii w Nowym Korczynie.

Tomasz Kasza ps. „Tęcza” (*1913, †?)
Żołnierz Armii Krajowej. W czasie okupacji hitlerowskiej był 
sanitariuszem i magazynierem broni oraz walczył w obronie 
Opatowca. Po zakończeniu wojny działał w Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Opatowcu.

Józef Klita ps. „Kleń” (*1911, †?)
W czasach przedwojennych służył w 2 Pułku Piechoty Legio-
nów w Sandomierzu. Absolwent szkoły podoficerskiej w 6 
Batalionie Telegraficznym w Jarosławiu. Brał udział w kampa-
nii wrześniowej, m.in. podczas w obronie Modlina, po czym 
dostał się do niewoli niemieckiej, z której został zwolniony 
i powrócił w rodzinne strony. Od 1943 roku żołnierz Armii 
Krajowej, łącznik w  oddziale „Brzozy”. Brał udział w  przeję-
ciu zrzutu lotniczego w okolicach Opatowca, uczestniczył 
w obronie Opatowca i Nowego Korczyna.

Stanisław Makuch (*1907, †?)
Kapral Wojska Polskiego, przed wojną służył w 5 Pułku Strzel-
ców Podhalańskich w Przemyślu, uczestniczył w kampanii 
wrześniowej 1939 roku. Żołnierz Batalionów Chłopskich od 
1942 roku, uczestniczył w obronie Opatowca.

Marian Marek ps. „Gałązka” (*1920)
Artysta malarz i  krawiec. Od roku 1939 członek Związku 
Strzeleckiego, od 1941 roku żołnierz Armii Krajowej, uczest-
niczył w zakładaniu orkiestry dętej w Kocinie. Wziął udział 
w  rozbrojeniu posterunku żandarmerii niemieckiej w  No-
wym Korczynie i  obronie Opatowca. po wojnie przez pe-
wien czas mieszkał w Sosnowcu, a potem wrócił do Kociny.

Władysław Mucha ps. „Sęp” (*1912, †?)
W czasach przedwojennych członek Zrzeszenia Młodzieży 
Wiejskiej „Wici”. W latach 1935–1936 służył w Wojsku Polskim, 
od roku 1942 żołnierz Armii Krajowej. Uczestnik walk w Opa-
towcu i Nowym Korczynie.

Ludwik Sobczyk (*1907, †?)
Żołnierz Batalionów Chłopskich, Członek PSL, wójt gminy 
Opatowiec. Pracował jako księgowy w  Czarkowych, Kazi-
mierzy Wielkiej i w Chmielniku, po przejściu na emeryturę 
zamieszkał w Ksanach.
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 ▲ Wojciech Bartosik ps. „Stefan Grzymała”
(*1896 w Plechowie, †data nieznana)
Pisarz gminny w: Opatowcu, Bejscach i Nagorzanach, sekretarz 
gminy w Opatowcu i Boszczynku, członek Polskiej Organizacji 
Wojskowej, podoficer rachunkowy 11 Pułku Piechoty, sekre-
tarz w Lidze Obrony Powietrznej Państwa, naczelnik i prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatowcu, działacz społeczny.
 Między lipcem 1917 r., a  listopadem 1918 r., jako czło-
nek POW, brał udział w rozbrajaniu okupantów. Podczas woj-
ny polsko-bolszewickiej pełnił służbę w 11 Pułku Piechoty. 
W okresie międzywojennym czynnie angażował się w pracę 
społeczną na rzecz społeczności Ziemi Opatowieckiej wspie-
rając m.in. ubogą ludność oraz ofiary powodzi.
 Po wybuchu II wojny światowej zaangażował się w dzia-
łalność konspiracyjną przeciw okupantowi. W roku 1942 brał 
udział w skutecznej akcji ratowania przed nazistami jedena-
stoletniego chłopca żydowskiego pochodzenia.
 W  sierpniu 1943 r. za działalność konspiracyjną został 
aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz. Brak potwier-
dzonych informacji o jego dalszych losach; prawdopodob-
nie zginął śmiercią męczeńską w obozie.
 Wielokrotnie odznaczany za społeczną i  patriotyczną 
postawę – Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921; 
Srebrnym Medalem X-lecia Niepodległości nadanym przez 
Główny Związek Straży Pożarnej RP; Brązowym Medalem za 
długoletnią Służbę; Brązowym Krzyżem Zasługi, nadanym 
przez Prezesa Rady Ministrów.

 ▲ Ksiądz kapitan prałat Bolesław Charzewski
(*1909 w Opatowcu, †1980)
Ksiądz, kapelan wojskowy, więzień obozów w  Auschwitz 
i Dachau, kapelan papieża Pawła VI.
 Absolwent szkoły powszechnej w Opatowcu, Państwo-
wego Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarno-
wie oraz Wyższego Seminarium Duchownego w  Kielcach, 
święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1936 r. Posługę dusz-
pasterską pełnił w: Stopnicy, Chmielniku, Sławkowie i Bieli-
nach. W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. pełnił funkcję 
kapelana wojskowego podczas obrony Kowla. W trakcie oku-
pacji, jako wikary w Bielinach, został zadenuncjowany przez 
kolaboranta, aresztowany przez Gestapo i przewieziony do 
obozu koncentracyjnego w Auschwitz, a następnie Dachau.
 Po wojnie pracował jako kapelan przy: II Korpusie Woj-
ska Polskiego, Centrum Wyszkolenia Oficerów we Włoszech 
oraz obozie oficerskim w Anglii. Po 1949 roku otoczył opie-
ką duszpasterską Polaków osiedlających się w Walii. W roku 
1971 objął stanowisko kapelana Ojca Świętego Pawła VI.
 Zmarł 6 lipca 1980 roku w Leicester; pochowany został 
na cmentarzu w Opatowcu.

 ▲ Ksiądz kapitan prałat Bolesław Charzewski (ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)

 ▼ Zygmunt Charzewski (ze zbiorówArchiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)

 ▲ List oświęcimski Wojciecha Bartosika z 1944 roku

 ▼ Ksiądz Feliks Romas z kolegą
(*1906 w Sosnowcu, †1943/45 Dachau)

 ▼ Stefan Madej z siostrą Eleonorą
(*1902 w Opatowcu, †1942 Auschwitz)



 Ⱚ Obchody rocznicy pacyfikacji Opatowca (1945)
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 ▼ Listonosze rozwożący pocztę do mieszkańców w  okresie 
okupacji (lata 40. XX wieku)

 ▲ Ochotnicza Straż Pożarna na kursie II stopnia w Wiślicy (marzec 1948)

 ▼ Ochotnicza Straż Pożarna z Kociny ze sztandarem w środku Michał Bątkowski (lata 40. XX wieku)

 ▲  Grupa mieszkańców Kociny przed budynkiem obecnej świetlicy wiejskiej (lata 50. XX wieku)

 ▼ Mieszkańcy Kamiennej (lata 40. XX wieku)
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Lata powojenne
i czasy współczesne

Lata powojenne to trudny czas odbudowy pro-
wadzonej pod kierunkiem nowych władz. Po-
czątkowo utrzymano przedwojenne granice 
administracyjne, tak że część miejscowości nale-
żących obecnie do gminy Opatowiec znajdowa-
ła się w  gminie Czarkowy, której władze miały 
swoją siedzibę w  Krzczonowie. Rozpoczęła się 
parcelacja dawnych majątków ziemiańskich i ko-
lektywizacja rolnictwa. Brakowało wszystkiego 
– pieniędzy, żywności, materiałów budowlanych, 
opału – z czego nowe władze nie zawsze zdawały 
sobie sprawę. Na przykład, w kwietniu 1945 roku 
starostwo w Pińczowie nałożyło na gminę Czar-
kowy podatek w  wysokości 17500 jaj. Władze 
gminy poprosiły o umorzenie podatku, wyjaśnia-
jąc, że we wsiach nie ma wystarczającej liczby kur 
– w Kocinie było ich wtedy zaledwie czterdzieści 
siedem. Mało było również koni, będących pod-
stawową siłą pociągową podczas prac w polu.
 Mimo trudności z aprowizacją i dostępem do 
materiałów podnoszono z gruzów albo remonto-
wano domostwa i budynki użyteczności publicz-
nej, przede wszystkim szkoły i siedziby admini-
stracji. Już w 1947 roku działała w Krzczonowie 
biblioteka publiczna, z której korzystało wówczas 
trzystu czytelników. Powstała szkoła powszechna 
w Rzemienowicach i szkoła rolnicza w Kamien-
nej, której przekazano budynki dawnego majątku 
dworskiego. Nowe władze przystąpiły do orga-
nizowania spółdzielni Samopomocy Chłopskiej, 
rozpoczęło działalność Towarzystwo Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej, Zrzeszenie Młodzieży Wiej-
skiej „Wici” włączono w struktury komunistycz-
nego Związku Młodzieży Polskiej, na ścianach 
szkół i  urzędów zawisły portrety komunistycz-
nych przywódców i mapy Związku Sowieckiego, 
rozpoczęły się pochody pierwszomajowe, ob-
chody rocznic rewolucji październikowej i świąt 
armii sowieckiej. Komunistyczna indoktrynacja 
była jednak mało skuteczna. W pierwszych latach 
po wojnie represjonowani byli partyzanci Armii 
Krajowej i  Narodowych Sił Zbrojnych, których 
ludowe władze przetrzymywały w areszcie i pod-
dawały brutalnym przesłuchaniom.
 Zarząd dobrami państwowymi pozostawiał 
wiele do życzenia – zdarzało się, że w  sytuacji 
ogólnie panującego niedostatku zżęte zboże le-
żało i gniło, bo nie zorganizowano jego zwózki. 

 ▲ Dożynki – delegacja z Chwalibogowic w strojach krakowskich na wozie drabiniastym (lata 50./60. XX wieku)

 ▼ Dożynki – występy młodzieży w strojach krakowskich (lata 60./70. XX wieku)
 ▼ Młodzież z  Chwalibogowic w  strojach krakowskich 

(1956)

 ▲ Dożynki – mieszkańcy Kociny w strojach krakowskich 
z wieńcem (lata 60. XX wieku)
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 ▲ Nauczyciele i dzieci przed szkołą podstawową w Rogowie (lata 50. XX wieku)

 ▼ Wycieczka uczniów ze szkoły w Mistrzowicach i w Opatowcu do Zakopanego (1957)  ▼ Budynek szkoły podstawowej w Opatowcu (1969)

 ▲ Przed szkołą podstawową w Mistrzowicach (1951)
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 Ⱚ Orkiestra Dęta z Kociny z wieloletnim kapelmistrzem 
Stefanem Nowakiem (1968)
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 Ⱚ W latach międzywojennych i pierwszych dziesięcioleciach po wojnie ważnym i chętnie używanym środkiem transportu były dla 
miejscowej ludności statki. Pozwalały one uniknąć niewygód podróży kiepskimi drogami do miejscowości położonych w górnej części 
biegu Wisły, przede wszystkim do Krakowa, Nowego Brzeska i Koszyc, a także do położonego niżej Korczyna, ułatwiały również transport 
dużych gabarytowo i ciężkich towarów. Stałym elementem pejzażu były holowniki takie jak „Melsztyn” i pasażerskie bocznokołowce jak 
„Książę Józef”. Powyżej, poniżej i na stronie obok: statki na Wiśle w Opatowcu.

 ▲ Anna i Jan Steinhof w swoim sklepie przy rynku w Opatowcu (lata 50. XX wieku)

 ▼ Mieszkańcy gminy przy remizie w Opatowcu (lata 50. XX wieku)
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 ▼ Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Opatowcu (lata 70./80. XX wieku)

 ▲ Rynek w Opatowcu (lata 60. XX wieku)

 ▼ Odpust w Opatowcu (lata 60. XX wieku)

 ▲ Pracownicy Urzędu Gminy w Krzczonowie (lata 50. XX wieku)
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Ukoronowaniem absurdów rzeczywistości końca 
lat czterdziestych były obowiązkowe lustracje w po-
szukiwaniu stonki ziemniaczanej – 17 sierpnia 1949 
roku odnotowano, że w samym tylko Krzczonowie 
szukało jej 165 osób.
 W latach pięćdziesiątych rozpoczęła się elektryfi-
kacja okolicy, na początku lat sześćdziesiątych popro-
wadzono asfaltową szosę z Krakowa przez Opatowiec 
do Sandomierza, nowe drogi połączyły też gminę 
z  Kazimierzą Wielką i  Buskiem-Zdrojem. W  roku 
1958 oddano w Opatowcu do użytku nowy budynek 
szkolny, na Rynku założono zieleniec. Na początku 
lat sześćdziesiątych stanął tam obecnie już nieistnie-
jący pomnik ku czci „poległych w walce z okupantem 
i rodzimą reakcją”. W latach siedemdziesiątych po-
wstał obecny budynek Dom Kultury, w którym mie-
ściło się kino „Wisła”. Od połowy lat osiemdziesiątych 
działa wybudowany w tym czasie Ośrodek Zdrowia. 
W  odbudowie Opatowca ogromny swój udział za-
znaczył architekt Marian Charzewski.
 Transformacja ustrojowa w roku 1989 przynio-
sła następne zmiany. Z jednej strony trzeba było do-
stosować się do nowej, nie zawsze łatwej wolnoryn-
kowej rzeczywistości, z drugiej jednak pojawiły się 
nowe możliwości. Ostatnie dwudziestopięciolecie to 
z jednej strony czas dużego odpływu młodzieży do 
miast i zmniejszania się liczby mieszkańców, z dru-
giej jednak – intensywnego rozwoju infrastruktury: 
remontów i budowy dróg oraz sieci wodociągowej, 
odnawiania szkół. Zaczęła się rozwijać działalność 
społeczna odpowiadająca rzeczywistym potrzebom 
mieszkańców – uaktywniły się drużyny Ochotni-
czych Straży Pożarnych i Koła Gospodyń Wiejskich, 
rozpoczęto remontowanie świetlic, organizowanie 
uroczystych obchodów świąt narodowych i spotkań 
towarzyskich przy okazji Wianków czy Dnia Kobiet, 
które powoli na trwałe wpisują się w życie lokalnej 
społeczności. Gmina stała się gospodarzem imprez 
na poziomie powiatowym i  międzywojewódzkim 
(dożynki, Świętokrzyski Młodzieżowy Champio-
nat Koni Małopolskich). Po kilkudziesięciu latach 
można też wreszcie było przywrócić pamięć o spra-
wach na długi czas wymazanych z oficjalnej pamię-
ci – w Ksanach stanął pomnik Legionisty, Żołnierza 
i Partyzanta, nad Wisłą w Opatowcu wzniesiono sta-
tuę marszałka Piłsudskiego, zaczęto odnawiać wojen-
ne cmentarze i oznaczać miejsca pamięci. Ostatnie 
lata to również czas intensywnych starań o ożywienie 
turystycznego zainteresowania gminą (przez Opato-
wiec prowadzi Szlak Jagielloński) i pamięci o dawnej 
świetności okolicy; o  roli, jaką Opatowiec, Rogów, 
Kocina i inne miejscowości odegrały w polskiej hi-
storii w XVI i XVII wieku.

 ▲ Budowa drogi asfaltowej w  Opatowcu – ulica 
Krakowska (lata 60. XX wieku)

 ▼ Nieistniejący pomnik na rynku w Opatowcu

 ▲ Urząd Gminy z siedzibą Ruchu i ośrodkiem zdrowia w Opatowcu (1959)
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 Ⱚ Życie na wsi – powyżej: wypas zwierząt na opatowieckich błoniach; poniżej: karmienie kur w Ksanach; na stronie obok: żniwa
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 ▲ Żniwa w okolicach Rogowa (1936) (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, fot. Henryk Poddębski)

 ▼ Żniwa (lata 30. XX wieku)

 ▲ Wiejskie podwórko rodziny Madejów z Opatowca (lata 30. XX wieku)

 ▼ Żniwa GS Krzczonów w Dębianach (lata 40./50. XX wieku)
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 ▲ Życie na wsi – traktor Ursus z kółka rolniczego w Kraśniowie (lata 60./70. XX wieku)

 ▼ Pozostałości młyna wodnego w Chwalibogowicach (lata 50. XX wieku)  ▼ Budowa świetlicy w Kobieli

 ▲ Plantatorzy tytoniu z Rogowa i Wyszogrodu na wycieczce w Czyżynach (lata 60. XX wieku)
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 ▼ Orszak żałobny przy rynku w Opatowcu (lata 60. XX wieku)  ▼ Ambulans w Opatowcu (lata 60. XX wieku)

 ▲ Mieszkańcy Opatowca i Podskala przy wiślanej skarpie (lata 50. XX wieku) ▲ Pierwsza Komunia Święta w Opatowcu. Na zdjęciu dziewczęta z księdzem P. Widerskim (lata 50. XX wieku)
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 ▲ Ulica Kościelna w Opatowcu – szkic Jacka Mączyńskiego
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Gmina Opatowiec jest najdalej wysuniętą na po-
łudnie, malowniczo położoną w sercu Małopolski, 
u ujścia Dunajca do Wisły gminą województwa 
świętokrzyskiego. W  jej skład wchodzi  dwa-
dzieścia sołectw: Charbinowice, Chrustowice, 
Chwalibogowice, Kamienna, Kocina, Kraśniów, 
Krzczonów, Ksany, Ławy, Mistrzowice, Kęsów, 
Opatowiec, Podskale, Senisławice, Rogów, Trę-
baczów, Rzemienowice, Kobiela, Urzuty i Wyszo-
gród. Przez teren gminy przebiega droga krajowa 
nr 79, łącząca Warszawę ze Śląskiem.
 1 stycznia 2019 r. administracyjna stolica gmi-
ny odzyskała prawa miejskie (utracone w  roku 
1870), stając się tym samym najmniejszym mia-
stem w Polsce. W chwili obecnej gmina liczy 3317 
mieszkańców, a samo miasto Opatowiec 314.
 Na terenie gminy działają dwie placów-
ki oświatowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Opatowcu oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w  Krzczonowie. W  obu miejscowościach funk-
cjonują także ośrodki zdrowia. Tworzeniem, upo-
wszechnianiem i ochroną dóbr kultury zajmuje 
się Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą 
Gminna Biblioteka Publiczna. Osobom znajdują-
cym się w trudnej sytuacji życiowej wsparcie za-
pewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 Obszar gminy zajmuje powierzchnię 6852 ha. 
Są to tereny wybitnie rolnicze. Wśród gleb prze-
ważają urodzajne lessy oraz czarnoziemy. Oprócz 
nich występują również mady i rędziny. Warunki 
glebowe i klimatyczne, jedne z najkorzystniejszych 
w  Polsce, sprawiają, że ludność zamieszkująca 
gminę trudni się głównie rolnictwem, uprawiając 
przede wszystkim zboża, rzepak, fasolę, ziemnia-
ki i ogórki. Główne kierunki produkcji zwierzęcej 
stanowi hodowla bydła i trzody chlewnej. 10% po-
wierzchni gminy to lasy, administracyjnie przyna-
leżące do Nadleśnictwa Pińczów.
 Malownicze położenie, walory przyrodni-
cze, bogate dziedzictwo historyczno-kulturowe 
czynią z opatowieckiej gminy obszar atrakcyjny 
turystycznie. Na jej terenie znajdują się miejsca 
pamięci historycznej, związane m.in. z pierwszy-
mi bojami Legionów Marszałka Józefa Piłsudskie-
go. Postać Marszałka upamiętnia trzymetrowy, 
uznawany za jeden z  najpiękniejszych w  Polsce 
pomnik, znajdujący się na lewym brzegu Wisły, 
w miejscu przeprawy promowej.

Gmina Opatowiec dziś

 ▼ Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu

 ▲ Widok z lotu ptaka na Opatowiec (fot. Jerzy Nieroda) 
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Ważne miejsce pamięci historycznej to mogiła – Po-
mnik Ofiar Pacyfikacji Opatowca, upamiętniający 
ofiary mordu dokonanego 29 lipca 1944 r. przez od-
działy hitlerowskie. Mieszkańcy Ziemi Opatowiec-
kiej pamiętają o ofiarach I i II Wojny Światowej. Na 
terenie cmentarza wojennego spoczywają żołnierze 
armii rosyjskiej, armii austro-węgierskiej polegli na 
frontach I Wojny Światowej oraz żołnierze Wojska 
Polskiego, którzy oddali życie za Ojczyznę w kam-
panii wrześniowej.
 W miejscowości Ksany wzniesiono Pomnik Le-
gionisty, Żołnierza Września 1939 i Partyzanta 1939-
1945, w Charbinowicach znajduje się Grób Niezna-
nego Żołnierza. W Kocinie w 2018 roku odsłonięty 
został pomnik upamiętniający alianckich lotników, 
poległych w  katastrofie bombowca Liberator B24J 
Ew-250L ,16 października 1944 r. oraz bohaterską 
postawę mieszkańców okolicznych miejscowości, 
którzy uratowali życie ocalonego lotnika. Na cmen-
tarzu parafialnym spoczywają żołnierze polegli 
w obronie Ojczyzny na polach Kociny w 1939 roku.
 Mieszkańcy Gminy podejmują liczne inicjatywy 
społeczne, tworząc organizacje, stowarzyszenia i ko-
mitety obywatelskie. Ich aktywności gmina zawdzię-
cza wzniesienie pomników i  miejsc pamięci oraz 
wyremontowanie wieży strażackiej w Opatowcu.
 Podejmując aktywność na rzecz dobra wspólne-
go, mieszkańcy gminy działają w ramach Kół Go-
spodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, 
Kół Łowieckich, Klubu Sportowego „Wisła Opato-
wiec”, Związku Emerytów, Rencistów i  Inwalidów, 
Bractwa Bartnego oraz Stowarzyszenia Na Rzecz 
Rozwoju Gminy Opatowiec. Organizacje te za głów-
ne cele działania stawiają sobie rozwijanie i propa-
gowanie lokalnej kultury, obyczajów i tradycji histo-
rycznej oraz podejmowanie działań zmierzających 
do poprawy jakości życia mieszkańców gminy.
 Ostatnie lata zwiększyły atrakcyjność turystycz-
ną Gminy; stało się to za sprawą wymienienia Opa-
towca wśród atrakcji Małopolskiej Trasy Świętego 
Jakuba oraz międzynarodowego Szlaku Jagielloń-
skiego (Via Jagiellonica), łączącego Kraków z Lubli-
nem i Wilnem.

 ▲ Widok z lotu ptaka na Opatowiec

 ▲ Przeprawa promowa przez Wisłę i Dunajec

 ▼ Błonia opatowieckie

 ▲ Ujście Dunajca do Wisły

 ▲ Ruiny baszty widokowej w Rogowie
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 ▲ Flaga Opatowca
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 ▲ Pieczęć gminy Opatowiec

 ▲ Herb Opatowca

Symbolem tożsamości i  świadectwem lokalnej 
tradycji są: herb, pieczęć i flaga Opatowca. Zostały 
one oficjalnie ustalone 30 kwietnia 2014 r. decyzją 
Rady Gminy.
 Herb Opatowca przedstawia umieszczoną na 
złotym polu postać Św. Jakuba, patrona tutejszej 
parafii. Postać świętego, ubrana w błękitną szatę 
i kapelusz, wspiera się o srebrną, pielgrzymią la-
skę. W lewej, przyciśniętej do piersi dłoni, święty 
trzyma srebrną muszlę.
 Również pieczęć miasta nawiązuje do wize-
runku świętego Jakuba, w stylistyce wykorzysta-
nej w herbie Opatowca.
 Flaga Gminy to żółty płat z  błękitnym sko-
sem, o proporcjach boków 3:2. Barwy flagi pozo-
stają w ścisłej korelacji z barwami herbu.
 Miasto Opatowiec posiada także swój hej-
nał; autorem słów, napisanych do znanej lokalnej 
melodii, jest Wilhelm Szewczyk, krytyk literacki, 
poeta, publicysta, prozaik i  działacz społeczny. 
W  1943 r. zbiegł on z  niemieckiego więzienia, 
gdzie odsiadywał karę za pomoc polskiemu jeń-
cowi wojennemu; pod przybranym nazwiskiem 
zamieszkał w  Opatowcu. Tu również zaangażo-
wał się w działalność patriotyczną, uczestnicząc 
w tajnym nauczaniu miejscowej młodzieży.
 Melodia opatowieckiego hymnu rozbrzmie-
wa każdego dnia, w południe, z wyremontowanej 
w 2012 roku, wieży hejnałowo-zegarowej.

Hymn Opatowca
słowa Wilhelm Szewczyk (1916–1993)

1. Jedni na rybki, drudzy na grzybki,
inni na panny zerkną zza szybki
a wokół pachnie przyjemna woń,
wiślana cudna toń.

Ref. Opatowiec bujnym lasem i Wisłą pachnący,
Opatowiec serca młodych i starych krzepiący.
Pełno w nim wrażeń, handlu i walk,
kto stąd odejdzie ten wciąż wieczny ma żal.

2. Narzekasz często, że ci jest źle,
że plotki, bimber, przydziały gdzie?
A nie wiesz o tym, że słońce lśni
i Wisła cudnie śni.

3. A więc pokochaj to miasto cudne,
choćby ci życie w nim było trudne,
choćby mrok wojny na twarz twą padł,
ze skały spojrzyj w świat.

