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 Słowo wstępne od burmistrza

Oddajemy w Państwa ręce publikację 
opracowaną w związku z jubileuszem 

750-lecia nadania praw miejskich dla 
Opatowca. Jej autorzy, podążając śladem ty-
siącletniej historii miasta (sięgając do okresu 
przed lokacją), wpisanej w dzieje prastarych 
ziem krakowskiej i sandomierskiej, przypo-
minają burzliwe losy Opatowca od czasów 
najdawniejszych aż po współczesność. 
   Na kartach niniejszej książki Czytelnicy znajdą szereg in-
formacji dotyczących istotnych wydarzeń z dziejów Opatowca   
i ziemi opatowieckiej. Przypominamy tutaj zarówno o rzeczach zna-
nych, mocno osadzonych w lokalnej świadomości społecznej, jak 
też o tych zapomnianych, spowitych mgłą niepamięci - odkrytych 
dzięki poszukiwaniom i kwerendom archiwalnym. Obok faktów 
historycznych oraz danych statystycznych nasi Czytelnicy odnajdą 
tutaj również ślady lokalnych podań i legend związanych z ziemią 
opatowiecką. Wpisane w pamięć naszych przodków i tym samym 
uchronione od zapomnienia, przetrwały do dziś, inspirując kolejne 
pokolenia mieszkańców.
   Opatowiec to miasto o długiej i burzliwej historii - odzwier-
ciedlającej dzieje naszej Ojczyzny. To także dzieje pięknej osady, 
malowniczo usytuowanej na skarpie, nad dwiema spławnymi rzekami: 
Wisłą i Dunajcem. Takie położenie nie pozostawało bez wpływu na 
charakter i losy samego miasta.  Walory przyrodnicze i gospodarcze 
tych terenów oraz korzystne położenie u styku rzek umożliwiały już 
od czasów neolitu zaistnienie w tym miejscu pierwszych form osad-
nictwa, następnie pozytywnie wpłynęły na tworzenie się organizmów 
wspólnotowych, a potem struktur państwowych. Sukcesywne wzra-
stanie jego znaczenia odbywało się (od czasów średniowiecza) dzięki  
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rozwojowi handlu oraz licznym nadaniom i przywilejom. Dzięki 
temu przed wiekami Opatowiec był ośrodkiem liczącym się, prężnym  
i bogatym.
   Publikacja, którą Państwu oddajemy pozwala prześledzić 
wzloty i upadki Opatowca - lata chwały i lata klęsk, spowodowa-
nych wojnami raz po raz przetaczającymi się przez naszą Ojczyznę 
i przez nasze miasto. Autorzy prezentowanej pracy wydobyli  
z „mroku dziejów” i przywrócili zbiorowej pamięci także licz-
ne postacie historycznie związane z Opatowcem i jego okolicami.  
Z tej podróży poprzez wieki wyłania się zacny poczet znamieni-
tych osób, w skład którego weszli z jednej strony „wielcy” tego 
świata” królowie, książęta, rycerze, dostojnicy kościelni, zamożni  
i wpływowi kupcy, z drugiej zaś zwyczajni ludzie, reprezentanci roz-
maitych profesji, swoją praca i oddaniem budujący dzieje miasta  
i jego okolic. Wszyscy oni swoim życiem - jak symboliczną cegiełką 
- odcisnęli trwały ślad na tej historycznej budowli, jaką jest nasza 
Mała Ojczyzna, tworząc jej tradycję, kulturę i tożsamość.  
   Oddawana w Państwa ręce publikacja mierzy się również 
z historią najnowszą. Jak zaś wiadomo, dyskutowanie o wydarze-
niach, których świadkowie nadal żyją, nie jest łatwe, czego jesteśmy 
świadomi. Dlatego w niniejszej pracy przede wszystkim dzielimy się  
z Państwem naszą wiedzą, publikując w jednym miejscu wiele waż-
nych materiałów zebranych i opracowanych przez autorów (w tym 
także zestawienia i statystyki), natomiast ocena zawsze należy do 
Czytelnika.
   Szanowni Państwo, przywrócenie Opatowcowi z dniem 
pierwszym stycznia 2019 r. praw miejskich, utraconych po po-
wstaniu styczniowym, miało wymiar zarówno symboliczny, jak  
i realny. I tak, odzyskując porzed trzema laty prawa miejskie,  
w wymiarze symbolicznym na nowo zawiązaliśmy nić jego wielowie-
kowych dziejów, jako miasta - zerwaną niegdyś przez zaborców. Jeśli 
zaś chodzi o wymiar realny owego wydarzenia, to należy podkreślić, 
że odzyskiwanie przez Opatowiec znaczenia - jego rangi  miejskiej - 
odbywa się nieustannie i sukcesywnie, głównie poprzez inwestycje 
strategiczne czynione w skali gminy i kraju, dające szansę z optymi-
zmem patrzeć w przyszłość.
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   W tej drodze do miejskości Opatowca wielkim wsparciem 
było (i nadal jest) nieocenione zaangażowanie naszych mieszkańców 
w sprawy wspólne, ich oddanie, aktywność i pomysłowość. To oni są 
żywym, bijącym w tej ziemi - prawdziwym sercem Narodu.
   Drodzy Czytelnicy, publikacja którą przekazujemy, popro-
wadzi Was przez dzieje Opatowca.  Podróż przez kolejne stulecia 
pomoże Wam poznać historię wielu pokoleń naszych przodków, 
którzy kiedyś zamieszkiwali tę ziemię - zwaną opatowiecką, pomoże 
wyobrazić sobie ich codzienne życie. To oni przez stulecia kształto-
wali jej oblicze, podobnie jak my czynimy to teraz, pracując i żyjąc 
troskami dnia codziennego, mając nadzieję lepszego jutra dla swo-
ich dzieci. Każdy z nich niósł ze sobą pamięć - ową nić historyczną 
- przekazaną potomnym. I my ponieśmy ją dalej…
   Życzę Państwu miłej i owocnej lektury.
  

Sławomir Kowalczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec
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W imię Pańskie amen. Ponieważ wedle prawa Bożego każ-
demu 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 zbawienia i ra-
tunku dusz naszych rodziców, rozważając także i uwzględniając ciągłe  
i wierne posługi pana opata Modliboża jak i całego kon-
wentu domu i klasztoru tynieckiego, przychyliwszy się do 
pokornych próśb tych, którzy w winnicy Pana Zastępów nie prze-
stają 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 pra-
wa 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, przy-
sługujących prawnie i rzeczywiście nam i kasztelanom oraz naszym 
wojewodom lub jakimkolwiek innym urzędnikom, ustanawiając je 
całkowicie zgodnie z przepisem i wolnością prawa krakowskiego  
w ten sposób, że wszyscy jego goście i mieszkańcy, których tamże osadzi 
wspomniany opat wraz ze swymi braćmi albo tymi, którym posiadło-
ści 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 zwyczajo-
wych cieszyli się ono 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 

W imię pańskie...
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miasta. Aby zaś nikt nie mógł podważyć tego naszego nadania i zarzą-
dzenia, poleciliśmy obecny dokument umocnić powagą naszej pieczęci.
 Działo się to w Roku Pańskim tysiąc dwieście siedemdziesiątym 
pierwszym, dnia piętnastego maja, w obecności tych naszych szla-
chetnych i wyrażających na to zgodę świadków, których imiona są 
następujące: pan Prokop kanclerz dworu, komes Warsch kasztelan kra-
kowski, komes Janusz wojewoda sandomierski, komes Piotr wojewoda 
krakowski, komes Bolesław kasztelan wiślicki, komes Wawrzyniec 
łowczy z Kłobucka, który był pośrednikiem przy załatwianiu tej czyn-
ności prawnej. 
  Wydane w Krakowie, ręką Twardosława kantora sandomier-
skiego i podkanclerzego naszego dworu.  
 Tak brzmi dokument lokacyjny miasta Opatowca, wystawiony 
15 maja 1271 r. przez kancelarię księcia krakowskiego i sandomier-
skiego Bolesława V. Był on ostatnim z małopolskiej linii Piastów.
 Książę Bolesław urodził się w 1226 r. w pobliskim Korczynie 
(jak podaje nasz wielki dziejopis ks. Jan Długosz w swym nieśmier-
telnym dziele Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego) 
- dziś jest to Stary Korczyn - i tam spędził lata dzieciństwa. W 1232 r.  
został księciem sandomierskim, zaś w 1243 księciem krakowskim. 
Współcześni obdarzyli Bolesława V lekceważącym przydomkiem 
Pudicus czyli Wstydliwy, a to z racji dziewiczego małżeństwa z wę-
gierską królewną Kingą, kanonizowaną w 1999 r.
 Bolesław V dziś jest postacią zupełnie zapomnianą, 
mimo, że położył wielkie zasługi na polu rozwoju gospodarczego 
Małopolski, lokując wiele miast i wsi na prawie niemieckim.
   5 czerwca 1257 r. lokował Kraków, co miało miejsce na wiecu 
rycerstwa we wsi Kopernia koło Pińczowa. Wytyczono wówczas 
w Krakowie rynek (największy w Europie), a także ulice i parcele 
pod domy. Tak zaprojektowany kształt miasta przetrwał do dziś 
(Stare Miasto), później rozrosły się jedynie przedmieścia. 
 Zdumiewające, że do dziś Kraków nie upamiętnił tak za-
służonego władcy godnym pomnikiem, mimo, że od lat mówi się,  
że postument Księcia ma stanąć na krakowskim Małym Rynku. 
Jedyną osłodą tego niechlubnego faktu jest to, że maleńkie mia-
sto Nowe Brzesko zdobyło się na wystawienie pomnika księcia 

W imię pańskie...
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Bolesława V Wstydliwego, odsłoniętego 16 X 2010 r., a przedsta-
wiającego Księcia, jego małżonkę Kingę i matkę Grzymisławę. 
Autorem monumentu jest krakowski rzeźbiarz Czesław Dźwigaj. 
   Książę Bolesław V wydał także akty lokacyjne dla kilku-
nastu miast małopolskich, m.in. Bochni (1253 r.), pobliskiego  
Nowego Miasta Korczyna (1258 r.), Jędrzejowa (1271 r.) i właśnie 
Nowego Brzeska w 1279 r. 
   Lokacja Opatowca przez księcia Bolesława V, a po-
twierdzona przez króla Kazimierza Jagiellończyka w 1456 r. 
oraz dogodne położenie na styku handlowych dróg lądowych  
i rzecznych, spowodowały szybki rozwój miasta.
 W Opatowcu bywali też władcy Korony Królestwa 
Polskiego: umierający Kazimierz Wielki spędził tu kilka dni 
jesienią 1370 r., a Kazimierz Jagiellończyk w 1474 r. przyjmował 
tu posłów weneckich i perskich.
  Stagnację, a w konsekwencji upadek miasta spowodowały 
rozbiory, w wyniku których Opatowiec stał się miejscowością 
nadgraniczną. Symbolem upadku była utrata praw miejskich  
z dniem 1 stycznia 1870 r. (ukaz carski w tej sprawie ogłoszony 
został 13 czerwca 1869 r., a drukiem ukazał się 13 lipca 1869 r.).
   W pierwszych tygodniach Wielkiej Wojny, we wrześniu 
1914 r. nad Opatowcem rozbłysła jutrzenka wolności, gdy Józef 
Piłsudski zaczynał tu swoje „pierwsze boje”. Upamiętnia to po-
mnik Komendanta u stóp wiślanej skarpy. Według wielu jest 
to jeden z najpiękniejszych pomników Marszałka w Polsce, 
zlokalizowany jest u ujścia Dunajca do Wisły przy jedynym  
w naszym kraju promie przez dwie rzeki jednocześnie. 
   21 czerwca 2018 r. Rada Gminy Opatowiec przyjęła 
uchwałę w sprawie rozpoczęcia procedury związanej z nada-
niem miejscowości Opatowiec statusu miasta. Konsultacje 
- przy wysokiej frekwencji - odbyły się w terminie od 16 do 25 
lipca 2018 r. z przeważającą liczbą głosów za restytucją miasta 
(98,5% w Opatowcu i 88,0% w pozostałych miejscowościach 
gminy). 
 23 października 2018 r. MSWiA wydało projekt uzupeł-
niający wydanego w lipcu tr. rozporządzenia, według którego  

W imię pańskie...
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do grona miast od 1 stycznia 2019 zaliczono dodatkowe cztery miej-
scowości w woj. świętokrzyskim, w tym Opatowiec. Ostatecznie 
MSWiA powiadomiło 28 grudnia 2018 r., że z dniem 1 stycznia 
2019 r. w Polsce przybędzie 10 nowych miast - także Opatowiec.
   Według stanu z 1 stycznia 2021 r. w Polsce jest 11 miast 
poniżej tysiąca ludności: Opatowiec (338 mieszkańców), 
Wiślica (504), Koszyce (778), Dubiecko (871), Wyśmierzyce (894), 
Działoszyce (897), Józefów nad Wisłą (920), Nowy Korczyn (938), 
Solec nad Wisłą (965), Goraj (968) i Suraż (991), a najmniejszym 
miastem powyżej tysiąca mieszkańców to Czerwińsk nad Wisłą 
(1033 mieszkańców).
   1 stycznia 2019 r. Opatowiec odzyskał prawa miejskie - po 150  
latach od ich odebrania. Stał się tym aktem najmniejszym mia-
stem w Polsce, lecz jakże bogatym swą historią. Określenie 
najmniejsze miasto Polski to także pierwszorzędny zabieg reklamo-
wy, PR-owy oraz zabieg komercyjny dla licznej grupy turystów  
i miłośników dziejów Polski.     
   W dziejach Opatowca rzeki odegrały znaczącą rolę, od 
nich więc zaczniemy swą opowieść.
   

W imię pańskie...
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 U zbiegu rzek

Jesteśmy u zbiegu trzech polskich rzek: Wisły, Dunajca i Nidy. 
Wszędzie stają mi w moim zadaniu na przeszkodzie, biegnąc zresztą 

z różnych stron. A jakie różne to rzeki! Wisła jak Wisła, Wisełka biegnąca 
przez pola polskie, szara Wisełka o zwyczajnym prądzie. Dunajec rwie 
i pędzi z góry, wlatuje do Wisły chcąc jakby złamać i zniszczyć jej szare 
życie, czyniąc je żywym i barwnym. Od północy sprzeciwia się temu 
leniwa, błotna druhna Wisły - Nida. I nazwy jakże odpowiednie! Wisła 
jak Wisła; ucho bierze tę nazwę tak zwyczajnie, jak jakiś chleb powszedni 
dźwięku.
   Dunajec, rodzaju męskiego, jakaś prasłowiańska nazwa - Dunaj 
bezwiednie przypomina. Nida najzabawniejsza! Nie mogłem się ni-
gdy oprzeć chęci dodania do nazwy dźwięku G - wyjdzie wtedy Gnida.  
W miękkim łóżku, nie wśród puchów, lecz błot płynie, jakby się leniła 
nawet myśleć.
   Tak malowniczo opisał trzy polskie rzeki Józef Piłsudski  
w swej książce Moje pierwsze boje, rozdział I  Nowy Korczyn - Opatowiec.
   Od czasów najdawniejszych rzeki kształtowały ludz-
kie osadnictwo. W ich dorzeczach powstawały wielkie cywilizacje,  
nad ich brzegami wyrastały metropolie. Dzieje rzek splatały się z historią 
państw i narodów. (prof. Gerard Labuda).
   Także z historią Opatowca i pobliskich miejscowości.
 WISŁA - największa rzeka w zlewisku Bałtyku i w Polsce.
   Nawadnia Wisła bowiem większą część Królestwa Polskiego i łatwo 
można poznać jej pierwszeństwo wśród rzek polskich - pisał przed wiekami 
Jan Długosz. I dalej: Rodzą się w niej łososie i szczupaki, które rzadko tylko 
trafiają się w innych i tylko szlachetnych rzekach.
   Pochodzenie nazwy Wisła jest niepewne. Najczęściej tłu-
maczy się jako ciecz lub płynięcie (od praindoeuropejskiego veis).  
W źródłach greckich zanotowana już w IV w. przed Chr. jako Visula 
Nieco później (I w. przed Chr. źródła rzymskie podają formę Vistula).