 ▶ Wieża hejnałowo-zegarowa w  Opatowcu. Na pierwszym 
planie odrestaurowana zabytkowa pompa strażacka



116

Ochotnicze Straże Pożarne

Służąc „Bogu na chwałę i  ludziom na ratunek” na 
terenie gminy Opatowiec działa 12 jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Najstarsza z nich, OSP Opato-
wiec, istnieje od roku 1888. Długą historią pochwa-
lić się mogą także jednostki z Kociny i Krzczonowa 
(powstałe w 1923 r.), Rzemienowic (1924 r.), Ksan 
(1925 r.) i Charbinowic (1928 r.).
 Druhowie z Opatowca i Kociny przynależą do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, stwo-
rzonego w  celu zapewnienia ochrony życia, zdro-
wia, mienia oraz środowiska naturalnego. Jednostki 
funkcjonujące w ramach systemu tworzą jednolity 
i spójny układ, podejmujący działania w obliczu wy-
padków komunikacyjnych, pożarów i klęsk żywio-
łowych. Wobec tak poważnych wyzwań członkowie 
gminnych jednostek strażackich dbają o  systema-
tyczne podnoszenie własnych kwalifikacji i kompe-
tencji uczestnicząc w szkoleniach, kursach i zawo-
dach sportowo-pożarniczych.
 Członkowie OSP aktywnie włączają się w życie 
lokalnej społeczności, biorąc udział w  uroczysto-
ściach państwowych i  kościelnych, a  także podej-
mując własne inicjatywy edukacyjne, patriotyczne 
i kulturalne.
 Przy OSP w Kocinie od 1952 r. działa Orkiestra 
Dęta. W jej repertuarze znajdują się pieśni patrio-
tyczne i  kościelne oraz inne melodie (walce, mar-
sze). Muzycy z  Kociny uświetniają swoimi wystę-
pami ważne uroczystości gminne oraz reprezentują 
gminę poza jej granicami.

Koła Gospodyń Wiejskich

Aktywizacji lokalnej społeczności sprzyja działal-
ność Kół Gospodyń Wiejskich. Na terenie gminy 
Opatowiec funkcjonuje ich 10. Panie, zrzeszone 
na zasadzie wolontariatu, są prawdziwą wizytówką 
gminy. Obok propagowania dziedzictwa kulturo-
wego regionu, lokalnych tradycji i  folkloru prowa-
dzą również działalność edukacyjną, podejmują 
szereg inicjatyw prospołecznych. Koła Gospodyń 
Wiejskich z terenu gminy Opatowiec obecne są na 
wszystkich uroczystościach organizowanych przez 
gminę. Podejmują także inicjatywy własne, przy-
gotowując warsztaty i  szkolenia. Panie zrzeszone 
w  Kołach pomagają w  organizacji dożynek, wian-
ków, tworzą programy artystyczne serwując specjały 
lokalnej kuchni.
 Działania zmierzające ku integracji społecz-
ności gminnej Koła Gospodyń Wiejskich prowa-
dzą w  ścisłej współpracy z  lokalnymi instytucjami 
i organizacjami.

 ▼ Koło Gospodyń Wiejskich z Rogowa podczas uroczystości Dożynek Powiatowych

 ▲ Uroczystości Dnia Strażaka w gminie Opatowiec
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Miejscowości wchodzące w struktury gminy Opa-
towiec należą do siedmiu parafii diecezji kieleckiej, 
w  tym trzech dekanatów: kazimierskiego (parafia 
Przemyków z  kościołem pw. Św. Katarzyny), wi-
ślickiego (parafia Kocina z kościołem pw. Św. Bar-
bary, parafia Sokolina z kościołem pw. Św. Michała 
Archanioła, parafia Wiślica z  bazyliką Narodzenia 
NMP) oraz nowokorczyńskiego (parafia Rogów 
z  kościołem pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny, parafia Opatowiec z kościołem pw. Św. Jaku-
ba Apostoła, parafia Stary Korczyn z kościołem pw. 
Św. Mikołaja).

Parafia Kocina
Najstarsza wzmianka o parafii w Kocinie pochodzi 
z roku 1457, jednak pierwszy drewniany kościół pod 
wezwaniem Wszystkich Świętych powstał w  tym 
miejscu już w roku 1403. W roku 1611 wzniesiono 
w tym samym miejscu następną, również drewnianą 
świątynię, a pół wieku później zbudowano zachowa-
ny do dziś kościół murowany.
 W  ołtarzu głównym jednonawowej barokowej 
świątyni znajduje się łaskami słynący obraz Matki 
Bożej Kocińskiej. W barokowym wystroju kościoła 
zwraca uwagę kamienna Pieta z XVI wieku, pocho-
dząca z dawnej świątyni. Obecnie patronką kościo-
ła i parafii w Kocinie jest św. Barbara, której obraz 
w  srebrnej sukience umieszczony jest w  jednym 
z bocznych ołtarzy. Kocińska parafia jest najmniejszą 
w diecezji świętokrzyskiej. Swoim zasięgiem obejmu-
je jedynie teren sołectwa Kocina.

 ▼ Dzwonnica kościelna w Kocinie

 Ⱚ Kościół parafialny w Kocinie
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 Ⱚ Wnętrze kościoła parafialnego w Kocinie

 ▲ Ołtarz główny z obrazem „Matki Boskiej Kocińskiej” w kościele parafialnym w Kocinie

 ▲ Wnętrze kościoła parafialnego w Kocinie: widok na chór

 ▼ Wmurowany krzyż dający odpusty w kościele parafialnym w Kocinie
 ▼ Chrzcielnica z 1729 roku 

w kościele parafialnym w Kocinie
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Parafia Opatowiec

Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła 
w  Opatowcu wznosi się na lessowym urwisku, 
z którego rozciąga się widok na błonia. Począt-
kowo świątynia ta należała do dominikanów, 
obecnych w mieście od roku 1283 do usunięcia 
zakonu z  zaboru rosyjskiego; funkcję kościoła 
parafialnego zaczęła pełnić dopiero w XIX wieku. 
Pierwszym patronem dominikańskiego kościoła 
klasztornego był św. Piotr z Werony, męczennik, 
któremu poświęcony był jeden z  sześciu bocz-
nych ołtarzy. Do świątyni, jeszcze w XVIII wieku 
znajdującej się poza granicami miasteczka, przy-
legały zabudowania i grunty klasztorne.
 Dzisiejszy kształt kościół otrzymał po prze-
budowie w  połowie XVII  wieku. Do nakrytej 
kolebkowym sklepieniem prostokątnej nawy 
przylegają zakrystia, przedsionek oraz Kaplica 
Różańcowa, w której znajduje się niedawno od-
restaurowany siedemnastowieczny obraz Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy.
 Wystrój świątyni jest barokowy, a większość 
wyposażenia pochodzi z XVII wieku. W ołtarzu 
głównym znajduje się obraz św. Jakuba Większe-
go, obecnego patrona kościoła i parafii. W nawie 
znajdują się cztery ołtarze boczne poświęcone 
Sercu Pana Jezusa i Sercu Matki Bożej oraz św. 
Wincentemu Ferreriuszowi i  Krzyżowi Święte-
mu. Na granicy nawy i prezbiterium na belce tę-
czowej umieszczony został barokowy krucyfiks.
Przed kościołem wznosi się dziewiętnastowiecz-
na dzwonnica, w której znajdują się trzy dzwony: 
dwa dwudziestowieczne i  jeden z  wieku XVII, 
na którym wyryto datę 1670 i słowa Jacobus est 
nomen meum – „Imię moje Jakub”. Jeszcze kil-
kadziesiąt lat temu dzwony wyznaczały bieg dnia 
– z opatowieckiej dzwonnicy codziennie w po-
łudnie dzwoniono na Anioł Pański, a raz w ty-
godniu odzywał się dodatkowo dzwon Jakub, 
wzywając do modlitwy za poległych w obronie 
ojczyzny.
 Opatowiecka parafia ma tradycje sięgające 
przełomu XI i XII stulecia. Rok liturgiczny i zwią-
zane z nim święta oraz nabożeństwa od wieków 
wyznaczają rytm życia mieszkańcom, a dźwięk 
kościelnych dzwonów towarzyszy najważniej-
szym wydarzeniom. Odpusty w parafii przypa-
dają 25 lipca, w uroczystość św. Jakuba Apostoła, 
oraz w pierwszą niedzielę października, w święto 
Matki Bożej Różańcowej. W skład parafii wcho-
dzą sołectwa: Opatowiec, Podskale, Mistrzowice, 
Rzemienowice, Chwalibogowice, Kraśniów oraz 
w części Ksany.

 ▶ Kościół parafialny w Opatowcu
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 ▲ Wnętrze kościoła w Opatowcu: widok ołtarza głównego (górne zdjęcie) i chóru (dolne zdjęcie) (fot. Jacek Stojek)

 ◀ Kaplica Matki Bożej Różańcowej (fot. Jacek Stojek)



126 127

Parafia Rogów

Rogowska parafia została wymieniona w  źró-
dłach już w  roku 1433. Pierwszy kościół ufun-
dował dla niej Hińcza z  Rogowa, podskarbi 
króla Władysława Jagiełły. W  drugiej połowie 
XVI  wieku za sprawą ówczesnego dzierżawcy 
dóbr rogowskich, żupnika krakowskiego Prospe-
ra Provany, został zamieniony na zbór ariański. 
Następnie świątynia wróciła do katolików.
 W roku 1751 budowę nowego drewnianego 
kościoła na kamiennym podmurowaniu sfinan-
sował biskup przemyski Michał Wodzicki, który 
w  1762 roku dokonał konsekracji. Zbudowano 
wtedy również zachowaną do dziś murowaną 
dzwonnicę. Wisi w niej dzwon, na którym wid-
nieje herb Śreniawa oraz cytat z biblijnej Pieśni 
nad pieśniami: Vox tua in auribus meis vox enim 
tua duldis Anno Domini 1757 – „Niechaj głos 
twój zabrzmi w  uszach moich; albowiem głos 
twój wdzięczny Roku Pańskiego 1757”. Drewnia-
ny kościół spłonął w 1932 roku. Dwa lata później 
wzniesiono nową neoklasycystyczną świątynię, 
która jest obecnie dumą parafii Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi Panny. W kościele znajduje się 
kopia rzymskiego obrazu Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy.

 ▶ Kościół parafialny w Rogowie

 ▲ Barokowa furta przy kościele parafialnym w Rogowie 
(odnowiona w 2012 roku)
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 ◀ Wnętrze kościoła parafialnego w Rogowie: widok otłarza głównego

 ▲ Strona tytułowa Kroniki Parafii Rogów ▲ Miejsce za ołtarzem głównym, gdzie spoczywa serce 
biskupa Michała Wodzickiego, którego dewizą było: „Serce 
najpierw dla Boga, a później dla Ziemi Rogowskiej”.

 ▼ Ołtarz boczny kościoła parafialnego w Rogowie
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 ▲ Spichlerz z portu rzecznego w Rogowie (później w Złotej) w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni

 ▼ Wnętrze kościoła szpitalnego z Rogowa

 ▲ Kościół szpitalny z Rogowa w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni

W XVIII wieku, gdy włości w Rogowie przejęła 
rodzina Wodzickich, rozbudowany został tam-
tejszy port rzeczny. Znajdowało się w nim sześć 
spichrzów przeładunkowych, z których najstar-
szy, dwukondygnacyjny, nakryty dachem kra-
kowskim, kazał zbudować w 1719 roku niezwy-
kle zasłużony dla ziemi rogowskiej biskup Michał 
Wodzicki. Spichlerz ten został przeniesiony z Ro-
gowa najpierw do Złotej, a następnie do Muzeum 
Wsi Kieleckiej w Tokarni, gdzie można go podzi-
wiać do dziś. W samym Rogowie do końca XX 
wieku dotrwał również inny spichlerz, jednokon-
dygnacyjny, zbudowany w roku 1684.

 W 1763 roku biskup przemyski Michał Wo-
dzicki, ówczesny właściciel Rogowa, ufundował 
kościół z drewna modrzewiowego dla tamtejsze-
go szpitala, czyli przytułku dla ubogich. W 1808 
roku kościółek pod wezwaniem Matki Bożej Po-
cieszenia został włączony do rogowskiej parafii, 
a w 1864 – jego wnętrze pokryto barwną poli-
chromią. Świątynia szczęśliwie przetrwała obie 
wojenne zawieruchy, a w 1997 roku została prze-
niesiona do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.
 Parafia Rogów obejmuje swym zasięgiem so-
łectwa: Rogów, Wyszogród, Urzuty, Kobiela, Kę-
sów i część Uściszowic.
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 ▲ Tokarnia – mieszkańcy gminy przed kościołem szpitalnym z Rogowa

 ▼ Odrestaurowany spichlerz z Rogowa w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni  ▼ Kościół pw. Św. Katarzyny w Przemykowie  ▼ Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Sokolinie

 ▲ Kościół pw. Św. Mikołaja w Starym Korczynie ▲ Bazylika Narodzenia NMP w Wiślicy
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Święto Niepodległości

Jedną z  ważniejszych uroczystości obchodzo-
nych w  Naszej Gminie jest Narodowe Święto 
Niepodległości.
 Dla mieszkańców Gminy Opatowiec ma ono 
szczególny wymiar; to właśnie na Opatowieckiej 
Ziemi legioniści Józefa Piłsudskiego przechodzili 
swój chrzest bojowy. Wśród nich byli i nasi lokal-
ni patrioci, którzy służyli Polsce, oddając daninę 
krwi na polach I Wojny Światowej. W obchody 
tego Święta zaangażowani są przedstawiciele 
wszystkich środowisk gminnych.

 ▲ Harcerze pod pominikiem Józefa Piłsudskiego podczas obchodów Święta Niepodległości

Chwała bohaterom II Wojny Światowej

W  okresie II Wojny Światowej na terenie Gminy 
Opatowiec toczyły się ciężkie walki polskich żołnie-
rzy z niemieckim najeźdźcą. Polegli żołnierze spo-
czywają na cmentarzu w Kocinie, wojennych cmen-
tarzach w Czarkowach i Opatowcu, oraz w zbiorowej 
mogile w Charbinowicach.
 Każdego roku organizowane są uroczystości 
upamiętniające ich bohaterską postawę. Pamiętamy 
o rocznicy Pacyfikacji Opatowca. W czasie okupacji 
miejscowa ludność z narażeniem życia podejmowała 
czynny opór wobec działań Okupanta – sabotowała 
jego działania, likwidowała kolaborantów, toczyła 
walki z posterunkami Gestapo. Za swoje bohaterstwo 
mieszkańcy Ziemi Opatowieckiej ponieśli straszliwą 
ofiarę krwi. Zdecydowany opór stawiany okupanto-
wi ściągnął na miejscową ludność zemstę wojsk hitle-
rowskich. W dniu 29 lipca 1944 roku, w odwecie za 
brawurowe akcje partyzanckie, oddział zwerbowanej 
na Ukrainie niemieckiej policji dokonał pacyfikacji 
Opatowca. Życie straciło 30 mieszkańców. Niemcy 
spalili również blisko 80 budynków i zabudowań go-
spodarskich. O tragedii Opatowca przypomina znaj-

dująca się na miejscowym cmentarzu zbiorowa mo-
giła z wyrytymi nazwiskami ofiar. Spoczywają w niej 
cywilne Ofiary pacyfikacji oraz Żołnierze Wojska 
Polskiego.
 W  miesiącu wrześniu obchodzimy rocznicę 
wybuchu II Wojny Światowej. Rozpoczynamy ją od 
Mszy Świętej w Kościele Parafialnym pw. Św. Barbary 
w Kocinie. Następnie uczestnicy uroczystości udają 
się na cmentarz parafialny gdzie w zbiorowej mo-
gile spoczywają żołnierze Armii Kraków. Kolejnym 
punktem uroczystości są Charbinowice, gdzie wła-
dze samorządowe oraz mieszkańcy składają wieńce 
na Grobie Nieznanego Żołnierza.
 Kulminacyjna część obchodów odbywa się 
w  Ksanach pod pomnikiem Legionisty, Żołnierza 
Września 1939 r. i Partyzanta 1939-1945 r. Corocznie 
odbywa się tu Msza Święta Polowa, po zakończeniu 
której następuje złożenie wieńców pod pomnikiem.
 Oprawę artystyczną uroczystości zapewniają 
dzieci i młodzież z Zespołów Szkolno-Przedszkol-
nych w Opatowcu i Krzczonowie.

 ▲ Harcerze pod pominikiem Legionisty, Żołnierza Września ’39 r. i Partyzanta 1939-1945 r. w Ksanach

 Uroczystości inauguruje Msza Święta za Oj-
czyznę, odprawiana w  kościele p.w. św. Jakuba 
w  Opatowcu. Po nabożeństwie następuje uro-
czysty przemarsz pocztów sztandarowych oraz 
wszystkich zgromadzonych pod pomnik Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, gdzie następuje zło-
żenie wiązanek oraz  zapalenie zniczy. Oprawę 
muzyczną i  artystyczną uroczystości tradycyj-
nie zapewnia orkiestra dęta z Kociny oraz dzieci 
i  młodzież z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Opatowcu.
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 ▲ Mogiła Poległych w obronie Ojczyzny na polach Kociny w 1939 roku

 ▼ Grób Nieznanego Żołnierza w Charbinowicach  ▼ Cmentarz wojenny w Opatowcu z 1914 roku ▼ Mogiła Ofiar Pacyfikacji Opatowca

 ▲ W duchu patriotyzmu – W 100. rocznicę odzyskania Niepodległości młodzież ze szkoły w Opatowcu posadziła sadzonkę będącą 
klonem słynnego Dębu „Bartek” z Zagnańska
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Świętokrzyski Młodzieżowy 
Championat Koni Małopolskich

Każdego roku od 21 lat w  lipcu w  Opatowcu 
odbywa się Świętokrzyski Młodzieżowy Cham-
pionat Koni Małopolskich. Cieszy się dużą reno-
mą, przyciągając do Opatowca liczne grono wy-
stawców koni oraz gości z regionu, całego kraju, 
a  nawet z  zagranicy. Organizatorzy: Okręgowy 
Związek Hodowców Koni w  Kielcach, Starosta 
Powiatu Kazimierskiego oraz Burmistrz Gminy 
Opatowiec dbają, by wystawie koni towarzyszyły 
liczne atrakcje przeznaczone dla szerokiego gro-
na odbiorców. Przybywający do Opatowca goście 
mają okazję obserwowania występów artystycz-
nych, pokazów jeździeckich oraz rekonstrukcji 
historycznych walk.
 Wystawa koni to wielki, plenerowy, rodzinny 
festyn. Goście mogą przejechać się bryczką lub 
konno, skorzystać ze stoisk handlowych oferują-
cych wyroby rękodzielnicze, produkty związane 
z hodowlą i pielęgnacją zwierząt. Rozrywkę dzie-
ciom zapewnia obecność wesołego miasteczka. 
Specjały lokalnej kuchni serwują koła gospodyń 
wiejskich. Imprezę tradycyjnie wieńczy zabawa 
taneczna pod gołym niebem.

 Ⱚ Powyżej i poniżej: Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich na opatowieckich błoniach
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 Ⱚ Powyżej i poniżej: Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich na opatowieckich błoniach Ⱚ Powyżej i poniżej: Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich na opatowieckich błoniach
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Święto Plonów

Każdego roku w  sierpniu we wszystkich parafiach 
naszej gminy odbywają się uroczystości dożynkowe. 
Jednocześnie Samorząd Gminy chcąc kultywować lo-
kalne tradycje, organizuje Gminne Święto Plonów. Jak 
każe tradycja obchody rozpoczynają się od uroczystej 
Mszy Świętej, następnie przeprowadzany jest obrzęd 
dożynkowy oraz konkurs na najpiękniejszy wieniec.
 Święto Plonów stanowi podziękowanie za szczę-
śliwe zbiory, za dar chleba, wyraża również prośbę 
o pomyślność w roku przyszłym. Przy pięknych wień-
cach dożynkowych gromadzą się rolnicy, którzy staro-
polskim zwyczajem „ośpiewując je”, wyrażają radość 
z  zakończonych żniw. Bochen chleba wypieczony 
z mąki z tegorocznych zbiorów stanowi dziękczynie-
nie zaniesione na ręce starostów dożynek. W trakcie 
tego ludowego święta, organizowanego rotacyjnie 
w różnych miejscowościach gminy, promowane jest 
dziedzictwo kulturowe i  kulinarne, obrzędowość, 
dzieła dawnych i obecnie działających artystów.

 Ⱚ Powyżej: Gminne Święto Plonów w Rogowie 2019, poniżej: Powiatowe Święto Plonów w Rogowie 2017
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Wianki nad Wisłą

Z  inicjatywy Pań z  Koła Gospodyń Wiejskich 
w Opatowcu przywrócone zostały w Naszej Gmi-
nie obchody Nocy Świętojańskiej, która w trady-
cji ludowej była początkiem nadchodzącego lata. 
Jednym z najważniejszych jej obrzędów zachowa-
nym do dnia dzisiejszego jest puszczanie na wodę 
kolorowych wianków, uplecionych z  polnych 
i ogrodowych kwiatów.
 W nawiązaniu do tych słowiańskich zwycza-
jów organizujemy konkurs na najpiękniejszy wia-
nek. Uczestnicy konkursu dokładają wszelkich 
starań, by ich dzieła łączyły tradycję z nowatorską 
formą, dzięki czemu opatowieckie wianki stano-
wią prawdziwe dzieła sztuki.

 Zmaganiom konkursowym towarzyszą prelekcje 
przybliżające dawne sobótkowe zwyczaje oraz występy 
artystyczne dzieci i młodzieży z terenu gminy. Po wy-
łonieniu laureatów konkursu na najpiękniejszy wianek 
oraz występach artystycznych barwny korowód udaje 
się nad Wisłę, gdzie wianki puszczane są z nurtem rze-
ki. Uroczystości kończy piknik rodzinny, przygotowy-
wany przez mieszkańców Opatowca. Obchody Nocy 
Świętojańskiej są znakomitą okazją do propagowania 
wiedzy o  lokalnych tradycjach; ich atrakcyjna forma 
przemawia szczególnie do młodszego pokolenia, które 
dzięki temu zyskuje i utrwala wiedzę o naszej kulturze.

Gminny Dzień Strażaka

Kolejną uroczystością obchodzoną w  Naszej 
Gminie jest Gminny Dzień Strażaka. Każdego 
roku obchody inauguruje Msza Święta cele-
browana w  jednym z  kościołów parafialnych 
znajdujących się na terenie gminy. Następnie 
przeprowadzana jest defilada jednostek OSP 
w  asyście orkiestry dętej z  Kociny. Ochotni-
cze Straże Pożarne powstały w  celu niesienia 
ludziom pomocy w  sytuacjach zagrażających 
zdrowiu i życiu.

 Obecnie, jako ruch społeczny, są formacja-
mi odgrywającymi ogromną rolę w wielu dzie-
dzinach życia wspólnot lokalnych. Nie inaczej 
jest w gminie Opatowiec. Gminny Dzień Stra-
żaka to także okazja do wręczenia odznaczeń 
i wyróżnień za dotychczasową służbę dla zasłu-
żonych strażaków.
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Gminny Dzień Kobiet

W pejzaż wydarzeń integrujących lokalne środo-
wisko na stałe wpisał się Gminny Dzień Kobiet, 
który od 2008 roku organizowany jest w świetlicy 
w Krzczonowie. Uczestniczy w nim liczne grono 
Pań mieszkających w naszej Gminie oraz zapro-
szeni goście. Jest to okazja do uśmiechu i znako-
mitej zabawy. Swój talent artystyczny prezentują 
dzieci i młodzież z terenu Gminy, choć nierzadko 
również też i dorośli mieszkańcy.

 Od lat Gminny Dzień Kobiet uświetniany 
jest dodatkową atrakcją w postaci występu zapro-
szonych artystów: przedstawicieli polskiej sceny 
kabaretowej, grup teatralnych i  aktorów. Panie 
otrzymują upominki: kwiaty, słodkości oraz ży-
czenia będące wyrazem uznania i  życzliwości. 
Każdego roku uroczystościom z okazji Dnia Ko-
biet towarzyszy serdeczna atmosfera, która spra-
wia, że jej uczestnicy z niecierpliwością wyczeku-
ją kolejnego spotkania.

Współpraca z Rzeczycą

W 2015 roku nasza Gmina rozpoczęła współpra-
cę z Gminą Rzeczyca z powiatu tomaszowskiego, 
w województwie łódzkim. 29 kwietnia 2015 roku 
Wójtowie obu Gmin podpisali Porozumienie 
o współpracy. Miało to miejsce podczas połączo-
nych Sesji Rad Gmin obu samorządów w Domu 
Kultury w Opatowcu. Do dnia dzisiejszego kon-
takty między obiema gminami są troskliwie pod-
trzymywane i pielęgnowane.