U zbiegu rzek
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   O współczesnej roli królowej naszych rzek tak napisano:
   Polacy powinni być dumni z Wisły, ponieważ jest ona na-
prawdę wyjątkowa. Jest to ostatnia swobodnie płynąca rzeka  
w Europie (tzn. nie pocięta kaskadami - A.B.). Wisła stanowi dziś główny 
korytarz ekologiczny spinający różne regiony przyrodnicze kraju i pozo-
stałości naturalnej przyrody w jedną genetyczną i logiczną całość (Morze 
1999 r., nr 11).
   Wisła bierze swój początek na stoku Baraniej Góry  
w Beskidzie Śląskim. Jej długość wraz z Czarną Wisełką wynosi 1092 
km. Długość ta nie jest stała; wskutek częstych zmian koryta ulega 
zmianom. Wg tzw. kilometrażu oznaczającego początek żeglowno-
ści, a liczonego od ujścia Przemszy, długość Wisły wynosi 1064 km.
   Powierzchnia dorzecza obejmuje 193.911 km kw., z czego  
w granicach Polski - 173.700 km kw., co stanowi 56% powierzchni 
kraju. Rozkład powierzchni dorzecza jest wybitnie asymetryczny, 
gdyż 75% przypada na dopływy prawobrzeżne. Bieg Wisły dzielimy 
na górny (do ujścia Sanu), średni (do ujścia Narwi) i dolny.
   Od ujścia Skawy do ujścia Sanu to Wisła małopolska. Jest to 
najstarszy odcinek rzeki, która z czasem zmieniała swój bieg płynąc 
ku morzu. Mijając Tyniec i Kraków czyli tzw. Bramę Krakowską, 
wpływa na tereny Kotliny Sandomierskiej. Dolina Wisły o szero-
kości 15-20 km jest wyraźnie asymetryczna, rozciąga się bowiem  
na prawym brzegu rzeki. 
   Lewy brzeg, stromy, podcinany przez nurt to Płaskowyż 
Proszowicki. Ciągnąca się od Hebdowa przez Opatowiec do Lejka 
Wiślickiego (Dolina Nidy) lessowa skarpa wznosi się 15-20 m nad 
poziom Wisły, pobliskie wzgórza zaś na 50-100 m. Skarpa przerzy-
nana jest w kilku miejscach przez lewobrzeżne dopływy: Szreniawę 
i Nidzicę. Krawędź wysoczyzn lewobrzeżnych zbudowana jest  
z glin lessowych, na których wykształciły się czarnoziemy  
sprzyjające uprawom zbóż, warzyw, buraków cukrowych i tytoniu. 
Już od średniowiecza są one spichlerzem południowej Polski.
   Rzadko spotykane zbiorowisko zawierające murawy naskal-
ne i zarośla kserotermiczne (ciepłolubne) znajdują się na stromych, 
suchych i dobrze nagrzanych zboczach w rejonie Opatowca. 
Nadwiślańska krawędź, mając doskonałe warunki insolacyjne  

U zbiegu rzek
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(nasłonecznienie), służyła w średniowieczu, przy nieco cieplejszym 
klimacie, do uprawy winorośli, po której zostały nazwy licznych 
wzgórz - winnic - rozsianych wzdłuż wysokiego brzegu od Tyńca 
po Sandomierz (m.in. pobliska wieś Winiary). 
   Średnia temperatura roku waha się w dolinie Wisły od 8 
do 9 stopni C. Latem przeważają wiatry zachodnie, natomiast 
jesienią i wiosną częste są wiatry wschodnie (ok. 15%). Cechą 
doliny Wisły jest docieranie tu ciepłych i suchych wiatrów po-
łudniowych, a także wiejącego w Karpatach halnego, będącego 
przyczyną licznych zaburzeń chorobowych, który przynosi zimą  
i wiosną gwałtowne ocieplenie i odwilż.
   Opady w dolinie Wisły nie przekraczają 700 mm, przy czym 
występuje wyraźna przewaga opadów letnich. W dorzeczach kar-
packich dopływów Wisły opady sięgają 1000-2000 mm. Na osi 
doliny Wisły w strefie krawędzi pasa wyżyn częste są burze i opady 
gradowe. Postępujące od zachodu ocieplenie wiosenne oraz opady 
letnie powodują, że fale wezbraniowe dopływów karpackich - Raby, 
a szczególnie Dunajca - skutkują groźnymi powodziami, które  
w ciągu wieków podmyły część Opatowca. W ostatnich dziesię-
cioleciach Opatowiec był świadkiem wielkich fal powodziowych  
w latach 1934 r., 1958 r., 1970 r,, 1997 r., w lipcu 2001 r., w maju 2010 r., 
w maju 2014 r. i w maju 2019 r.. 
 DUNAJEC - zdrobnienie od nazwy Dunaj, oznaczającej 
wielką wodę - jest największym z dotychczasowych dopływów 
Wisły. Powstaje z połączenia Białego i Czarnego Dunajca pod 
Nowym Targiem. 
   Dunajec Czarny i Biały, których obydwa źródła są w gó-
rach o wierzchołkach zawsze pokrytych śniegiem, zwanych przez 
lud Tatrami - pisał Jan Długosz. - Ujście  mają owe Dunajce  
w okolicy miasta Opatowca.  
   Długość łączna wraz z Czarnym Dunajcem - 247,1 km; po-
wierzchnia dorzecza - 6.959 km kw. Spławny od Nowego Targu, 
żeglowny od ujścia Białej (30 km). Spadek rzeki wynosi od 30 m  
w górnym do 50 cm na 1 km biegu w dolnym odcinku rzeki. Ujście do 
Wisły naprzeciwko Opatowca leży na wysokości 174,4 m n.p.m.
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   Dunajec znany jest z gwałtownych wezbrań powodują-
cych powodzie. Maksymalna rozpiętość wahań stanu wód w dol-
nym biegu wynosi 10,5 m, średni niski przepływ przy ujściu 16 m sze-
ściennych na sekundę, a średni wysoki aż 1.150 m. sześciennych na  
sekundę. Przepływy powodziowe dochodzą do 3.200 m sześciennych  
na sekundę.
   Wody gościnne bywają na Dunajcu pierwsze, gdy śniegi i lody  
w Tatrach tają, a więc około św. Wojciecha, drugie około św. Jana, trzecie 
około św. Jakuba, a są głębsze i stalsze niż w innych dopływach Wisły (Sole, 
Skawie i Rabie) - podaje Słownik geograficzny Królestwa Polskiego z 1881 r. - 
W ujściu swojem odsypuje wielkie zaspy mułu i kamieńca, naniesionego z gór. 
Z tego powodu ujście często się zatyka.
   Dunajec zawsze przyciągał rybaków i wędkarzy.
   Polska, skropiona tak wielą wód, żyzność ziemi wydając, a z wód 
ryby wszelakie, osobliwie w Dunajcu łososie, w Wiśle jesiotry, w rzekach Gór 
Krakowskich pstrągi, a wszędzie szczupaki, karpie, karasie, okonie, węgorze - 
pisał w swym Kalendarzu na rok 1766 r. Stanisław Duńczewski, profesor 
Akademii Zamojskiej.
   A nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz opisując Ostatnią 
ucztę staropolską w Panu Tadeuszu wołał z zachwytem: Owe ryby! łososie 
suche, dunajeckie….
   Lewe dopływy Wisły - Szreniawa, Nidzica i Nida - są mniej za-
sobne w wodę od dopływów prawych, karpackich, i nie wpływają na 
poziom wód w rzece.
 NIDZICA (zdrobnienie od Nidy, oznaczającej płynięcie)  
z ujściem koło wsi, czyli miejsca zwanego Ławy, odgraniczającą ziemię kra-
kowską od sandomierskiej - pisał Jan Długosz. 
   Nidzica bierze początek w powiecie miechowskim z wysokich tara-
sów Wyżyny Krakowskiej, tworzącej w stronie północnej od Miechowa,  
a na zachód do Książa Wielkiego rozległy obszar górzysty i lesisty… - poda-
je Słownik geograficzny Królestwa Polskiego z 1886 r. Precyzyjnie okre-
śla też ujście tej rzeki: wpada z lewego brzegu do Wisły pod wsią Urzuty.
   Nidzica liczy 63 km długości, powierzchnia dorzecza 708 km 
kw., maksymalna rozpiętość wahań stanu wody w dolnym biegu 3.5 
m, źródła na wysokości 280 m n.p.m., ujście - 180 m n.p.m., średni 
przepływ 4,5 m sześciennego na sekundę.    
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   Na północ od Opatowca płynie NIDA rwąca się do Wisły 
jak córa w objęcia matki (Adolf Dygasiński). Nazwę rzeki języko-
znawcy wywodzą od indoeuropejskiego słowa neid znaczącego 
płynąć. 
   Nida, lewy dopływ Wisły, bierze początek pod Moskorzewem,  
w powiecie włoszczowskim, w dolinie podmokłej, otoczonej od południa, 
zachodu i wschodu wyniosłościami… - czytamy w Słowniku geogra-
ficznym Królestwa Polskiego - zlewa się z Wisłą pod wsią Podraje  
w stronie wschodnio-południowej od Nowego Korczyna.
   Nida powstaje na wysokości 208 m n.p.m. w Żernikach 
koło Chęcin z połączenia Białej Nidy, płynącej od Moskorzewa,  
i Czarnej Nidy, toczącej swe wody z Gór Świętokrzyskich.  
Długość 151 km (wraz z Białą Nidą), powierzchnia dorzecza 3.865 
km kw., ujście rzeki na wysokości 165 m n.p.m., średni przepływ  
w pobliżu ujścia 22 m sześciennych na sekundę, maksymalna roz-
piętość stanów wody 2,5 m.
   Od Nidy nazwę wziął region geograficzny - Niecka Nidziańska 
lub popularnie Ponidzie.
   U zbiegu rzek, na wiślanej skarpie, w objęciach Nidzicy  
i Nidy, leży gmina Opatowiec. 
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 Archeologia mówi

Urokliwy krajobraz wiślanej skarpy ukształtował się ostatecz-
nie po cofnięciu się lodowca na północ. Wisła i jej dopływy 

stały się drogowskazem dla grup ludzi posuwających się wzdłuż 
brzegów w poszukiwaniu nowych siedzib. Nad brzegami rzek 
powstawały więc najwcześniejsze osady ludności starszej epoki ka-
miennej. Takie usytuowanie było najlepsze ze względu na możliwość 
zaopatrzenia w wodę i chwytaną u wodopojów zwierzynę. W środ-
kowej epoce kamienia ważną rolę zaczęło odgrywać rybołówstwo.  
W młodszej epoce kamienia Wisła wraz z dopływami zaczęła rów-
nież pełnić rolę szlaków komunikacyjnych.
   W owych czasach prehistorycznych, przy dużym zalesieniu, 
szlaki lądowe trzeba było dopiero tworzyć. Utworzone były mniej 
bezpieczne od trasy rzecznej, dodatkowo zapewniającej korzysta-
nie z wody pitnej. Ostatecznie więc organizowanie komunikacji 
wodnej było łatwiejsze i korzystniejsze, włącznie z budową łodzi.  
Wczesne wykorzystanie Wisły jako drogi transportowej znajduje po-
twierdzenie w znaleziskach resztek statków rzecznych z epoki neolitu, 
tzw. dłubanek (prof. Stanisław Gierszewski).
   Wisła odgrywała więc funkcję spinającą osadnictwo. Wraz 
ze swymi dopływami stanowiła kościec różnych grup osadniczych. 
Zrozumiałe więc, że najstarsze ślady działalności ludzkiej odnale-
ziono nad brzegami rzek.
   W Nowym Korczynie, obok mostu na Nidzie, znaleziono odłupek 
kamienny ze starszej epoki kamienia, czyli paleolitu, trwającego do 7900 
lat przed Chr. Narzędzia te pozostawiła ludność tzw. kultury świderskiej.
   Bardzo bogaty materiał krzemienny odkryto w 1894 r. na uroczy-
sku Wrzosy w pobliżu Chwalibogowic.
   Ówczesne gromady ludzkie prowadziły koczowniczy tryb ży-
cia. Bardzo dobre warunki bytowania na tym terenie przyciągały 
różne plemiona do końca środkowej epoki kamiennej, czyli mezo-
litu - tj. do 5200 lat przed Chr. Potwierdzają to również znaleziska  
z Chwalibogowic.
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 W początkach młodszej epoki kamiennej, czyli neolitu 
- 5200-3700 lat przed Chr. - ludność koczownicza została wypar-
ta bądź wchłonięta przez plemiona rolniczo-hodowlane, przybyłe 
przełęczami karpackimi i Bramą Morawską z basenu środkowego 
Dunaju. Osiedlały się one na tych ziemiach ze względu na urodzaj-
ne gleby lessowe. Tę zmianę trybu życia z wędrownego na osiadły 
nazwano w archeologii mianem rewolucji neolitycznej.
   Na wspomnianym już uroczysku Wrzosy znaleziono również 
wiele materiału neolitycznego. Są to grociki, wiertniki, skrobacze 
wiórowe, noże a także siekierę krzemienną, całkowicie gładzoną 
o przekroju czworokątnym. Jako surowca użyto krzemienia wo-
skowo-czekoladowego wąchockiego. Materiał ten znajduje się  
w muzeach archeologicznych w Warszawie i Krakowie. 
   Siekierę krzemienną znaleziono również w Potulinie, przy-
siółku Rogowa. W Ławach znaleziono wiertnik krzemienny, który 
również mógł służyć za nóż, a w Senisławicach - łuszczki krze-
mienne czyli odłupnie.
   Część materiału archeologicznego w Chwalibogowicach po-
chodzi ze schyłkowej fazy epoki kamiennej - neolitu, tj. 3700-1900 
lat przed Chr. Pozostawiła je ludność kultury pucharów lejkowatych, 
która pojawiła się na naszych ziemiach w drugiej połowie czwartego 
tysiąclecia przed Chr. Nazwano ją tak od charakterystycznych form 
naczyń z baniastym brzuścem i szerokim rozchylonym kołnierzem. 
Kultura ta oprócz Małopolski obejmowała swym zasięgiem teren 
Niemiec, Czech i Moraw. Podstawą gospodarki ludności tej kultury 
była uprawa ziemi. Prawdopodobnie po raz pierwszy zastosowano 
wówczas na naszych ziemiach sprzężajną orkę. 
   Drewniane radła, ciągnięte przez zwierzęta, zaczęły w tym czasie 
zastępować powoli prymitywne kopaczki. Uprawiano głównie zboże.
   Trzeba tu wyjaśnić, że grupy ludności z zamierzchłych epok 
- kamienia, brązu i żelaza - określamy mianem kultur na podstawie 
charakterystycznych wyrobów, głównie ceramiki, gdyż nie znamy 
ich przynależności etnicznych oraz języka.
   W połowie trzeciego tysiąclecia przed Chr. na naszych te-
renach pojawiła się ludność kultury ceramiki sznurowej. Nazwa 
pochodzi od ornamentu wykonywanego przez odciskanie sznura 
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na wyrobach ceramicznych. Kilka odłamków takich naczyń znale-
ziono w 1908 r. w Ksanach, na wydmie piaszczystej, w bezpośrednim 
sąsiedztwie stanowiska w Chwalibogowicach.
 W 1968 r. w Kobieli dokonano przypadkowego odkrycia grobu 
należącego również do kultury ceramiki sznurowej. Wśród ocalałych 
elementów grobu był puchar, fragmenty amfory, topór o staran-
nie wypolerowanej powierzchni, płaska siekierka czworościenna 
wykonana z krzemienia świeciechowskiego i duża płyta kamienna 
pochodząca naprawdopodobniej z obszaru Sudetów.
   W epoce brązu, ok. 1300 lat przed Chr. uformował się wielki 
kompleks tzw. kultur pól popielnicowych, określany mianem kul-
tury łużyckiej. Objęła ona prawie całe terytorium dorzecza Odry 
i Wisły. Cechą charakterystyczną tej kultury było pojawienie się 
nowego obrzędu pogrzebowego, w miejsce dotychczasowego szkie-
letowego. Szczątki w naczyniach glinianych, czyli popielnicach, 
składano w płaskich grobach. Duże zmiany zaszły w gospodarce, 
trybie życia, kulturze materialnej i wierzeniach.
   Ludność kultury łużyckiej zajmowała się głównie rol-
nictwem. Duże znaczenie miała również hodowla zwierząt 
domowych Uprawiano głównie rośliny zbożowe, zwłaszcza psze-
nicę, a także proso, jęczmień i owies. Osiadły tryb życia związany 
z rolnictwem przyczynił się do powstania dużych i długotrwale 
użytkowanych osad. Upowszechniały się także wyroby z brązu. 
Metal ten docierał do nas z południa, zza Karpat wzdłuż Dunajca.  
Wytwarzano z niego przede wszystkim sierpy, siekierki, miecze, 
groty oszczepów, a także ozdoby: naszyjniki, bransolety, zapinki itp.
   W 1975 r. w Opatowcu, opodal łąk zwanych Kozackim 
Błoniem, zlokalizowano cmentarzysko kultury łużyckiej z okresu 
halsztackiego (700-400 lat przed Chr.) wczesnej epoki żelaza. 
   W ciągu kilku sezonów przebadano 270 grobów ciałopal-
nych. Dokonano wówczas sensacyjnego odkrycia, a mianowicie 
znaleziono szczątki czaszki kobiety, która w chwili śmierci miała 
ok. 30 lat, ze śladami trepanacji! Trzeba tu dodać, że umiejętność 
dokonywania zabiegów trepanacyjnych pojawiła się na terenie 
Polski jeszcze w neolicie!
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   Wieki IV-I przed Chr. nazwane zostały okresem lateń-
skim. Charakteryzuje się on osadnictwem Celtów na terenach od 
Krakowa po Nidę i Rabę. 
   Z wczesnego okresu lateńskiego (druga połowa III w. przed 
Chr.) pochodzi grób z Ław, w którym znaleziono zapinkę podobną 
do form celtyckich. Ślady kultury przeworskiej z tego okresu zna-
leziono także w Trębaczowie. 
   Pierwsze wieki po Chr. (I-IV w.) zwane są okresem wpływów 
rzymskich. Istniały wówczas ożywione kontakty handlowe między 
Cesarstwem Rzymskim a ziemiami polskimi, przez które przebie-
gał nad Bałtyk tzw. szlak bursztynowy. Bursztyn, zwany w krajach 
śródziemnomorskich „złotem Północy”, był bardzo cennym i po-
szukiwanym kruszcem. Nic więc dziwnego, że był motorem tak 
dalekich i ryzykownych eskapad. 
   Wprawdzie główny szlak bursztynowy prowadził przez 
Śląsk i Wielkopolskę do Zatoki Gdańskiej, jednak jego odgałęzie-
nia szły wzdłuż Dunajca i Wisły. Śladami pobytu kupców znad 
Morza Śródziemnego na naszych ziemiach są liczne znaleziska 
monet rzymskich.
   Denar z podobizną Faustyny Starszej (105-141 po Chr.), 
żony cesarza Antoninusa Piusa (86-161 po Chr.) znaleziono  
w Chwalibogowicach; znaleziska tego dokonał prof. Seweryn 
Łukasik, po czym monetę przekazał do archiwum Urzędu Gminy 
w Opatowcu. Tereny dzisiejszej gminy Opatowiec, leżące na sty-
ku szlaków komunikacyjnych wzdłuż Wisły i Dunajca, stały się 
miejscem wymiany handlowej. Do krajów śródziemnomor-
skich eksportowano skóry zwierzęce, miód, wosk, niewolników, 
a także prawdopodobnie zioła lecznicze. Z terenów Cesarstwa 
Rzymskiego importowano naczynia metalowe, szklane i cera-
miczne, broń (głównie miecze), ozdoby (paciorki szklane, zapinki 
metalowe). W tej wymianie handlowej ekwiwalentami były bursz-
tyn i monety rzymskie.    
   W ostatnich latach prawdziwym zagłębiem archeologicznym 
stały się Rzemienowice. Odkryto tutaj w 2012 r. osadę sprzed ok. 
dwóch tysięcy lat w sposób dość zaskakujący, bo w czasie wyko-
nywania z samolotu zdjęć, czyli w czasie tzw. prospekcji lotniczej. 
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To metoda powszechnie stosowana we współczesnej archeolo-
gii. Na miejscach wcześniej zasiedlonych występują anomalia 
wegetacyjne, czyli bujniejszy wzrost roślin różniących się także 
kolorem. W ten sposób można było poznać nawet kształt i roz-
miary poszczególnych domostw. 
   W wyniku badań powierzchniowych polegających na zbie-
raniu wyoranych zabytków, wiek osady na terenie Rzemienowic 
określono na ok. 300 lat przed Chr. do 400 lat po Chr. Prowadzone 
od 2016 r. wykopaliska przez archeologów z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie pod kierownictwem Jana Bulasa, 
przyniosły wyniki rewelacyjne. Natrafiono na pozostałości trzech 
domostw, a także kilkaset półziemianek, dziesiątki palenisk i pie-
ców. Była to więc wielka osada o powierzchni ok. 10 ha. Pozyskano 
duży zbiór zabytków ruchomych: fibul służących do spinania szat, 
kościanych szpil do włosów, broszek, narzędzi krzemiennych i ko-
ścianych, bogaty zbiór ceramiki, a także wiele rzymskich monet  
i złotych ozdób.
   Kolejne odkrycia wskazują na osadnictwo kultury lateńskiej. 
Osadę mógł również zamieszkiwać jeden z ludów wschodnio-
germańskich, prawdopodobnie byli to Wandalowie (kultura 
przeworska). Najstarsze, pojedyncze zabytki pochodzą z neolitu 
(5000 lat przed Chr.). Osada w Rzemienowicach skrywa jeszcze 
wiele tajemnic.
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 U zarania dziejów

W połowie V w. po Chr. tereny Polski południowej znalazły się 
na szlaku wędrówek ludów. Przełęczami karpackimi z terenów 

dzisiejszych Węgier przedostawali się nad górną Wisłę Hunowie, ko-
czowniczy lud azjatycki pochodzenia tureckiego, tworząc tu ośrodek 
swojej władzy. Świadczy o tym odkrycie grobu namiestnika władcy 
Hunów w Jakuszowicach nad Nidzicą koło Kazimierzy Wielkiej 
   Hunowie uzależniając od siebie plemiona germańskie, poważ-
nie zagrozili Cesarstwu Rzymskiemu. Po śmierci ich najwybitniej-
szego władcy - Attyli w 453 r. - państwo Hunów uległo rozbiciu wsku-
tek buntu plemion germańskich. Po Hunach pozostały jedynie złote 
ozdoby z bogatego grobu w Jakuszowicach, eksponowane w Muzeum 
Archeologicznym w Krakowie.
   W VI stuleciu na nasze ziemie przybyli ze wschodu Słowianie.  
Z biegiem czasu nad górną Wisłą i jej dopływami ukształtował się 
duży organizm polityczny skupiający szereg plemion; było to państwo 
Wiślan. W świetle wykopalisk archeologicznych jego centrum znaj-
dowało się w Krakowie, a nie jak dawniej sądzono - w Wiślicy. Jednym  
z dużych grodów obronnych państwa wiślańskiego był leżący  w pobli-
żu Opatowca, usytuowany w widłach Dunajca i Wisły - Demblin. 
   W końcu IX w. Wiślanie ulegli przemocy zewnętrznej i zostali 
podporządkowani państwu wielkomorawskiemu. Wielkie Morawy roz-
padły się pod ciosami Węgrów w 902 r. Terytorium Wiślan przeszło pod 
panowanie Czech, a w 990 r. znalazło się w granicach polańskiego pań-
stwa Mieszka I.
   Niewykluczone jest, że już w IX w.  z Wielkich Moraw, a póź-
niej z Czech przeniknęło do Wiślan chrześcijaństwo. Mówi o tym tzw. 
Legenda Panońska (Żywot św. Metodego) według której książę Wiślan 
został siłą ochrzczony. Źródła archeologiczne nie potwierdzają jednak 
tych przypuszczeń. W 974 r. kraj Wiślan należący wówczas do Czech, 
znalazł się w zasięgu nowo utworzonej diecezji ołomunieckiej. W roku 
1000 - po utworzeniu polskiej prowincji kościelnej - dawne terytorium 
wiślańskie weszło w skład diecezji krakowskiej. 
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 Eremita znad Dunajca - 
 św. Andrzej Świerad
 Apostoł ziemi opatowieckiej

W tym czasie słynęli przykładnym życiem i obyczajami dwaj mężo-
wie: Świrad, który zamieszkiwał pustelnię pod skałą (dziś jeszcze 

widoczną) nad rzeką Dunajcem w pobliżu miasta Czchowa w diecezji kra-
kowskiej, w której przez wiele lat  zmagał się z sobą dla Chrystusa - i Bene-
dykt. Świrad, zwany też Zorardus, umartwionym życiem zasłużył sobie na 
imię wyznawcy; Benedykt przelawszy krew, pozyskał koronę męczeństwa.
   Tak pod Rokiem Pańskim 998 zanotował Jan Długosz  
w swym wiekopomnym dziele Roczniki czyli kroniki sławnego 
Królestwa Polskiego.
   Autor pierwszej biografii św. Świerada, napisanej około 1064 r., 
biskup węgierski Maurus stwierdza, że wyrósł on ze stanu wieśnia-
czego jak róża spośród cierni. Świadczyłoby to o zaawansowanym 
procesie chrystianizacji wsi w Małopolsce już u schyłku pierwsze-
go tysiąclecia. 
   Według ustaleń historyków Święty urodził się około 980 r. 
Jako miejsce urodzenia Świętego biskup Maurus w swej biografii 
wskazuje na Małopolskę. Według tradycji zapisanej w początkach 
XVI w.  i rozpowszechnionej w XVII w.  przez znanego żywotopisarza 
z Jarosławia - Marcina Baroniusa - Święty urodził się w Opatowcu. 
Tradycja istotnie została zapisana bardzo późno, zapewne jed-
nak miała metrykę znacznie starszą, średniowieczną. Ponieważ  
w czasach Świętego jeszcze nie funkcjonowała nazwa Opatowiec, 
niektórzy historycy jako jedno z ewentualnych miejsc urodze-
nia przyjmują Sieradzice, zwane dawniej Świradzice, wieś leżącą  
w gminie Kazimierza Wielka, a należącą do starej parafii  
w Kościelcu. Nie ulega natomiast wątpliwości, że był i działał nad 
Dunajcem. Tam też, w Tropiu, leżącym dziś nad sztucznym jezio-
rem czchowskim miał swój erem, czyli pustelnię.

Eremita znad Dunajca
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   Historycy na ogół zgodni są co do tego, że św. Świerad, którego 
imię znaczy Sobie-rad, na terenie ziemi rodzinnej działał w kilku i to na-
wet odległych od siebie miejscowościach, co wskazuje na jego przenoszenie 
się z miejsca na miejsce w misyjnych celach. Taka działalność była wbrew 
pozorom jak najbardziej zgodna z duchem ówczesnej epoki, kiedy bardzo 
często pojawiały się grupy eremitów, głoszących kazania do gromadzą-
cych się przy nich ludzi.  Odsuwanie się eremitów od świata nie oznaczało  
bynajmniej ich izolacji od ludzi. Ich ideałem byli wędrujący Apostołowie, 
a zwłaszcza znany bliżej św. Paweł Apostoł, którzy w wielkich trudach  
z narażeniem życia, głosili słowo Boże. Styl życia eremitów, pełna wyrze-
czeń praca ewangelizacyjna, wywoływały - nie tylko w krajach świeżo 
nawracanych - wielkie a niekiedy wręcz szokujące wrażenie; żyli oni  
z pracy własnych rąk, naśladując św. Pawła, w zamierzonym skrajnym 
ubóstwie; z drugiej jednak strony byli oni dalecy od piętnowania spo-
łecznych aspiracji ludności. Cieszyli się oni niekiedy niezwykłym wprost 
autorytetem społecznym, wywołując często entuzjazm nawracanej lud-
ności. Tak więc życie pustelnicze połączone z programowym odsuwaniem 
się od ludzi i świata nie wyłączało bynajmniej, jakby się mogło wydawać, 
eremitów z nurtu ówczesnego życia społecznego. I takim też okiem należy 
spojrzeć na działalność naszego św. Pustelnika (ks. Józef Swastek1).
    Ponieważ Dunajec od prawieków stanowił ważny szlak 
komunikacyjny, wzdłuż niego prowadził więc działalność ewange-
lizacyjną św. Świerad. Jakkolwiek urodzenie Świętego w Opatowcu 
lub w jego okolicach nie jest do końca udokumentowane, to za pew-
nik przyjąć można jego działalność ewangelizacyjną u zbiegu rzek 
- Dunajca i Wisły, w miejscu krzyżowania się dróg wodnych i lądo-
wych.  Święty, według ówczesnych zwyczajów nie działał sam, ale  
z zespołem innych mnichów, żyjących we wspólnocie eremickiej. 
W bliżej nieokreślonym czasie św. Świerad dotarł ze swą działalno-
1 Ks.prof. Józef Swastek, ur. w 1936 r. w Tropiu w gminie Gródek nad Dunajcem. 
Absolwent Seminarium Duchownego we Wrocławiu, wyświęcony na kapłana  
w 1960 r. W swej karierze naukowej był bibliotekarzem w Seminarium Duchownym 
we Wrocławiu, następnie studiował na KUL, gdzie w 1966 r. obronił pracę 
magisterską, a w 1968 r. pracę doktorską. Był wykładowcą na uczelniach we 
Wrocławiu, w 1986 r. habilitował się. W l. 1988-1997 był prorektorem Papieskiego 
Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, a w 1998 r. mianowany został profesorem 
zwyczajnym. Jest autorem blisko stu prac naukowych, których tematyka dotyczy 
biografii świętych Pańskich, w tym kilku prac związanych z życiem i działalnością 
św. Andrzeja Świerada.
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ścią ewangelizacyjną do Oławy koło Wrocławia, o czym świadczy 
bardzo stary kult w tym mieście. 
   Około 1022 r. św. Świerad udał się na tereny dzisiejszej 
Słowacji należące wówczas do Królestwa Węgierskiego. Tam 
wstąpił do benedyktyńskiego opactwa św. Hipolita na górze Zobor 
koło Nitry, przyjmując zakonne imię św. Andrzeja Apostoła i ha-
bit z rąk opata Filipa.
 Co skłoniło św. Świerada do opuszczenia Polski i udania się 
na Węgry? Prawdopodobnie właśnie wówczas, około 1022 r. nastąpił 
pierwszy kryzys monarchii wczesnopiastowskiej oraz próby przywró-
cenia pogaństwa. Te wypadki były najprawdopodobniej przyczyną 
opuszczenia rodzinnego kraju. Ponadto Węgry, rządzone wówczas 
przez króla św. Stefana, miały dla wielu dziwną moc przyciągającą.   
   Przyjmując regułę zakonną wymagającą bezwzględnego 
posłuszeństwa, św. Andrzej Świerad nie mógł więc powrócić do 
rodzinnego kraju. Po wstąpieniu do zakonnej wspólnoty otrzy-
mał pozwolenie na życie pustelnicze w towarzystwie uczniów.  
Trzeba tu dodać, że w okolicach opactwa istniało szereg eremów. 
Jednym z uczniów (chyba ostatnim) św. Andrzeja Świerada był św. 
Benedykt - pochodzący z terenów współczesnej Słowacji, który póź-
niej przekazał szereg szczegółów z życia swego duchowego Mistrza.
   Św. Andrzej w eremie oddał się całkowicie modlitwie oraz 
karczowaniu lasu, realizował w ten sposób regułę benedyktyńską - 
ora et labora (módl się i pracuj). Zasłynął także z surowych praktyk 
pokutnych, charakterystycznych dla wschodniego monastycyzmu, 
którego wpływy w tym opactwie były bardzo mocne. Według relacji 
biskupa Maurusa, św. Andrzej na okres wielkiego postu brał od opa-
ta Filipa 40 orzechów. Surowy ten post przerywał jedynie na sobotę 
i niedzielę, które spędzał w opactwie. Sypiał na pieńku dębowym, 
otoczony parawanem z ostrych prętów, na głowę zakładał koronę 
drewnianą z czterema kamieniami.  Powodem jego śmierci stała 
się gangrena od pasa metalowego, który wżarł się w ciało. Stało się 
to około 1034 r. Ciało pustelnika, który jeszcze za życia uchodził za 
świętego, umieszczono w zoborskim monasterze św. Hipolita. 
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 Po trzech latach od śmierci św. Świerada - około 1037 r. 
- nieznani bliżej zbójcy napadli na jego ucznia św. Benedykta, spo-
dziewając się zysków w postaci domniemanych skarbów. Gdy tortury 
nie dały pożądanych skutków, zamordowali go i wrzucili ciało do rzeki 
Wag.
   Imiona obydwóch świętych - Andrzeja i Benedykta - zasłynęły 
wkrótce cudami. Szczególnie modlili się do nich nawróceni na drogę 
cnoty zbójcy i złoczyńcy.
   Przychylając się do prośby króla węgierskiego Władysława 
(jego matką była Rycheza, córka króla polskiego - Mieszka II), pa-
pież Grzegorz VII wyraził zgodę na kanonizację, co stało się w 1083 r.  
Ciała świętych przeniesiono wówczas do katedry w Nitrze. Zostali ogło-
szeni patronami Węgier. Dziś są także patronami Słowacji oraz diecezji 
tarnowskiej. Wspomnienie świętych obchodzi się w Polsce 13 lipca.
   Centrum kultu św. Andrzeja Świerada w Polsce jest kościółek  
w Tropiu nad Dunajcem, zbudowany na przełomie XI i XII w. - wnet po 
kanonizacji. Drugim jest kaplica wzniesiona na miejscu jego pustelni, 
nad dzisiejszym jeziorem Czchowskim. Poza Tropiem i Krakowem kult 
Świętego żywy jest do dziś w Opatowcu.
   Według miejscowej tradycji, w rozlewiskach Nidy, której ujście 
przed tysiącem lat prawdopodobnie znajdowało się bliżej Opatowca, 
znajdować się miała pustelnia Świeradowa w miejscu zwanym potocz-
nie Wrzosy, wśród osuszonych dzisiaj bagien. W pobliżu tej pustelni 
znajdowało się źródełko, którego woda miała moc leczniczą, zwłasz-
cza w chorobach oczu. Nosiło ono nazwę Źródła Zaradeusza, czyli św. 
Świerada, które nigdy nie zamarzało i nie wysychało.
 Prof. Henryk Kapiszewski2 w swej rozprawie pt. Eremita Świrad 
 2  Henryk Kapiszewski ur. 1899 w Niżankowicach k. Lwowa. W 1925 r. 
ukończył Wydział Prawa na UJ, mgr praw. Od 1913 r. był członkiem organizacji 
skautów, jako przedstawiciel Kwatery Głównej uczestniczył w kongresach i zlotach 
skautowych i harcerskich. W l. 1933-1936 był przybocznym przewodniczącego 
ZHP Michała Grażyńskiego. W okresie II RP był dyplomatą. We wrześniu 1939 r. 
przedostał się do Francji, gdzie w X 1939 r. wszedł w skład Naczelnego Komitetu 
Wykonawczego ZHP jako komisarz ds. międzynarodowych. Służył w 4.DP, po 
upadku Francji działał w tamtejszej konspiracji, został aresztowany, zbiegł 
i przedostał się do Anglii. W 1947 r. wrócił do kraju, był prześladowany przez 
władze PRL. Na przełomie lat 40. i 50. pracował jako stróż nocny. Od X 1956 
r.  pracował w Archiwum Państwowym w Krakowie, prowadził studia historyczne 
badając dzieje Polski średniowiecznej, a także dzieje harcerstwa polskiego. Jego 
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na ziemi rodzinnej przytacza również legendę związaną ze Świętym:
   Ludność okoliczna opowiadała również legendę o kościołach za-
topionych w okolicach źródełka. Na pobliskim polu przy pracy przy roli 
natrafiono na zgrupowanie białych kamieni pochodzących jakoby z ja-
kiejś budowli. Według tradycji tutejszej Andrzej Żurawek z tych stron 
właśnie miał się udać „na Węgry”.
   Z tradycją opatowiecką ma związek legenda zachowana  
w Wiślicy. Łączy sie ona ze znaną figurą Matki Boskiej, znajdującą 
się w kolegiacie wiślickiej, a nazywana Łokietkową, gdyż miał się 
przed nią modlić król Władysław Łokietek. Figurę tę miał przy-
nieść z Węgier Andrzej Żurawek. Jednak figura Matki Boskiej  
w kolegiacie wiślickiej pochodzi z wieku XIII, jest zatem dużo 
późniejsza niż dzieje św. Świrada. Prawdopodobnie kult Matki 
Boskiej Świradowej został przeniesiony ze starszej figury, która 
może spłonęła w pożarze Wiślicy w 1135 r., na figurę późniejszą, 
zachowaną do dnia dzisiejszego.
   Tradycja opatowiecka i wiślicka wyraźnie wspomina pobyt 
św. Świrada na Węgrzech. Ponieważ Słowacja do 1918 r. znajdowa-
ła się w obrębie państwa węgierskiego, często w mowie potocznej 
obejmowana była nazwą Węgier. Prawdopodobnie i w wypadku 
tradycji Świradowej nazwa Węgier uogólniała związki eremity  
z południową stroną Karpat, uwidaczniające się wzdłuż całego 
szlaku naddunajeckiego, poprzez Liptów i górny Wag - ku Nitrze.
   W Wiślicy istniała jeszcze jedna legenda, która mogła mieć 
związek z działalnością św. Świrada, mieszkającego w pustel-
ni wśród bagien. Zapisana jest ona przez Długosza. Według tej 
legendy w okolicy Wiślicy było tak wiele żab, że ich rechotanie 
przeszkadzało nawet w służbie Bożej. Aż pewien kapłan świą-
tobliwy nakazał im ciszę i od tego czasu żaby przestały rechotać.  
Ten bajeczny wątek może zawierać reminiscencje przebywania 
świętego pustelnika na bagiennych obszarach w okolicy Wiślicy.
   Trzeba tu dodać, że w niektórych źródłach czy też w literatu-
rze imię Świętego pisane jest w formie Świrad. Znana pisarka Zofia 