 Delegacje obu gmin odbywają wzajemne 
wizyty oraz uczestniczą w uroczystościach orga-
nizowanych przez partnerów. Niejednokrotnie 
również uczniowie szkół z terenu obu gmin od-
bywają wycieczki w celu zapoznania się z atrak-
cjami partnerskiej gminy.
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W  dniu 19 czerwca 2016 r. rozpoczęło swoją 
działalność Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Gminy Opatowiec. Członkowie nowo powstałej 
organizacji przyjęli jej Statut oraz powołali wła-
dze stowarzyszenia w składzie: Anna Kowalczyk 
– Prezes Zarządu, Mariusz Maj – Wiceprezes Za-
rządu, Dariusz Niedźwiedź – Sekretarz Zarządu, 
Mariusz Tomal – Skarbnik Zarządu, Małgorzata 
Bątkowska – Członek Zarządu. Komisję Rewizyj-
ną utworzyli: Adam Pituła – Przewodniczący Ko-
misji, Anna Pietrzyk – Członek Komisji, Łukasz 
Kryca – Członek Komisji.
 Stowarzyszenie liczące czterdziestu dziewię-
ciu członków, podjęło decyzję o skoncentrowa-
niu działalności na sferze społecznej, poprzez 
koordynowanie i  propagowanie oddolnych 
inicjatyw. Za cel aktywności uznano ochronę 
dziedzictwa narodowego, utrwalanie pamięci 
historycznej, integrowanie lokalnej społeczno-
ści, wspieranie działań sprzyjających kształceniu 
dzieci i młodzieży oraz promocję kultury i sztuki 
lokalnej. Ważne dla Stowarzyszenia są działania 
zmierzające do poprawy estetyki miejsc i obiek-
tów znajdujących się na terenie gminy Opatowiec 
oraz promocji i rozwoju gminy.
 Wszystkie założone cele byłyby trudne do 
zrealizowania bez środków finansowych. Te, 
dzięki skuteczności zarządu, udało się na jego 
zadania statutowe pozyskać z  różnych źródeł. 
Realizując swe statutowe cele, Stowarzyszenie 
podjęło trud przypomnienia postaci Marszałka 
Józefa Piłsudskiego oraz Jego zwązków z Ziemią 
Opatowiecką.
 Dzięki własnemu zaangażowaniu oraz do-
tacjom uzyskanym od Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w roku 2017 zreali-
zowany został projekt „Józef Piłsudski pierwsze 
boje legionistów na terenie gminy Opatowiec 
– upamiętnienie Marszałka w  150. Rocznicę 
urodzin”. W  jego ramach zorganizowano cykl 
pięknych wydarzeń i uroczystości o charakterze 
patriotycznym i edukacyjnym.
 Rozwijaniu właściwej postawy, wśród dzieci 
i  młodzieży, służyły zorganizowane dzięki ak-
tywności Stowarzyszenia: warsztaty historyczne 

Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju 
Gminy Opatowiec

 ▲ Uroczystość „Opatowiec w hołdzie Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i Jego Legionom”

 ▼ Uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego
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– „Sprawa polska w  czasie I  Wojny Światowej. 
Legiony Józefa Piłsudskiego”, wycieczki uczniów 
ze szkół z terenu gminy do miejsc pamięci naro-
dowej, a także Konkurs Pieśni Patriotycznych.
 Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia mo-
gliśmy w  dniu 14 listopada 2017 r. być uczest-
nikami uroczystości nadania sztandaru Szkole 
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go w Opatowcu. W roku 2018 jego członkowie 
uczestniczyli w ważnym, symbolicznym zadaniu 
przywrócenia pamięci o zapomnianym bohate-
rze, wywodzącym się z naszej gminy, ks. Fran-
ciszku Plucie. „Ojciec tysiąca sierot”przyczynił 
się wydatnie do ocalenia życia setkom polskich 
sierot, które w czasie II Wojny Światowej przeby-
wały na terenie Związku Radzieckiego.
 Dzięki środkom finansowym pozyskanym 
z  Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Opa-
towiec zrealizowało dwa projekty skierowane 
zarówno do dzieci, młodzieży jak i  dorosłych. 
W wyjazdach do krakowskich teatrów, połączo-
nych ze zwiedzaniem stolicy polskich królów, 
uczestniczyło kilkaset osób z terenu naszej gminy.
 Członkowie Stowarzyszenia nie zapomina-
ją o  doniosłej roli popularyzacji czytelnictwa 
i  propagowania bogactwa polskiej literatury, 
dlatego czynnie włączają się w ogólnopolską ak-
cję Narodowego Czytania. W roku 2019 uczest-
nicy akcji otrzymali z rąk Prezes Stowarzyszenia 
„Małe Księgi Patrioty” – śpiewniki zawierające 
teksty utworów patriotycznych, historię ich po-
wstania oraz nuty.
 Wspieraniu życia kulturalnego i  integracji 
społecznej służą czynione inwestycje tak przy 
Źródełku Św. Andrzeja Świerada, jak i  świetli-
cy wiejskiej w  Kocinie. Stowarzyszenie włącza 
się czynnie w  partnerstwo pomiędzy gminami 
Opatowiec i Rzeczyca. Miało również swój czyn-
ny udział w procesie prowadzącym do nadania 
praw miejskich dla Opatowca. Uroczystości pa-
triotyczne, dzień strażaka, wianki oraz wystawa 
koni to punkty stale obecne w obszarze działania 
Stowarzysznia, którego członkowie, warto do-
dać, kierują się zasadą „non profit”. Celem jest 
dobro wspólne.

 ▲ „Kultura to coś dla mnie” – cykl wyjazdów integracyjno-edukacyjnych dla osób dorosłych do Krakowa

 ▼ Śladami historii – mieszkańcy gminy Opatowiec pod pomnikiem majora Henryka Sucharskiego w Gręboszowie
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 ▼ „Kultura to coś dla mnie” – cykl wyjazdów integracyjno-edukacyjnych dla osób dorosłych do Krakowa

 ▲ Wycieczka mieszkańców gminy Opatowiec do Tyńca

 ▼ Stoisko Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec podczas Championatu Koni na opatowieckich błoniach
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Miejsce kultu pierwszego 
polskiego świętego

W dniu 13 lipca 2019 r. w Kraśniowie odbyła się 
uroczystość poświęcenia Źródełka Świętego An-
drzeja Świerada, zwanego Żurawkiem.
 To właśnie tutaj, w  Opatowcu, według nie-
których źródeł pod koniec X wieku urodził się 
i  przebywał średniowieczny pustelnik, zmarły 
pomiędzy 1030 a 1034 rokiem. Wyniesiony zo-
stał na ołtarze w 1083 roku zostając pierwszym 
polskim świętym.
 W  Opatowcu, patron nawracających się 
grzeszników, na terenach nad Wisłą założył swo-
ją pierwszą pustelnię. Legenda nazywa go świę-
tym, który „wyrósł spośród chłopstwa polskiego, 
jak róża spośród cierni”.
 Andrzej Świerad od młodych lat przebywał 
w klasztorze, gdzie spełniał różnego rodzaju po-
sługi, a  po ukończeniu czterdziestu lat popro-
sił o zgodę na życie pustelnicze. Bardzo surowe 
średniowieczne praktyki ascetyczne, często dziś 
niezrozumiałe, były wyrazem miłości do Boga 
i miały na celu umartwienie ciała.
 Św. Andrzej umartwiał się w  następujący 
sposób: mimo ciężkiej fizycznej pracy pościł trzy 
razy w tygodniu (w poniedziałek, środę i piątek), 
a w czasie Wielkiego Postu jadł jedynie orzechy 
włoskie popijając wodą (na okres postu od opata 
dostawał 40 orzechów). W nocy czuwał na pniu 
drzewa, wokół którego były zaostrzone kije. Gdy 
zasypiał i przechylał się w jakąś stronę, raniły go 
i budziły. Na głowę zakładał drewnianą koronę 
z kamieniami, gdy przechylił głowę, jeden z ka-
mieni uderzał go. Nosił na sobie mosiężny łań-
cuch, który po pewnym czasie wrósł mu w ciało. 
Był on prawdopodobnie przyczyną śmierci świę-
tego, powodując zakażenie.
 W  niewielkim kompleksie leśnym, poło-
żonym w  odległości ok 130 m od drogi krajo-
wej nr 79 Kraków – Sandomierz przywrócono 
do użytku źródełko z  którego, według, tradycji 
miał czerpać wodę święty pustelnik. Wykonaną 
z drewna figurę Andrzeja Świerada, usytuowano 
w tym miejscu w wybudowanej z kamienia sza-
nieckiego grocie-kapliczce.
 Pamięć o Św. Świeradzie była zawsze obecna 
wśród mieszkańców gminy, a szczególnie para-
fii Opatowiec. O jego niewątpliwych związkach 
z  naszą Ziemią świadczą rozmaite dokumen-

 ▲ Źródełko Św. Andrzeja Świerada w Kraśniowie

ty, pozyskane z  różnych źródeł. Nieoceniona 
w tym obszarze była również pomoc pana Jana 
Charzewskiego z Opatowca.
 Sfinansowanie wszelkich prac, począwszy 
od wykupienia działki, po wybudowanie groty, 
ścieżki i miejsc parkingowych możliwe było dzię-
ki funduszom własnym gminy oraz dofinanso-
waniu pozyskanemu z Urzędu Marszałkowskiego 
w Kielcach przez Gminę Opatowiec i Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec.
 Dodatkowym moralnym impulsem wzmac-
niającym inicjatywę władz gminy Opatowiec i jej 
mieszkańców dotyczącą uwypuklenia związków 
Św. Andrzeja Świerada z naszą Ziemią była wi-
zyta biskupa ordynariusza Jana Piotrowskiego. 
W roku 2017, podczas Mszy Świętej, wspominał 
on o związkach Andrzeja Świerada z Opatowcem 
oraz zachęcał do kultywowania pamięci o świę-
tym polskim pustelniku.
 Warto pamiętać, że znajdująca się przy źró-
dełku pompa abisyńska umożliwia czerpanie 
wody – według miejscowej tradycji posiadającej 
właściwości lecznicze.
 Źródełko to nie jedyne miejsce pamięci 
o świętym Świeradzie na terenie gminy Opato-
wiec. W kościele parafialnym w Opatowcu znaj-
duje się XVII-wieczny, barokowy obraz przed-
stawiający pustelnika. Obecność obrazu stanowi 
jeden ze śladów potwierdzających związki An-
drzeja Świerada z Ziemią Opatowiecką.
 Miejsce pamięci o urodzonym w końcu X w. 
świętym-ascecie to jedna z  wizytówek Gminy 
Opatowiec, a także atrakcja turystyczna dla osób 
zainteresowanych obiektami kulturowego i  du-
chowego dziedzictwa.

 ▲ Św. Andrzej Świerad (obraz z kościoła w Opatowcu)

 ▼ Poświęcenie Źródełka Św. Andrzeja Świerada w Kraśniowie

 ▼ Pątnicy ze Skalbmierza i Kazimierzy Wielkiej przy Źródełku Świerada 
(Msza Święta odprawiona przez ks. Dziekana Mariana Fatygę)
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Burzliwa i często tragiczna historia Polski obfituje 
w postaci bohaterów, którzy w trudnych czasach 
poświęcili się ratowaniu bliźnich. Jedną z  takich 
osób był pochodzący z Kociny ksiądz Franciszek 
Pluta. To właśnie on otoczył opieką dzieci – pol-
skie sieroty z czasów II Wojny Światowej – ewa-
kuowane z  terenów ZSRR do Indii. Dzięki temu 
zyskał przydomek „Ojca Tysiąca Sierot”. Mimo 
niewątpliwych zasług postać księdza Pluty w po-
wszechnej świadomości jest praktycznie nieznana.
 Urodził się 24 grudnia 1905 r. w  Kocinie. 
W 1934 r. został kapłanem i od tamtego czasu peł-
nił posługę na Wołyniu. Podczas Wojny Obronnej 
w  1939 roku został aresztowany przez wkracza-
jących do Polski Sowietów i  osadzony w  łagrze. 
W 1941 roku po tzw. amnestii dla Polaków wstąpił 
do armii Władysława Andersa, pełniąc funkcję 
kapelana wojskowego. Na przełomie 1941 i 1942 
roku otrzymał polecenie otoczenia opieką ducho-
wą dzieci zgromadzonych w  polskim sierocińcu 
w Taszkiencie. Zimą 1942 r., na mocy układu Si-
korski – Majski, dla zapewnienia dzieciom bez-
pieczeństwa i spokoju, ojciec Franciszek wyruszył 
„z nieludzkiej ziemi” z grupą stu sześćdziesięcior-
ga sierot do polskiego obozu utworzonego w In-
diach przez maharadżę z  Nawanagar. Po pełnej 
niebezpieczeństw i  przeciwności wędrówce, po 
przebyciu kilu tysięcy kilometrów w  warunkach 
skrajnie trudnych, dotarli do Balachadi, gdzie oj-
ciec Franciszek objął rolę komendanta obozu.
 W ciągu kilkunastu miesięcy działalności przez 
obóz przeszło blisko tysiąc dzieci. Ksiądz Franci-
szek zapewniał im niezbędną opiekę, wychowując 
podopiecznych i  dbając o  ich edukację. Zorga-
nizował obóz na wzór harcerski – poranna gim-
nastyka, apel w  szeregach zwróconych w  stronę 
Polski. Dla starszych dzieci zorganizowano szkołę. 
Nauczycielkami zostały kobiety ocalone z łagrów 
sowieckich, które wraz z dziećmi przybyły do In-
dii. Maharadża Jam Saheb Digvijaysinhji wspierał 
obóz finansowo, brał udział we wszystkich waż-
nych uroczystościach, żywo interesował się polską 
kulturą. W obozie pielęgnowano wśród dzieci na-
rodowe wartości, powiewała nad nim polska flaga. 
Kiedy wojna dobiegła końca, a dzieciom zaczynała 
grozić wywózka z powrotem do Związku Radziec-
kiego, ksiądz wraz z maharadżą dokonali adopcji 
sierot, co uczyniło z głównego bohatera prawdzi-

ks. Franciszek Pluta
Ojciec Tysiąca Sierot

 ▲ Ks. Franciszek Pluta – „Ojciec Tysiąca Sierot”

 ▼ Spektakl o życiu „Ojca Tysiąca Sierot” w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Opatowcu z udziałem doktora Stanisława Niepsuja

 ▲ Ks. Franciszek Pluta z grupą uratowanych sierot w Indiach u Maharadży

wego „Ojca Tysiąca Sierot”. Po zakończeniu swojej 
misji ksiądz wyemigrował do Stanów Zjednoczo-
nych i Kanady. W 1983 roku emigracyjne władze 
przyznały mu zaszczytne odznaczenie – Krzyż Ko-
mandorski Orderu Odrodzenia Polski, doceniając 
jego wielkie zasługi i  opiekę nad „Małą Polską”, 
jak nazywano sierociniec. Ksiądz Franciszek Pluta 
zmarł w Kanadzie w 1990 r.
 Pragnąc upowszechnić wiedzę o  działalno-
ści księdza Franciszka, Wójt  Gminy Opatowiec 
wystąpił z  inicjatywą zorganizowania specjalnej, 
poświęconej mu uroczystości. W czerwcu 2017 r. 
w Domu Kultury w Opatowcu uczniowie miejsco-
wego Gimnazjum zaprezentowali spektakl o życiu 
„Ojca Tysiąca Sierot”. W  spotkaniu uczestniczył 
doktor Stanisław Niepsuj (siostrzeniec księdza), 
który zgromadzonym zaprezentował własne 
wspomnienia o wuju oraz odpowiadał na pytania 
młodzieży. Uroczystość pod nazwą „Zapomniany 
bohater ks. Franciszek Pluta” stała się okazją do 
poznania książki „Ojciec Tysiąca Sierot”, autorstwa 
Leonarda Pluty, bratanka księdza Franciszka.
 Spotkanie nie tylko przypomniało postać za-
pomnianego bohatera. Stało się także niezwykłą, 
żywą lekcją historii; przypomnieniem, o  tym że 
poszukiwanie śladów dawnych zdarzeń może być 
wspaniałą przygodą i  oddaniem hołdu niezwy-
kłym ludziom.

 ▲ Mapa poglądowa z zaznaczeniem trasy ewakuacji z terenów ZSRR do Indii
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W  150. rocznicę 
urodzin Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 
oraz w  roku ogło-
szonym przez Sejm 
RP jako Rok Józe-
fa Piłsudskiego, 
z dumą odnotowu-
jemy związki Mar-
szałka z naszą Zie-
mią Opatowiecką. 
To tutaj, m.in. na 
terenie Gminy 

Opatowiec, we wrześniu 1914 r. I  Pułk Piechoty 
Legionów Polskich przeszedł swój chrzest bojowy 
w walkach pod Ksanami, Kociną, Czarkowami…
 Wydarzenia te upamiętnił sam Józef Piłsudski 
we wspomnieniach pisanych w  czasie osadzenia 
w twierdzy magdeburskiej w książce „Moje pierwsze 
boje”. Wrócił wtedy myślami do swych pierwszych 
działań bojowych i tak relacjonował walki w widłach 
rzeki Nidy, Wisły i  wpadającego do niej Dunajca: 
„Tam bitwy niekrwawe z kawalerią rosyjską dawały 
pierwsze wrażenia muzyki bojowej, pierwsze wraże-
nia wczucia się w żywy teren, obok pierwszych prób 
śmiałego manewru z grą trzema rodzimemi rzekami: 
Wisłą, Nidą i Dunajcem. Wobec tego zacząłem opi-
sywać swoje tańce obok tych rzek we wrześniu 1914 
roku pod tytułem: „Nowy Korczyn-Opatowiec”.
 W 80. rocznicę Bitwy pod Ksanami, we wrze-
śniu 1994 r., z  inicjatywy Piłsudczyka Stanisława 
Parlaka powstał jeden z  najpiękniejszych pomni-
ków Józefa Piłsudskiego. Pomnik przedstawia Ko-
mendanta patrzącego na drugi brzeg Wisły, dozoru-
jącego przeprawę Legionistów przez rzekę. Według 
źródeł historycznych Piłsudski przeprawił się jako 
ostatni. To tutaj corocznie odbywają się obchody 
Święta Niepodległości. Te chwalebne działania na-
szego patrioty, pochodzącego z Ksan, który od 1989 
r., czyli odkąd było to możliwe, zainicjowały roz-
maite akcje upamiętniające miejsca martyrologii 
Narodu Polskiego na Kielecczyźnie. Przyczyniły się 
do wzniesienia, w dużej mierze z funduszy społecz-
nych, pomników oraz tablic pamiątkowych – m.in. 
na szlaku pierwszych bojów Legionów Józefa Pił-
sudskiego – w  Ksanach, Czarkowach, Winiarach, 
Opatowcu i Kielcach.
 W 100. rocznicę walk pod Ksanami, 12 wrze-
śnia 2014 r. Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 

XLIV/304/2014, nadającą Szkole Podstawowej 
w  Opatowcu imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Była to inicjatywa Wójta Gminy Opatowiec, który 
szczególnie dba o pamięć historyczną naszej Gmi-
ny, podejmuje i  wspiera działania, które promują 
nasz region i  nie pozwalają młodemu pokoleniu 
zapomnieć o chwalebnej, choć często trudnej i bo-
lesnej historii.
 W  150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego, 
staraniami Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gmi-
ny Opatowiec, przy wsparciu lokalnej społeczności 
i Władz Gminy, złożono wniosek aplikacyjny i uzy-
skano dofinansowanie z Programu Ministra Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego na godne upamiętnia-
nie obecności Marszałka Józefa Piłsudskiego i upo-
wszechnianie wiedzy o  związkach tego Wielkiego 
Polaka z Naszą Gminą.
 Powstałe w  2016 r. Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Gminy Opatowiec zrzesza ludzi aktyw-
nych społecznie. Ma na celu integrowanie lokalnego 
środowiska, rozwijanie i  wspieranie przedsięwzięć 
edukacyjno-kulturalnych, a  także podejmowanie 
działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego 
naszego regionu oraz działań służących rozwojowi 
Gminy Opatowiec.

Anna Kowalczyk
Prezes Stowarzyszenia

W ramach Programu dofinansowanego ze środków

 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec
 realizuje zadanie

„Józef Piłsudski – pierwsze boje legionistów 
na terenie gminy Opatowiec – upamiętnienie 

Marszałka w 150. rocznicę urodzin.”

Program wydarzeń:

Wystawa „Dla Ciebie Polsko. 
W stulecie czynu legionowego” – 

lipiec-wrzesień 2017 r.

Uroczystości w 103. rocznicę 
Bitwy pod Ksanami przy Pomniku 

Legionisty, Żołnierza Września 
1939 i Partyzanta 1939-1945 

03.09.2017 r.

Uroczystość „Opatowiec w hołdzie 
Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu 

i Jego Legionom” 14.09.2017 r.

Warsztaty Historyczne 
przy współpracy 

z Biurem Edukacji Narodowej IPN 
Delegatura w Kielcach 

wrzesień-październik 2017 r.

Święto Niepodległości 11.11.2017 r.

Uroczyste nadanie sztandaru 
Szkole Podstawowej imienia 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 
14.11.2017 r.

Konkurs Pieśni Patriotycznych 
listopad-grudzień 2017 r.

Wieczernica patriotyczna z okazji 
150. urodzin Józefa Piłsudskiego – 
zakończenie projektu 05.12.2017 r.

Honorowy patronat:
Wojewoda Świętokrzyski
Wójt Gminy Opatowiec
Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura Kielce Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 ▶ Program działań na okoliczność „Józef Piłsudski – pierwsze 
boje legionistów na terenie gminy Opatowiec – upamiętnienie 
Marszałka w 150. rocznicę urodzin.”

Przewodnik dla wydarzeń patriotycznych realizowanych przez 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec w 2017 roku
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„Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem 
– staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmują-
cych dane terytorium”.

 Dlatego my nie pozwolimy, aby pamięć o hi-
storii naszego Narodu zaginęła. Pamiętamy i pa-
miętać będziemy…
 Rok 2017 był rokiem Marszałka Józefa Pił-
sudskiego – żołnierza, polityka, gorącego patrio-
ty, ojca II Rzeczpospolitej. Chociaż surowy i cza-
sem niewybredny w słowach, to przecież zawsze 
na pierwszym miejscu stawiał dobro Ojczyzny. 
Każdy Polak powinien znać postać Józefa Piłsud-
skiego i wzorować się na Jego patriotyzmie. 
 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy 
Opatowiec podjęło szereg działań, by spopulary-
zować wiedzę na temat naszych związków z Mar-
szałkiem. Ziemia Opatowiecka jest nasączona 
ważną historią, ale też często dotąd pomijana 
w większości publikacji, poświęconych tej tema-
tyce. Promowanie naszej historii to jeden z prio-
rytetów działania Stowarzyszenia.

Wystawa „Dla Ciebie Polsko. 
W stulecie czynu legionowego”

Wystawa „Dla Ciebie Polsko” to jedno z wyda-
rzeń, które Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Gminy Opatowiec realizowało pod nazwą „Józef 
Piłsudski – pierwsze boje legionistów na terenie 
Gminy Opatowiec – upamiętnienie Marszałka 
w 150 rocznicę urodzin”.
 Uzyskało ono patronat i  wsparcie finanso-
we ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego w  ramach programu „Wspieranie 
opieki nad miejscami pamięci i  trwałymi upa-
miętnieniami w kraju”. Opracowaną przez Kra-
kowski Instytut Pamięci Narodowej ekspozycję, 
prezentującą trudne i skomplikowane losy Legio-
nów Polskich w latach I Wojny Światowej, można 
było zwiedzać w Domu Kultury w Opatowcu.
 Z wystawy dowiedzieliśmy się nie tylko o wy-
miarze militarnym działań legionistów, ale także 
o zawiłych okolicznościach politycznych, w któ-
rych wypadło szukać drogi do Niepodległości. 
W układzie chronologicznym przedstawione zo-
stały najważniejsze działania wojenne, jak i syl-
wetki dowódców i żołnierzy legionowych.

 Ⱚ Wystawa „Dla Ciebie Polsko. W stulecie czynu legionowego”  Ⱚ Wystawa „Dla Ciebie Polsko. W stulecie czynu legionowego”

Józef Piłsudski – pierwsze boje legionistów
na terenie gminy Opatowiec
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Uroczystości przy Pomniku 
Legionisty, Żołnierza Września 
1939 i Partyzanta 1939-1945

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Stowarzy-
szenie w ramach opieki nad miejscami pamięci były 
obchody 103. rocznicy Bitwy pod Ksanami.
 To właśnie w Ksanach w 1914 roku rozegrał się 
jeden z rozdziałów pierwszej poważnej bitwy, jaką 
legioniści stoczyli w widłach Nidy i Wisły, walcząc 
z Rosjanami. Na tej samej Ziemi, drogą polską krew, 
przelali nasi żołnierze także podczas II Wojny Świa-
towej. Tutaj w dniu 8 września 1939 roku rozegrała 
się najbardziej krwawa bitwa kampanii wrześniowej 
na Ponidziu.
 Dziekan korczyńskiego dekanatu, ksiądz Ma-
rek Małczęć, odprawił polową Mszę Świętą pod Po-
mnikiem Legionisty 1914, Żołnierza Września 1939 
i  Partyzanta 1939-1945. Wartę honorową podczas 
uroczystości przed obeliskiem zaciągnął buski od-
dział Żuawów Śmierci. Grupa rekonstrukcyjna od-
dała salwę honorową. W uroczystości wzięły udział 
poczty sztandarowe, młodzież szkolna, harcerze, 
mieszkańcy Ksan i okolicznych miejscowości.
 Zebrani złożyli kwiaty i  zapalili znicze jako 
symbol pamięci o  wszystkich, którzy przelali krew 
w  obronie Ojczyzny. Uroczystości upamiętniające 
Bitwę pod Ksanami organizowane są od 1989 roku.  Ⱚ Uroczystości w rocznicę Bitwy pod Ksanami przy Pomniku Legionisty, Żołnierza Września 1939 i Partyzanta 1939-1945
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Kiedy w XX stuleciu przez Polskę przetaczały się 
nawałnice dwóch kolejnych wojen światowych, 
to właśnie okolice Opatowca i Nowego Korczyna, 
położone nieopodal ważnych rzek Wisły, Nidy 
i Dunajca, szczególnie dramatycznie doświadczy-
ły działań wojennych. Tego rodzaju lokalizacja 
w  czasie wojen stawała się bowiem położeniem 
strategicznym. Z  tego powodu leżąca w  gminie 
Opatowiec niewielka wieś Ksany (wówczas wcho-
dząca w  skład powiatu pińczowskiego) w  ubie-
głym stuleciu dwa razy stała się sceną krwawych 
zmagań wojennych. Najpierw, we wrześniu 
1914 r., w okolicach Nowego Korczyna, Czarków, 
Opatowca i Ksan z Moskalami walczyli legioniści 
Józefa Piłsudskiego, a ćwierć wieku później, także 
we wrześniu – roku 1939, żołnierze 11. Pułku Pie-
choty z Tarnowskich Gór (23 Górnośląska Dywi-
zja Piechoty), wchodzącego w skład Armii „Kra-
ków”, stoczyli tam bitwę z niemieckim okupantem 
z 5. Dywizji Pancernej (5. Panzer Division).
 Materialnym symbolem tej dramatycznej 
dwudziestowiecznej historii Ksan jest stojący 
w sercu wsi, na dawnym placu szkolnym (w miej-
scu gdzie ongiś stacjonowali legioniści) Pomnik 
Legionisty, Żołnierza Września 1939 i Partyzanta 
1939-1945 odsłonięty we wrześniu 1989 roku sta-
raniem mieszkańców Ksan i gminy Opatowiec. Na 
ten dwudzielny obelisk (wykonany z tzw. pińczow-
skiego kamienia) składa się masywny biały orzeł 

Wojenne dzieje wsi Ksany i okolicznych miejscowości 1914-1945

w koronie oraz trzech żołnierzy symbolizujących 
trzy etapy dwudziestowiecznych walk o wolną Pol-
skę – i o Ksany: boje legionów Józefa Piłsudskiego, 
walki kampanii wrześniowej oraz działania par-
tyzantów prowadzone w  tych okolicach w  okre-
sie okupacji niemieckiej. Te trzy ważne rozdzia-
ły z dziejów dwudziestowiecznej Polski z okresu 
I i II wojny światowej w dramatyczny sposób spla-
tają losy niewielkiej wsi Ksany z  wielką historią 
narodową.