żona Maria (1907-1987), córka pisarki Heleny Zakrzewskiej i fizyka Konstantego 
Zakrzewskiego, w czasie wojny była komendantką ZHP w okupowanej Francji. 
Henryk Kapiszewski zmarł 29 VI 1964 r. w Krakowie, pochowany został na cm. 
Rakowickim. 
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Kossak w zbiorze opowiadań i legend o świętych pt. Szaleńcy Boży 
zamieściła utwór Puszcza św. Świrada.
   Św. Andrzeja nazywano w Polsce często Żurawkiem. Stało 
się to za przyczyną poczytnego żywotopisarza ks. Piotra Skargi, któ-
ry w ten niefortunny sposób przetłumaczył łacińską formę imienia 
Zorardus (czyli Świrardus - Świrad).
   Jak pisze prof. Henryk Kapiszewski Żurawka tłumaczy się 
tylko w tych stronach występującą legendą o żurawiu karmiącym 
eremitę. Żuraw widnieje też na niektórych obrazach przedstawia-
jących Świętego.
   Jest to wyraźne nawiązanie do legendy o św. Pawle Pierwszym 
Pustelniku z III-IV w., żyjącym na pustyni egipskiej. Legenda ta gło-
si, że św. Pawła karmił na pustyni Pan Bóg przez kruka, który mu 
codziennie przynosił pół bochenka chleba. 
   Poszukiwanie miejsca urodzenia Świętego tak podsumował 
ks.prof. Józef Swastek: W świetle źródeł tak historycznych jak i arche-
ologicznych, a także współczesnego stanu badań historycznych, nie można 
ustalić miejscowości jego urodzenia. Trzeba się nam na razie zadowolić tylko 
tym jednym pewnym ustaleniem, że pochodził z Małopolski i że również stąd 
wyniósł swe słowiańskie imię Świerad, przerobione na Słowacji na Svorad.
   Istniejącą tu od niepamiętnych czasów tradycję o opatowiec-
kim pochodzeniu Świętego trafnie ujął prof. Henryk Kapiszewski:
   A ponieważ eremita osiadł w pustelni wśród wielkich bagien u 
przeprawy przez Nidę, nieopodal miejsca, gdzie później powstało mia-
sto Opatowiec, i gdzie ród jego był niewątpliwie dobrze znany, miasto to 
przypisało sobie tradycję, że św. Świrad stąd właśnie pochodził.
   Marcin Baroniusz w swej książce wspomina o dwóch cudach 
uczynionych przez Świętego na rzecz mieszczan opatowieckich  
w latach 1506 i 1572. W 1888 r. malarz Rudolf Marusieński - wsku-
tek starań ówczesnego proboszcza ks. Ignacego Sudymitta 
- sporządził dla kościoła parafialnego dużą kopię obrazu Świętego. 
Na kopii tej widnieje napis: Błogosławiony Andrzej Żórawek albo  
Zaradeusz (urodził się) w Opatowcu nad Wisłą, przy ujściu Dunajca. 
Przepędził życie ostre, pokutnicze na rozmyślaniach męki Pańskiej w 
Pustelni koło Opatowca, w tym miejscu, gdzie dziś nazywają Wrzosy i źró-
dło jest, co nosi nazwę Zaradeusza. 
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   Do dziś na terenie Małopolski zachowało się kilka obrazów 
św. Pustelnika, pochodzących z XVII w.: na Jasnej Górze, w pokar-
melickim kościele św. Łazarza w Sandomierzu, w Białobrzegach 
radomskich, w kościele pokamedulskim w Rytwianach, a także na 
polichromii kościoła w Orawce koło Jabłonki. 
   Mimo wielowiekowego kultu św. Świerada w Opatowcu, źró-
dełko w pobliskim Kraśniowie, czyli miejsce jego pustelni sprzed 
tysiąca lat, nie miało godnej oprawy. Dopiero w 2017 r. z inicjatywy 
mieszkańców Gminy Opatowiec stanęła tu tzw. mała architektura - 
drewniana rzeźba Świętego w grocie, posadowionej na kamiennym 
murze - i tym sposobem to otaczane kultem miejsce nabrało kolorytu (A. 
Dziarmaga, Niedziela, Kielce, 26 XI 2017).
   Urok tego miejsca zaczął przyciągać wycieczki i pielgrzymki. 
9 września 2018 r. ks. Marian Fatyga, dziekan skalbmierski, przy-
był tu z grupą parafian i odprawił pierwszą w historii tego miejsca 
Mszę św. polową, natomiast 13 lipca 2019 r. w dzień wspomnienia 
liturgicznego św. Andrzeja Świerada ks. Ireneusz Zych, proboszcz 
parafii Opatowiec, uroczyście poświęcił źródełko i jego otoczenie. 
   Św. Andrzej Świerad, jak to trafnie podkreślił na milenijnych 
uroczystościach w Tropiu w 1966 r. ówczesny krakowski arcybiskup 
Karol Wojtyła, przez swoje umartwione życie, ascezę wykonywaną w 
zjednoczeniu z Bogiem, modlitwę i działalność, stał się jednym z korzeni, 
z których wyrasta siła naszego tysiąclecia,  ranga dzisiejszego Kościoła 
w Polsce. Należy on do naszego najstarszego dziedzictwa kulturowego. 
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 Osada na handlowych szlakach

Dogodne położenie u zbiegu Dunajca i Wisły oraz traktów 
lądowych wzdłuż tych rzek predystynowało Opatowiec do 

odgrywania poważnego ośrodka handlowego. Wokół znajdowały 
się grody - Demblin i Wyszogród oraz duże skupiska osadnicze po-
świadczone przez badania archeologiczne, m.in. Chwalibogowice, 
Kraśniów, Ławy, Rogów, Senisławice, Trębaczów, Urzuty. Według 
szacunkowych danych, opracowanych na podstawie poboru 
świętopietrza, w połowie XIV w. gęstość zaludnienia w parafii 
Opatowiec wynosiła 58 osób na jeden km kw. Można więc z dużą 
dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że w stuleciach XI-XIII było 
niewiele mniejsze. Był to niewątpliwie najludniejszy obszar 
Polski. Te czynniki demograficzne i gospodarcze spowodowały, że 
Opatowiec wcześnie wypłynął na arenę dziejów. Już w XI w. był po-
ważnym ośrodkiem wymiany handlowej. Najstarszą wiadomość  
o Opatowcu spotykamy w dokumencie legata Idziego, potwierdza-
jącym w latach 1125-1126 objęte spisem z 1105 r. posiadłości klasztoru 
tynieckiego (wg prof. Feliksa Kiryka).
   Dzieje Opatowca związane są nierozerwalnie z opactwem 
Benedyktynów w Tyńcu. Benedyktyni to zakon mniszy powstały 
we Włoszech w VI w. Pierwszy klasztor tego zgromadzenia znajduje 
się na Monte Cassino. Założył go w 529 r. św. Benedykt, ogłoszo-
ny patronem Europy przez papieża Pawła VI. Benedyktyni byli 
pierwszymi zakonnikami, jacy pojawili się na ziemiach polskich. 
Towarzyszyli pierwszym biskupom, obsługiwali pierwsze katedry. 
Benedyktynem był św. Wojciech, także Pięciu Braci Polskich zamor-
dowanych w 1003 r. w Międzyrzeczu.
   Pierwsze trwałe fundacje benedyktyńskie powstały w okre-
sie odbudowy Kościoła w Polsce, częściowo zniszczonego przez 
pogańską reakcję po śmierci Mieszka II. 
   Około 1044 r. staraniem Kazimierza Odnowiciela przy-
była z Lotaryngii misja benedyktyńska z konsekrowanym na 
biskupa krakowskiego Aronem. Wobec zniszczenia Gniezna 
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przez najazd czeskiego księcia Brzetysława w 1039 r. Aron pełnił  
w Krakowie funkcję zwierzchnika polskiej prowincji kościelnej i miał  
godność arcybiskupa z prawem wyświęcania biskupów. Benedyktyni 
osiedli początkowo na Wawelu przy nieistniejącym dziś kościele św. 
Michała (obecnie zobaczyć można fundamenty świątyni obok katedry). 
Pierwsze klasztory benedyktyńskie powstały w Tyńcu, Biskupowie, 
Lubiniu, Mogilnie, Trzemesznie, Łęczycy,na Św. Krzyżu, w Opactwie-
Sieciechowie i w Płocku.
   Od wielu lat trwa spór historyków o datę fundacji klasztoru ty-
nieckiego. Prof. Gerard Labuda z Uniwersytetu Poznańskiego uważał, 
że stało się to za panowania Kazimierza Odnowiciela (1039-1058). Tak 
też podaje w swym dziele „Liber beneficiorum” Jan Długosz. Natomiast 
prof. Jerzy Wyrozumski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
twierdził, że przeniesienia Benedyktynów do Tyńca oraz jego uposaże-
nia dokonał  Bolesław Śmiały (1058-1079).
   Odium, jakie spadło na Bolesława w związku ze śmiercią św. 
Stanisława, sprawiło, że jego zasługę w tym względzie zacierano  
i przenoszono na jego ojca. Wysoce prawdopodobny i nieźle udokumen-
towany jest pogląd, że Bolesław, zmarły na wygnaniu, został pochowany 
w kościele Benedyktynów w Tyńcu, właśnie jako jego fundator.
   We wspomnianym dokumencie kardynała Idziego, legata pa-
pieża Kaliksta II (1119-1124) na Węgry i Polskę wymieniono wszystkie 
posiadłości tynieckie w trzech działach majątkowych. Dział trzeci 
przedstawiony jest następująco:
   Opatowiec nadał kościołowi tynieckiemu król Bolesław  
z targiem i karczmą, i przewozem, i z wypłatą 12 grzywien corocznych,  
i z dwoma karczmami w Wiślicy, i z tymi ludźmi: Rakiem, Chrostem, 
Brankiem, Duranem.
   Wymienione w końcu dokumentu cztery imiona, to oczywiście 
ojcowie rodzin, zasadźcy czterech wsi. Chrost dał nazwę Chrostowicom, 
dziś są to Chrustowice.
   Historycy są zgodni, że to król Bolesław Śmiały uposażył 
klasztor miejscowością, która później nazwana została Opatowcem. 
Zdaniem prof. Henryka Łowmiańskiego stało się to w 1077 lub 1078 r. 
Niestety,źródła nie przekazały nam pierwszej nazwy miejscowości 
ani daty fundacji.
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   Uposażenie klasztoru wzbogaciła Judyta Maria, druga żona 
Władysława I Hermana (o takim imieniu, co pierwsza jego żona). 
Z oprawy wdowiej szafowała z prawdziwie królewską hojnością na 
rzecz instytucji kościelnych, a m.in. też obdarowała Tyniec. Ustalono, 
że występujący w dokumencie Idziego rok 1105 odnosi się do nada-
nia Judyty (o.Paweł Sczaniecki). Trzeba tu dodać, że Judyta Maria 
wychodząc za mąż za Władysława Hermana była wdową po królu 
węgierskim Salomonie, stąd też w niektórych dokumentach czy li-
teraturze tytułowana jest królową. 
   Także na XI w. prawdopodobnie przypada powstanie parafii, 
które tworzono w pierwszym rzędzie przy miejscach targowych.
   Zastąpienie pierwotnej nazwy przez nową - Opatowiec 
- podkreślało zapewne rangę tego skupiska osadniczego w uposa-
żeniu tynieckiego opactwa. W jego też posiadaniu był Opatowiec 
do I rozbioru Polski w 1772 r., kiedy to Tyniec przeszedł pod pa-
nowanie Austrii. Miasto stało się wówczas własnością skarbu 
Rzeczypospolitej.
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  W księstwie wiślickim
 i w województwie sandomierskim

W okresie monarchii wczesnopiastowskiej terytorium państwa 
polskiego podzielone było na osiem prowincji, które z kolei 

dzieliły się na okręgi grodowe, czyli kasztelanie. Opatowiec znalazł 
się w kasztelanii wiślickiej. Nie wyjaśniony jest problem, czy do 1138 r. 
kasztelania wiślicka należała do prowincji sandomierskiej, czy też - co 
bardziej prawdopodobne - do krakowskiej. 
   Kiedy w 1138 r. na mocy ustawy sukcesyjnej Bolesława 
Krzywoustego kraj podzielony został na dzielnice, kasztelania wiślic-
ka znalazła się w dzielnicy pryncypackiej (czyli należącej do księcia 
zwierzchniego), której trzonem była ziemia krakowska. W 1146 r. 
kasztelania wiślicka weszła w skład dzielnicy sandomierskiej księcia 
Henryka Sandomierskiego. Po jego śmierci w 1165 r., w rezultacie bun-
tu możnowładców małopolskich - Jaksy z Miechowa i Świętosława 
Włostowica - przeciwko seniorowi Bolesławowi Kędzierzawemu,  
z południowo-zachodniej części dzielnicy sandomierskiej wykrojone 
zostało osobne niewielkie księstwo ze stolicą w Wiślicy. Objął je naj-
młodszy syn Bolesława Krzywoustego - Kazimierz Sprawiedliwy.
   Samodzielność księstwa wiślickiego trwała zaledwie kilka lat.  
Po śmierci Bolesława Kędzierzawego w 1173 r. księstwo wiślickie weszło 
ponownie w skład dzielnicy sandomierskiej. Właśnie wówczas, w XII 
w. granica między dzielnicami krakowską i sandomierską ukształtowa-
ła się na Nidzicy. 
   Interesujący jest problem, nie wyjaśniony do dziś, dlaczego 
właśnie Nidzica stała się granicą? Nie stanowiła ona bowiem żadnej 
naturalnej przeszkody, wprost przeciwnie - właśnie nad tą rzeką było 
gęste osadnictwo kmiece i rycerskie. Trzeba jednak zaznaczyć, że doli-
na Nidzicy w minionych wiekach była zabagniona. 
   W 1231 r. rozpoczęła się nowa seria wojen o dzielnicę krakow-
ską między księciem śląskim Henrykiem Brodatym a Konradem 
Mazowieckim.
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   Z tym okresem wiąże prof. Władysław Semkowicz osa-
dzanie drobnego rycerstwa śląskiego na pograniczu ziemi 
krakowskiej i wiślickiej (…). Ze Śląska wywodzi ten uczony rody 
Kołomaszów, Czewojów, Gierałtów, Opolów, Przeginiów, Sulimów, 
a nawet Pilawitów, którzy następnie zrobili w Małopolsce świet-
ną karierę. Wielu drobnych rycerzy śląskich pozostało jednak na 
szczeblu włodyków. Analogiczą akcję osadzania rycerstwa ma-
zowieckiego prowadził Konrad na terenach nad Nidą i Nidzicą  
(wg prof. Benedykta Zientary). 
   Po zjednoczeniu Polski przez Władysława Łokietka, terytoria 
dzielnicowe przyjęły w XIV w. nazwę ziem, a w XV w. - województw. 
W XVI w. ukształtowały się powiaty. Opatowiec wraz z okolicą 
znalazł się w powiecie wiślickim, który był częścią województwa 
sandomierskiego. Na południu - za Nidzicą - był powiat proszow-
ski, wchodzący w skład województwa krakowskiego. Obydwa 
województwa oraz województwo lubelskie stanowiły  Małopolskę 
(Polonia Minor - ta nazwa pojawiła się w XIV w.). Tak ukształtowa-
ny podział terytorialny przetrwał do III rozbioru Polski w 1795 r.
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 Lokacja miasta 1271 r.

W dniu 15 maja 1271 r. w kancelarii księcia krakowskiego  
i sandomierskiego wydany został dokument zezwalający 

opatowi i klasztorowi tynieckiemu na lokację miasta Opatowiec, 
które miało powstać we wsi targowej zwanej Opatowiec,  
w kasztelanii wiślickiej, nad brzegiem rzeki Wisły, na prawie 
niemieckim, jakiego używa Kraków.
   Opat tyniecki Modliboż (Modlibosius) uzyskał powyższy 
dokument od księcia Bolesława Wstydliwego. Dokument loka-
cyjny stanowi prawne usankcjonowanie długotrwałego procesu 
rozwoju tego ośrodka. 
   Lokacja miasta została kilkakrotnie potwierdzona przez 
władców Polski, w tym przez króla Kazimierza Jagiellończyka  
6 października 1456 r., przez Władysława IV w 1639 r. i Stanisława 
Augusta Poniatowskiego w 1792 r., którzy nadali miastu kolej-
ne przywileje targowe, potwierdzając przy tym wcześniejsze akty 
lokacyjne.  
   Badania nad lokacją miast w Polsce XIII w. wskazują ponad 
wszelką wątpliwość, że żadne z nich nie powstało na „surowym ko-
rzeniu”, tzn. na niezamieszkałym terenie. Później również raczej się 
to nie zdarzało. Z reguły prawo miejskie uzyskiwały osady o dużej 
akumulacji elementów miejskich, często takie, które już wcześniej 
korzystały z prawa targowego lub nawet posiadały rodzimy zawią-
zek ustroju miejskiego (według prof. Jerzego Wyrozumskiego).
 Jakie więc czynniki spowodowały rozwój i powstanie miasta 
Opatowca? Podstawowymi czynnikami miastotwórczymi były:

• szlaki handlowe i rozwijające się przy nich osady targowe; 
• rozwój rzemiosła; 
• grody i powstające przy nich podgrodzia.