– I –
„Najsilniejszą obroną z naszej strony była 
walka w okolicach Ksan...” (J. Piłsudski):

Bitwa korczyńska: etap ksański
 Pierwszy z kamiennych żołnierzy z ksańskie-
go pomnika to legionista Józefa Piłsudskiego – 
w charakterystycznej okrągłej czapce maciejówce 
i w prostym mundurze. Jeden z wielu dziesiątków 
tysięcy legionistów, wśród których byli także i tu-
tejsi chłopscy synowie – ochotnicy, tacy jak nie-
spełna dziewiętnastoletni Józef Mucha (urodzony 
w Ksanach w 1895) – jeden z szeregowych żołnie-
rzy legionów Józefa Piłsudskiego, którego wojenne 
losy rzuciły aż pod Bobrujsk. W walkach pierw-
szej wojny światowej i w wojnie bolszewickiej brał 
udział również jego rówieśnik, urodzony w Ksa-
nach (w roku 1895 r.) Jan Karol Krajewski – póź-
niejszy student Wyższej Szkoły Handlowej oraz 
grupy prawniczej Wydziału Prawa i Nauk Społecz-
no-Ekonomicznych KUL (1920-1922), dzienni-
karz, podporucznik (żołnierz I Korpusu Polskiego 
w Rosji). Oprócz nich walczyli także inni żołnierze 
pochodzący z tych okolic, których nazwiska zagi-
nęły już jednak w mroku dziejów...
 Kamienny legionista stojący na cokole pomni-
ka przypomina, że to właśnie w Ksanach w 1914 r. 
rozegrał się jeden z rozdziałów pierwszej poważ-
nej bitwy jaką strzelcy Józefa Piłsudskiego (pod-
porządkowani dowództwu austriackiej 7 Dywizji 
Kawalerii) stoczyli z  Rosjanami między 15 a  24 
września w widłach Nidy i Wisły – zwanej przez 
historyków bitwą korczyńską (niekiedy nazywa-
nej przez miejscowych także bitwą czarkowską). 
Dowodzeni przez  brygadiera Józefa Piłsudskie-
go  legioniści prowadzili działania obronne, po-
wstrzymując postępy rosyjskiej ofensywy korpus 
kawalerii gen. Nowikowa na tym tak ważnym dla 
trwałości frontu austriackiego odcinku.
 Ksański epizod bitwy korczyńskiej rozegrał się 
23 września 1914 roku. Tego dnia, w środę, wcze-
snym rankiem, ułani pułkownika Władysława Be-
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liny-Prażmowskiego oraz strzelcy musieli bronić 
się przed rozwścieczonymi Rosjanami właśnie 
w rejonie Czarków, Kociny i Ksan – po tym jak kil-
ka godzin wcześniej (w nocy z 22 na 23 września) 
zabili kilkudziesięciu Moskali w ataku na garnizon 
rosyjski w Szczytnikach. W okolicy Ksan walczyło 
wówczas kilka oddziałów 1. Pułku Legionów (póź-
niejszej Pierwszej Brygady) dowodzonych przez 
doskonałych, chociaż jeszcze bardzo młodych, ofi-
cerów, mianowicie: 4. batalion 24-letniego Tade-
usza Wyrwy-Furgalskiego (ur. 1890) oraz pluton 
22-letniego Czesława Młota-Fijałkowskiego (ur. 
1892). Na terenie samej wsi Ksany trzygodzinną 
zaciętą walkę z rosyjską artylerią i oddziałami ko-
zackimi stoczyła 2. kompania dowodzona przez 
26-letniego Czesława Jarnuszkiewicza (ur.1888).
 Józef Piłsudski w  swoich wspomnieniach le-
gionowych Moje pierwsze boje „spisanych w twier-
dzy magdeburskiej” (wyd. Warszawa 1925), tak 
opisał ten ksański etap walk legionowych:
 „Najsilniejszą obroną z naszej strony była walka 
w okolicach Ksan, gdzie na linii placówek utrzyma-
liśmy swój teren. Stratami z naszej strony była pew-
na ilość rannych i ośmiu zabitych – wszyscy na tej 
jednej placówce, najsilniej zaatakowanej. Pozosta-
łych kilku ludzi, z Młotem-Fijałkowskim (oficerem) 
na czele, dziko już pracując, gdyż straty zmniejszyły 
siły placówki o połowę, trzymało wiernie straż aż 
do wieczora, gdy Moskale się cofnęli” (J. Piłsudski, 
Moje pierwsze boje).
 Tamtego wrześniowego dnia Ksany płonęły… 
podobno łuny pożarów trawiących wieś, widoczne 
były na wrześniowym niebie przez wiele godzin… 
Ów „żywy płomień i kłęby dymu (...)” spowijają-
cego Ksany z kilkukilometrowego oddalenia ob-
serwował także sam Piłsudski, któremu tutejszy 
przewoźnik objaśniał „żegnając się” przy tym na-
bożnie: „-Zdaje się, Ksany się palą”.
 Na kartach Moich pierwszych bojów Piłsudski 
ze wzruszeniem wspominał tamte pierwsze walki 
legionów, a z żalem tamte złowrogie łuny pożarów, 
które trawiły zarówno ubogie chłopskie chaty, jak 
i wspaniały pałac hrabiów Pusłowskich w Czarko-
wach (podpalony przez Moskali) – swoiste nad-
nidziańskie „muzeum” pełne unikatowych dzieł 
sztuki. Przywołując tamte dramatyczne dni, Maria 
Rostworowska po latach pisała: „Wszystkie znaki 
na niebie i ziemi wskazywały, że to koniec starego 
świata...” (M. Rostworowska, Rok 1913; rok 1914).
 Od ognia artyleryjskiego płonęły także oko-
liczne wsie – w  tym i  Ksany. Ogień w  przeraża-

jącym tempie trawił drewniane wiejskie chałupy 
kryte strzechami:
 „Wkrótce żywym płomieniem zabłysły pożary. 
To się paliły Szczytniki i dwór w Czarkowej, któ-
re Moskale podpalili, przez zemstę za swą porażkę 
w  Szczytnikach. Ogień artylerji był bardzo żywy, 
ostrzeliwano Winiary, Czarkowę, Ksany. (...) Nigdy 
nie zapomnę tego podłego uczucia bezsilności, któ-
re mnie dusiło, gdym stał nad brzegiem Wisły (...)” 
(J. Piłsudski, Moje pierwsze boje).
 W  efekcie działań legionów Józefa Piłsud-
skiego w  okolicach Nowego Korczyna, Czarków 
i Ksan, Rosjanie wycofali się na północ za Nidę, 
a komendant mógł bezpiecznie przeprawić swoich 
żołnierzy na prawy brzeg Wisły w Opatowcu.

*
 Warto zatrzymać się na chwilę nad dalszy-
mi losami legionowych dowódców broniących 
w 1914 roku Korczyna, Czarków, Ksan i okolic. Ta-
deusz Wyrwa-Furgalski – urodzony w Rzeszowie 
(a  wychowany w  Leżajsku), asystent w  Katedrze 
Geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, wyróż-
niający się członek Związków Strzeleckich, zdolny 
major 5 Pułku Piechoty Legionów, zaledwie dwa 
lata po bojach pod Ksanami zginął na wschodnich 
rubieżach Rzeczpospolitej po najkrwawszej bitwie 
legionowej pod Kostiuchnówką, w  nocy z  6 na 
7 lipca 1916 r. (w okolicach Maniewicz) śmiertel-
nie trafiony kulą karabinową patrolu rosyjskiego. 
Dwudziestosześcioletni bohater walk toczonych 
w okolicach Ksan, Nowego Korczyna i Opatowca, 
został pochowany przez tych, z  którymi walczył 
– przez Rosjan, a miejsce jego spoczynku do dziś 
pozostaje nieznane.
 Czesław Młot-Fijałkowski oraz Czesław Jar-
nuszkiewicz przeżyli zmagania wojenne, zysku-
jąc przy tym generalskie szlify. Jednak zwycięz-
cy spod Czarków, Młotowi-Fijałkowskiemu, nie 
dane już było przeżyć kolejnej zawieruchy wojen-
nej lat 1939-1945. Po bitwie pod Kockiem (1939), 
Młot-Fijałkowski dostał się do niewoli niemiec-
kiej, w  której pozostawał do śmierci. Zmarł 
w 1944 na zawał serca w Oflagu VII A Murnau. 
Bohater bitwy korczyńskiej został pochowany na 
tamtejszym cmentarzu.
 Drugą wojnę światową przeżył natomiast Cze-
sław Jarnuszkiewicz, człowiek o barwnej biografii: 
działacz Organizacji Bojowej PPS za aktywność  
konspiracyjną skazany na Sybir i zbiegły z zesłania 
do Krakowa. Jarnuszkiewicz był nie tylko spraw-
nym dowódcą, ale także zdolnym artystą – absol-
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wentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
gdzie studiował malarstwo. To właśnie on, z pole-
cenia komendanta głównego Związków Strzelec-
kich Józefa Piłsudskiego, w 1913 r. zaprojektował 
orzełka strzeleckiego, a potem charakterystyczne-
go orzełka legionowego (bez korony).
 Jarnuszkiewicz, który jako młody oficer wraz 
ze swoją kompanią tak odważnie stawiał opór Ro-
sjanom w  Ksanach, dożył stu lat. Zmarł w  Lon-
dynie w  1988 r. zaledwie rok przed odsłonię-
ciem ksańskiego pomnika. Zgodnie z życzeniem 
Jarnuszkiewicza jego ciało złożono w  Polsce, na 
Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Obrona 
Ksan musiała mocno wryć się w  pamięć oficera 
skoro poświęcił jej swoje wspomnienia wojen-
ne (Ksany), opublikowane już dwa lata po bitwie 
w  opracowaniu Legiony na polu walki. Działa-
nia 1-go Pułku Legionów na lewym brzegu Wisły 
w sierpniu i wrześniu 1914 (...), wydanym w 1916 r.
 Warto dodać, że obrońca Ksan był jednym 
z  zaledwie dwóch generałów Wojska Polskiego 
(obok gen. bryg. Jerzego Wołkowickiego) prze-
trzymywanych od 1939 w  obozach Kozielska, 
Ostaszkowa, Starobielska, którym udało się unik-
nąć Katynia. Po zwolnieniu (w  sierpniu 1941 r.) 
Jarnuszkiewicz znalazł się w  szeregach armii 
Władysława Andersa, a  po zakończeniu działań 
wojennych osiadł w Londynie. Chociaż samemu 
obrońcy Ksan z  1914 r. los oszczędził tragicznej 
śmierci w lesie katyńskim, to jednak nie zdołał jej 
uniknąć urodzony w  Ksanach wspomniany już 
porucznik Jan Karol Krajewski, aresztowany przez 
NKWD we wrześniu 1939 roku, przetrzymywa-
ny w Kozielsku, a następnie między 4-7 kwietnia 
1940 r. zamordowany w Katyniu.
 Nie wszystkim legionistom biorącym udział 
w bitwie korczyńskiej, której jeden z etapów toczył 
się właśnie na terenie Ksan, dane było stąd odma-
szerować... Dla niektórych żołnierzy te „pierwsze 
boje” Józefa Piłsudskiego, miały bowiem stać się 
ich ostatnimi... Ilu legionistów poległo lub zostało 
rannych na terenie samych Ksan? Nie wiadomo... 
Natomiast źródła podają, że w walkach całej ope-
racji korczyńskiej poległo 22 legionistów. Należy 
podkreślić, że do najbardziej krwawego starcia 
doszło pod Czarkowami (wówczas zabitych zo-
stało 9 legionistów, a 12 było rannych). Poległych 
w  bitwie korczyńskiej legistów koledzy najpierw 
przewieźli do kościoła w Opatowcu, a następnie 
przeprawili łodzią na drugi brzeg Wisły: tam 17   
żołnierzy pochowano z  honorami na cmentarzu 

wojennym w Gręboszowie (pozostali swoje miejsce 
wiecznego spoczynku znaleźli z czasem na cmen-
tarzach w Krakowie, Uciskowie i Czarkowach).
 Walki legionistów Piłsudskiego w  widłach 
Wisły i Nidy we wrześniu 1914 roku były pierw-
szym ich doświadczeniem bojowym na tak dużą 
skalę. Należy dodać, że działania te odbywały się 
w wyjątkowo ciężkich warunkach – przy bierności 
jednostek austriackich. Pierwsze boje Piłsudskie-
go toczone między Nowym Korczynem, Czarko-
wami, Ksanami i Opatowcem pokazały, że 1 Pułk 
Legionów pomimo pewnych niedociągnięć w wy-
szkoleniu oraz niedoborów w  wyposażeniu jest 
formacją o dużej wartości bojowej.

*
 Mijały lata... W roku 1928, w czternastą rocz-
nicę bitwy korczyńskiej, a  dziesiątą odzyskania 
niepodległości przez Polskę, na polach czarkow-
skich, tam gdzie toczyły się najkrwawsze boje, 
wzniesiono Pomnik Zwycięstwa Legionów – strze-
listy 11. metrowy monument uwieńczony maje-
statycznym orłem przedstawionym w  postawie 
bojowej. Pomnik został wykonany według projek-
tu Konstantego Laszczki, profesora krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. U  stóp monumentu, 
odsłoniętego 23 września 1928 roku w obecności 
ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Ignace-
go Mościckiego, złożono prochy nieznanego le-
gionisty poległego w bitwie korczyńskiej (do mo-
mentu przeniesienia spoczywającego przy drodze 
w  Czarkowach). Dziewięć lat później, w  roku 
1937 pochowano tutaj ciała kilkunastu innych 
nieznanych legionistów ekshumowanych z poni-
dziańskich cmentarzy i  prowizorycznych mogił 
(swoją ziemską przystań znalazł tam m.in. Kazi-
mierz Zacharski, żołnierz I Brygady, który zginął 
15 maja 1915 r.).
 Już trzy dni po uroczystym odsłonięciu Po-
mnika Zwycięstwa Legionów, 26 września 1928 r., 
w  PPS-owskim dzienniku „Robotnik” (1928, nr 
269) ukazały się wspomnienia jednego z uczestni-
ków bitwy korczyńskiej historyka, działacza PPS 
– Jana Cynarskiego (występującego pod pseudoni-
mem Jan Krzesławskiego), prawdopodobnie obec-
nego na odsłonięciu pomnika:
 „Gdy teraz, w  rocznicę bitwy pod Czarkową 
(23  IX 1914), odbywają się uroczystości ku czci 
poległych na miejscu walki, stają mi przed ocza-
mi obrazy z tamtych czasów. Przed nami płonąca 
Czarkowa i Ksany, o wiorstę od nas nieustający tur-
kot karabinów maszynowych, dziesiątkujący ekspo-

nowany oddział Młota, a za nami wezbrana Wisła 
(...) W tyle za nami Opatowiec, skąd mimo ciężkie-
go położenia rozbrzmiewa przez noc całą pieśń le-
gionowa”. (J. Krzesławski, Socjaliści w Legionach).

 – II –
 „(...) tym, którzy wstrzymywali hordy hitle-
rowskie w marszu >>Drang nach Osten<<”

(L. Skrzyński): bohaterowie ksańskiego września 
1939 roku – 11 Pułk Piechoty z Tarnowskich Gór
 Wolna Polska odrodzona po 123 latach zabo-
rów, 11 listopada 1918 r., zastała Ksany mocno 
zniszczone. Zdjęcia z  czasów pierwszej wojny 
dostępne w austriackich archiwach i bibliotekach 
(Österreichische  Staatsarchiv,  Österreichischen 
Nationalbibliothek) oraz w Muzeum Historii Fo-
tografii im. H. Rzewuskiego w Krakowie pokazu-
ją wieś – dosłownie obróconą w gruzy. O znisz-
czeniu Ksan w okresie pierwszej wojny światowej 
przypomina stara kamienna figura stojąca przy 
placu szkolnym „po zburzeniu przez wojnę na-
prawiona od fundamentu” (w  1928 r.) z  doda-
niem krzyża „kosztem wsi Ksany”– jak głosi 
umieszczony na niej napis. W ten sposób miesz-
kańcy wsi dekadę po odzyskaniu niepodległości 
dziękowali Bogu za ocalone życie, licząc, na Jego 
opiekę w przyszłych latach.
 Tymczasem, już niebawem miał nadejść kolej-
ny tragiczny dla Ksan i całej Polski wrzesień – 1939 
roku. W ósmym dniu wojny w Ksanach zaciekle 
broniły się przed okrążeniem przez Niemców od-
działy 11. Pułku Piechoty należącego do Armii 
„Kraków” (dowodzonej przez gen. Antoniego Szy-
linga). W okresie międzywojennym pułk stacjono-
wał w garnizonie Tarnowskie Góry. Od roku 1935 
roku, a więc także podczas kampanii wrześniowej, 
jednostką tą dowodził pułkownik dyplomowany 
Henryk Kazimierz Gorgoń (1894-1974), który 
swój chrzest bojowy przeszedł w legionach Józefa 
Piłsudskiego – zresztą, jak wielu innych polskich 
dowódców tamtych czasów.
 W  związku z  silnym naporem wroga i  ryzy-
kiem okrążenia, już na początku września 1939 
roku płk Henryk Gorgoń otrzymał rozkaz opusz-
czenia nocą wraz z 11. Pułkiem Piechoty Tarnow-
skich Gór i przejścia linii umocnień („Niezdara”). 
Od 4 września 1939 r. pod naporem potężnego 
wroga odziały wycofywały się ze Śląska na linię 
Nidy (po drodze tocząc walki). 7 września gen. 
Szylling wydał rozkaz, aby 11 Pułk Piechoty zabez-
pieczył odcinek Ksany – Kocina, co miało umożli-
wić przeprawienie się Armii „Kraków” przez Nidę 

pod Nowym Korczynem. Po dotarciu na miejsce 
w  nocy z  7 na 8 września oddziały zostały roz-
lokowane w rejonie Wiślicy i Nowego Korczyna. 
Sam sztab „Armii Kraków” z  gen. Szyllingiem 
ulokował się w  Nowym Korczynie (na plebani). 
8 września w godzinach porannych, podchodzący 
do Kociny batalion mjr. Stanisława Jana Karolusa 
(1889-1970) został zaatakowany przez stacjonują-
ce już tam oddziały niemieckie, które, mimo silne-
go oporu, udało się wyprzeć z tej miejscowości.
 Żołnierze pułkownika Gorgonia zanim dotarli 
z Górnego Śląska do Ksan mieli już za sobą 7 mor-
derczych dni przepraw wojennych i kilkaset kilo-
metrów marszu. Codziennie przez ok. 11 godzin 
byli w walce lub w akcji, nocą kolejne 10-11 godzin 
marszu na następne pozycje. Na sen pozostawały 
2-3 godziny i krótkie przerwy w marszu – tak po 
latach wspominał tamten trudny czas adiutant tak-
tyczny dowódcy 11. Pułku Piechoty, kapitan An-
toni Gibliński (1905-1995). (Antoni Gibliński, [Re-
lacje Antoniego Giblińskiego z walk w rejonie Ksan 
i Kociny 8 września 1939 r. – maszynopis], w: Księga 
Pamiątkowa założona 8 września 1989 roku (...).
 W piątek 8 września od godzin porannych pod 
Ksanami i Kociną trwały zacięte walki z oddzia-
łami niemieckimi wchodzącymi w skład potężnej 
i znakomicie wyposażonej 5 Dywizji Pancernej – 
dysponującymi 30 czołgami i liczną artylerią. Jak 
wspominali miejscowi – świadkowie tamtych wy-
darzeń, żołnierze 11. Pułku Piechoty, idąc do boju 
pod Ksanami byli świadomi, że czeka ich tutaj wy-
jątkowo ciężka walka. Przeczuwali, że jej finałem 
może być śmierć wielu z nich... Jedna z mieszka-
nek Ksan, wówczas dwunastoletnia dziewczyn-
ka, Irena (Stankiewicz z  domu Mucha), jeszcze 
po latach wspominała polskich żołnierzy idących 
przez wieś wczesnym rankiem 8 września, którzy 
zatrzymali się na chwilę przed ich zagrodą. Jeden 
z młodych żołnierzy, dostrzegając ją i  jej starszą 
siostrę Cecylię, zwrócił się do nich słowami: „My 
już stąd żywi nie wrócimy... ale pamiętajcie o nas... 
Narwijcie kwiatów i przynoście je na nasze groby”. 
Te złowróżbne słowa miały wypełnić się jeszcze 
tego samego dnia dla kilkudziesięciu z nich...
 W samych Ksanach pozycje obronne zajął je-
den z oddziałów 11. Pułku Piechoty – 2 batalion 
pod dowództwem pochodzącego z  Oświęcimia 
majora Stanisława Jana Karolusa. Około godziny 
8 rano batalion zajął stanowisko na zachodniej 
stronie wsi. Ksan bronił także batalion majora Jó-
zefa Ćwiąkalskiego (1900-1983) – obrońcy Lwo-
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wa z 1918 r., uczestnika wojny polsko-bolszewic-
kiej z 1920 r.:
 „Batalion majora Ćwiąkalsiego trzymał się 
uporczywie w płonącej wsi Kolonia Ksany [„wzgó-
rze 210”], otoczony z dwóch stron przez czołgi [nie-
mieckie – M.S.K.], które jednak doznawszy strat od 
działek przeciwpancernych batalionu – nie śmiały 
wjechać do wsi”. (...)”
– wspominał adiutant dowódcy, kpt. Antoni Gi-
bliński, uczestnik tamtych zdarzeń.
 Polskim żołnierzom udało się zniszczyć kilka-
naście z 30 czołgów niemieckich (niektóre źródła 
mówią o  12 inne o  14 lub 15) otaczających ich 
z  dwóch stron oraz 6 samochodów wroga. Po-
wierzone 11. Pułkowi Piechoty zadanie, zostało 
zrealizowane. Zacięta walka polskich żołnierzy 
pokrzyżowała niemieckie plany odcięcia sił głów-
nych Armii „Kraków” od przepraw na Nidzie 
i umożliwiła dalszy odwrót armii... Jednak polski 
sukces został okupiony znacznymi stratami ludz-
kimi. Po stronie polskiej zginęło kilkudziesięciu 
żołnierzy. W  tym względzie zdecydowanie naj-
częściej pojawia się liczba 44. Natomiast Gibliński 
wspominał o 32 żołnierzach (można także znaleźć 
informacje o 28 poległych). W bitwie pod Ksana-
mi wielu żołnierzy zostało rannych, a wśród nich 
sam dowódca major Ćwiąkalski, który jednak po-
mimo odniesionych ran i  osłabienia „dowodził 
dalej w  polu” (Jan Przemsza – Zieliński Księga 
Wrześniowej Chwały Pułków Śląskich, t. 1).
 Jeśli chodzi o poległych w bitwie żołnierzy, to 
w internetowej bazie „strat osobowych i ofiar re-
presji niemieckich pod okupacją niemiecką 1939-
1945” (Instytutu Pamięci Narodowej oraz Funda-
cji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”), znajduje się 
dowódca, porucznik (pośmiertnie awansowany 
na kapitana) Jan Kuczkowski oraz podporucznik 
Stanisław Wojciechowski. W innych źródłach wy-
mieniani są także nieznani z  imienia: Biderman, 
Jedliński, Piątek, Zimny, Żak oraz Żurawski (Jan/
Lucjan). Ich nazwisk nie ma natomiast we wspo-
mnianej bazie. Należy jednak zaznaczyć, że baza 
ta wciąż jest niepełna, jej tworzenie zaczęło się bo-
wiem „o wiele lat za późno”.
 Odnośnie do niemieckich strat osobowych 
5. Dywizji Pancernej, to dostępne źródła nie po-
dają pełnych danych na ten temat. Wiadomo, że 
ze strony niemieckiej pod Ksanami poległ m.in. 
Oberstleutnant Adolf Friedrich Brunn (1894-
1939) dowódca II. Panzer-Regiment 31/ 5. Panzer 
Division. Pod Ksanami (lub w  okolicach) zginął 