   Miasto jest osiedlem skupiającym w wyniku społeczne-
go podziału pracy ludność rzemieślniczą i handlową, całkowi-
cie lub częściowo oderwaną od rolnictwa; konieczną cechą miast 
jest istnienie regularnej wymiany targowej, a więc stałego rynku  
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umożliwiającego rzemieślnikom zbyt towarów i usług oraz wymia-
nę z wiejskim zapleczem.
   Na powstanie miasta Opatowca w tym miejscu złożyło 
się kilka przyczyn. Jak już o tym była mowa - urodzajna nadwi-
ślańska płyta lessowa i odpowiedni klimat stwarzały od dawien 
dawna bardzo dogodne warunki osadnicze. Postępujący rozwój 
gospodarczy stworzył  konieczność powstania ośrodka wymiany 
płodów rolnych na rzemieślnicze. Bardzo ważnym czynnikiem 
był przechodzący tędy prastary szlak handlowy, tzw. droga ruska-  
z Niemiec przez Wrocław, Kraków, Sandomierz do Lwowa i dalej 
do Kijowa. Wzdłuż tego szlaku, jak i jego odgałęzień, powstało sze-
reg miast przy przeprawach przez rzeki, jak: Proszowice i Koszyce 
nad Szreniawą, Skalbmierz nad Nidzicą, Wiślica i Nowe Miasto 
Korczyn nad Nidą.
   Ośrodki te spełniały podwójna rolę - były stacjami obsłu-
gi handlu tranzytowego oraz stanowiły punkt wymiany dla rynku 
lokalnego. Zaopatrywały one ludność okoliczną w wyroby obce 
(rzemieślnicze) w zamian za płody rolne. Wymiana odbywała się 
na targach cotygodniowych lub rzadszych. Sieć miast targowych 
uzupełniały karczmy, które były punktami wymiany handlowej 
przez cały rok. Na interesującym nas terenie istniały karczmy  
w Książnicach Wielkich, Opatowcu i Wiślicy (dwie), poświadczo-
ne przez dokument legata Idziego z lat 1125-1126. Karczmy, targi  
i komory celne w Opatowcu, Wiślicy i Nowym Mieście Korczynie 
poświadczają, że droga ruska na odcinku Kraków - Sandomierz 
trzymała się lewego brzegu Wisły. O odcinku Opatowiec - Nowe 
Miasto Korczyn wspomina dokument z 1275 r. - Kodeks dyploma-
tyczny klasztoru tynieckiego. Ponadto trasę tę potwierdzają liczne 
znaleziska archeologiczne skarbów srebrnych, ciągnące się wzdłuż 
lewego brzegu Wisły. Przebieg szlaku ruskiego potwierdzają rów-
nież pośrednio wezwania św. Mikołaja - będącego patronem 
kupców - jakie noszą kościoły m.in. w Wiślicy, Starym Korczynie,  
a później w Bejscach i Solcu.
   Wątpliwości budzi przebieg tego szlaku przy ujściu 
Nidy. Bardziej prawdopodobne wydaje się, iż nie przekraczał 
on rzeki pod Korczynem, gdzie była ona szeroko rozlana i mało  
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dostępna, lecz skręcał na północny zachód, przekraczając Nidę 
 dopiero pod wyspą miejską w Wiślicy i dopiero stamtąd kierował się 
do Nowego Miasta Korczyna (pierwotne ujście Nidy znajdowało się  
1 km na południowy-wschód od tej miejscowości). Na potwierdze-
nie tego przypuszczenia nie mamy jednak bezpośrednich danych.
   Poza ruską drogą kolejnym ważnym traktem handlowym 
był szlak węgierski. Biegł on z Węgier do Sandomierza poprzez 
Sącz, Wojnicz, Opatowiec, Nowe Miasto Korczyn, a więc wzdłuż 
doliny Popradu, Dunajca i Wisły. Potwierdza go przywilej św. 
Kingi dla mieszczan sądeckich, zwalniający ich z opłat celnych  
w komorach w Wojniczu, Opatowcu i Nowym Mieście Korczynie. 
Przywilej został wydany w 1278 r. 
   Trakt węgierski pośrednio potwierdza również dokument 
legata Idziego z lat 1125-1126, mówiący o przeprawach przez Wisłę  
i Dunajec pod Opatowcem. Przepraw tych strzegł gród w Demblinie. 
   Ceł granicznych, we właściwym tego słowa znaczeniu, nie znała 
ówczesna Polska, wśród puszcz leśnych bowiem, wszystkie jej granice 
okalających, nie podobna było straży celnej rozciągnąć. Towar kupiec-
ki przybywał wprawdzie ubitymi szlakami handlowymi, na których 
straży opodal granicy stał zawsze jakiś zamek książęcy. Ale cło, któ-
re u jego wrót kupcy musieli opłacać, niczym nie różniło się od myta 
przewozowego, wybieranego wewnątrz kraju, przy każdym grodzie, 
w każdym miejscu dogodnym, u mostów zwłaszcza i na przewozach, 
korabie i łodzie, płynące rzekami, opłacały myto przy zamkach nad-
brzeżnych” (według prof. Stanisława Smolki). 
   Istnienie szlaków handlowych w pobliżu targów nie było 
podstawowym warunkiem ich funkcjonowania. Powstawały one 
przede wszystkim w oparciu o lokalną produkcję towarową. 
Ziemia wiślicka była dużym ośrodkiem produkcji rolniczej i rze-
mieślniczej, a także eksportu bogactw naturalnych (ruda żelaza, 
kamień). Targi skupiały nadwyżki tej produkcji i pośredniczyły 
w ich dalszym eksporcie. W handlu tranzytowym wybitną rolę 
na ziemi wiślickiej odgrywał Opatowiec, położony w miejscu po-
łączenia się szlaków ruskiego i węgierskiego. 
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   Należy jeszcze wskazać na ścisły związek omówionych 
szlaków handlowych z osadnictwem. Droga ruska biegła wzdłuż 
lewego brzegu Wisły, niezwykle gęsto zamieszkałego. Na roz-
wój osadnictwa wpływały tu niewątpliwie drogi handlowe. 
Zaludnione tereny na prawym brzegu Wisły spotykamy jedynie 
w dolinach Dunajca i Wisłoki, wzdłuż których biegły drogi szla-
ku węgierskiego. Możemy zatem ogólnie stwierdzić, że z jednej 
strony trasy szlaków handlowych przebiegały przez okolice gęsto 
zaludnione, zapewniające kupcom bezpieczeństwo oraz łatwość 
zaopatrzenia i zbytu towarów.  Z drugiej strony drogi handlowe 
wpływały na dalszy rozwój sieci osadniczej wzdłuż ich trasy.
   Należy także dodać, że dokument z 1424 r. wymienia drogę 
lokalną prowadzącą do Kobieli.  
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 W węźle dróg wodnych

Położenie Opatowca w węźle dróg wodnych dawało miastu 
możliwość eksploatacji bogactw naturalnych Podkarpacia. 

Już od drugiej połowy XIII w. wiadomo o spławie zboża z Ko-
tliny Sądeckiej Dunajcem ku Wiśle. Miasta zaczęły wówczas wy-
korzystywać drogi wodne do transportu towarów objętościowych  
i ciężkich. Z początkiem XIV w. Nowy Sącz wystąpił z inicjatywą, by 
towary węgierskie: miedź i żelazo - spławiać Dunajcem i Wisłą do 
Torunia. Naruszało to przywilej Krakowa i doprowadziło w 1329 r.  
do gospodarczo szkodliwego zakazu używania przez sądeczan 
drogi wodnej do innych celów niż sól. 
   Wielki historyk z XV w. Jan Długosz podaje w swym dziele 
Liber beneficiorum, że Dunajcem, od Opatowca - Wisłą spławiano 
do Gdańska towary z Węgier i Polski południowej. Port wiślany  
w Opatowcu występuje w rachunkach z prac budowlanych na zam-
ku w Nowym Mieście Korczynie już w roku 1404. Źródła podają, że 
mieszczanie Opatowca zajmowali się flisactwem. W 1495 r. występuje 
flisak niejaki Ożarka z Opatowca, a w 1513 r. Mikołaj ze Skalbmierza.
   Obok wspomnianej soli i towarów węgierskich w XIV w. 
rozpoczął się intensywny spław drewna z Pogórza Karpackiego.  
Drewno spławiane w tratwach nazywano płatnicą, a płtę lub płta - 
tratwę. Opłata za przybicie do brzegu w XIV w. to płatne lub brzeźne, 
flisak to płetnik. Jednostka obrachunkowa pni to trafta, późniejsza 
tratwa. Miejsce staczania pni do wody oraz ich wiązania to binduga, 
lżejszy statek to lichtan, większy - szkuta. Porty rzeczne nazywano 
palami (od pali, do których cumowano łodzie).
   Towarem spławianym w największych ilościach od XVI w. 
było zboże. Z biegiem czasu handel zbożowy został zdominowany 
przez szlachtę. Oprócz zboża spławiano również tzw. towary leśne: 
smołę, wosk, miód, popiół czyli potaż, a także płótno, skóry, śliwy 
suszone, wino węgierskie i ołów.
   Doceniając rolę Wisły jako największej i najdogodniej-
szej drogi handlowej zakazano budowania młynów i innych  
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urządzeń utrudniających żeglugę. Konstytucja sejmu warszaw-
skiego z 1598 r. wymienia rzeki, które uważa się za spławne i wolne. 
Należała do nich w pierwszej kolejności Wisła i najważniejsze 
jej dopływy: Dunajec, Nida, San, Wieprz, Bug, Narew, Brda. Pod 
względem zagospodarowania dróg wodnych Polska ustępowała 
wielu innym państwom, jednak Wisła przodowała nad innymi 
rzekami Europy zasadą wolności żeglugi. 
 Flisacy wiślani byli najbardziej znanymi i charakterstyczny-
mi. Byli częścią krajobrazu Wisły. Flisacy wiślani znali całą rzekę od 
Krakowa po ujście i tym różnili się także od wszystkich innych, utrzymu-
jących się z jej eksploatacji.
   W 1772 r. nastąpił I rozbiór Polski. Wisła w swym gór-
nym biegu stała się rzeką graniczną. Oddzielała terytorium 
Rzeczypospolitej od Cesarstwa Austriackiego. Opatowiec na 
blisko półtora wieku stał się miastem nadgranicznym. Stary, wie-
lowiekowy szlak węgierski został przecięty kordonem granicznym, 
handel wiślany zamierał, a Opatowiec chylił się ku upadkowi. 

W węźle dróg wodnych
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 Miasto i mieszczanie

Nadanie praw miejskich, czyli lokacja to otrzymanie samorzą-
du administracyjnego i sądowego. Lokację poprzedzał immu-

nitet wyłączający dany obszar spod jurysdykcji księcia i jego urzęd-
ników. I taki właśnie immunitet w 1271 r. opat tyniecki Modliboż 
otrzymał od księcia Bolesława Wstydliwego. Organizator lokacji, 
czyli zasadźca stawał się wójtem, czyli przedstawicielem właści-
ciela miasta. Otrzymywał najczęściej co szóstą parcelę budowla-
ną, udział w czynszu pobieranym dla właściciela miasta, prawo 
budowy i użytkowania młynów, łaźni, kramów itp. Przewodniczył 
także ławie sądowej. Czasami, ze względu na koszty lokacji, spo-
tykamy kilku zasadźców, którzy później dzielili się wójtostwem.  
Lokację Krakowa w 1257 r. powierzył książę Bolesław Wstydliwy trzem 
przybyszom ze Śląska. Wójtostwo było dziedziczne. 
   W przypadku Opatowca zasadźca nie jest znany. Także i wójto-
stwo dziedziczne nie jest wzmiankowane, ponieważ zostało kupione 
przez klasztor tyniecki. Wprawdzie w źródłach z XV i XVI w. są wzmian-
ki o wójtach, ale dotyczą wójtów sądowych, a nie dziedzicznych.
   Obok wójta i ławy dość wcześnie wykształciła się rada miej-
ska z burmistrzem na czele, która miała reprezentować interesy ogółu 
mieszczan-posiadaczy. W Krakowie znajdujemy radę wkrótce po lo-
kacji w 1257 r. Rada dążyła do likwidacji urzędu wójta dziedzicznego 
drogą wykupu wójtostwa. W Opatowcu już w 1385 r. wzmiankowany 
jest rajca - Hinko Peregrinus. Mieszczanie lokowanego miasta otrzy-
mywali także wolniznę od płacenia czynszu na rzecz pana.
   Wzorem dla dokumentów lokacyjnych było prawo niemieckie, 
a szczególnie prawo miasta Magdeburga. Na prawie tym lokowany 
był Opatowiec. Należał on do miast wcześnie lokowanych - w XIII w. 
W tym czasie w Małopolsce dokumenty lokacyjne otrzymały m.in. 
Bochnia w 1253 r., Kraków w 1257 r., Nowe Miasto Korczyn w 1258 r., 
Opatowiec w 1271 r., Jędrzejów w 1271 r., Stary Sącz w 1273 r,, Nowe 
Brzesko w 1279 r., Sandomierz w 1286 r., Busko w 1287 r., Wieliczka  
w 1289 r., Miechów w 1290 r., Nowy Sącz w 1292 r, i Kielce w 1295 r.
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   Wśród lokowanych miast w Małopolsce w drugiej poło-
wie XIII w. nie ma ani jednego miasta na wschód od linii Dunajca  
i Wisły. Z lokacji w następnym stuleciu dokumenty lokacyjne  
otrzymały: Lublin w 1317 r., Szydłów w 1329, Tarnów w 1330, 
Skalbmierz w 1342, Wiślica w 1345, Proszowice w 1358, Uście Solne  
w 1360, Stopnica w 1362 i Częstochowa w 1377 r.
   W XV w. lokowano m.in. Działoszyce w 1409 r. i Pińczów w 1428 r. 
   Ówczesne miasta dzieliły się na królewskie (książęce) czyli 
państwowe oraz miasta prywatne. Miastami królewskimi były m.in. 
Nowe Miasto Korczyn, Wiślica, Koszyce, a wśród miast prywatnych 
były najczęściej miasta kościelne, a także magnackie. Do miast ko-
ścielnych należał właśnie Opatowiec, podobnie też Skalbmierz.  
Miastem magnackim był m.in. Tarnów, należący do możnej rodziny 
Tarnowskich, której protoplastą był słynny rycerz Zawisza Czarny 
h. Sulima. 
   Istotnym elementem prawno-ustrojowym miasta był jego 
herb. Był on zawsze oznaką samorządu i oznaką reprezentacyjną 
miasta. Służył przy tym do oznaczania własności miejskiej, a więc bu-
dynków, sprzętów (np. wozów), a w pierwszym rzędzie figurował na 
pieczęci miejskiej. Taka pieczęć herbowa czyniła dokumenty wiarygod-
nymi, dodawała im powagi i autorytetu, zamykała listy i zastępowała 
podpis. W czasach powszechnego analfabetyzmu miało to olbrzy-
mie znaczenie.
   Nie znamy dokładnie procedury związanej z nadaniem 
herbu i wystawieniem przywileju herbowego. Wiemy tylko, że 
inicjatywa wychodziła od samego miasta, które zwracało się do 
kancelarii królewskiej o wybranie i nadanie mu herbu albo we-
dług uznania kancelarii, albo według wzoru nadesłanego przez 
miasto, które jednocześnie wpłacało znaczniejszą sumę pieniędzy.  
Należy zaznaczyć, że w większości wypadków król, uwzględniając 
życzenie miasta, akceptował projekt przedstawiony przez miasto.
   Herbem Opatowca jest postać św. Jakuba Większego-apostoła, 
patrona podróżnych, a także patrona kościoła dominikańskiego  
w tym mieście.
   Lokacja powodowała w wielu przypadkach zmiany urbaniza-
cyjne w postaci przebudowy już istniejącego miasta. W przypadku 
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Opatowca stwierdzić się tego nie da. Opatowiec pozostał nadal mia-
stem  otwartym, gdyż murów miejskich nie posiadał. Najbliższymi 
obwarowanymi miastami były - Wiślica, Szydłów i stołeczny 
Kraków. Spowodowane to było zapewne bezpiecznym położeniem 
w centrum Małopolski.
   Zabudowa miasta rozwinęła się wzdłuż starego szlaku 
handlowego z Krakowa przez Koszyce, Nowe Miasto Korczyn do 
Sandomierza; stąd szlak ten prowadził przez Lwów do Kijowa.  
Jego znaczenie wzrosło za Jagiellonów, gdyż była to jedna z głów-
nych dróg wiodących przez Lublin na Litwę. Traktem tym często 
podróżowali monarchowie i dlatego nazywano go Via Regia - „dro-
gą królewską”. Szlak ten spełniał w obrębie miasta funkcję głównej 
ulicy, a stanowiły ją ulice Targowa i Niemiecka (dziś ul. 3-go Maja). 
   Dla utrzymania przejezdności dróg, mostów i grobli po-
bierana była opłata. W 1566 r. król Zygmunt August ustanowił 
cło grobelne na trakcie królewskim z Krakowa, które mieli ścią-
gać mieszczanie Opatowca od wozów z towarami, od koni, wołów  
i krów, w zamian za konserwację wałów i grobli.
   Centrum miasta stanowił prostokątny rynek z układem 
ulic wychodzących z naroży. Według mapy z 1780 r. ulica Krakow-
ska dochodziła do rynku w miejscu dzisiejszej ulicy Targowej.  
Rynek ukształtował się zapewne z dawnego przedlokacyjnego pla-
cu targowego, zamkniętego później linią zabudowy. Niestety, do na-
szych czasów nie zachowały się budynki z okresu dawnej świetności 
miasta. Stało się to głównie z powodu częstych pożarów i zniszczeń 
wojennych, gdyż budynki były drewniane i parterowe. Taki typ za-
budowy spowodowany był większą łatwością pozyskiwania drewna 
jako budulca, jako że Opatowiec był wielkim targowiskiem drzew-
nym spławianym Dunajcem i Wisłą.
   Niektóre miasta, a szczególnym przykładem jest tu San-
domierz, posiadały system lochów podziemnych. Lochy istniały  
i pod Opatowcem. Do dziś obserwujemy zapadanie się gruntów  
w samym mieście. Jak wykazały badania nad historią Sandomierza, 
korytarze podziemne drążone były przede wszystkim w celu skła-
dowania towarów. Powodem była szczupłość zabudowy miejskiej. 
Lochy mogły być również wykorzystywane w chwilach zagrożeń.  
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Z biegiem czasu zapomniane, a odkrywane przypadkowo po wie-
kach, stały się tematem wielu legend i opowieści. 
   Pierwszym znanym ze źródeł mieszkańcem Opatowca jest 
wójt Mateusz (Maciej?), który w 1317 r. otrzymał wójtostwo Lublina. 
W tym właśnie roku Lublin został lokowany.
   Stosunkowo liczne wzmianki w źródłach z ostatniej ćwier-
ci XIV w. o rękodzielnikach z Opatowca świadczą o rozwoju 
rzemiosła w tym mieście. Już w 1385 r. wzmiankowani są Hanko 
Peregrinus - stelmach rajca, Henryk kowal, ławnik oraz jatka  
mięsna, zaś w 1398 r. Wawrzyniec szewc, także członek rady miejskiej  
w Opatowcu. Opisywana jest w literaturze historycznej przygo-
da królowej Jadwigi, która bawiąc w Nowym Mieście Korczynie 
otrzymała posiłek, w skład którego wchodziło pieczywo nowokor-
czyńskie. Spróbowawszy go, oświadczyła, że nie będzie go jadła  
i poprosiła, by przywieziono jej pieczywo z Opatowca, co jak naj-
prędzej wykonano. Oczywiście, był to policzek dla piekarzy  
z Nowego Miasta Korczyna.  
   W 1401 r. wśród rajców i ławników występują Sroczek  
i Grzegorz - kowale, Klemens Czarny rzeźnik i Wojciech - krawiec. 
O jatkach rzeźniczych i kramach szewskich mówi dokument z 1458 r. 
oraz Jan Długosz wymieniający także łaźnię i cztery młyny nad 
Wisłą. Dokumenty z późniejszych lat XV w. wymieniają poza kilko-
ma kowalami przede wszystkim tkaczy płótna, kuśnierzy, bednarzy 
i łaziebników, a w 1491 r. Stanisława Zygmuntowicza i Jana Gołego, 
członków bractwa szewskiego. Źródła z XVI w. wzmiankują o ślu-
sarzach, krawcach, garncarzach oraz o rzemiosłach tekstylnych  
i metalowych (wg prof. Feliksa Kiryka). 
   W 1533 r. Wojciech Baranowski, opat tyniecki wydał ustawy 
dla założonego wtedy wspólnego cechu, w skład którego wchodziło 
12 różnych specjalności; byli to kowale, ślusarze, bednarze, stelma-
chy, kołodzieje, murarze, miecznicy, garncarze, postrzygacze sukna, 
golibrody, powroźnicy i siodlarze. W 1610 r. wzmiankowane są cechy 
szewców i złotników.
   Rejestr podatkowy z 1579 r. wymienia w Opatowcu 53 warsz-
taty rzemieślnicze, 10 chałupniczych oraz 14 gorzelników.