także adiutant batalionu Adalbert Gerfried Georg 
von Oppel (ur. 1913-1939) pochowany w Berlinie 
oraz Leutnant Friedrich-Wilhelm Schlottmann 
(ur. 1916-1939).
 Warto dodać, że do dziś dnia zachowały się 
niemieckojęzyczne notatki z tamtych czasów, pro-
wadzone na bieżąco w 1939 r., zamieszczone w al-
bumie Feltzug „Polen” (kampania polska), tuż obok 
zdjęć najeźdźców idących w „zwycięskim pocho-
dzie do Wisły”. Jak możemy przeczytać (i  zoba-
czyć na zdjęciach) młodzi Niemcy w doskonałych 
nastrojach parli naprzód. Z prowadzonych przez 
Niemców notatek wynika, że nie spodziewali się 
oni, iż w  niewielkiej wsi Ksany, mającej być dla 
nich jednym z wielu miejsc na trasie marszu, napo-
tkają tak zacięty opór i poniosą tak duże straty. Po 
bitwie 8 września, nieznany z nazwiska niemiec-
ki żołnierz zapisał: „8. września był dla pierwszej 
kompanii n a j c z a r n i e j s z y m [podkr. M.S.K.] 
dniem, gdyż zażądał od nas najcięższych ofiar”. 
Niemcy odetchnęli dopiero po odejściu z  Ksan 
polskich żołnierzy... Nocą, już po zakończonej bi-
twie, zajęli się rannymi i zabitymi kolegami. Tych 
ostatnich pochowali w Ksanach, w mogile „przy 
drodze”. Do niemieckiego albumu dołączono zdję-
cie jednego z takich grobów, nad którym wznosi 
się drewniany krzyż. Na mogile leżą kwiaty. W tle, 
przy drodze, pośród drzew stoi niemiecki samo-
chód, zapewne czekający na fotografa wykonu-
jącego tuż przed odjazdem zdjęcie grobu swoich 
współtowarzyszy...
 Tak wyglądała bitwa o  Ksany z  perspektywy 
niemieckich najeźdźców, których uśmiechnięte 
młode twarze uchwycone podczas marszu w kie-
runku Ksan zastygły przed ponad 80. laty na fo-
tografiach, wykonanych przez nieznanego nie-
mieckiego żołnierza dokumentującego przebieg 
kampanii polskiej.
 8 września Ksany płonęły... już po raz drugi 
w ciągu zaledwie 24 lat. W czasie kilkunastu godzin 
wielu mieszkańców wsi straciło cały dorobek swo-
jego życia. W ten pogodny wrześniowy dzień (tak 
zapamiętała go wówczas czternastoletnia Maria 
Pluta po mężu Cabaj) 7 rodzin straciło wszystko, 
31 rodzinom spłonęły pojedyncze zabudowania. 
Wśród tych, którzy stracili cały dobytek były m.in. 
rodziny Stanisława Pluty i Józefa Muchy. Plutom 
z całego gospodarstwa została „garstka popiołu” 
(ze wspomnień Marii Cabaj z domu Pluta). Mu-
chom, dla odmiany, pozostał... nadpalony daszek 
nad studnią i... mały kotek zabrany w fartuszku do 

tymczasowego schronu przez najmłodszą cztero-
letnią córkę, Marysię. Została im też uratowana 
przez gospodarza para ukochanych koni, które 
w ostatniej chwili przed pożarem zdołał on odwią-
zać i rozpuścić... (ze wspomnień Ireny Stankiewicz 
z domu Mucha). Tymczasem u Plutów nie zostało 
nawet i tego... spalił się nawet pies uwiązany przy 
budzie... Wraz ze stodołami płonęły zwiezione 
kilka tygodni wcześniej zbiory... Ryk płonących 
żywcem zwierząt, których nie zdążono wyprowa-
dzić z obór i przerażający huk artylerii na zawsze 
pozostały w pamięci świadków tamtych wydarzeń. 
Jeszcze kilkadziesiąt lat później na niejednej ksań-
skiej posesji widać było wyryte w czasie wojny cha-
rakterystyczne wgłębienia – widome ślady działań 
kampanii wrześniowej. Zaś w pamięci bardzo nie-
licznych już świadków tamtych wrześniowych dni, 
takich jak Maria Cabaj, na zawsze zostały wyryte 
bolesne wspomnienia i związane z nimi szczegóły, 
które pomimo upływu czasu nie uległy zatarciu, 
wciąż wywołując emocje.
 Mieszkający w  pobliskich Rzemienowicach 
dziewiętnastoletni wówczas Jan Mucha, który pod 
koniec września lub na początku października 
1939 roku (już po wkroczeniu sowietów), wra-
cał z  bratem klerykiem i  kilkoma znajomymi ze 
wschodnich rubieży (gdzie na początku września 
uciekli przed hitlerowcami), tak po latach wspo-
minał swoją wizytę w spalonych Ksanach u stryja 
Józefa Muchy:
 „Ze Staszowa do domu dzielił nas tylko jeden 
dzień pieszej wędrówki. Mówiliśmy sobie, że od-
poczniemy po drodze w Ksanach, u naszego stryja, 
skąd do domu było niecałe trzy kilometry. (...) gdy 
minęliśmy Nowy Korczyn, zobaczyliśmy, że po mo-
ście nie pozostał nawet ślad. Zaczęliśmy się niepoko-
ić. Widzimy: tu i ówdzie spalony dom lub zabudo-
wania gospodarskie, a nawet wszystko razem. I tak 
już było do samych Ksan. (...) W Ksanach nie było 
żadnego odpoczynku. Z domu, chlewu i stodoły na-
szego stryja pozostało tylko trochę popiołu i gruzu. 
Żadnego życia. Smutek nas ogarnął (...) Od Ksan do 
samej naszej wioski nie wypowiedzieliśmy do siebie 
ani słowa. Tacy byliśmy przejęci (...)”. (Jan Mucha, 
Pół wieku zmagań o sprawiedliwość).
 Maria Cabaj, ze szczegółami pamięta tamten 
tragiczny wrześniowy dzień, który razem z mamą, 
ciotką, sąsiadami i uciekinierami z Krakowa spę-
dziła w zatłoczonej, ciemnej i dusznej piwnicy, do 
której w  pewnym momencie żołnierz niemiecki 
wrzucił granat, raniąc młodą uciekinierkę. W pa-

mięci Marii Cabaj utrwalił się każdy szczegół (na-
zwiska, słowa, gesty, emocje)... Po 8 września, na-
stoletniej Marii i jej matce z całego dobytku zostało 
tylko to co miały na sobie – codzienne sukienki... 
Bezpośrednio po tamtym tragicznym dniu – za-
nim jeszcze pomogli im miejscowi – nawet nie 
miały się w co przebrać, a więc kiedy mama prała 
tę jedyną sukienkę córki, ta, schowana cierpliwie 
czekała aż ubranie podeschnie i znów będzie mo-
gła ją włożyć, potem mama z córką zamieniały się 
rolami... Jednak, jak wspomina po 81 latach Maria 
Cabaj, w  takich trudnych chwilach ujawniła się 
ludzka solidarność – bezinteresowna pomoc przy-
szła od sąsiadów (bliższych i dalszych) i od rodziny. 
Mimo „okropnej biedy”, ci mniej poszkodowani 
pomagali tym bardziej doświadczonym, dając je-
dzenie, ubranie, a wreszcie udzielając schronienia 
na długie zimowe miesiące... i żyjąc z obcymi so-
bie ludźmi często „w jednej izbie” – „jak rodzina”... 
Po kilku miesiącach ojciec Marii wrócił wiosną na 
pogorzelisko, stawiając tam „chatę” z chrustu... ich 
nowy wojenny dom...
 Poległych w  bitwie pod Ksanami żołnierzy 
Wojska Polskiego z 11. Pułku Piechoty najpierw 
pochowano na prowizorycznych cmentarzu 
w Ksanach (na placu szkolnym) – gdzie spoczy-
wali do czerwca 1944 r. W tym właśnie roku nie-
mieckie władze okupacyjne zleciły urzędom gmin-
nym likwidację polnych mogił polskich żołnierzy 
poległych w  1939 r. i  zaoranie miejsc po nich. 
W związku z tym w Opatowcu ukonstytuował się 
Komitet Organizacyjny (Komitet Pogrzebowy), 
który wystąpił do władz niemieckich o zezwolenie 
na pogrzeb polskich żołnierzy Września 1939 r. Po 
dokonanej przez partyzantów ekshumacji zwłok 
żołnierzy, przystąpiono do przygotowania uro-
czystego pogrzebu. Żołnierskie trumny zostały 
wykonane z desek podarowanych przez miejsco-
wych gospodarzy oraz majątek rolny w Rogowie. 
Do momentu pogrzebu trumny te pozostawały 
złożone w remizie strażackiej w Ksanach. W dzień 
pogrzebu, w środę 21 czerwca 1944 r.:
 „Już od wczesnych godzin porannych grupy lu-
dzi podążały do wsi Ksany, skąd wyruszy kondukt 
pogrzebowy do kościoła w Starym Korczynie. Wszy-
scy gromadzą się koło szopy strażackiej, gdzie znaj-
dują się trumny”
 – pisał uczestnik tamtych zdarzeń (oraz ich foto-
graf) Lucjan Skrzyński (Szare Szeregi. Podkowiec, 
5 IX1943-20 II 1945 – maszynopis), który odegrał 
główną rolę w komitecie organizacyjnym. 28 tru-
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mien z doczesnymi szczątkami poległych żołnierzy 
młodzież z Ksan, Opatowca i okolic niosła w dwu-
szeregu na własnych barkach... i to przez całą długą 
drogę – najpierw do kościoła w Starym Korczynie, 
a stamtąd na czarkowski cmentarz wojenny. Wcze-
śniej przygotowane do transportu trumien wozy 
zaprzężone w konie, jechały obok puste…
 Pogrzeb żołnierzy poległych pod Ksanami 
we wrześniu 1939 roku był wielką manifestacją 
patriotyczną całej okolicy. Skrzyński zanotował, 
iż było to: „jedyne w Polsce w czasie okupacji, sa-
morzutne zadokumentowanie wrogowi – żyjemy”. 
W kondukcie pogrzebowym wzięło udział około 
cztery i  pół tysiąca ludzi. Naoczny świadek po-
grzebu zapisał:
 „Czoło konduktu otwiera krzyż niesiony na ra-
mieniu jak karabin na defiladzie. W ślad za symbo-
lem wiary kroczą dziewczęta z 450-ma wieńcami 
i  wiązankami kwiatów. Za barwnym korowodem 
dzieci i dziewcząt posuwają się niesione na ramio-
nach w dwuszeregu trumny (...) Szpaler trzymają 
żołnierze AK z okolicznych placówek oraz żołnierze 
z oddziału leśnego AK „Skok”. Akowcy, przeważnie 
w czarnych gumowych płaszczach. Czasem lufa ste-
na wychyli się spod kołnierza i dekonspiruje ich (...) 
Za trumnami dalej – starsi (...)”.
 Wśród niosących naręcza kwiatów dziewcząt 
– jednakowo ubranych w białe bluzki z żałobnymi 
czarnymi kokardami przy szyi i w czarne spód-
niczki – była także i Irena, teraz już siedemnasto-
letnia. W ten sposób tutejsze dziewczęta spełnia-
ły ostatnią prośbę żołnierzy z 11 Pułku Piechoty 
wrześniowym rankiem 1939 roku idących do wal-
ki o Ksany...
 Patrząc na tłumy uczestników tamtych uro-
czystości pogrzebowych – dzieci, młodzieży, star-
szych, cywilów i żołnierzy (AK), Lucjan Skrzyń-
ski, zapisał:
 „Idą wszyscy, by oddać ostatnią posługę tym, 
którzy wstrzymywali hordy hitlerowskie w marszu 
>>Drang nach Osten<<”.
 Żołnierskie trumny spowite girlandami kwia-
tów, uwieńczone wieńcami dębowymi i bukietami 
biało-czerwonych róż, niesiono dwójkami. Żałob-
ny kondukt otwierały trumny oficerów:
 „Pierwszy to porucznik Kuczyński [właściwie 
Kuczkowski – M.S.K.], a  obok niego podchorąży 
Zimny, którzy prowadzą teraz żołnierzy po trudach 
i znojach na wieczny spoczynek. W ostatniej dwójce 
tylnej straży oddziału – nieznany porucznik i nie-
znany żołnierz”

Żałobnej liturgii przewodniczył proboszcz parafii 
Stary Korczyn, ks. Stefan Opara, w asyście ks. Paw-
ła Widerskiego z Opatowca i ks. Józefa Pluty z Ro-
gowa. Przy żołnierskich trumnach ustawionych 
w kościele złożono orła wykonanego z białych róż, 
krzyż Virturi Militari – z  bławatków oraz Krzyż 
Walecznych – z goździków... Następnie uroczysty 
kondukt udał się w stronę cmentarza wojennego 
w Czarkowach.
 Tak Ksany i cała okolica żegnały wrześniowych 
bohaterów… godnie, z wdzięcznością, uroczyście, 
tłumnie, w  powodzi wieńców i  kwiatów... Gorą-
ce powietrze tamtego czerwcowego dnia 1944 r., 
przesycone było intensywnym zapachem jaśmi-
nu, z którego dziewczęta uplotły żałobne girlandy 
i wieńce (przewiązane biało-czerwonymi szarfami 
z napisami „Naszym Bohaterom 1939 roku”). Po-
dobno zapach jaśminu tamtego dnia był tak odu-
rzający, że niektórym z tamtych dziewcząt już do 
końca ich dni miał on się kojarzyć właśnie z po-
grzebem żołnierzy wczesnym latem 1944 roku…
 Prochy żołnierzy 11. Pułku Piechoty z  Tar-
nowskich Gór poległych pod Ksanami 8 września 
1939 r. złożono na czarkowskim cmentarzu wojen-
nym. Tak zakończyła się ziemska wędrówka żoł-
nierzy ksańskiego Września... Spokoju wiecznego 
snu obrońców Ojczyzny strzegł z wysokiego po-
mnikowego cokołu majestatyczny orzeł – groźnie 
spoglądający na wschód... Jak pokazał czas, jednak 
nie dane mu było długo czuwać nad żołnierskimi 
mogiłami. Już bowiem pół roku później, 8 stycz-
nia 1945 r., pomnik został wysadzony przez Armię 
Czerwoną. Taką cenę zapłacił pomnikowy orzeł 
za „niesłuszny” (bo wschodni) kierunek swojego 
groźnego spojrzenia... Na swoje miejsce zwień-
czony orłem pomnik miał powrócić dopiero po 
prawie pięciu dekadach: 20 września 1992 r. Nowy 
monument został wykonany według oryginalnej 
dokumentacji odnalezionych w  archiwaliach po 
jego twórcy Konstantym Laszczce.
 Trzy lata wcześniej, w  roku 1989, obrońcy 
Ksan doczekali się pomnikowego upamiętnienia 
także w miejscu, w którym walczyli i oddali życie 
– w samych Ksanach.

*
 Jak wyglądały dalsze losy walczących pod 
Ksanami pułkowych kolegów pomnikowego żoł-
nierza wrześniowego z 11 Pułku Piechoty z Tar-
nowskich Gór? Kilkudziesięciu z nich zostało na 
tej ziemi już na zawsze. Inni poszli dalej, unosząc 
za sobą rannych. Posuwali się na wschód w kie-

runku Lublina, w czasie przemarszu tocząc kolej-
ne krwawe boje w okolicach takich miejscowości 
jak: Banachy, Biłgoraj, Wólka Tanewska. Los Pol-
ski, a wraz z nią także i 11. Pułku Piechoty, zo-
stał definitywnie przesądzony 17 września wraz 
z napaścią Związku Radzieckiego na wschodnie 
tereny Rzeczypospolitej. Po krwawej bitwie pod 
Tomaszowem (17–20 września) połączonych Ar-
mii „Kraków” i „Lublin” (pod dowództwem gen. 
dyw. Tadeusza Piskora) został podpisany akt kapi-
tulacji... Warto dodać, że ponad czterdziestu żoł-
nierzy 11 Pułku Piechoty zostało odznaczonych 
Orderem Virtuti Militari – w tym także obrońcy 
Ksan i okolic: Henryk Gorgoń, Antoni Gibliński, 
Józef Ćwiąkalski, Stanisław Karolus.
 Po kapitulacji w  końcu września 1939 roku 
wielu żołnierzy 11 Pułku Piechoty dostało się do 
niewoli niemieckiej. Oficerowie przebywali w obo-
zie jenieckim w Oflagu VII A Murnau (w Bawa-
rii). Wśród nich był również pułkownik Henryk 
Gorgoń, który po wyzwoleniu z niewoli pozostał 
na emigracji, w  zachodnich Niemczech. Zmarł 
w 1974 r. w Ingolstadt w Bawarii. Jego prochy zo-
stały pochowane w grobowcu matki na Cmenta-
rzu Rakowickim w Krakowie. A tak na marginesie, 
wnukiem Henryka Gorgonia był opolski plastyk 
i fotografik Zygmunt Drużbicki (zm. 2019), „z za-
miłowania koniarz”, który przez kilkanaście lat 
pełnił funkcję głównego sędziego konnych rajdów 
długodystansowych. Jak możemy przeczytać w ar-
tykule wspomnieniowym, zamieszczonym na stro-
nie internetowej miłośników koni (Hej na koń), 
pasję tę rozbudził w  nim z  jednej strony Karol 
May – jako autor powieści Winnetou, a z drugiej 
właśnie jego dziadek, dowódca 11 Pułku Piecho-
ty, „którego zdjęcie na siwym wierzchowcu zna-
lazł wśród rodzinnych pamiątek”. Wnuk Henryka 
Gorgonia pracował na planach seriali i  obrazów 
kinowych w  roli fotosisty oraz autora fotografii 
(m.in.  na planie popularnego serialu Blondynka 
oraz filmu Popiełuszko. Wolność jest w nas).
 Na emigracji znaleźli się też major Józef 
Ćwiąkalski (po wojnie osiadł na stałe w  Oxfor-
dzie), Stanisław Karolus (do końca życia mieszkał 
w  Szwajcarii) oraz Antoni Gibliński (wrócił do 
Polski), którzy poza granicami Polski podjęli wal-
kę z wrogiem.
 Jak wynika z opracowań historyków, niektó-
rym żołnierzom 11 Pułku Piechoty przyszło zgi-
nąć w niemieckich obozach: w Oświęcimiu i Ora-
nienburgu. Inni trafili w bolszewickie ręce. Pewna 

część zdołała zbiec w okoliczne lasy – ich przezna-
czeniem miała stać się partyzantka. Byli też tacy, 
którzy swój rozrachunek z  najeźdźcą zakończyli 
wiosną 1945 roku na ruinach Berlina.

Na zakończenie
 Trzeci, ostatni z kamiennych żołnierzy z ksań-
skiego pomnika, to partyzant przypominający 
o  walkach toczonych z  niemieckim okupantem 
przez ugrupowania partyzanckie w  okolicach 
Ksan i Opatowca. W niektórych materiałach po-
jawia się informacja, że pomnikowy partyzant, 
to żołnierz tutejszych Batalionów Chłopskich, 
w innych, że to po prostu „partyzant 1939-1945”. 
I przy tej drugiej wersji zostańmy...
 Z niewielkiej wsi Ksany przez oddziały party-
zanckie w  latach 40. przewinęło się kilkadziesiąt 
osób, na czele ze słynnym „Oszczepem” Stanisła-
wem Kopciem (ur. w Ksanach 1918 – zm. 2006) 
– absolwentem lwowskiej szkoły podoficerskiej, 
żołnierzem kampanii wrześniowej, który następ-
nie został dowódcą Oddziału Dywersyjno-Party-
zanckiego „Dominika-Kasia”. Odział ten w  1944 
(podczas akcji „Burza”) wszedł w skład 120 Pułku 
Piechoty AK Ziemi Pińczowskiej przy 106 Dywi-
zji Piechoty Armii Krajowej. Dowodzony przez 
„Oszczepa” oddział brał udział w  wielu akcjach, 
m.in. w  likwidacji posterunku żandarmerii nie-
mieckiej w  Nowym Korczynie, w  obronie pacy-
fikowanego Opatowca, w  przyjęciu zrzutu bro-
ni pod Opatowcem, czy w  bitwie o  Skalbmierz. 
W czasach powojennych za swoje zaangażowanie 
w szeregach Armii Krajowej, „Oszczep” był repre-
sjonowany przez ówczesne władze. Z Ksan pocho-
dził także Jan Rumas ps. „Mirosław” (1916-1979) 
– żołnierz kampanii wrześniowej, działacz ruchu 
ludowego, szef wyszkolenia bojowego  Okręgu 
Kielce Batalionów Chłopskich, komendant obwo-
du Olkusz i obwodu Pińczów tego Okręgu BCh, 
który przyczynił się do powstania tzw. Republiki 
Pińczowskiej  (współpracując z  Armią Krajową 
i  Armią Ludową). Partyzanckie zmagania Ksan 
i okolic zasługują na osobne opracowanie.
 Umieszczenie na cokole ksańskiego pomnika 
symbolicznej postaci partyzanta, to wyraz szacun-
ku dla wszystkich polskich partyzantów okresu 
II wojny światowej pochodzących z  tych okolic, 
niezależnie od tego w jakich oddziałach walczyli: 
w Armii Krajowej czy w Batalionach Chłopskich…
ważne, że walczyli za Polskę i za tę Ziemię...

dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK

Wojenne dzieje wsi Ksany i okolicznych miejscowości 1914-1945 Wojenne dzieje wsi Ksany i okolicznych miejscowości 1914-1945
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Uroczystość „Opatowiec w hołdzie 
Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu 
i Jego Legionom”

Jednym z  przedsięwzięć promujących historię 
naszej Ziemi Opatowieckiej była uroczystość 
„Opatowiec w  hołdzie marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu i  Jego Legionom” zorganizowana 
14 września 2017 roku.
 W  miejscowym Domu Kultury odbyła się 
wyjątkowa, patriotyczna uroczystość, realizo-
wana dzięki oddolnej, społecznej inicjatywie 
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Opa-
towiec. Patronat honorowy nad uroczystością 
sprawowali: Wojewoda Świętokrzyski, Wójt 
Gminy Opatowiec, Instytut Pamięci Narodowej 
– Delegatura Kielce.
 O związkach Józefa Piłsudskiego z naszą Zie-
mią opowiedział Sławomir Kowalczyk – Wójt 
Gminy. Opowieść w  całości przedstawiamy 
w dalszej części publikacji. Po tej refleksji histo-
rycznej na tle przygotowanej scenografii, pojawili 
się artyści.
 Widowisko, złożone ze słowa, dźwięku i ob-
razu, uświetnił Piotr Cyrwus – aktor polskie-
go teatru i  ekranu, recytując poezję legionową 
oraz czytając fragmenty wspomnień telegrafisty 
Pierwszej Brygady, Stanisława Żmigrodzkiego, 
a  przede wszystkim samego Marszałka Piłsud-
skiego, zawarte w  dziele „Moje pierwsze boje.” 
Wyjątkowy spektakl poprowadziła dr Monika 
Stankiewicz-Kopeć, pracownik naukowy Akade-
mii Ignatianum w Krakowie, która w porywający 
sposób prezentowała refleksje historyczno-kultu-
rowe w nawiązaniu do wydarzeń sprzed 100 lat.
 Muzyka była dopełnieniem świetnych ról. 
Piękne aranżacje piosenek, akompaniament 
i śpiew w wykonaniu uczniów, wywołały głębo-
kie wzruszenie publiczności. Zgromadzeni go-
ście mieli również przyjemność wysłuchać gry 
na trąbce oraz harcerski śpiew.
 Recytowanym wierszom towarzyszyły utwo-
ry wielkich polskich kompozytorów. Zwieńcze-
niem uroczystości było wspólne odśpiewanie 
pieśni legionowych.

 ▼ Prowadzący uroczystość – dr Monika Stankiewicz-Kopeć i Piotr Cyrwus 
 Ⱚ Uroczystość „Opatowiec w  hołdzie Marszałkowi 

Józefowi Piłsudskiemu i Jego Legionom”
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przedstawiona w dniu 14 września 2017 roku 
przez Sławomira Kowalczyka, 
Wójta Gminy Opatowiec.