Miasto i mieszczanie



50

   Oprócz rzemiosła drugą funkcją miasta był handel. W 1341 r. 
król Kazimierz Wielki potwierdził przypadający na dzień odpustu 
w kościele parafialnym, więc równie dawny jak sama parafia - jar-
mark na św. Jakuba (25 lipca). Dużą sympatią darzył Opatowiec król 
Kazimierz Jagiellończyk, który w 1468 r. rozszerzył swobody miej-
skie, a w 1470 r. nadał miastu drugi jarmark na pierwszą niedzielę 
października. 
   Opatowiec był dużym targowiskiem drewna i wina węgier-
skiego, które spławiane były Dunajcem. Największy swój rozkwit 
przeżywał w XV i XVI w. Mimo zaczynającego się w XVII w. regresu 
miast, Opatowiec w 1639 r. uzyskał od króla Władysława IV Wazy 
kolejne nowe cztery jarmarki: na Nowy Rok, na niedzielę przewod-
nią (pierwszą niedzielę po Wielkanocy), na niedzielę św. Trójcy 
(pierwsza niedziela po Zielonych Świątkach) i na uroczystość 
Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września).
   Dokumenty z 1278 r. i z 1363 r. poświadczają istnienie komór 
celnych w Opatowcu.
   Oprócz handlu dalekosiężnego Opatowiec spełniał rolę tar-
gowiska lokalnego. Za panowania Kazimierza Wielkiego w Nowym 
Mieście Korczynie wybudowany został zamek, w którym często 
przebywały dwory monarsze. Zaopatrzenie dla dworu kupowano 
najczęściej w Opatowcu, jak pieczywo (głównie chleb biały), roz-
maite mięsa (w 1388 r. zakupiono 50 połci), łój, piwo, pieprz i owies. 
Świadczy to niewątpliwie o rozwiniętym w Opatowcu handlu lokal-
nym i istnieniu rzemiosł spożywczych.
   Niektóre źródła wskazują na ruchliwość handlową miesz-
czan Opatowca. W 1496 r. Bartłomiej z Opatowca skarżył Jana 
Ruska, sierparza z Nowego Sącza z powodu 8 grzywien i 8 florenów 
w złocie oraz pierścienia wartości 1 florena, które mu wręczył, a nie 
otrzymał za nie towaru. Z 1538 r. pochodzi list żelazny królewski dla 
Adama Gołoczyny i jego matki Anny oraz Jana Długosza, kupców 
z Opatowca. W 1551 r. ów Jan Długosz z Opatowca dostarczył sól na 
rynek sandomierski (nie mylić ze słynnym historykiem - A.B.).
   Nie da się wiele powiedzieć także o rolnictwie jako źródle 
utrzymania mieszczan Opatowca. Z nielicznych informacji źródło-
wych z XIV i XV w. wynika jednak, że posiadali oni znaczne nadziały 
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roli, stanowiącej często przedmiot kupna i sprzedaży oraz nadań na 
rzecz kościoła i klasztoru Dominikanów. Dokument z 1404 r. po-
daje, że mieszczanie dzierżawili role klasztoru tynieckiego, które 
następnie (1434) weszły w skład folwarku tego opactwa. Historyk 
Jan Długosz zastał w Opatowcu ogółem 12 łanów mieszczań-
skich, folwark klasztorny oraz sześć zagród, pola i łąki plebańskie 
(lata 1470-1480 - A.B.), zaś rejestry poborowe z XVI w. wykazują  
w Opatowcu zaledwie trzy łany mieszczańskie.
   Zagadką pozostaje wielkość zabudowy miejskiej i zalud-
nienie Opatowca. Z zapiski sądowej z 1406 r. dotyczącej procesu  
o zranienie, w której wymienieni zostali jako świadkowie Grzegorz 
z Mikołaj Miazga - rajcy, wraz ze stu mieszczanami z Opatowca, mo-
żemy wnioskować, że już w XIV w. liczba mieszkańców Opatowca 
przekraczała być może znacznie ponad 600 osób. Wysokość szo-
su (podatku miejskiego) płaconego przez miasto w XVI w. (lata 
1504-1530) od 20 do 23 grzywien oraz lata 1571 i 1579 - 67 florenów, 
wskazuje, że Opatowiec nie był zaludniony gorzej niż Koprzywnica 
czy Połaniec, a więc miał ponad 1000 mieszkańców. Dzięki kilku 
dokumentom z lat 1355-1398, zawierających spisy rajców i ławni-
ków miejskich oraz zwykłych mieszczan, znamy imiona i nazwiska 
ponad 40 mieszczan z Opatowca, z których wynika, że miasto za-
mieszkiwali Polacy. To samo potwierdzają źródła późniejsze (wg 
prof. Feliksa Kiryka).
   Trzeba tu dodać, że w tym czasie w Krakowie i niektórych 
miastach Małopolski był znaczny odsetek mieszczaństwa pocho-
dzenia niemieckiego, a później żydowskiego. 
   Miasta były wówczas uszeregowane według kategorii.  
Opatowiec należał do miast małych, czyli do kategorii III. Dla po-
równania, do kategorii I należał w Małopolsce tylko stołeczny 
Kraków - było to miasto duże. Do kategorii II, czyli miast średnich 
w województwie sandomierskim należały m.in. Iłża, Nowe Miasto 
Korczyn, Radom, Sandomierz, Szydłów, Wiślica, Zawichost, Opatów, 
a z województwa krakowskiego: Biecz, Bochnia, Nowy Sącz, Olkusz, 
Proszowice, Skalbmierz, Wieliczka.  Do miast III kategorii, czyli 
małych, oprócz wspomnianego już Opatowca, należały w woj. san-
domierskim: Bodzentyn, Kielce, Koprzywnica, Pacanów, Pińczów, 
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Połaniec, Stopnica, Tarnów, a w woj. krakowskim: Częstochowa, 
Działoszyce, Jędrzejów, Koszyce, Nowy Targ, Stary Sącz, Uście 
Solne, Gorlice. 
   Do miast IV kategorii - najmniejszych - w woj. sandomierskim 
należały m.in. Busko, Małogoszcz, Mielec, Oleśnica, Nowa Słupia,  
a w woj. krakowskim m.in.: Czchów, Żywiec, Muszyna, Ogrodzieniec 
i Wadowice. 
   Od kategorii miast należała wysokość obciążeń na rzecz 
państwa. Jednym z nich był obowiązek podwód dla urzędników 
królewskich. Wprawdzie król Władysław Jagiełło w 1411 r. uwol-
nił mieszczan od tego obowiązku, lecz już za panowania jego syna 
Władysława Warneńczyka doszło do humorystycznej wręcz sytu-
acji.  Otóż w 1441 r. sąd grodzki w Krakowie stanął przed nie lada 
dylematem. Miał rozstrzygnąć spór między rajcami Opatowca  
a rajcami Koszyc o konie podwodowe. Gdy zgodnie z obowiązkiem 
dostarczenia koni urzędnikom królewskim dla podwód z miasta 
do miasta, rajcy Opatowca dali trzy konie o wartości 20 grzywien, 
nie zostały one im zwrócone przez rajców Koszyc, którzy pró-
bowali oddać konie byle jakie. Prowadzący podwody jednak ich 
nie przyjął i tak konie z Opatowca zaginęły, a sprawa znalazła się  
w sądzie. Koszyccy rajcowie, powołując się na przywilej królewski,  
próbowali dowieść, że nie powinni odpowiadać przed sądem grodz-
kim. Pełnomocnik Opatowca dowodził, że podwody są w interesie 
króla i okazywany przywilej, sprawy podwód nie dotyczy. W rezul-
tacie sąd nakazał rajcom Koszyc przysiąc, że okazali podwodnikowi 
takie konie, jakie mieli. Jak się sprawa zakończyła? Niestety, sądowe 
rejestry o tym milczą.  
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 Herb Opatowca

Miasto pieczętowało się herbem, którego godło zachowało się 
na trzech pieczęciach. Najstarsza pieczęć, radziecka, spra-

wiona została w XVI wieku. Pieczęć o średnicy 23 mm, z legendą 
SIGILLUM DOMINORUM CONSULUM OPATOWVC, czyli 
Pieczęć Panów Rajców Opatowca. Pieczęci użyto na dokumentach 
datowanych na 1633 rok. Druga chronologicznie pieczęć, wójtowska, 
była owalna, o wymiarach 40×29 mm. Zawierała napis SIGILLUM 
ADVOCATIALE OPPIDI OPATOWECENSIS 1644. 1644 to rok 
wykonania, jednakże odcisk tej pieczęci widnieje dopiero na doku-
mencie z 1778 r. Ostatnia pieczęć Opatowca była radziecka. Pieczęć 
okrągła o średnicy 31 mm, z legendą SIGILLUM CONSULA [RE 
OPPIDI OPATOVECENSIS]. Pieczęć ta wykonana była zapewne 
XVIII w. i zastępowała zużytą najpewniej już pieczęć rady z XVI 
w. Pieczęć ta zanana jest z dokumentu wystawionego przez władze 
miejskie Opatowca w 1774 r.
   Opatowiec nigdy przedtem nie miał zatwierdzonego wzoru 
swojego herbu. W okresie przedrozbiorowym miasto nie otrzyma-
ło nadania lub jego zatwierdzenia przywilejem królewskim lub od 
ówczesnych właścicieli miasta, czyli opatów tynieckich. Herbu nie 
zatwierdziły władze państw rozbiorowych. Wspomnieć natomiast 
jednak należy, że w 1847 r. ówczesna carska Heroldia Królestwa 
Polskiego sporządziła projekt herbu dla Opatowca, zupełnie nowy, 
zrywający z wielowiekową tradycją herbu tego miasta, przedsta-
wiający na błękitnym polu wieżę z księżycem nad nią. Projekt ten, 
jak inne herby miast z tego albumu Heroldii nie wszedł w życie. 
W okresie II Rzeczypospolitej, po utracie praw miejskich w 1869 r. 
Opatowiec nie mógł ubiegać się o zatwierdzenie swego herbu przez 
ówczesne władze państwowe Polski. Procedurą tą do 1939 r. objęto 
jedynie 104 ówczesne miasta.
   Po II wojnie św. nie doszło do wypracowania dobrego 
wzoru herbu Opatowca przez heraldykę polską. Zabrakło her-
bu Opatowca w pomnikowym wydawnictwie pt. Miasta polskie  
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w Tysiącleciu (t.1-2, Wrocław 1965-1967) z niewątpliwą szkodą dla 
Opatowca. Herby opracowane dla tego wydawnictwa stały bo-
wiem na wysokim poziomie plastycznym i zaspokajały potrzebę  
posiadania dobrego wzoru herbu licznych miast i dawnych mia-
steczek. Zabrakło herbu Opatowca także w opracowaniach herbów 
miast M. Gumowskiego Herby miast polskich (Warszawa 1960 r.) oraz 
w opracowaniu A.Plewaka i J.Wanaga Herbarz miast polskich(War-
szawa 1993 r.). Zatem przed Opatowcem dopiero współcześnie stanęło 
zadanie uzyskania prawidłowego herbu, potwierdzonego wymaganym 
urzędowym aktem prawnym, wydanym w imieniu odpowiednich władz 
państwowych. 
   Dopiero w roku 2000 r. zaprojektowano na potrzeby Gminy 
herb, odwołujący się do pieczęci miejskich Opatowca. 
 W roku 2012 r. wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk 
rozpoczął starania o ustanowienie i zatwierdzenie tego herbu, fla-
gi i pieczęci Gminy Opatowiec przez Komisję Heraldyczną i Radę 
Gminy. Ich punktem wyjściowym stał się posiadany już projekt 
herbu, skonfrontowany ponownie za źródłami historycznymi, czy-
li dawnymi pieczęciami miejskimi Opatowca - dwóch radzieckich  
i jednej wójtowskiej oraz ogólnymi prawidłami heraldyki. 
Szczególną uwagę skierowano także na sposoby prezentacji wize-
runku św. Jakuba w heraldyce. 
   W rezultacie prac heraldycznych ustalono, że herbem 
Opatowca jest stojąca postać św. Jakuba Apostoła z laską srebrną  
w prawej ręce i z muszlą w lewej ręce, zgiętej do piersi. Muszla to atry-
but św. Jakuba, obecnie rozpowszechniony w turystyce; Opatowiec 
należy wszak do alternatywnego szlaku na tzw. Małopolskiej drodze 
św. Jakuba, wzorem drogi do św. Jakuba z Compostelli, oznaczanej 
właśnie symbolem muszli. Postać św. Jakuba na herbie Opatowca 
umieszczona jest w polu złotym (żółtym) w szacie błękitnej i kape-
luszu, z laską srebrną w prawicy i takąż muszlą w lewicy.  
   Ostatecznie, po nowym opracowaniu plastycznym, herb 
dawnego miasta Opatowca został zatwierdzony jako herb gminy 
Opatowiec uchwałą Komisji Heraldycznej z 5 marca 2014 r. i przez 
Radę Gminy uchwałą nr XLI/273/2014 z 30 kwietnia 2014 r. Nowe 
opracowanie plastyczne stworzył Lech Tadeusz Karczewski, na  
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podstawie opracowania historycznego dr. Henryka Seroki, pracow-
nika naukowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
   Herb Opatowca zrealizowany przez mgr. Władysława Fa-
bijańskiego, członka Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, na 
wniosek prof. dr.hab. Seweryna Łukasika w 1998 r. w oparciu o za-
chowaną w archiwalnych aktach sądowych pieczęć miasta z XVII w.  
(1635 r.) jak też o inne pieczęcie, mniej lub bardziej wyraźne, luźne, 
znajdujące się w zbiorach Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krako-
wie w Tekach Wittyga (sygn. 560 - teczka zatytułowana Opatowiec).
   Opis herbu: w złotym polu późnogotyckiej tarczy herbowej 
postać św. Jakuba (en face), w habicie brązowym przewiązanym 
na biodrach sznurem, w brązowym kapeluszu sukiennym i bu-
tach czarnych. Twarz świętego koloru cielistego z bujnym zarostem  
i włosami opadającymi na ramiona. Postać prawą rękę ma wspartą 
o kostur podróżny, zakończony u góry resztką korzenia uformowa-
ną w krzyż, który przypomina ferulę (krzyż papieski). Lewą ręką 
święty przytrzymuje księgę. Projekt ten nie został zatwierdzony.
   Uchwałą Rady Gminy Opatowiec nr XLI/273/2014 z 30 IV  
2014 r. ustanowiono też flagę Gminy jako żółty płat z błękitnym 
skosem, o proporcjach boków 3:2. Barwy sztandaru odnoszą się do 
barw herbu, a ich układ jest podtrzymaniem projektu sztandaru z 
2000 r. W załączniku Nr 4 do powyższej uchwały opublikowano ob-
szerne uzasadnienie autorstwa dr. Henryka Seroki.  
   Przyjęto także wzór pieczęci Gminy Opatowiec. W środkowej 
części okrągłej pieczęci znajduje się wizerunek św. Jakuba (z her-
bu) oraz napis na okręgu: GMINA OPATOWIEC + WÓJT GMINY 
OPATOWIEC + PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY OPATOWIEC. 
Obecnie, po 1 I 2019 r. w napisie musiała nastąpić zmiana na: 
MIASTO I GMINA OPATOWIEC i odpowiednio: BURMISTRZ 
MIASTA I GMINY OPATOWIEC i PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIEJSKIEJ W OPATOWCU . 
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 Zmierzch miasta. 
 “Bitwa o ujście Dunajca”

Wiek XVII to powolny zmierzch wielu miast Małopolski. 
Stopniowo maleje popyt na polskie zboże w krajach Europy 