Szanowni Państwo,
staję dzisiaj naprzeciw Was, próbując zmierzyć się 
z  historią a  zarazem z  pamięcią o  postaci, która 
trwale i znacząco odcisnęła się w dziejach Naszego 
Narodu. To postać znamienita; wyrosła i ukształto-
wana z niebytu, nieistnienia, z mrocznych lat niewoli 
narodowej, z wiekowego tchnienia o wolności i nie-
podległości. To postać Józefa Piłsudskiego: Żołnie-
rza, Komendanta, Naczelnika Państwa, Marszałka.
 Wielki francuski pisarz, Antoine de Saint-Exu-
pery, zarazem żołnierz, poległy w II Wojnie Świato-
wej pisał: „w kościele gromadzą się różni, o rozma-
itych poglądach i spojrzeniu na świat ludzie, którzy 
w  jednym momencie, przed ołtarzem Pańskim, 
w czasie Mszy Świętej, stanowią prawdziwie jedność, 
bo wszystkich ich jednoczy misterium.” Bardzo 
chciałbym, byśmy i my tutaj przez moment stano-
wili jedność i skupili swą uwagę na przypomnieniu 
zacnej i dostojnej postaci naszego Marszałka.
 Nasza Ziemia Opatowiecka jest ziemią na 
wskroś historyczną. Wyłania się z mroków dziejo-
wych we wczesnych latach tysięcznych postawą św. 
Andrzeja Świerada, aktem woli pierwszych Pia-
stów stanowiących przywileje starodawnego miasta 
Opatowiec, znaczeniem, z  czasów Jagiełły, rycerza 

Hińczy z  Rogowa, ofiarną walką i  ciężką pracą jej 
mieszkańców przez kolejne setki lat. Położona w ser-
cu Małopolski, była często teatrem przetaczających 
się przez Nią „spektakli historycznych”. To Ziemia 
o bogatej tysiącletniej tradycji.
 Miała ona lata piękne, pełne dostatku i  chwa-
ły, ale też ciężkie, okrutne i bolesne. Ziemia ta była 
miejscem zwycięstw i  klęsk, sceną narodowych 
zmagań w zrywie ku wolności. Tutaj właśnie może-
my odnaleźć najdramatyczniejsze „pamiątki histo-
ryczne”. To istniejące po dziś dzień zbiorowe mogiły 
tysięcy żołnierzy na cmentarzach wojennych w Opa-
towcu, Czarkowach i Uciskowie. Spoglądając na te 
groby, niejednokrotnie zastanawiamy się, kogo one, 
w powadze śmierci, skrywają? Gdy składamy kwiaty 
i zapalamy znicz pod pomnikiem w Ksanach, zawsze 
myślimy o tym, kogo on w swym dostojeństwie upa-
miętnia i co symbolizuje…
 I Rzeczpospolita była państwem potężnym, któ-
re rozrosło się od czasów Mieszkowych, poprzez 
okres potęgi Jagiellonów, stając się „od morza do 
morza”. Obejmowała ona obszar wielokrotnie więk-
szy od dzisiejszej Polski: na Wschodzie poza Dniepr, 
w pewnym okresie sięgając nawet po koronę czeską 
i  węgierską. Jednak to potężne państwo w  splocie 
wydarzeń historycznych i w wyniku, niestety, wła-
snej niemocy – pod koniec wieku XVIII popadło 
w zupełny niebyt polityczny, tracąc swą podmioto-
wość państwową aż na 123 lata.
 Na nic zdały się zrywy narodowe, począwszy od 
desperackiej próby ratowania Państwa podjęte przez 
Tadeusza Kościuszkę. Na nic zdała się w efekcie wia-
ra w pomoc i potęgę Napoleona, a potem Powstanie 
Listopadowe i Powstanie Styczniowe. Kraj rozdarty 
przez mocarstwa ościenne, zawładnięty przez trzech 
cesarzy, zdawał się być trwale niezdolnym do złącze-
nia na nowo. Po każdym powstaniu, następowały co-
raz cięższe represje wobec uciemiężonego Narodu, 
coraz silniejszą stawały się rusyfikacja i germaniza-
cja. W  związku z  tym powoli zanikała chęć walki 
o  niepodległość, bo coraz mniej wierzono w  sens 
i powodzenie tej walki.
 Z tego „wielkiego narodowego smutku”, w zapo-
mnianej kresowej miejscowości, w maleńkim Zuło-
wie na Wileńszczyźnie, w  roku 1867 przyszedł na 
świat Józef Klemens Piłsudski. Urodził się Piłsudski 
w rodzinie o tradycjach patriotycznych – z Ojca po-
wstańca styczniowego i Matki, Marii z Billewiczów. 
To właśnie Matkę, zmarłą kiedy miał zaledwie sie-
demnaście lat, do końca swoich dni wspominał nie-
zwykle czule. Ona, wpoiła Mu zasady i zaszczepiła 
w Nim siły, z których czerpał przez dalsze, trudne 
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lata walki o wolną Polskę. Kiedy po kilkudziesięciu 
latach, już u kresu swoich ziemskich dni, Piłsudski 
spoczął na Wawelu, u boku królów, „bo królom (jak 
Wieszcz) był równy”, swe serce zostawił u boku Mat-
ki, na Rossie, po wieczne czasy „Matka i Serce Syna”.
 Drodzy Państwo, za chwilę przypomnę frag-
menty z bogatej i barwnej biografii Marszałka. Jako 
że trudno w  tak krótkim czasie choć wspomnieć 
o wszelkich jej momentach, pozwolę sobie na nie-
zbędne w  tej sytuacji skróty i  uogólnienia. Z  całą 
pewnością był Józef Piłsudski wielkim Polakiem. 
Był wizjonerem i  wskrzesicielem Państwa. Złączył 
w jeden organizm, zdawać się mogło, obumarłe już 
członki obolałego ciała.
 W 1918 r. II Rzeczpospolita rozkwitła na mapie 
Europy. Pognębiony Naród zdołał wykrzesać z sie-
bie tyle siły witalnej, by móc skutecznie upomnieć 
się o  swoje prawo do istnienia. Wreszcie koniec 
z przywoływanym przez kolejne pokolenia Polaków 
„Gloria Victis”, chwała zwyciężonym, Czas zawołać 
Gloria Victoribus, chwała zwycięzcom! Wszystkie 
granice Rzeczpospolita wyszarpała swym nieprzy-
jaciołom sama. Warto wspomnieć o walczącym Po-
znańskiem, powstaniach śląskich, Wileńszczyźnie 
Żeligowskiego, Orlętach Lwowskich, zaślubinach 
generała Hallera z Bałtykiem i wreszcie o pamięt-
nym 1920 roku – „Cudzie nad Wisłą”, o Bitwie nad 
Niemnem i walce z sowiecką nawałą.
 Sam Marszałek Piłsudski mówił o sobie, że jest 
„pogrobowcem Powstania Styczniowego”. Urodzony 
w rodzinie zamożnej, młody Ziuk wyrósł nieledwie 
w niedostatku, gdyż wyniku represji po Powstaniu 
Piłsudscy utracili cały swój majątek. W  gimna-
zjum, kiedyś Mickiewicza i Słowackiego, spotkał się 
z dławiącą, bezgraniczną rusyfikacją, z gnębieniem 
wszystkiego co polskie, z  rozdrapywaniem bole-
snych ran narodowych. Po latach, porównując ten 
okres swojego życia ze znacznie cięższymi czasami, 
choćby późniejszej katorgi, to właśnie lata nauki 
w gimnazjum Piłsudski wspominał najgorzej. Może 
dlatego, że wówczas był młody i wrażliwy, stając na-
przeciw carskiej opresji. Ale też wtedy zrodził się 
w nim bunt…
 Później były niedokończone studia medyczne 
w Charkowie. Związał się z ruchem wolnościowym, 
w nim widząc jedyną szansę na poderwanie do walki 
z caratem wielkich mas społecznych. W wieku dwu-
dziestu lat Piłsudski został zesłany na Syberię w wię-
ziennej kibitce. Poznał smak gorzkiego, niewolnego 
chleba, bicia i poniżania. To właśnie wtedy rosyjski 
żołnierz kolbą karabinu wybił mu przednie zęby...

 Ale Sybir go nie załamał. On go właściwie 
ukształtował. Ze zsyłki powrócił już dojrzałym, 
dwudziestokilkuletnim mężczyzną. Rzucił się 
w wir półlegalnej pracy konspiracyjnej. Jeździł po 
kraju, spotykał się z  wieloma, krzewił i  utrwalał 
pamięć narodową. Często wręcz budził ją z letargu 
i odrętwienia. Związał się, z  tworzącą się właśnie 
klasą robotniczą, z ruchem wolnościowym, z Pol-
ską Partią Socjalistyczną. Wydawał i  kolportował 
czasopismo „Robotnik”.
 Mówimy tu o dziesiątkach tysięcy wydrukowa-
nych i rozprowadzonych gazet. Dodajmy, że jesteśmy 
cały czas w wieku XIX, z jego możliwościami tech-
nologicznymi i w warunkach ściśle konspiracyjnych.
 Dziś bogatsi jesteśmy o wiedzę, którą posiada-
my. Wtedy wszystko było czystą, niezapisaną kartą. 
Inteligencja polska była rozproszona i  podzielona. 
Przeludniona wieś żyła troską brakującego chleba, 
uciekała do miast, do fabryk, często za granicę. Ro-
botnicy byli jedyną grupą społeczną, zdolną porwać 
wielu, naprawdę wielu.
 Piłsudski spędzał swój czas aktywnie, spotykał 
się z różnymi ludźmi w kraju i poza nim, dużo czy-
tał, pisał i analizował. W konspiracji współpracował 
między innym z Ignacym Mościckim, czy Stanisła-
wem Wojciechowskim. Szukał tak naprawdę pomy-
słu na siebie i swoją dalszą aktywność. W 1900 roku 
został aresztowany w  Łodzi, więziony w  Cytadeli 
Warszawskiej, miejscu kaźni Romualda Traugut-
ta, także w Petersburgu. Dzięki odwadze i pomocy 
przyjaciół, w 1901 roku, Piłsudski wydostał się na 
wolność. Należy dodać, że groziła mu dożywotnia 
zsyłka lub kara śmierci.
 Następnie przedostał się do Galicji. Tam, w Kra-
kowie i we Lwowie, przed I Wojną Światową, orga-
nizował Związki Strzeleckie i  Drużyny. Będąc już 
dojrzałym, osobiście uczył i  formował młodzież, 
szykując się do walki zbrojnej, która nieuchronnie 
nadchodziła. Przeczuwał, że wojna wybuchnie i że 
będzie to wojna pomiędzy zaborcami. Wiedząc, że 
nasze ziemie będą teatrem zmagań wojennych, szy-
kował zaplecze wojskowe i kadry zdolne wystawić 
na zadany czas wojsko pod polskim sztandarem. Był 
pewien, że tylko walka przy boku jednego zaborcy, 
przeciw drugiemu, daje szansę skutecznego zaistnie-
nia „sprawy polskiej” na arenie światowej.
 Jak już wcześniej wspomniano, największym 
wówczas wrogiem, który nie dopuszczał myśli o wol-
nej Polsce, była carska Rosja. Piłsudski poszukał 
więc sojuszu z państwami Centralnymi, z Niemcami 
i Austro-Węgrami. W 1914 roku wybuchła Wielka 
Wojna, nazwana później Światową. I oto w jej wy-
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niku na mapie Europy powstało znowu Niepodległe 
Państwo Polskie. W rozmiarze i w granicach, o któ-
rych nawet nie marzyli najzuchwalsi walczący, do-
świadczeni jarzmem stuletniej niewoli,. Zaistniało 
ono w roku 1918, stając się realnym bytem, nieśmia-
ło wkraczając na arenę dziejów XX wieku.
 Ale zanim do tego doszło, prześledźmy trudną 
i krętą, wojenną ścieżkę Komendanta i Jego Legio-
nów, od okresów pierwszych walk, od pierwszych 
Jego bojów.
 Piłsudski mówił tak: „Pójdziemy przeciw Rosji! 
Pójdziemy przeciw najeźdźcy, który zagrabił więk-
szość naszych ziem. Ale z wrogami Rosji i z naszy-
mi wrogami pójdziemy tylko do granic interesu 
polskiego, tylko do momentu wypędzenia Rosjan 
przez armie państw centralnych z ziem polskich.” 
I dalej: „Nie chciałem pozwolić, aby w czasie, gdy 
na żywym ciele naszej Ojczyzny miano wyrąbywać 
mieczami nowe granice państw i narodów, samych 
tylko Polaków przytem brakło. Nie chciałem dopu-
ścić, by na szalach, na które miecze rzucano, zabra-
kło polskiej szabli.”
 I tak Piłsudski rozpoczął swój „taniec wojenny”, 
jak sam go nazywał, w dniu 6 sierpnia 1914 roku, 
wymarszem z  krakowskich Oleandrów w  stronę 
Królestwa, do Kielc. Liczył żywo na obudzenie du-
cha walki, liczył na szeroki zaciąg ochotników do 
swych oddziałów strzeleckich. Na to szerokie po-
parcie swych działań musiał jednak jeszcze trochę 
poczekać.
 Po potyczce z Moskalami pod Kielcami Piłsud-
ski zajął miasto, tworząc w nim namiastkę polskiej 
administracji. Podlegał w  tym czasie dowództwu 
austriackiemu – jednak z pewną zauważalną auto-
nomią. Każda ze stron inaczej widziała rolę tworzo-
nych Legionów. Z całą pewnością dla Piłsudskiego 
sojusz ten był jedynie środkiem do celu, co później 
okazało się być zabiegiem taktycznie skutecznym.
 Z racji politycznej niepewności co do lojalności 
polskiego żołnierza względem sojuszniczych wów-
czas państw Centralnych, nie był on należycie trak-
towany i  wyekwipowany. Notoryczne braki w  za-
opatrzeniu i uzbrojeniu były, niestety, codziennością 
w rodzącym się wojsku. Z kolei rozkazy często nosiły 
znamiona niekonsekwencji, niekiedy wręcz szykan.
 Tak było wówczas, gdy Piłsudski heroicznie bro-
nił przed atakiem rosyjskim frontowego brzegu opa-
towieckiego. Zmuszony był do korzystania ze znisz-
czonych barek i promów, praktycznie nie nadających 
się do użycia. Tymczasem, na zapleczu działań po-
zostawały nieużyte, niedostępne dla Polaków, jakże 
wówczas potrzebne, pontony wojskowe

 Brakowało wszystkiego, nawet, raptem, kilo-
metra kabla telefonicznego dla łączności pomiędzy 
Opatowcem, a  znajdującym się po drugiej stronie 
Wisły, Ujściem Jezuickim. Wszelkie rozkazy i dys-
pozycje trzeba było wykonywać, krzycząc w obydwie 
strony przez wezbraną rzekę. Gdzie tu skuteczność 
rozkazu, gdzie tajemnice wojskowe i  konspiracja, 
gdzie  zwiad? Do tego, komuś z  austriackiego do-
wództwa wydało się, że wspomniane wcześniej pro-
my mogą stanowić poważne zagrożenie dla ich wła-
snych wojsk pozostających w Galicji. Wyobrażono 
sobie hordy Rosjan przeprawiające się nimi przez 
Wisłę i przystępujące do niespodziewanego ataku...
 Padł więc rozkaz: zniszczyć barki! To nic, że po 
drugiej stronie zostały sojusznicze oddziały pol-
skie. To nic, że dla nich był to jedyny wówczas śro-
dek transportu umożliwiający odwrót. Część barek 
zniszczono. Pozostałe, Piłsudski, pod groźbą ekze-
kucji, bronił dzień i noc, transportując je w końcu 
na północny wiślany brzeg.
 Taka to była dziwna wojna. Walka z wrogiem za-
równo rozpoznanym, jak tym ukrytym, nieznanym, 
a przez to bardziej niebezpiecznym.
 Tymczasem cofnijmy się trochę – do czasów, 
kiedy z Kielc jednostki polskie zostały skierowane na 
południe, do nieodległego Gręboszowa i Bolesławia 
z rozkazem obrony tych ziem przed nacierającymi 
Rosjanami. Zadanie okazało się być taktycznie trud-
nym, wymagającym pewnych i odważnych ruchów 
strategicznych.
 Jak mówił sam Piłsudski, miała to być taka „ofen-
sywna defensywa”. W  tym momencie na planach 
strategów wojskowych pojawia się Opatowiec – ze 
swoją nadwiślańską, wysoką skarpą ciągnącą się od 
Ław aż do Winiar. Usytuowanie terenu Opatowca po 
tej stronie rzeki, kilkanaście metrów powyżej brze-
gu przeciwnego, dawało bezsprzecznie przewagę 
militarną. Kto posiadał lewy brzeg Wisły, wydatnie 
panował nad całym obszarem wokół, w dalekim za-
sięgu artylerii.
 Komendant to dostrzegał, podjął więc decyzję 
o zajęciu przez swe wojska Opatowca wraz z okolicą, 
łącznie z Nowym Korczynem i Wiślicą…
 Jak wiemy, Piłsudski oprócz posiadania umie-
jętności analitycznych, wojskowych, był znakomi-
tym mówcą i  pisarzem. Znany był też z  ciętego, 
wręcz ostrego języka, szczególnie w  konfrontacji 
z niemocą sejmową i warcholstwem polityków. Dla 
wielu retoryka jego wypowiedzi była na krawędzi 
dobrych obyczajów.
 Jednakowo Piłsudski umiał wyrażać się pięknie 
i kwieciście. Tak też opisał krwawe momenty walk, 

w których przyszło mu uczestniczyć. Trudno przejść 
obok tych wojennych opisów walk stoczonych 
przez Marszałka koło Opatowca. Zawarte są one we 
wspomnieniach „Moje pierwsze boje” (w rozdziale 
„Nowy Korczyn – Opatowiec”) spisanych w  pru-
skim więzieniu, w  Magdeburgu, a  dokończonych 
później, już w Sulejówku.
 „Pierwsze boje, pierwsze zetknięcia z wojną! Nie 
wiem, jak dla kogo, ale dla mnie było w tym tak dużo 
rozrzewniającej poezji, jak w  młodzieńczej pierw-
szej miłości, w pierwszych pocałunkach.”
 I znowu dalej: „Marsz na Kielce, moim zdaniem, 
należał do najśmielszych akcji wojennych. Do takich 
śmiałych prób należą kilkudniowe boje pod Nowym 
Korczynem i Opatowcem, boje pamiętne pewno dla 
wszystkich żołnierzy, którzy byli pod moją komen-
dą. Po innych, ciężkich bitwach, któreśmy w ciągu 
wojny przebyli, już jako starzy, scynicznieli żołnie-
rze, wydają się boje nasze nad Wisłą fraszką i zabaw-
ką dziecinną. Śmiem jednak twierdzić, że wydają 
mi się one, gdy o nich wspominam, śmielszymi niż 
inne, bo były pierwszymi, toczonymi w warunkach 
technicznie ciężkich, a moralnie trudnych, zwłasz-
cza wobec ówczesnej przegranej wojsk austriackich.”
 Pisał Piłsudski ciekawie i  barwnie. Jak to przy 
przeprawach utopił się nieszczęśliwie jeden z  jego 
najlepszych żołnierzy, Stanisław Krynicki, którego 
nieodparcie i długo żałował. Wspominał, jak to „Or-
licz przeprawił się na wywiad na naszą stronę w stro-
ju Adama, nago”, i  tak „przez cały dzień, z samym 
tylko karabinem, trwał na placówce”…
 Opisywał walki oddziału legionowego pod ko-
mendą Beliny-Prażmowskiego z wojskami rosyjski-
mi tutaj, na naszej Ziemi. W tę Ziemię wsiąkła droga 
żołnierska krew, w Bitwie pod Ksanami, w walkach 
toczonych na polach Nowego Korczyna i  Wiślicy. 
Poległych żołnierzy pogrzebano na cmentarzach 
w Czarkowach i Gręboszowie. Szacuje się, że pod-
czas I  Wojny Światowej do walczących przeciwko 
sobie armii zaborczych wcielonych (często siłą) zo-
stało od trzystu do pięciuset tysięcy Polaków…
 Ofiara była znaczna również wśród naszych 
mieszkańców. Złożyli oni daninę z krwi, z płonących 
domostw, z  utraconego dobytku, z  głodu.... Nasza 
wolna Polska wyrosła bujnie na pokładach poległych 
jej Wiernych Synów. Taka jest cena niepodległości. 
Chciałoby się przywołać słowa sentencji: „Mortui 
sunt, ut liberi vivamus” – Umarli, abyśmy żyli wolni.
 Przy bolesnych brakach zaopatrzeniowych, 
utrzymał Komendant placówkę opatowiecką. Czę-
sto stawał na brzegu Wisły, doglądając przeprawy 
swych wojsk.

 W miejscu gdzie stał przed dekadami, spogląda-
jąc na Wisłę, dziś wznosi się jego pomnik. Piłsudski 
nadal bacznie wpatruje się w przeciwległy brzeg – 
skupiony, zamyślony, poważny i  zatroskany o  losy 
swoich Rodaków...
 Kto wie, czy po wycofaniu wojska do Ujścia Je-
zuickiego, Komendant się nie zatrwożył. Następo-
wał podobny splot wydarzeń, jakiego doświadczył 
w  tym samym miejscu przed półwiekiem ostatni 
dyktator Powstania Styczniowego, Marian Langie-
wicz, kończąc w Opatowcu swą daremną walkę…
 Jak pokazał czas, jeszcze wiele bojów było przed 
nim. Wspomnijmy tylko choćby Limanową i  Ko-
stiuchnówkę. Może Piłsudski czuł wtenczas darem-
ność tych walk, ale nie poddawał się, licząc na poli-
tycznie korzystniejsze odwrócenie karty historii.
 I  ta karta się odwróciła. Najpierw, 5 listopa-
da 1916 roku, ukazał się Manifest Dwóch Cesarzy 
o  wskrzeszeniu samodzielnego państwa polskiego, 
oczywiście – z ziem zaboru rosyjskiego.
 „Sprawa polska” po raz pierwszy zaistniała na 
arenie światowej. Tu zaczęły działać mechanizmy 
dyplomacji, włączyły się Stany Zjednoczone. Nie-
ocenionym okazał się wielkiej sławy pianista Ignacy 
Paderewski. I tak się to już dalej potoczyło... Słabną-
ce na wojnie Niemcy i Austria liczyły na polskiego 
rekruta..., co jednak nie dało oczekiwanych przez 
nich efektów. Potem rewolucja w Rosji, upadek cara. 
Nowy rząd sowiecki desperacko próbował usadowić 
się w swoim ogromnym, rozpalonym żarem wojen-
nym, terytorium. Wycofał się więc z wojny, uznając 
prawa narodu polskiego do wolnego państwa.
 A gdzie w tym czasie był Piłsudski? Bardzo umie-
jętnie rozegrał to nadspodziewanie korzystne zrzą-
dzenie losów wojny. Odmówił Niemcom przysięgi 
wojskowej na wierność mocarstwom centralnym. Po 
aresztowaniu w 1917 roku i osadzeniu w Magdebur-
gu, doczekał czasu, kiedy rewolucja z Rosji zaczęła 
sięgać Niemiec. W  mnogości często chaotycznych 
decyzji, w  ścisłym dowództwie niemieckim padł 
pomysł, by naporowi sowieckiemu postawić tamę. 
Tą tamą miała być Polska, z Piłsudskim na czele.
 W dniu 9 listopada 1918 roku, wypuszczono go, 
niemal po kryjomu, z  internowania. Wyjeżdżając 
z  rozszalałego płomieniem rewolucyjnym Magde-
burga, 11 listopada 1918 roku, Piłsudski stanął na 
dworcu w  Warszawie, witany przez tłumy. Rada 
Regencyjna przekazała mu swą władzę nad jej woj-
skiem. Polska wolna!
 Jeszcze tylko dwa trudne lata i po znamienitym 
zwycięstwie, po „Cudzie nad Wisłą” – wiwat!

Opowieść o Józefie Piłsudskim i Jego związkach z Ziemią Opatowiecką...Opowieść o Józefie Piłsudskim i Jego związkach z Ziemią Opatowiecką...
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 To był cel tej długiej drogi ku niepodległości. 
Lata o głodzie i chłodzie, hektolitry przelanej krwi, 
dały nam wreszcie utęsknioną, powstałą z  kolan, 
Rzeczpospolitą.
 Tak naprawdę był to dopiero początek. Zruj-
nowany kraj, skłócony ze wszystkimi sąsiadami, 
podzielony wewnętrznie, bez uznanych granic, zle-
piony z  trzech różnych tkanek, bez struktur pań-
stwowych. A jednak się udało. Wymagało to gigan-
tycznego wysiłku, ciężkiej, organicznej pracy oraz 
dalekosiężnej wizji.
 Były zatem długie, trudne lata dwudzieste, za-
nim nasze państwo okrzepło. Na początku lat trzy-
dziestych, przejeżdżając przez Opatowiec, Marszałek 
Piłsudski zatrzymał się przy domu, gdzie zamieszki-
wał w czasie, jak to opisywał, „swoich tańców obok 
tych rzek”: Nidy, Wisły i Dunajca.
 Zresztą, opis tych rzek już na stałe wszedł do 
kanonu literatury. „Wisła, Wisełka, o  zwyczajnym 
prądzie, leniwa, błotna druhna Nida, i do nich on, 
Dunajec, rwie, pędzi z gór”... Piłsudski pisząc po la-
tach te słowa, zapewne chciał przez moment przeżyć 
swoje pierwsze boje, ten młodzieńczy, wojenny po-
całunek raz jeszcze.
 Józef Piłsudski zmarł dnia 12 maja 1935 roku. 
W całej Polsce zabrzmiały dzwony. Również miesz-
kańcy Opatowca uczestniczyli we Mszy Świętej po-
grzebowej i w procesji wokół opatowieckiego rynku. 
Pochowaliśmy uroczyście, choć przecież symbolicz-
nie Marszałka, wielkiego Polaka i Patriotę.
 Mijały lata. Przeszły dramatyczne czasy kampa-
nii wrześniowej, II Wojny Światowej i okupacji, a po 
nich całe dekady komunizmu... Pamięć i  wiedzę 
o Piłsudskim oraz o Jego dokonaniach przekazywa-
no potajemnie w  rodzinach, w  domach. Wszyscy 
przecież znamy „Pieśń Legionów – My I Brygada”. 
W oficjalnej nauce i edukacji był postacią niepożą-
daną. Od 1989 roku możemy oficjalnie czcić pamięć 
o Marszałku i  Jego Legionach z należnym szacun-
kiem. Piłsudski i jego żołnierze powrócili na właści-
we miejsce w historii Polski.
 W 80-tą rocznicę Jego pierwszych bojów na Kie-
lecczyźnie, z datą 25 września 1994 roku, z  inicja-
tywy Piłsudczyka, płk. Stanisława Parlaka (którego, 
pozwólcie Państwo na osobistą dygresję, miałem 
zaszczyt osobiście poznać, w jego zacnym wieku 99 
lat) przy wydatnym udziale Społeczeństwa powstał 
pomnik Józefa Piłsudskiego. Jedyny taki w  Pol-
sce, przy przeprawie przez dwie rzeki. Podobno 
najpiękniejszy.

 U brzegu opatowieckiej skarpy, u styku Dunajca 
i Wisły, każdego roku, Komendant jest świadkiem 
patriotycznej uroczystości. Dzień 11 listopada od 
lat jest bowiem świętem w naszej gminie. To ważna 
rocznica, dzień wskrzeszenia Niepodległej, po 123 
latach zaborów, naszej Ojczyzny.
 Czcimy także pamięć poległych żołnierzy legio-
nowych, pod pięknym pomnikiem w Ksanach, od-
dajemy im hołd na cmentarzu wojennym w nieodle-
głych Czarkowach. Staramy się, by pamięć o Józefie 
Piłsudskim i  Jego Legionach była żywa w naszych 
umysłach i sercach.
 Miło mi wspomnieć, że decyzją Rady Gminy 
Opatowiec, nasza Szkoła Podstawowa w  Opatow-
cu, od dnia 12 września 2014 roku, czyli w 100-lecie 
opisywanych wydarzeń dotyczących Tej Ziemi, nosi 
zaszczytne imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 Nasze dzisiejsze spotkanie wpisuje się w kalen-
darz jubileuszowych uroczystości. Z oddolnej inicja-
tywy, staraniem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Gminy Opatowiec, zaistniała „wystawa legionowa”, 
cykl różnego rodzaju odczytów i uroczystości. Waż-
nym momentem będzie akt nadania sztandaru dla 
Szkoły Podstawowej w  Opatowcu. Całość zwień-
czona wieczernicą ku pamięci Marszałka, w 150-tą 
rocznicę Jego urodzin, 5 grudnia 2017 roku.
 Dziś jesteśmy uczestnikami znaczącego wy-
darzenia w  Naszej Gminie, wpisującego się w  ka-
lendarz świąt i  uroczystości o  doniosłej randze. 
Pamiętamy o  Żołnierzu, Komendancie, Naczelni-
ku Państwa, Marszałku Józefie Piłsudskim, o  jego 
związkach z naszą Ziemią Opatowiecką i o wkładzie 
w odrodzenie Polski.
 Pozwólcie Państwo, że zakończę słowami Józefa 
Piłsudskiego, autora wielu jakże trafnych spostrze-
żeń. „Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo – 
zwyciężyć i spocząć na laurach, to klęska.”
 Był zwyciężany wielokrotnie, nie uległ nigdy. 
Zwyciężył – na laurach też nigdy nie spoczął. Do 
ostatnich chwil, poświęcał całe swoje siły i  uwagę 
sprawom Polski. Następcy równego sobie, niestety, 
nie wychował. Nieledwie w  cztery lata po śmierci 
Marszałka nastąpił pamiętny wrzesień 1939 roku.
 Mówi się, że najwięksi bohaterowie narodowi, 
mogący zmieniać historię, rodzą się raz na sto lat. 
Piłsudski bohaterem narodowym był niewątpli-
wie. To on skupił wokół siebie osierocony Naród 
Polski i dał mu to, czego Ten pragnął – niepodle-
głą Ojczyznę.

Sławomir Kowalczyk

 Ⱚ Harcerze podczas uroczystości pod Pomnikiem „Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego” w Czarkowach

Opowieść o Józefie Piłsudskim i Jego związkach z Ziemią Opatowiecką...
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Warsztaty Historyczne przy 
współpracy z Biurem Edukacji 
Narodowej IPN Delegatura w Kielcach

Przykładając wyjątkową uwagę do krzewienia 
wśród dzieci i  młodzieży wiedzy o  polskiej hi-
storii i jej bohaterach, Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Gminy Opatowiec wsparło organiza-
cję warsztatów historycznych – „Sprawa pol-
ska w czasie I Wojny Światowej. Legiony Józefa 
Piłsudskiego”.
 Podczas zajęć odbywających się w paździer-
niku 2017 r. w  Centrum Edukacyjnym IPN 
„Przystanek Historia” w Kielcach, uczniowie klas 
VII SP oraz gimnazjaliści mieli okazję zapoznać 
się ze  źródłowymi materiałami, dotyczącymi 
„sprawy polskiej” podczas I Wojny Światowej.
 Podczas warsztatów młodzież szkolna z wiel-
kim zaangażowaniem analizowała teksty źródło-
we oraz wyszukiwała ciekawe informacje o Po-
lakach, zasłużonych w  walce o  niepodległość 
Polski. Szczególną uwagę poświęcono Marszał-
kowi Józefowi Piłsudskiemu.

 ▲ Uczniowie z Opatowcu w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach podczas warsztatów historycznych

 ▼ Wycieczka mieszkańców gminy Opatowiec do Teatru Ludowego w Krakowie
 ▼ Uczniowie szkoły w Opatowcu w Centrum Edukacyjnym IPN 

„Przystanek Historia” w Kielcach podczas warsztatów historycznych
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Uroczyste nadanie sztandaru 
Szkole Podstawowej imienia 
Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dnia 14 listopada 2017 roku byliśmy uczestnikami 
uroczystości nadania sztandaru Szkole Podstawo-
wej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatow-
cu. Sztandar to symbol honoru i godności.
 Dla szkoły ma znaczenie szczególne, to znak 
Polski, ale też naszej Małej Ojczyzny, przywiąza-
nia do najwyższych wartości. Wybrana data nie 
była przypadkowa, gdyż dokładnie 99 lat temu, 
Rada Regencyjna przekazała Władzę Państwową 
Józefowi Piłsudskiemu – Naczelnemu Dowódcy 
Wojsk Polskich.
 Władze Gminy, Społeczność szkolna, miesz-
kańcy oraz zaproszeni goście zebrali się przed 
budynkiem szkoły. Następnie po uformowaniu 
paradnego szyku z  pocztami sztandarowymi, na 
czele którego pojawiła się grupa rekonstrukcyjna 
Kawalerii Konnej, przemaszerowano do miejsco-
wego kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła.
 Mszę Świętą koncelebrowali ks. Ireneusz Zych 
– Proboszcz Parafii Opatowiec, ks. Dziekan Marek 
Małczęć – Proboszcz Parafii Stary Korczyn oraz ks. 
Marek Zawłocki – Proboszcz Parafii Bejsce. Doko-
nano tu uroczystego poświęcenia nowego Sztan-
daru, który przynieśli członkowie Stowarzyszenia 
Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec. Po Mszy Św. 
wszyscy zebrani udali się pod pomnik Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje zaproszonych 
gości złożyły wiązanki kwiatów w hołdzie Wielkie-
mu Polakowi. Dalsza część uroczystości odbyła się 
w budynku szkoły.
 Dyrektor Szkoły – Elżbieta Szczęsna-Kusak 
podkreśliła podniosłą chwilę i szczególny charakter 
uroczystości w słowach: „Dzień 14 listopada 2017 r. 
zapisze się w historii naszej szkoły jako dzień szcze-
gólny. Dziś poświęcony został sztandar naszej szkoły, 
która nosi dumne imię Marszałka Józefa Piłsudskie-
go. To postać niezwykła, wybitna, wielki człowiek 
i wielki Polak (…)
 Z  okazji 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsud-
skiego staraniami Stowarzyszenia na Rzecz Rozwo-
ju Gminy Opatowiec, złożono wniosek aplikacyjny 
i  uzyskano dofinansowanie z  Programu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na godne upa-
miętnienie obecności Marszałka Józefa Piłsudskiego 
na terenie naszej gminy.”
 Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowal-
czyk przypomniał o związkach Józefa Piłsudskiego 
z  naszym regionem, Jego wkładzie w  odzyskanie 
Niepodległości. Przypomniał wszystkim zebra-
nym, że „..na pamiątkę i w stulecie pierwszych walk 
Legionów, w dniu 12 września 2014 roku decyzją, 
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podjętą jednogłośnie przez Radę Gminy Opatowiec, 
Szkoła Podstawowa w  Opatowcu nosi zaszczytne 
imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest to powód do 
dumy, ale i jednocześnie wyzwanie. By godnie dzier-
żyć sztandar, w imię najwyższych wartości, honoru 
i tradycji. To ten sztandar, który już poświęcony, za 
chwilę szkole przekazany zostanie. Sztandar, który 
skupił w sobie najznamienitsze pierwiastki, bo wy-
nikł z potrzeby wielu serc. Bo jakże wielu przyczyni-
ło się do tego, czego dziś uczestnikami jesteśmy…”
 Kolejnym etapem uroczystości było przekaza-
nie sztandaru społeczności szkoły. Poczet sztan-
darowy w składzie chorąży Tomasz Nowak, asysta 
Halina Pituła i Monika Jabłońska, w imieniu Sto-
warzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec 
uroczyście przekazał sztandar na ręce Wójta Gmi-
ny, który dokonał jego przekazania Dyrektorowi 
Szkoły. W dalszym etapie ceremonii Dyrektor od-
dała go pocztowi sztandarowemu uczniów Szko-
ły Podstawowej w Opatowcu w składzie: chorąży 
Krystian Zieliński, asysta Aleksandra Ostrowska 
i Klaudia Krawiec, II poczet sztandarowy w skła-
dzie: chorąży Jarosław Ćwik, asysta Natalia Madej 
i Weronika Pitek.
 Sztandar, jego wyjątkowy charakter i  wygląd 
oddaje poniższy opis:
 „...Sztandar ma kształt kwadratu o  boku 100 
centymetrów. Rewers jest koloru czerwonego. Na 
tym tle umieszczony jest orzeł srebrno-złoty, z głową 
ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Rozpo-
starte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższych 
lotów. Gotowość do pokonywania przeszkód i trud-
ności. Na rewersie umieszczony jest napis Rzeczpo-
spolita Polska. Dookoła widnieje rama z białego zło-
ta. Awers w kolorze chabrowym symbolizuje otwartą 
przestrzeń, wodę, morze i niebo. W centralnej części 
umieszczony jest portret Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Wokół portretu widnieje nazwa naszej szkoły.
 W  lewym dolnym rogu znajduje się graficzny 
symbol Legionów Józefa Piłsudskiego, orzełek legio-
nowy. W  prawym dolnym rogu umieszczona jest 
srebrna pieczęć Gminy Opatowiec. W dolnej części 
znajduje się data nadania sztandaru. Całość otoczo-
na jest ramą z białego złota. Sztandar obszyty jest 
złotą frędzlą. Drzewiec o wysokości 2 m. zakończony 
jest okuciem metalowym, z orłem w złotej koronie...”
 Po zakończeniu ceremonii przekazania, odbyło 
się pierwsze ślubowanie na nowy Sztandar. Tekst 
przysięgi wypowiedzieli przedstawiciele uczniów 
wszystkich klas. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Opatowiec podczas uroczystości uhono-
rowało osoby i instytucje, które wniosły znaczący 
wkład w  akt nadania sztandaru. Ta uroczystość 
przetrwa w pamięci nas wszystkich przez długi czas 
„..Zwyciężajmy i nigdy nie spocznijmy na laurach...”.

 Ⱚ Uroczyste nadanie szandaru Szkole Podstawowej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego

 ▲ Popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego przekazane przez 
Marię Mączyńską
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 Ⱚ Uroczyste nadanie szandaru Szkole Podstawowej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego  Ⱚ Uroczyste nadanie szandaru Szkole Podstawowej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego



 Ⱚ Powyżej: Gablota ze sztandarem Szkoły Podstawowej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego poniżej i obok: Tabla z darczyńcami
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Konkurs Pieśni Patriotycznych

W  listopadzie 2017 roku  piękne polskie pieśni 
o  chwale i  poświęceniu żołnierzy walczących 
o  Niepodległość rozbrzmiały ze sceny Domu 
Kultury w Opatowcu podczas Konkursu Pieśni 
Patriotycznych. Był to kolejny punkt programu 
„Józef Piłsudski – pierwsze boje legionistów na 
terenie gminy Opatowiec – upamiętnienie Mar-
szałka w  150. rocznicę urodzin”, realizowanego 
przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy 
Opatowiec.
 W  uroczystości zorganizowanej pod hono-
rowym patronatem Wójta Gminy, uczestniczyło 
osiemdziesięciu młodych artystów.
 Uczniowie z  terenu gminy zaprezentowali 
liczne, dobrze znane nam utwory. Zabrzmiała 
„Piechota”, „My, Pierwsza Brygada”, „Przyby-
li ułani pod okienko” czy „Wojenko, wojenko”. 
Usłyszeliśmy także pieśni i piosenki mniej znane.
 Gospodarz Gminy szczególnie mocno pod-
kreślił rangę przywiązania kolejnego pokolenia 
Polaków do wartości patriotycznych. W uznaniu 
dla młodych artystów ufundowane zostały pa-
miątkowe upominki.

 ▲ Konkurs Pieśni Patriotycznych

Wieczernica patriotyczna z okazji 
150. urodzin Józefa Piłsudskiego

Ostatnim zadaniem zrealizowanym w  ramach 
projektu „Józef Piłsudski – pierwsze boje legio-
nistów na terenie gminy Opatowiec – upamięt-
nienie Marszałka w 150. Rocznicę urodzin” była 
Wieczernica Patriotyczna, zaplanowana dokład-
nie w dniu urodzin Marszałka – 5 grudnia.
 Podczas uroczystości wystąpili laureaci 
Konkursu Piosenki Patriotycznej, nagrodzeni 
w trzech kategoriach (soliści, duety i zespoły mu-
zyczne). Nagrody wręczono laureatom. Były to 
śpiewniki z najpiękniejszymi pieśniami narodo-
wymi wraz z zapisem nutowym i krótką notatką 
odwołującą się do historii Polski. Chcielibyśmy, 
by służyły pogłębianiu miłości do Ojczyzny, za 
sprawą oddziaływania słowa i muzyki.
 Program artystyczno-edukacyjny przygo-
towany przez dzieci i młodzież szkolną, po raz 
kolejny przybliżył zebranym gościom biografię 
i dorobek Józefa Piłsudskiego oraz historię jego 
bojów w okolicach Opatowca.
 Uroczystość uświetnił swoim recitalem bard 
podziemnej „Solidarności”, poeta, pieśniarz, 
i kompozytor – Leszek Wójtowicz. Wykonał naj-
bardziej znane utwory ze swojego repertuaru, 
w tym nagrodzoną na festiwalu w Opolu „Moją 
litanię”, a także inne pieśni nawiązujące do tema-
tu uroczystości.

 Ⱚ Wieczernica patriotyczna z okazji150. urodzin Józefa Piłsudskiego

Budowanie i celebrowanie miłości do Ojczyzny 
oraz szacunku dla dorobku minionych pokoleń 
Polaków jest zadaniem szlachetnym, ważnym 
ale i niełatwym. Wymaga podejmowania działań 
przemyślanych, atrakcyjnych w  formie i  treści 
dla współczesnego społeczeństwa. Setna roczni-
ca odzyskania niepodległości przez Polskę, stała 
się okazją do podjęcia szeregu inicjatyw wspiera-
jących kształtowanie postaw patriotycznych, po-
głębiających wiedzę o naszych bohaterach i  ich 
związkach Ziemią Opatowiecką.
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Wystawa „Ojcowie Niepodległości”

Wydarzeniem kończącym obchody setnej rocz-
nicy wyzwolenia się przez Polskę spod władzy 
zaborców była w  gminie Opatowiec wystawa 
„Ojcowie Niepodległości”. W listopadzie 2018 r. 
ekspozycja przygotowana przez Instytut Pamięci 
Narodowej przybliżyła sylwetki: Józefa Piłsud-
skiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana 
Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha 
Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego.
 Wystawa prezentowała: wielkoformatowe 
zdjęcia „Ojców Niepodległości”, plansze z krót-
kimi biogramami postaci, wybór fotografii ar-
chiwalnych, a także mapę Polski z lat 1918-1923 
ukazującą złożony proces kształtowania się pol-
skich granic.

 Ⱚ Wystawa „Ojcowie Niepodległości”
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Pamięci poległych 
Lotników

Wśród miejsc pamięci na Ziemi Opatowieckiej, 
na szczególną uwagę zasługuje Pomnik Lotników 
SAAF/RAF, poległych w  katastrofie Liberatora 
B24J EW 250 L, w dniu 16 października 1944 r. 
znajdujący się w Kocinie. Na wykonanym z czer-
wonego piaskowca pomniku znajduje się odlana 
z brązu mapa II Rzeczypospolitej; w jej obrębie 
umieszczono nazwiska poległych żołnierzy, syl-
wetkę samolotu, a także znaki rozpoznawcze sił 
lotniczych Wielkiej Brytanii i  południowoafry-
kańskich sił powietrznych. Dwumetrowy obe-
lisk, przypomina nie tylko o  katastrofie alianc-
kiego samolotu. Jest również symbolem odwagi 
i poświęcenia bohaterskich mieszkańców Kociny 
i okolicznych miejscowości, którzy z narażeniem 
własnego uratowali życie ocalałego lotnika.
 Jednym ze wspomnianych mieszkańców był 
Mieczysław Janiec. Walcząc w składzie 9 pułku 
piechoty legionów przeżył tragedię Września 
1939 r. Po szczęśliwym wydostaniu się z okrąże-
nia niemieckiego pod Iłżą, trafił do sowieckiego 
obozu jenieckiego w Przeworsku, skąd wkrótce 
uciekł i  powrócił w  rodzinne strony. Natych-
miast podjął działalność konspiracyjną. W  la-
tach 1941-42 pod jego dowództwem w miejsco-
wościach Kocina, Ksany i  Krzczonów zawiązał 
się oddział partyzancki Armii Krajowej, który 
brał udział w szkoleniu i szeregu akcji partyzanc-
kich w  ramach grup dywersyjnych „Dominiki” 
i „Dominiki-Kasi”.
 Akcję ratowania i  późniejszego transportu 
ocalałego z katastrofy Liberatora, sierżanta RAF 
Ronalda Pithera relacjonuje Jakub Różycki – 
członek Społecznego Komitetu „Upamiętnienia 
Poległych Pilotów SAAF RAF w katastrofie Libe-
ratora EW 250, w dniu 16.10.1944 r.”:
 „Późnym popołudniem 16 października 
1944 r. z alianckiego lotniska operacyjnego Brin-
disi w  południowych Włoszech wystartowało 12 
ciężkich bombowców B 24 wyładowanych bronią, 
amunicją oraz wyposażeniem dla walczących 
w Polsce oddziałów Armii Krajowej. Wśród nich 
Liberator o oznaczeniu EW 250 L z 34 Dywizjonu 
SAAF z załogą z Południowej Afryki dowodzony 
przez pilota porucznika Cullingwortha Denisa 
Osborna. W skład załogi wchodzili pilot porucznik 
Franklin, nawigator porucznik McLeod, radioope-
rator porucznik Ray-Howett, bombardier sierżant 

 Ⱚ Pomnik Lotników SAAF, poległych 
w  katastrofie Liberatora B24J Ew 250 L 
16 października 1944 r., w Kocinie
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Speed, strzelec sierżant Pither, strzelec sierżant 
Richmond i strzelec sierżant Bowden. Wszyscy oni 
na ochotnika wstąpili do dywizjonu bombowego.
 Swój ładunek mieli zrzucić na placówkę „Ceki-
nia 202” w rejonie Końskich. Byli już nad Polską, 
w okolicach Tarnowa, kiedy to Liberator EW 250 
L, został zaatakowany przez niemiecki myśliwiec 
Focke – Wolfa 190. Sierżant Pither, będąc strzel-
cem KM, zajmował stanowisko w ogonie samolo-
tu. W czasie walki został ranny. Uszkodzony też 
został ich samolot. Jeden z  silników zapalił się. 
Wykonując rozkaz dowódcy sierżant Pither, jako 
jedyny z załogi, wyskoczył ze spadochronem z pło-
nącego samolotu. Spadochron otworzył się tuż nad 
ziemią i lotnik wylądował na polach Kociny. Cięż-
ko ranny doszedł do skraju wsi, gdzie spotkał miej-
scowych ludzi; oświadczył im, że jest Anglikiem – 
lotnikiem z samolotu, który uległ katastrofie. Był 
ranny i  osłabiony, utracił wiele krwi, był także 
w szoku, we wstrząsie termicznym. Z pozostałych 
w samolocie siedmiu członków załogi zginęli wszy-
scy w momencie wybuchu.
 Pierwszym napotkanym przez sierżanta Pi-
thera Polakiem, był Stanisław Widłak, który za-
prowadził go do p.por. Mieczysława Jańca „Lota”, 
a ten nakazał poczynić przygotowania do opatrze-
nia rannego lotnika. Do domu Jańców przynieśli 
Pithera podkomendni „Lota”, żołnierze Armii 
Krajowej. Lotnik był zalany krwią z kontuzjowa-
nej głowy i  rąk, w kombinezonie, ale bez butów. 
Przez 5 tygodni, do czasu zabliźnienia ran, lot-
nik był przechowywany przez „Lota” i jego siostrę 
w domu rodzinnym Jańców w Kocinie, praktycznie 
pod nosem wroga. We wsi Kocina w tym czasie, 
w szkole i Domu Ludowym kwaterowali Ukraińcy 
z oddziału SS-Galizien. Kwaterowała także arty-
leria Wehrmachtu, lokując stanowiska dział i bun-
kry obsługi w kotlince za Wierzchowiną.
 Kiedy stan zdrowia Pithera poprawił się zapa-
dła decyzja, by zmienić miejsce jego pobytu i lecze-
nia na bardziej bezpieczne. Lotnika, pod obstawą 
żołnierzy AK, przetransportowano do majątku 
Rachwałowice, gdzie doczekał końca wojny, a na-
stępnie powrócił do swojej ojczyzny...”
 Marianna Jach z domu Wilk tak wspomina 
transport Pithera: „...Przygotowano więc wóz, 
załadowano zardzewiałe brony i pług, z  jednym 
siedzeniem. Przodem do kierunku jazdy (koni) 
siedział lotnik i wujek Janiec „Lot”. „Lot” powo-
ził trzymając lejce i bat. Za nimi, tyłem siedział 
K. Motyka i ja. Jechaliśmy szybko, galopem, z po-
dwórka drogą przez ogród, przez pole z burakami 
cukrowymi, tzw. Wierzchowinę (Kocina), przeci-
nając Gościniec dojechaliśmy do tzw. Ślimionki. 
Dalej dróżką polną do wsi Rzemienowice. Po do-

 Ⱚ Uroczystość odsłonięcia Pomnika Lotników SAAF, poległych w katastrofie Liberatora B24J Ew 250 L 16 października 1944 r., w Kocinie
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tarciu na miejsce przekazanie lotnika przez „Lota” 
trwało bardzo krótko...”
 Symboliczne jest, że lotnicy Liberatora pole-
gli w tym samym miejscu, ich krew bohatersko 
przelana wsiąknęła w tą samą ziemię, na której 
5 lat wcześniej oddało życie za tą samą sprawę 60 
oficerów i żołnierzy 11 pp. walczących pod Koci-
ną i Ksanami.
 Po latach udało się wydobyć z pola pomiędzy 
Kociną, a Krzczonowem zalegające na głębokości 
3-4 metrów, 4 silniki Liberatora EW 250 L, ele-
menty poszycia, tabliczki znamionowe, fragmen-
ty zasobników zrzutowych, resztki wyposażenia 
zrzutowego, przewody olejowe, gumową okła-
dzinę zbiornika paliwowego, elementy chłodnicy 
i wiele innych drobnych części. Prace badawcze 
i wydobywcze na nasze zaproszenie przeprowa-
dziło niezawodne w takich operacjach Stowarzy-
szenie „Wizna 1939” pod kierownictwem Pana 
Dariusza Szymanowskiego. To dzięki pasjonatom 
historii z „Wizny 1939” sprawa budowy pomnika 
nabrała rozgłosu medialnego, a po 75 latach sil-
nik Liberatora EW 250 L „wzbił się” w powietrze, 
nie mocą własnego napędu, lecz na łyżce koparki, 
a następnie wózka widłowego.
 Dwa wydobyte silniki przekazano Muzeum 
Armii Krajowej w   Krakowie, gdzie po konser-
wacji wzbogaciły wystawę poświęconą zrzutom 
alianckim.
 Niezwykła historia załogi Liberatora oraz 
bohaterskich mieszkańców Ziemi Opatowieckiej 
zaintrygowała Jacka Jańca, Stanisława Jarkie-
wicza, Senatora RP Mieczysława Gila i  Adama 
Jarkiewicza. W roku 2014, a wiec przy okazji 70. 
rocznicy katastrofy, podjęli oni decyzję o  god-
nym jej upamiętnieniu. 11 lipca 2014 r., przy 
wsparciu Wójta Gminy Opatowiec, powołano do 
życia Społeczny Komitet „Upamiętnienia Pole-
głych Pilotów SAAF RAF w katastrofie Libera-
tora EW 250 w dniu 16.10.1944 r.” W jego skład 
weszli: Jacek Janiec, Stanisław Jarkiewicz, Mie-
czysław Gil, Adam Jarkiewicz, Marian Gruszka 
i Jakub Różycki.
 Mieszkańcy gminy oraz liczne instytucje, 
przedsiębiorstwa i  organizacje chętnie włączy-
li się w podjęte Dzieło. Koszt budowy pomnika 
w połowie sfinansował Instytut Pamięci Narodo-
wej; drugą połowę potrzebnej sumy zebrał Ko-
mitet przy wpłatach m.in.: Mieszkańców Gminy 
Opatowiec oraz Rodzin poległych Lotników.
 Członkowie Społecznego Komitetu nawią-
zali kontakt z rodzinami załogi Libaratora, które 
ze wzruszeniem i radością zareagowały na chęć 
uczczenia pamięci ich bohaterskich krewnych. 
Przedstawiciele rodzin poległych Lotników kil-

 Ⱚ Uroczystość odsłonięcia Pomnika Lotników SAAF, poległych w katastrofie Liberatora B24J Ew 250 L 16 października 1944 r., w Kocinie
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kukrotnie odwiedzili gminę Opatowiec, by oso-
biście zobaczyć miejsca związane z  katastrofą 
alianckiego samolotu.
 29 czerwca 2016 r. Rada Gminy Opatowiec 
podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
budowę pomnika, upamiętniającego katastro-
fę Liberatora B24L EW-250 i  jego usytuowania 
w  Kocinie, na działce położonej obok kościoła 
parafialnego.
 Historia załogi Liberatora zainteresowała 
media; reportaże jej poświęcone wyemitowały 
m.in.: Radio Kielce, TVP Historia, TVP3 Kiel-
ce. Odcinek dotyczący katastrofy alianckiego 
samolotu widzowie ogólnopolskiego programu 
TVP Historia mogli obejrzeć w  ramach cyklu 
reportaży „Kryptonim Muzeum – Szlak Armii 
Krajowej”.
 Punktem kulminacyjnym działań zmierza-
jących do godnego upamiętnienia bohaterstwa 
Załogi Liberatora i mieszkańców Gminy Opato-
wiec było uroczyste odsłonięcie Pomnika, które 
nastąpiło 14 października 2018  r. Wydarzenie 
honorowym Patronatem objął Prezydent RP.
 W  uroczystości, poprzedzonej Mszą Świę-
tą koncelebrowaną w  kościele p.w. św. Barbary 
w Kocinie, uczestniczyli m.in.: Konsul Ambasady 
Brytyjskiej, Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego, parlamenta-
rzyści, Weterani w walce o wolną i niepodległą 
Polskę, przedstawiciele Niezależnego Świato-
wego Związku Żołnierzy AK, przedstawiciele 
Stowarzyszenia „Wizna 1939”, przedstawiciele 
samorządów, liczne poczty sztandarowe, Kompa-
nia Reprezentacyjna Orkiestry Wojskowej wraz 
z Asystą Honorową IV Skrzydła Lotnictwa Szkol-
nego z Dęblina, a także mieszkańcy Gminy Opa-
towiec. Symboliczne znaczenie miała obecność 
przedstawicieli rodzin bohaterskich Lotników 
i rodzin partyzantów oddziału AK Mieczysława 
Jańca „Lot”, którzy uratowali ocalonego lotnika 
Ronalda Pithera.
 Wzruszenie zgromadzonych gości wywo-
łał program artystyczny przygotowany przez 
uczniów szkół w Opatowcu i Krzczonowie oraz 
mieszkańców Gminy Opatowiec.
  Członkowie Społecznego Komitetu „Upa-
miętnienia Poległych Pilotów…” oraz Władze 
Gminy Opatowiec dokładają starań, by pamięć 
o losie załogi samolotu Liberator była stale żywa. 
W październiku każdego roku mieszkańcy Gmi-
ny Opatowiec, gromadzą licznie się przy pomni-
ku by oddać hołd ludziom, którzy poświęcili ży-
cie w walce o wolną Polskę.