Zachodniej. Sejmik proszowski z 1635 r. stwierdził, że zwiększenie 
podatków powodowało ucieczkę z miast kupców i rzemieślników. 
Wprawdzie w 1639 r. król Władysław IV nadał Opatowcowi czte-
ry nowe jarmarki, ale nie poprawiło to kondycji miasta. Klęską dla 
Opatowca i wielu miast polskich był potop szwedzki.
   30 października 1655 r. król szwedzki Karol X Gustaw wy-
ruszył ze zdobytego Krakowa na czele głównych sił i 5-tysięcznego 
korpusu polskiego. Polacy pod dowództwem pułkownika Aleksandra 
Koniecpolskiego (1620-1659), którzy przeszli na stronę najeźdźcy, 
ruszyli wraz z nimi pod Sandomierz. Trasa marszu wiodła przez 
Proszowice, Opatowiec i Nowy Korczyn. Główna część wojska ko-
ronnego formalnie uznała władzę króla szwedzkiego, złożywszy mu 
13 listopada 1655 r. przysięgę pod Nowym Korczynem. Były to od-
działy grupy hetmana wielkiego koronnego Stanisława Potockiego 
oraz hetmana polnego Stanisława Lanckorońskiego.  Nie ulega więc 
wątpliwości , że Opatowiec wraz z okolicą został doszczętnie splą-
drowany, a później zniszczony. W grudniu 1655 r. w czasie oblężenia 
Jasnej Góry przez Szwedów, rozpalił się na Podgórzu ogień ludowej 
partyzantki inspirowanej przez duchowieństwo, zwłaszcza zakonne. 
Jeden z takich oddziałów partyzanckich przeprawił  się przez Wisłę 
i zniszczył pobliskie Czarkowy jako siedlisko arian, którzy uznawali 
króla Karola X Gustawa za swego protektora.
   Zniszczenie podczas najazdu szwedzkiego spowodowało, że 
miasto nie odzyskało już dawnego znaczenia. W 1673 r. Opatowiec li-
czył już tylko 241 mieszkańców.  
   Zniszczenia wojenne połowy XVII w. zmniejszyły drastycznie 
liczbę rzemieślników w polskich miastach i obniżyły rolę zajęć rze-
mieślniczych w życiu gospodarczym. Lustracje z lat 60-tych XVII w. 
zawierają litanię informacji o spustoszonych postrzygalniach, folu-
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szach, garbarniach, młynach, browarach, blechach (miejscach bielenia 
tkanin), kuźniach, cegielniach i innych urządzeniach produkujących  
i mówią o wymarciu lub „rozejściu się” rzemieślników.
   Średnio ubytek rzemieślników obniża się dla Małopolski na 
50-60 %. Ludność miast częściej zajmuje się pracą na roli. Odbudowa 
rzemiosła i handlu w zniszczonym kraju o zubożałej ludności postę-
powała bardzo powoli, zwłaszcza, że kolejny etap zniszczeń przyniosła  
w początkach XVIII w. druga wojna północna (1700-1721). Małopolska 
znów została zajęta przez Szwedów. Przez Opatowiec także ciągnęły 
wojska. Wskutek zniszczeń wojennych i ogólnego upadku gospodar-
czego, miasto zalegało klasztorowi tynieckiemu kwotę 5 tysięcy zł. 
Można spytać, czy było to dużo, czy mało? Otóż w tamtym czasie ko-
rzec (120 kg) pszenicy kosztował ok. 12 złotych polskich, miesięczna 
pensja generała w armii wynosiła 380 złp, miesięczna pensja pisarza 
miejskiego - 60 złp, para butów kosztowała 3 do 6 złp, a dzienny zaro-
bek murarza wynosił 3 złp.  
   Na mocy ugody zawartej 13 sierpnia 1755 r. konwent tyniecki na 
usilną prośbę wszystkich obywatelów, należącej sobie za lat kilka prowe-
niencji sumę 5000 zł. ustępuje, zaczym pomienione miasto, niby w nagrodę 
ustąpionej, tak znacznej sumy, wyznacza wiecznymi czasy konwentowi 
plac Borowski i przystaje drzewa kopę na wystawienie porządnej austerii 
wjezdnej, w której konwent mieć będzie wolny od wszelkich podatków, tak 
miejskich jak i Rzeczypospolitej i od stacji żołnierzów.
   Trzeba dodać, że Opatowiec posiadał prawo propinacji - czyli 
wyszynku - na mocy przywileju króla Władysława IV z 1633 r.
   W wyniku tej umowy klasztor pobierał od mieszkańców miasta 
świadczenia finansowe i częściowo daniny w naturze, m.in. 100 zł z tar-
gowego i jarmarcznego, 10 kamieni łoju, ponadto 100 zł od handlujących 
mięsem oraz 18 zł od cechu szewskiego. Konwent zrezygnował wówczas 
tylko z podwód oraz powabu (pańszczyzna nadzwyczajna) i przekazał 
miastu dwa domy, zezwalając jeszcze na budowę ratusza, w którym miały 
mieć miejsce pomieszczenia na szynk, jatki oraz więzienie i sala posie-
dzeń sądu. Te ostatnie odbywać się miały przed wójtem i burmistrzem.
   W kompetencji tego sądu były sprawy kryminalne, od ich wy-
roku strony mogły odwoływać się  do konwentu tynieckiego. W sądach 
konwenckich zasiadało dwóch sędziów reprezentujących kapitułę  

Zmierzch miasta



58

zakonu. Sąd ten zobowiązany był odbywać swoje posiedzenia dwukrotnie  
w roku. Również i od jego postanowień przysługiwała stronom apelacja 
do asesora. Do prerogatyw konwentu należało ponadto przyjmowanie 
zasądzonych grzywien, przewodniczenie zebraniu ogółu mieszkańców 
w obiorze wójta i burmistrza oraz odebranie od nich przysięgi na wier-
ność klasztorowi.
   Zakon tyniecki reprezentował przeor Fortunat Albrechtowicz, 
a miasto burmistrz Józef Uznański wraz z reprezentacją miesz-
czan w osobach: Michała Janickiego, Mikołaja Kozłowskiego, 
Wojciecha Cegielskiego, Antoniego i Andrzeja Pasternaków, Kaspra 
Gwizdeckiego, Jakuba Jazdownickiego, Kaspra Ptaszyńskiego oraz 
Tomasza Michalskiego (wg Henryka Pomykalskiego). 
   Bardzo ważną datą w dziejach Opatowca był rok 1772 r. Nastąpił 
wówczas rozbiór Polski. Polska południowa aż po Wisłę znalazła się 
w granicach Austrii. Opatowiec stał się miastem nadgranicznym. 
Stary, południowy szlak węgierski został przecięty. Rozbiór ten 
został poprzedzony olbrzymim wylewem Wisły, jaki miał miejsce  
w drugiej połowie marca tr.
   Rok ten 1772 r., pamiętny rozszarpaniem Rzeczypospolitej, dał się 
we znaki okolicom nadwiślańskim przez niepamiętne od wielu lat powo-
dzie” - wspominał po latach Stanisław Wodzicki. I dalej: Patrzyłem 
własnymi oczami na te zniszczenia. Ogromne tamy i wały przy ujściu 
Dunajca do Wisły, usypane przed stu laty wskutek laudum wojewódz-
twa sandomierskiego, poznoszone i porozrywane zostały. Woda rozlała 
się na nieobejrzane okiem przestrzenie, zatapiając włości i łany. Wisła 
niosła domy, stodoły, bydło ryczące pasowało się z prądem i tonęło. Wielu 
ludzi ratowało się na kopach siana lub zboża, którym dawano ratunek  
i dowożono żywność. Wiatr północny przygnał od morza ogromne stada 
ptactwa morskiego nie mogącego chodzić po ziemi, bo nogi tych ptaków, 
usposobione były do pływania, z boku wychodziły im jak wiosła.
   Likwidacja skutków katastrofalnej powodzi potrwała jakiś czas 
i z pewnością przysłoniła sam moment tworzenia się nowej granicy 
państwowej na mocy podpisanych 5 sierpnia 1772 r. w Petersburgu 
traktatów rozbiorowych. Od stycznia 1773 r. do marca 1775 r. trwały 
pertraktacje z Austrią nad traktatem handlowym, który po wynegocjo-
waniu okazał się korzystny dla Polski, a właściwie dla obydwu stron. 
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Wisła bowiem odgrywała kluczową rolę  w handlu i komunikacji mię-
dzy dwoma państwami. Właściwe użytkowanie Wisły było zbieżne dla 
interesów zarówno Rzeczypospolitej jak i Austrii. Wprawdzie użyt-
kowanie to powodowało pewne zgrzyty, jednak były one niewielkie  
w porównaniu do konfliktów wzdłuż dolnej Wisły, gdzie bardzo czę-
sto dochodziło do starć zbrojnych z Prusakami.
   Obraz upadającego Opatowca i niszczących rzek przedstawił 
w swym sprawozdaniu z 1780 r. Jan Filip von Carosi:
   Rzeka, która dotąd przepływała na południe obok tego miejsca, czyli 
miasta Opatowca, stopniowo wypłukała tyle ziemi na tym obszarze, że teraz 
otacza miasteczko już z trzech stron, a spustoszenia na brzegach po każdej po-
wodzi lub wezbranej wodzie, stają się bardziej niebezpieczne dla społeczności  
i gruntów i skutki ich działania są zarówno długotrwałe jak i kłopotliwe. Woda 
już wyrwała potężny fragment podwalin dawnych domów.  Może zasłużono 
tu wreszcie na starania rządu, by ten z troską przyjrzał się okolicznym po-
trzebom i przeciwdziałał całkowitemu upadkowi tej miejscowości granicznej, 
zasłużonej przecież dzięki handlowi i plasującej się na dość ważnej pozycji. 
   Na południe od Opatowca rączy Dunajec, który przypływa tu od stro-
ny Karpat, wpada do Wisły. Także ta rzeka przybiera tu potężne rozmiary. 
Przed rozbiorami był on rzeką pławną, kursowało tu dużo jednostek żeglugi, 
bo tą drogą sprowadzano wina węgierskie i drzewo z gór itp. w głąb kraju. 
Rzeka ta też przyczynia się do zdziczenia i wyniszczenia pobliskich okolic,  
a szczególnie jej nabrzeży. Właśnie tu ponad miastem wpada przecież z wiel-
kim impetem do Wisły, a to jest siła.
   Miasteczko jest częścią osławionego zakonu benedyktyńskiego  
w Tyńcu, jest malutkie, może mieć najwyżej sześćdziesiąt do siedemdziesięciu 
ognisk domowych.
   Stoi tu kościół farny, na poły murowany, na poły drewniany. 
Kościółek był przez jakiś czas własnością arian, ale przylegał tu także i ko-
rzystał z niego mały zakon dominikanów, składający się z pięciu mnichów 
i przeora. Założyła go fundacja benedyktyńska, chcąc prowadzić stąd pełną 
misję, przy okazji mieli swoją stację dzieła Bożego. Niestety, zakon znalazł 
się w złym położeniu ze względu na nieumiejętne gospodarowanie nim po-
przedniego przełożonego i tak to zdany jest obecnie na życie głównie z darów, 
jałmużny i datków.
   Benedyktyni mają tu punkt misyjny oraz drewniany dwo-
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rek. W najbliższej okolicy nie ma Żydów, tak jak na innych dobrach 
kościelnych. Z tego też powodu nie uświadczysz tu żadnego sklepiku  
z kramem i różnościami, gdzie dla przykładu mógłbyś kupić za jeden pol-
ski grosz krajową siarkę do krzesania ognia. I tak to właśnie mizernie 
wygląda sytuacja z rzemieślnikami na tym obszarze. 
   Okoliczni obywatele żyją wyłącznie z uprawy pola, a mar-
ginalnie również z wyszynku. Jest to jednak miejscowość graniczna, 
relatywnie mało się tu dzieje, wszyscy myślą o dojechaniu doKrako-
wa. Do tego był tu zawsze i nadal funkcjonuje, najbliżej Krakowa, 
magazyn dla towarów przywożonych na drugą stronę w tamtym kie-
runku, najczęściej są to produkty z zagranicy, jak wino węgierskie itp. 
Mimo to organizowane tu różne targi, szczególnie bydlęcy i artykułów 
wełnianych. Trochę tu dalej, więc może taniej, zatem umiejscowiono 
tu izbę celną, złożoną z pisarza, rewizora, kilku urzędników celnych w 
stopniu strażników, obok dopięto wreszcie pracę królewskiego składu 
solnego, który obsługiwany i strzeżony jest przez komando królewskich 
huzarów wraz z koronerem na czele.
   Jan Filip von Carosi to mineralog, zasłużony członek ho-
norowy Królewsko-Pruskiego Towarzystwa Miłośników Przyrody 
w Berlinie, a powyższy opis zamieścił na kartach swego dzieła pt. 
Podróże po polskich prowincjach, wydanego w Lipsku w Roku Pańskim 
1781. Owe podróże odbywał von Carosi na zlecenie i kosztem króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego w celu przeprowadzenia badań 
geologicznych.
   W źródłach napotkać można też wzmianki o faktach nie-
legalnego przewozu towarów przez granicę wiślaną. Ogólnie  
o powszechności tego zjawiska informują nas raporty superre-
widenta prowincji celnej krakowskiej - Antoniego Gruszeckiego, 
ale zdarzały się też wypadki przechwycenia winnych. Tak np. 12 
lutego 1785 r. strażnik komory opatowieckiej dostrzegł w pobli-
żu wsi Łęka przekraczającego w nocy Wisłę administratora dóbr 
norbertanek buskich Stanisława Kotaszewskiego, wiozącego, 
jak się później okazało, do Buska trzy beczki wina węgierskiego. 
Po dramatycznej w przebiegu nocnej gonitwie, dogoniono go za 
Nowym Korczynem i aresztowano wraz z towarem. Co ciekawe,  
Kotaszewski tłumaczył się, że uczynił to na wyraźne polecenie  

Zmierzch miasta



Pl
an

 sy
tu

ac
yj

ny
 W

isł
y 

i D
un

aj
ca

 p
od

 O
pa

to
w

ce
m

 sp
or

zą
dz

on
y 

pr
ze

z m
aj

or
a 

Le
hm

an
a 

w
 1

78
0 

r.



M
apa dołączona do petycji szlacheckiej



63

brata ksieni buskiej Kochanowskiej, oraz że nielegalnego przejścia 
Wisły dokonał za zgodą strażników austriackich. Jak się zresztą 
okazało w trakcie przesłuchania, nie posiadał on przy sobie żad-
nych pieniędzy na ewentualne opłaty celne. 
   Do nieporozumień dochodziło też na tle własności promów. 
Dokonana w 1790 r. przez pułkownika korpusu inżynierów koronnych 
Karola Sierakowskiego (1752-1820 w Kozienicach) lustracja Wisły 
między Krakowem a Sandomierzem zlokalizowała 9 przewozów,  
z których cztery (Niepołomice, Jaksice, Kępa i Opatowiec) należały do 
Austriaków, pozostałych pięć (Wawrzeńczyce, Hebdów, Sierosławice, 
Budziska, Sandomierz) do Polaków. W nocie do Departamentu Spraw 
Cudzoziemskich z 19 IV 1792 r. austriacki rezydent w Warszawie - de 
Cache, złożył zażalenie na właściciela Opatowca o bezprawne uru-
chomienie nowego promu w dobrach przylegających do Wisły oraz 
wybieranie  arbitralnych od tego przewozu poborów. Jak się więc okazuje, 
Wisła nie była barierą przeszkadzającą w komunikowaniu się ludno-
ści zamieszkałej nad jej brzegami. Straż graniczna posiadała bowiem 
mały personel, ludność wsi i miasteczek nadrzecznych zaś dużą ilość 
łodzi.  
    Problemem dla obydwu stron był zmienny nurt, powodujący 
ciągłe zmiany linii brzegowych, wdzierający się w terytorium jednej 
lub drugiej strony. Prawdziwe spustoszenia powodowały coroczne 
wylewy, nawet cztery w roku, kiedy rzeka zmieniała swoje koryto, 
pozostawiając na jednym z brzegów tzw. starorzecze, oddzielone od 
głównego nurtu powstałą w ten sposób wyspą, czy jak je wtedy okre-
ślano - kępą. Źródła odnotowują w tym czasie wielkie wylewy Wisły  
w latach 1774, 1775, 1787 i 1795. Oprócz problemów w postaci przesuwa-
nia słupów granicznych powodzie powodowały osuwanie się skarpy 
wiślanej, na której położony jest Opatowiec.
    Ponieważ powodzie zalewały przede wszystkim wsie 
znajdujące się na prawym brzegu, Austriacy zaczęli nosić się z 
zamiarem rozpoczęcia prac regulacyjnych ujścia Dunajca do 
Wisły. Zaniepokojona tymi zamierzeniami szlachta wojewódz-
twa krakowskiego i sandomierskiego wystąpiła 1 czerwca 1778 r. 
do Rady Nieustającej (czyli ówczesnego rządu Rzeczypospolitej) 
z oskarżeniem Austriaków, iż planując zmianę ujścia Dunajca do 
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Wisły, spowodują poważne zagrożenie miast i wsi usytuowanych 
po stronie polskiej. Pismo to podpisało 20 ziemian.
   Gdy gubernium lwowskie (czyli krajowy rząd galicyjski) uło-
żyło projekt rzeki Donayca - pisała szlachta - teraz dawnym korytem  
w Wisłę pod miasto Opatowiec, w województwie sandomierskim, a po-
wiecie wiślickim, leżącym, wypływającej i nowe tejże rzece Donaycowi 
powyżej względem Wisły koryto robić, a przez ten sposób niechybnie nurt 
rzeki Donayca nowy całą moc i wart rzeki Wisły, w górze wężej płynącej, 
na brzeg polski obróciłby, to zaś biegu wiślanego pędu w lewą rękę zwró-
cenia ku nizinom, miasto Opatowiec i kilku wsiom otaczającym wielki dla 
województwa naszego i sandomierskiego, a w szczególności dla obywatelów 
na brzegu lewym mieszkających przyspieszyłoby upadek.  
   Planowany przez Austriaków przekop miał skrócić ujście 
Dunajca, który wpadałby do Wisły naprzeciw Rogowa. Ponieważ 
tam brzeg jest niższy, obawiano się zalania wsi na lewym, polskim 
brzegu leżących. Zagrożony był także Opatowiec, jako że miastecz-
ko to już dziś na brzegu wysokim, poderwaniu blisko podległym będące, 
całkowitemu zniesieniu byłoby eksponowane. 
   Do pisma zaniepokojonej szlachty dołączono mapę obrazu-
jącą zamierzenia Austriaków. W tej sytuacji Departament Spraw 
Cudzoziemskich Rady Nieustającej 19 XII 1779 r. wystąpił z notą 
do dworu wiedeńskiego, żądając zaprzestania prac wodnych pod 
Opatowcem, a także pod Krakowem. Do Opatowca została wysła-
na komisja wojskowa pod kierownictwem Jana Krystiana Lehmana 
(1757-po 1815), majora pontonierów wojska Rzeczypospolitej. 
Sporządzona przez niego mapa jest zatytułowana: Planta sytuacyi 
rzek Wisły i Dunayca pod Miastem Opatowcem, tak jak teraz w mie-
siącu Grudniu roku 1780 znayduie się. W ustaleniach mjr. Lehmana 
plany austriackie wyglądają inaczej niż w petycji szlachty. Ze 
sporządzonej przez niego mapy wynika, że Austriakom chodzi  
o ścięcie zakola Dunajca przy ujściu, a także zakola Wisły. 
   Powyższe mapy - majora Lehmana, a także dołączona do 
petycji szlacheckiej Mapa idealna pozycyi Wisły y Dunayca wraz 
z korespondencją - znajdują się w Archiwum Akt Dawnych  
w Warszawie. Niestety, milczą o dalszych losach tej swoistej  
Bitwy o ujście Dunajca. Jak widać z aktualnego biegu tych rzek pod 
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Opatowcem, Austriacy dopięli swego. Zapewne stało się to po  
1795 r., kiedy miasto znalazło się w granicach Austrii. Niewyklu-
czone, a raczej pewne, że rozwiązania tej zagadki należy szukać  
w archiwach austriackich.
   Major Lehman w swym raporcie zwrócił uwagę na fakt, że 
nawet przy zaniechaniu prac regulacyjnych Wisły i Dunajca przez 
Austriaków, i tak za kilka lat część miasteczka, zwłaszcza drew-
niany kościół i otaczająca go zabudowa w północno-wschodniej 
stronie - mogą runąć do Wisły, o ile nie zostaną zabezpieczo-
ne. Spostrzeżenia majora Lehmana niebawem stały się faktem. 
Istniejące zagrożenie Opatowca potwierdził w 1790 r. pułkownik 
Sierakowski. Trudno jednak stwierdzić, czy wynikało ono z postę-
pów prac austriackich i czy w ogóle były one już rozpoczęte.
   Głównym argumentem Austriaków na żądania Rady 
Nieustającej zaprzestania prac regulacyjnych było zapewnienie,  
że rozpoczęte prace mają za wyłączny cel zabezpieczenie terytorium 
Galicji od częstych wylewów Wisły oraz, że zagrażają one brze-
gom polskim. Trzeba tu zauważyć fakt, że obydwa państwa podjęły  
próbę porozumienia się i wspólnego rozwiązania problemu regula-
cji rzeki. Trzeba także dodać, że aktywną stroną byli Austriacy.
   Na podstawie kościelnego spisu ludności diecezji krakowskiej  
z 1787 r. oraz państwowego spisu dymów (domów) z 1789 r., liczba 
ludności Opatowca kształtowała się następująco