 Ⱚ Uroczystość odsłonięcia Pomnika Lotników SAAF, poległych w katastrofie Liberatora B24J Ew 250 L 16 października 1944 r., w Kocinie
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 ▼ Podziękowania dla Społecznego Komitetu „Upamiętnienia Poległych Pilotów…”

 ▲ Prace badawcze „Stowarzyszenia „Wizna 1939” przy szczątkach alianckiego samolotu Liberator B24L

 ▼ Major Stanisław Szuro (pseud. Zamorski 
– więzień obozów hitlerowskich i komunistycznych) 
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1 stycznia 2019 r. Opatowiec odzyskał prawa 
miejskie, utracone w ramach represji carskich po 
upadku Powstania Styczniowego. Historyczną 
chwilę poprzedziły starania władz samorządo-
wych, parlamentarzystów z województwa świę-
tokrzyskiego oraz lokalnej społeczności.
 Pierwszym krokiem był wystosowany w mar-
cu 2018 roku „Apel Rady Gminy Opatowiec 
w sprawie przywrócenia praw miejskich miejsco-
wościom, które zostały ich pozbawione w wyniku 
represji carskich”, wystosowany wspólnie z gminą 
Nowy Korczyn i Pacanów.
 Po kilku miesiącach, poświęconych na gro-
madzenie niezbędnej dokumentacji, podczas 
uroczystej Sesji Rady Gminy, Radni Gminy przez 
aklamację podjęli „Uchwałę nr XLIV/251/2018 
w  sprawie podjęcia czynności związanych 
z  nadaniem miejscowości Opatowiec statusu 
miasta”. Upoważnili tym samym Wójta Gminy – 
Sławomira Kowalczyka – do dalszych działań.
 Mieszkańcy Ziemi Opatowieckiej ze zro-
zumieniem podeszli do zgłoszonej propozycji 
(poparło ją blisko 90% lokalnej społeczności), 
co w połączeniu ze wsparciem świętokrzyskich 
parlamentarzystów, wojewody i  profesjonalnie 
przygotowaną dokumentacją, przekonało Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji 
do wszczęcia procedury nadania statusu miasta 
miejscowości Opatowiec.
 Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 
20  grudnia 2018 roku nadające miejscowości 
Opatowiec status miasta oznaczało formalne za-
kończenie podjętych działań. Było to wydarzenie 
symboliczne tak, jak symboliczne było 100-lecie 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Ofi-
cjalnie decyzja Rady Ministrów weszła w  życie 
1 stycznia 2019 r., a mapa Ojczyzny wzbogaciła 
się w najmniejsze na jej terenie miasto, liczące za-
ledwie 338 mieszkańców (jedno z 944 w Polsce).
 4 kwietnia 2019  r. Opatowiec uroczyście 
celebrował zmianę swojego statusu. Wspólnie 
z  mieszkańcami gminy świętowało wielu zna-
mienitych gości, którzy po Mszy Świętej w ko-
ściele p.w. Św. Jakuba Apostoła w  Opatowcu, 
w odświętnym korowodzie, przeszli pod pomnik 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożyli 
wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Pod Dębem 
Pamięci hołd oddano Ofiarom Zbrodni Katyń-
skiej i Katastrofy Smoleńskiej. Po uroczystej Sesji 
Rady Miejskiej chlubną, ale i  tragiczną historię 

Opatowiec miastem

Ziemi Opatowieckiej przypomniał Burmistrz 
Miasta i Gminy Opatowiec. W celu podkreślenia 
niezwykłej wagi celebrowanego wydarzenia, hi-
storyczny akt nadania praw miejskich dla Opa-
towca z 1271 roku, Burmistrz odczytał w języku 
łacińskim oraz polskim.
 Uczniowie miejscowej Szkoły Podstawowej 
przygotowali program artystyczny zatytułowany 
„Opatowiec na przestrzeni dziejów, czyli wielka 
historia małego miasta…”. Zwieńczeniem uro-
czystości oraz ucztą duchową dla jej uczestników 
stał się koncert pianisty Artura Dutkiewicza, po-
chodzącego z nieodległego Pińczowa.
 Odzyskanie praw miejskich przez stolicę 
gminy ma wymiar nie tylko symboliczny. Status 
najmniejszego miasta w  Polsce zwiększy atrak-
cyjność Opatowca, rozszerza możliwości uzyska-
nia funduszy zewnętrznych związanych z rozwo-
jem obszarów miejskich. Miasto zyskuje również 
możliwość nawiązywania korzystnych obopólnie 
porozumień z „miastami bliźniaczymi”.
 Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek 
przekazała list gratulacyjny dla Mieszkańców 
Gminy oraz medal z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

 Ⱚ Uroczystość odzyskania utraconych praw miejskich Opatowca (2019)
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 ▲ Uroczystość odzyskania utraconych praw miejskich Opatowca (2019)

 ▼ Koncert Artura Dutkiewicza podczas uroczystości odzyskania utraconych praw miejskich Opatowca (2019)  ▼ Hymn Polski w wykonaniu dzieci i modzieży ze szkoły w Opatowcu w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości (2018)

 ▲ Wystawa – Opatowiec, historyczne wspomnienia na starych fotografiach i dokumentach 
(ufundowana przez mieszkańców Opatowca z okazji odzyskania utraconych praw miejskich)
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Na obszarze gminy Opatowiec od 2016 roku prowa-
dzone są regularne badania archeologiczne skupione 
wokół projektu „Ekspedycja Rzemienowice”. Prace 
terenowe, obejmujące zarówno badania powierzch-
niowe jak i  wykopaliskowe, mają na celu rozpo-
znanie śladów osadnictwa pradziejowego, a przede 
wszystkim z epoki żelaza w dolinie rzeki Młyńskiej. 
Epoka żelaza to czas, kiedy tereny dzisiejszej gminy 
Opatowiec zamieszkiwały plemiona „barbarzyń-
skie”: w wiekach III i II p.n.e. Celtowie, a następnie, 
od około I w. p.n.e do około połowy V wieku n.e. 
Germanie, wiązani przez archeologów z  kulturą 
przeworską. Pomimo, że projekt skoncentrowany 
jest na badaniach wymienionej epoki, archeolodzy 
rejestrują także ślady osadnictwa znacznie starszego 
z młodszej epoki kamienia, epoki brązu, jak również 
odkrywane są zabytki młodsze związane ze średnio-
wieczem i czasami nowożytnymi.
 Odkrywane tu ślady świadczą o niezwykle bo-
gatym osadnictwie, w zasadzie w każdej z wymie-
nionych epok. Fakt ten wynika przede wszystkim 
z  korzystnych warunków środowiskowych i  poło-
żenia geograficznego tych ziem. Jednym z ważniej-
szych czynników były żyzne gleby, które już w okre-
sie neolitu, w  szóstym tysiącleciu przed naszą erą 
przyciągały tu pierwszych rolników. W zasadzie od 
tego czasu dochodzi po raz pierwszy do znacznych 
przeobrażeń krajobrazu na skutek działań człowie-
ka. Ze względu na potrzebę uzyskania terenów rol-
nych, szerokie obszary zostały odlesione, wskutek 
czego uruchomione zostały procesy erozyjne, które 
na przestrzeni tysięcy lat przyczyniły się do zna-
czących zmian krajobrazu. Niewątpliwie obecność 
dobrych gleb, stanowiących podstawę dla rozwoju 
gospodarki żywnościowej, przyciągała tu kolejne 
grupy ludzkie także w późniejszych okresach. Ko-
lejnym czynnikiem niezwykle korzystnie wpływają-
cym na obserwowane przez archeologów bogactwo 
śladów przeszłości jest położenie dzisiejszej gminy 
Opatowiec u zbiegu ważnych szlaków handlowych. 
W czasach prehistorycznych wyznaczały je w znacz-
nym stopniu rzeki. Ulokowanie między Nidzicą 
i Nidą oraz u ujścia Dunajca do Wisły oznacza, że 
opisywane tereny położone są na skrzyżowaniu dróg 
prowadzących zarówno ze wschodu na zachód jak 
i z północy na południe. Fakt ten sprzyjał rozwojowi 
handlu oraz dalekosiężnych kontaktów.
 Badania tego regionu wykorzystują szereg me-
tod, które pozwalają odkrywać ślady aktywności 

„Ekspedycja 
Rzemienowice”

 ▼ Prace badawcze na stanowisku archeologicznym 
w Rzemienowicach

 ▲ Mieszkańcy gminy Opatowiec z archeologami na stanowisku w Rzemienowicach

 ▼ Zapinka z I w.n.e.
 ▼ Naczynie z okresu 

przedrzymskiego – I w.p.n.e.

 ▲ Przęśliki gliniane ▲ Szpila kościana z I-II w.n.e.  ▲ Złota zawieszka z III-IV w.n.e.



214 215

człowieka w  prahistorii i  średniowieczu. Proces 
badawczy polega w pierwszej kolejności na wyko-
rzystaniu metod prospekcji nieinwazyjnych (niein-
gerujących w strukturę stanowisk archeologicznych 
– a  więc takich, które nie obejmują prac wziem-
nych), które pozwalają odkryć osady i cmentarzyska 
z różnych epok w terenie. Podstawową metodą po-
szukiwań są badania powierzchniowe: w ich ramach 
archeolodzy przechodzą powierzchnią pól upraw-
nych poszukując fragmentów naczyń oraz innych 
przedmiotów wyoranych podczas prac rolnych. Po-
wszechnie wykorzystywana jest także analiza zdjęć 
satelitarnych i  lotniczych (obecnie często wykony-
wanych przy użyciu drona), która pozwala obserwo-
wać różnice w wegetacji roślin. Dzięki tej metodzie 
możliwa jest obserwacja śladów różnorakich kon-
strukcji, np. pozostałości domów, grobowców lub 
jam, kopanych chociażby w celach magazynowania 
żywności. W taki sposób odkryto w okolicy szereg 
osad z okresu rzymskiego (I-IV wiek n.e.): w Tręba-
czowie, Chrustowicach, Chwalibogowicach, Kobieli, 
oraz w Rzemienowicach. Wykorzystywane są także 
geofizyczne metody prospekcji, które pozwalają na 
wykrycie części obiektów archeologicznych znajdu-
jących się pod ziemią. Metodę magnetyczną zasto-
sowano do tej pory w czasie prospekcji w Rzemie-
nowicach oraz podczas badań kompleksu stanowisk 
w Chwalibogowicach.
 Od 2016 roku prowadzone są badania wykopa-
liskowe osady w  Rzemienowicach. Opisane wyżej 
metody nieinwazyjne, zastosowane na stanowisku 
pozwoliły wykryć ślady licznych obiektów arche-
ologicznych, z  których duża część to pozostałości 
domów i  warsztatów zamieszkującej tu ludności 
między III wiekiem p. n.e. a V wiekiem naszej ery. 
Nagromadzenie obiektów jest tak duże, iż nie jest 
obecnie możliwe rozpoznanie jakichkolwiek ukła-
dów obiektów, które pozwoliłyby na rekonstrukcję 
planu osady. Najpewniej zmieniał się on w  czasie 
kilkuset lat użytkowania tego miejsca. Do tej pory 
na osadzie w Rzemienowicach odkryto dwa hory-
zonty osadnicze. Pierwszy – krótszy – związany jest 
z najprawdopodobniej niewielką osadą kultury la-
teńskiej wiązanej z  Celtami. Osada ta najpewniej 
funkcjonowała tu między III i II wiekiem p.n.e. Na 
obecność Celtów w  tym miejscu wskazuje odkry-
cie pojedynczych zabytków wiązanych z  tą grupą 
ludności – charakterystyczne fragmenty ceramiki 
wykonanej z  gliny z  domieszką grafitu, fragmenty 
szklanych bransolet, oraz metalowych ozdób stroju. 
Kolejna, znacznie większa, użytkowana przez oko-
ło 500 lat osada została tu założona najpewniej po 
opuszczeniu tego miejsca przez Celtów. Jej miesz-
kańcami byli przedstawiciele plemion określanych 

przez antycznych Rzymian „barbarzyńskimi”, którzy 
należeli do jednej z grup plemion posługujących się 
językiem germańskim. Znaleziska związane z osad-
nictwem z tego okresu archeolodzy wiążą z kulturą 
przeworską.
 Wśród najważniejszych odkryć dokonanych 
w  czasie badań wykopaliskowych w  Rzemienowi-
cach są obiekty i przedmioty odsłaniające tajemnice 
życia codziennego mieszkańców osady w  pierw-
szych wiekach naszej ery. Temat ten wciąż skrywa 
przed nauką wiele tajemnic, a wykopaliska w Rze-
mienowicach dostarczają licznych interesujących 
danych pozwalających na poszerzanie wiedzy w tym 
zakresie. Wśród przebadanych obiektów są takie, 
które pełniły funkcje rzemieślnicze, magazyno-
we. Interesującym odkryciem jest znalezisko chaty 
w obrębie, której udało się uchwycić ślady produkcji 
lub wykorzystania dziegciu.
 Osada w Rzemienowicach pełniła jedną z waż-
niejszych ról w  obrębie lokalnej siatki osadniczej, 
na co wskazują odkrywane na jej terenie zabytki 
o unikalnym czy prestiżowym charakterze. Nie wy-
kluczone, że jej znaczenie wykraczało także poza 
miejscowy mikroregion, o  czym mogą świadczyć 
m.in. liczne importy odkrywane w trakcie badań na 
osadzie. Są to głównie importy z terenu Cesarstwa 
Rzymskiego (na przykład monety srebrne lub za-
pinki do spinania szat), ale także z innych terenów 
objętych osadnictwem barbarzyńskim, zwłaszcza 
z  terenów położonych na północ. Mowa tu m.in. 
o odkrywanych fragmentach bursztynu czy bursz-
tynowych paciorków, które mogą świadczyć, że tak-
że tędy przebiegał szlak bursztynowy, łączący wię-
zami handlowymi tereny położone nad Bałtykiem 
z Cesarstwem Rzymskim. O wysoko rozwiniętym 
rzemiośle mieszkańców dzisiejszych Rzemienowic 
w okresie rzymskim świadczą odkrycia przedmio-
tów wykonanych z różnorodnych materiałów. Z ko-
ści wykonywano m.in. ozdobne szpile i grzebienie, 
a z żelaza, brązu, a czasem także z metali szlachet-
nych wykonywano uzbrojenie, narzędzia oraz czę-
ści stroju oraz ozdoby. Jednymi z  najciekawszych 
zabytków odkrytych do tej pory są dwa unikato-
we wisiorki wykonane odpowiednio z  srebra oraz 
złota. Kunszt ich wykonania ukazuje mistrzostwo 
ówczesnych zdobników. Z Rzemienowickiej osady 
pochodzą także jedne z  najmłodszych zabytków 
związanych z  osadnictwem plemion germańskich 
na terenie Małopolski, które można datować na-
wet na drugą połowę V wieku n.e. a więc tuż przed 
pojawieniem się na tych terenach migrujących ze 
wschodu Słowian.

Jan Bulas

Profesor, lekarz, specjalista chorób wewnętrz-
nych i  kardiolog, autor wielu prac naukowych. 
Urodzony w  Chwalibogowicach. Z  wyróżnie-
niem ukończył gimnazjum im. A.  Mickiewicza 
w Warszawie, po czym rozpoczął studia na Wy-
dziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego 
im. J. Piłsudskiego. W tym samym czasie powo-
łany został do służby wojskowej w Szkole Pod-
chorążych Sanitarnych. Podczas kampanii wrze-
śniowej przydzielony został do szpitala polowego 
w DOK IV Łódź. W Grupie operacyjnej „Polesie” 
był asystentem lekarza w batalionowym punkcie 
opatrunkowym. Kilka dni przebywał w niewoli 
niemieckiej, z której zbiegł i przedostał się w ro-
dzinne strony. Podjął pracę w  wiejskim ośrod-
ku zdrowia i  uczestniczył w  tajnym nauczaniu 
w Opatowcu.
 Po wojnie, w roku 1948 ukończył studia me-
dyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1951 
roku obronił doktorat z  zakresu nauk medycz-
nych, w  roku 1961 został docentem. W  latach 
1971 i  1980 uzyskał kolejno stopnie profesora 
nadzwyczajnego i  zwyczajnego. Przez dwadzie-
ścia lat kierował Kliniką Kardiologiczną we 
Wrocławiu, w  latach 1976–1983 był prezesem 
Towarzystwa Internistów Polskich. Przez redak-
cję Who’s Who w  Cambridge został uznany za 
Międzynarodowego Człowieka Roku 1991/1992, 
a  Amerykański Instytut Biograficzny przyznał 
mu tytuł Człowieka Roku 1993. Zmarł w wieku 
97 lat, 28 kwietnia 2016 roku we Wrocławiu.
 Posiadał stopień wojskowy majora rezer-
wy, był przewodniczącym Koła Związku Kom-
batantów RP i  byłych Więźniów Politycznych 
przy Akademii Medycznej we Wrocławiu. Zo-
stał odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Medalem za Udział w Woj-
nie Obronnej 1939 r., Medalem Weterana Walk 
o Niepodległość i innymi.

Seweryn Łukasik

 ▲ Rodzina Łukasików – drugi od prawej stoi Seweryn 
Łukasik

 ◀ Publikacja „Opatowiec – Tysiąc Lat Dziejów” 
współautorstwa Seweryna Łukasika
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Ziemia Opatowiecka to również ojczyzna ludzi, 
którzy zasłynęli osiągnięciami sportowymi i na-
ukowymi, talentami w dziedzinie kultury i sztu-
ki. Mieszkańcy gminy na przestrzeni dziejów 
wielokrotnie wykazali się również postawami 
patriotycznymi. Wśród znanych i  zasłużonych 
szczególne miejsca zajmuje Maria Mączyńska, 
z  domu Cugowska, córka Stanisława i  Rozalii 
Plucińskiej, która przyszła na świat w Opatowcu 
22 maja 1932 r.
 Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawo-
wej edukację kontynuowała w Liceum Admini-
stracyjno-Gospodarczym w Krakowie, zdobywa-
jąc zawód księgowej. Jej długa i pełna sukcesów 
kariera łuczniczki trwała w  latach 1953-1979. 
Pani Maria, jako zawodniczka, trenowała w  4 
klubach: „Sparta” i  „Energetyk” (w  Krakowie) 
oraz „Łączność” i  „Marymont” (w  Warszawie). 
Podczas kariery talent sportsmenki szlifowa-
li trenerzy: Marian Zgała, Michał Januszewski 
i Mieczysław Nowakowski.
 Lista osiągnięć sportowych Marii Mączyń-
skiej jest imponująca i obejmuje 28 medali mi-
strzostw Polski, Europy i świata. Najwyższe miej-
sce na podium mistrzostw Polski w konkurencji 
wieloboju indywidualnego łuczniczka, zwana 
„Robin Hoodem w  spódnicy”, zdobywała pię-
ciokrotnie (1956, 1958, 1967, 1969, 1972). Na 
mistrzostwach Europy na różnych stopniach po-
dium stawała 5 razy, a na mistrzostwach świata 
– 8. Dziewięciokrotnie biła rekordy świata.
 Na mistrzostwach świata w  holenderskim 
Amersfoort (1967), Maria Mączyńska wraz z ko-
leżankami (Zofią Piskorek i  Ireną Szydłowską) 
zdobyły wszystkie medale (indywidualnie i dru-
żynowo).  Styl zwycięstwa i  ogromna przewaga 
nad rywalkami były wydarzeniem bez preceden-
su w historii polskiego i światowego sportu.
 Maria Mączyńska reprezentowała Polskę na 
Igrzyskach Olimpijskich w Monachium w 1972 
roku, gdzie w wieloboju zajęła szóste miejsce.
 W  uznaniu zasług wielokrotnie otrzyma-
ła wysokie odznaczenia państwowe – w 1955 r. 
zdobyła tytuł Mistrzyni Sportu, a w 1968 r. – Za-
służonej Mistrzyni Sportu (najwyższy honoro-
wy tytuł sportowy w  krajach tzw. „demokracji 
ludowej”). Trzykrotnie wyróżniona została Zło-
tym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe; 
otrzymała także dyplom honorowy „Fair Play”.

 Po zakończeniu kariery zawodniczej za-
mieszkała z  Rodziną w  Warszawie, nie straciła 
jednak kontaktu ze swoją macierzystą, Opato-
wiecką Ziemią. Świadectwem wyjątkowo silne-
go sentymentu do miejsca swojego urodzenia 
jest przekazanie przez Nią w 2012 roku, na ręce 
(wtedy) Wójta Gminy Opatowiec Sławomira 
Kowalczyka, złotego medalu mistrzostw świata 
w Amersfoort. W roku 2018 Szkoła Podstawowa 
w Opatowcu wzbogaciła się o kolekcję ciekawych 
książek historycznych oraz cenną statuetkę Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, przekazanych przez 
słynną łuczniczkę.
 Maria Mączyńska często odwiedza gminę 
Opatowiec, a jej sukcesy i niewątpliwy autorytet 
inspirują kolejne pokolenia młodych ludzi.

Maria Mączyńska – 
Sercem w Opatowcu

 ▲ Maria Mączyńska (Mistrzostwa Świata w Amersfoort, 1967)

 ◀ Złoty medal zdobyty 
przez Marię Mączyńską 
podczas Mistrzostw 
Świata w Amersfoort 
w 1967 – przekazany 
gminie Opatowiec

Lokalna Grupa Działania Perły Ponidzia jest 
partnerstwem, składającym się z przedstawicieli 
sektora publicznego, gospodarczego i społeczne-
go z terenu ośmiu gmin. Są to Skalbmierz, Bejsce, 
Bolesław, Czarnocin, Gręboszów, Mędrzechów, 
Olesno i Opatowiec. Całkowity obszar działalno-
ści LGD Perły Ponidzia obejmuje 489 km2.
 Zlokalizowana jest na terenie dwóch wo-
jewództw, świętokrzyskiego i  małopolskiego, 
w powiatach kazimierskim i dąbrowskim. „Łączy 
nas nie tylko Wisła” najlepiej oddaje charakter 
współpracy partnerskich gmin skupionych ob-
szarze wspomnianego LGD.

LGD
Perły Ponidzia

 ▼ Uczestnicy Walnego Zebrania Lokalnej Grupy Działania 
„Perły Ponidzia” przy źródełku Św. Andrzeja Świerada

 ▲ Stoisko Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” podczas 
Championatu Koni na opatowieckich błoniach
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Archiwum Narodowe w Krakowie
Archiwum Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Biblioteka Narodowa – www.polona.pl
Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
Muzeum Narodowe w Kielcach
Narodowe Archiwum Cyfrowe
Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu

Wykaz Instytucji udostępniających fotografie:

Fotografie i archiwa mieszkańców gminy:
Zdjęcia udostępnione z zasobów prywatnych mieszkańców i osób związanych z gminą Opatowiec.

Niniejsza publikacja dostępna jest pod adresem internetowym gminy Opatowiec:
www.opatowiec.pl
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(...) Przeszłość to niezbędny fundament do budowania 
przyszłości – świadomej swoich korzeni i swoich tradycji. 
To baza każdej wspólnoty, zarówno tej narodowej jak 
i  lokalnej. Poznawanie i odkrywanie kart przeszłości jest 
niezmiernie ważne, buduje bowiem tożsamość narodową 
i tworzy więź społeczną. Pozwala być dumnym z pięknych 
kart naszej historii. (...)
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