Dymy (domy) w mieście Opatowcu

dworskie 1
rzemieślicze 16

chałupy z gruntami 34
chałupy z ogrodem 1
chałupy bez ogrodu 21

kościelne 2
                                                                   

razem         75
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Ludność miasta Opatowca
chrześcijanie żydzi

mężczyźni 93 4
kobiety 106 8
synowie 92 5

córki 88 5
razem 379 22

                            Ogółem mieszkańców 401

Struktura społeczno zawodowa
chrześcijanie żydzi

gospodarze 128 11
rzemieślnicy 117 -

czeladź służąca i luźni 114 11
szynkarze i karczmarze 20 -

razem 379 22

   Przy stwierdzonych 75 dymach i 401 mieszkańcach współ-
czynnik zaludnienia wyniósł 5,3 osób na dym. W porównaniu do 
danych wcześniejszych z 1775 r. zarówno liczba dymów i ludności 
zmniejszyła się:

Populacja miasta Opatowiec
rok dymy (domy) ludność
1775 118 brak danych
1787 brak danych 551
1789 75 401

   Uderzający jest spadek zaludnienia aż o 150 osób w ciągu zaledwie 
dwóch lat. Niewykluczone jest jednak, że niektóre dane są niepełne, bądź 
zawierają błędy.
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   Jak widać ze statystyk, po pierwszym rozbiorze pojawili się  
w Opatowcu Żydzi. Podczas gdy spis z 1765 r. nie wykazuje Żydów, 
to w 1787 r. jest już w mieście 16 osób, a w całej parafii 28 Żydów.  
Dwa lata później liczba Żydów w mieście wzrosła do 22. Zapewne 
związane to było  ze zmianą właściciela miasta. Do 1785 r. Opatowiec 
był własnością opactwa tynieckiego, później przeszedł na własność 
skarbu Rzeczypospolitej. W wyniku sprzedaży przeprowadzonej na 
drodze licytacji Opatowiec wraz z folwarkiem nabył 22 marca 1789 r. 
Romuald Walewski, komisarz Komisji Wojskowej Obojga Narodów 
za kwotę 78.436 zł. Dla porównania podam, że kupiona wówczas tak-
że przez niego pobliska wieś Piotrkowice kosztowała 41.510 zł, zaś 
wieś Urzuty - 16.538 zł. (Uwaga: hektar ziemi ornej kosztował w tam-
tym czasie ok. 450 zł, dobry koń - 400 zł, a wół - 50 zł). 
   Po pewnym czasie miasto przeszło w posiadanie Jana 
Chwaliboga. Trudno jest ustalić datę tej transakcji. W dostępnych 
materiałach źródłowych Romuald Walewski jako dziedzic Opatowca 
występuje po raz ostatni w 1792 r. (wg Henryka Pomykalskiego). 
   W 1772 r. wskutek I rozbioru Polski przecięte zostały wielo-
wiekowe trakty, jak trakt węgierski czy droga wiślana. Inne, jak pra-
stara droga ruska straciły na znaczeniu. Jednak Opatowiec był na-
dal ważnym punktem. Przez Opatowiec i dalej przez Nowy Korczyn, 
Pacanów, Staszów przebiegało połączenie pocztowe między Kra-
kowem a Warszawą. Najbliższa stacja pocztowa usytuowana była 
w Nowym Korczynie. Mimo istnienia komory celnej w Opatowcu  
i wynikłych stąd utrudnień, Opatowiec był nadal punktem etapowym 
szlaku wiodącego z Węgier i Podkarpacia w kierunku na Wiślicę, Bu-
sko, Chmielnik, Pierzchnicę, Kielce i dalej na Opoczno. Trakt ten ob-
sługiwała m.in. karczma Żukowska koło Kociny. Kolejnym szlakiem 
handlowym był trakt prowadzący od Ropczyc przez Tarnów, Żabno, 
Opatowiec do Działoszyc.
   W 1792 r. ówczesny właściciel Opatowca Romuald Walewski 
wyjednał od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przywilej 
na jarmark całotygodniowy, rozpoczynający się w poniedziałek po 
niedzieli dni krzyżowych. Nie poprawił on jednak kondycji miasta. 
Opatowiec jako nadgraniczne miasteczko stopniowo zamierał. 
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 Opatowiec - tynieckie miasto
   Dzieje kościoła polskiego wycisnęły bardzo wyraźne piętno 
na historii miasta u zbiegu rzek. Już sama nazwa Opatowiec wyraź-
nie to stwierdza. Opatowiec, czyli miejscowość należąca do opactwa.  
Właśnie za sprawą opactwa Benedyktynów tynieckich miejscowość 
ta znalazła się na kartach historii.
   Król Bolesław Szczodry (Śmiały), panujący w latach 1058-
1079, uposażając opactwo tynieckie, nadał mu osadę targową  
u zbiegu Dunajca i Wisły. Niestety, historia nie przekazała nam 
pierwotnej nazwy tej miejscowości ani dokładnej daty nadania - 
według prof. Henryka Łowmiańskiego stało się to w 1077 lub 1078 r. 
   Zapewne wtedy powstała tu parafia, zakładano je bowiem 
w pobliżu miejsc targowych, choć pierwsza wzmianka w zachowa-
nych źródłach pochodzi dopiero z 1326 r., ze spisów świętopietrza. 
Kiedy w 1271 r. opat tyniecki Modliboż, za zgodą księcia Bolesława 
Wstydliwego, dokonywał lokacji na prawie niemieckim, miejsco-
wość nazywana już była Opatowcem, pierwotna nazwa wyszła więc 
z użycia.
   Pod Rokiem Pańskim 1283 Jan Długosz pisze:
   Dwunastego sierpnia opat klasztoru tynieckiego Tomasz, przy 
współudziale i nacisku ze strony księcia krakowskiego, sandomierskie-
go i sieradzkiego Leszka Czarnego, zakłada i buduje w swoim mieście 
Opatowcu, w diecezji krakowskiej klasztor braci zakonu kaznodziejskiego 
i tymże braciom daruje i nadaje znaczną ilość pól i ziemię na folwark pod 
uprawę z wszelkimi wolnościami.
   Założenie klasztoru Dominikanów było niejako potwier-
dzeniem miejskiego charakteru Opatowca, gdyż domy tegoż 
zgromadzenia powstawały właśnie w miastach.
   Zakon dominikański należał do grupy zakonów żebra-
czych utrzymujących się z jałmużny. Był zakonem kaznodziejskim, 
zrzeszającym duchownych w celu szerzenia słowem i przykła-
dem ewangelicznego apostolatu. Został założony przez świętego 
Dominika Guzmana i zatwierdzony w 1216 r. Pierwsi Dominikanie 
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przybyli do Polski już w 1222 r. i osiedli przy kościele Św. Trójcy 
w Krakowie. Istniejący do dziś kościół w Opatowcu to świątynia 
podominikańska.
   Opatowieccy Dominikanie zbierając jałmużnę na swe utrzy-
manie budzili często niechęć miejscowego plebana, gdyż uszczuplali 
jego dochody. W swej pracy duszpasterskiej popularyzowali mo-
dlitwę różańcową. Prawdopodobnie właśnie tu, w XV w. powstało 
pierwsze w Małopolsce bractwo różańcowe dla którego w 1671 r. do-
budowano przy klasztornym kościele kaplicę.
   Parafia opatowiecka powstała wcześniej, należała do du-
żych. Była pod wezwaniem świętych Szymona i Judy Apostołów. 
Obejmowała w XV w. 14 wsi: Chwalibogowice, Chrustowice, Kęsów, 
Kobiela, Kraśniów, Mistrzowice, Pruska, Rzemienowice, Urzuty, 
Wyszogród oraz na prawym brzegu Wisły Bieniaszowice, Biskupice, 
Pałuszyce i Ujście. Miejscowości za Wisłą odpadły od parafii po  
I rozbiorze w 1772 r.
   Wizytacja parafii w 1596 r. nie wymienia Chrustowic, Kęsowa, 
Kobieli i Wyszogrodu. Miejscowości te wymienione są w parafii 
Rogów. Według szacunkowych danych parafia Opatowiec ok. 1340 r. 
liczyła ok. 3270 osób. Należała do większych parafii miejskich, łącz-
nie ze wsiami w diecezji krakowskiej. Wchodziła wówczas w skład 
dekanatu Bolesław, wsi leżącej na prawym brzegu Wisły.
   Parafie w dawnych wiekach posiadały tzw. patronat.  
Patron zobowiązany był do utrzymywania parafii. Parafia w Opa-
towcu miała patronat opactwa tynieckiego, sąsiednie parafie  
w Rogowie i Kocinie - patronat szlachecki. Według Jana Długosza 
kościół parafialny p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
był murowany. Pamiątkę poświęcenia kościoła parafialnego ob-
chodzono w niedzielę po uroczystości Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny (8 września). Kościół stał nad brzegiem Wisły. Skut-
kiem wylewów rzeki i podmywania skarpy, runął do Wisły po 1780 
r. Parafię przeniesiono wówczas do kościoła Dominikanów. Według 
miejscowej legendy część wyposażenia kościoła wyłowiona z Wisły 
znalazła się w kościele w Świniarach. 
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   W 1772 r. konwent dominikański liczył 6 kapłanów, 14 kleryków  
i 5 braci, w 1783 r. - 9 ojców i 1 brata. Dominikanie przebywali w Opatowcu 
do początków XIX w., kiedy to konwent uległ likwidacji w 1819 r.    
    Po zniszczeniu kościoła parafialnego świątynia dominikań-
ska przejęła jego rolę i wezwanie. Od 1610 r. parafia jest wymieniana 
pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła Większego.
   W 1596 r. wzmiankowana jest kaplica drewniana za miastem 
przy drodze wiślickiej. Wymieniana jest jeszcze w 1748 r., nosząc we-
zwanie św. Urszuli i Towarzyszek.
   W 1748 r. w Ujściu istniało oratorium Ojców Jezuitów (stąd 
nazwa Ujście Jezuickie).
   W 1495 r. wzniesiono w Opatowcu szpital (przytułek dla 
ubogich), który uposażono czynszem z żup bocheńskich. W 1748 
r. przebywało w nim 6 osób, budynek określony był wówczas jako 
stary. W pobliżu szpitala znajdowała się drewniana kaplica pw. św. 
Ducha. Patronat tej kaplicy należał do mieszczan Opatowca.
   Już w 1383 r. wymieniony jest Derlaus - rektor szkoły i zarazem 
pisarz miejski. Ze szkoły tej wyszedł z pewnością wymieniony w 1331 
r. Herman z Opatowca, kanonik gnieźnieński, chyba także Wojciech 
z Opatowca - dyplomata Kazimierza Wielkiego oraz występujący  
w 1351 r. Franciszek z Opatowca - kapelan królewski. Źródła wymie-
niają także magistra Szymona z Opatowca, przebywającego w kurii 
rzymskiej. W XV w. wychowankowie tej szkoły byli studentami 
Akademii Krakowskiej. W latach 1518-1557 studiowało ich 19.
   Rektorów szkoły w Opatowcu wzmiankują często doku-
menty wiślickie. W 1748 r. szkoła liczyła zaledwie 10 uczniów.  
Zapewne było to związane z procesem ubożenia miasta. Wizytacja 
z 1783 r. stwierdza, że dyrektorem szkoły winien być bakałarz  
z Akademii Krakowskiej.
   W XVII i XVIII w. w Opatowcu istniało Bractwo Literackie 
zrzeszające mężczyzn umiejących czytać, a także Bractwo św. Anny.
   Opatowiec od 1513 r. był siedzibą dekanatu zrzeszającego 
10 parafii, w tym także parafii leżących na prawym brzegu Wisły, 
które w 1786 r. przeszły do nowo utworzonej diecezji tarnowskiej. 
Dekanat opatowiecki należał do prepozytury wiślickiej. W XVIII  
w. przeszedł do archidiakonatu krakowskiego. Opatowiec przestał 
być siedzibą dekanatu po utworzeniu diecezji kieleckiej w 1883 r.     
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	 W	kręgu	wielkiej	polityki	

Opatowiec często był świadkiem spraw najistotniejszych dla Korony 
Królestwa Polskiego. Nierzadko gościły tu głowy koronowane. Ist-

niał tu bowiem dwór, gdzie zatrzymywali się królowie oraz biskupi kra-
kowscy ze swoimi kancelariami. Rozwój gospodarczy Opatowca i jego 
usytuowanie przy najważniejszych szlakach komunikacyjnych zwró-
ciły uwagę Kazimierza Wielkiego, który odebrał, wprawdzie na krótko, 
miasto opactwu tynieckiemu. Nakazał w 1355 r. mieszczanom Opatowca 
wymierzyć role miejskie według miary średzkiej oraz opłacać 8 skojców 
rocznie z łanu.
   W 1359 r. król Kazimierz Wielki potwierdził w Opatowcu 
przywilej księcia Bolesława Wstydliwego dany Świętopełkowi, dziedzi-
cowi Żelichowa. W 1366 r. król, w czasie pobytu w Opatowcu, pozwala 
Fanisławowi Rosłanowi na założenie miasta nad rzeką Brzozową. Dwa 
lata później, w 1368 r. król nadaje sołectwo w pobliskich Żukowicach 
Bratumiłowi i wieś tę przenosi z prawa polskiego na prawo magdebur-
skie. To tylko niektóre akty prawne wydane przez tego króla w Opatowcu 
i zanotowane w dokumentach. Zapewne było ich więcej.
   W 1370 r. umierający król spędził kilka dni w Opatowcu, w dro-
dze na zamek w Krakowie. Kronikarz Janko z Czarnkowa pisał:
    Gdy przybył do Nowego Miasta Korczyna, tam, we dworze swoim, 
przepysznie zbudowanym wziął od lekarzy na przeczyszczenie i siły znako-
micie odzyskał, tak iż bez pomocy siadł na wóz i stanął w Opatowcu, gdzie 
zabawiwszy sporo dni, bardzo dobrze się poprawił. Ale za namową wspomnia-
nego wyżej lekarza, mistrza Mateusza ze Stachowa, pojechał dalej do Krakowa.
   Tam też, na zamku wawelskim, zmarł 5 listopada 1370 r., kończąc 
epokę Polski Piastów.
   Częstym gościem Opatowca był król Władysław Jagiełło, także 
jego następcy. Znaczenie traktu, zwanego królewskim, wzrosło zwłasz-
cza za Jagiellonów, gdyż była to droga na Litwę. W XV w. Opatowiec 
konkurował z Nowym Korczynem, jako miejscem zjazdów i narad 
państwowych.
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   W 1474 r. król Kazimierz Jagiellończyk zwołał do Opatowca 
zjazd szlachty małopolskiej dla ogłoszenia pospolitego ruszenia 
na wypadek wojny z Maciejem węgierskim. Postanowiono wte-
dy, aby szlachta dała wskok (szybko) po 6 groszy z łanu na żołnierza, 
do tego aby ruszenie pospolite było. A gdyby szlachcic szlachcica za-
bił, wina była postanowiona sto grzywien i 20 dać przyjaciołom, a rok  
i 6 niedziel w wieży siedzieć.
   Marcin Bielski w swej kronice pisze, że kiedy Węgrzy wtar-
gnęli na Podkarpacie
   szlachta acz nie rychło do Opatowca ciągnęła, którzy w ciągnieniu 
swem szkody wielkie poczynili, tylko co nie palili, ale brali, gwałcili, ko-
ścioły łupili, swawola wielka była, grozy ani kary nie było; tak iż się temu 
wydziwić nie mogło jako od przodków swych już na ten czas Polacy daleko 
nie byli odstrzelili, a boję się, że dzisiejszych czasów dopierożby było gorzej. 
Dział z Krakowa i zinąd nawieziono. Służebnych też było po części z Litwy 
i Tatar Litewskich do króla najechało się nie mało.
   W tym samym 1474 r. Opatowiec znalazł się w kręgu wiel-
kiej polityki. Tegoż roku w Opatowcu król dał posłuchanie dwom 
posłom weneckim, którzy złożyli upominki, upraszali o wolny prze-
jazd do Moskwy i Persji. Po ich odjeździe przybył wysłannik szacha 
perskiego, który nakłaniał króla, aby z innymi władcami chrze-
ścijańskimi rozpoczął wojnę z Turkami, obiecując ze swej strony 
znaczne wystawić siły.
 Jagiellonowie często podróżowali przez Opatowiec na Litwę. 
   W marcu 1595 r. mieszkańcy miasta mogli obserwować spław 
dworu króla Zygmunta III Wazy z Krakowa do Warszawy. Chyba 
nie zdawali sobie sprawy z doniosłości wydarzenia. Kiedy stolicą 
stała się Warszawa, królowie rzadziej w Opatowcu gościli. W 1655 
r. przebywał w Opatowcu król szwedzki Karol X Gustaw, wracający  
z Krakowa po jego kapitulacji. A było to w latach wielkiego szwedz-
kiego potopu. 
   Opatowiec znalazł się ponownie w orbicie operacji wo-
jennych w czasie wielkiej wojny północnej, toczonej przez króla 
polskiego Augusta II z saskiej dynastii Wettynów wraz z Rosją prze-
ciw Szwecji w latach 1700-1721. 12 lipca 1702 r. oddziały hetmana 
wielkiego koronnego Hieronima Lubomirskiego dotarły z Tarnowa 
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w widły Dunajca i Wisły, gdzie założono obóz. Dzień później prze-
prawiono się przez Wisłę. Osłonę przeprawy stanowił pułk jazdy 
hetmana polnego Adama Sieniawskiego, który pozostał w obozie do 
16 lipca, oczekując na pozostałe oddziały koronne. Oddziały polskie 
przemaszerowały wzdłuż prawego brzegu Nidy do Kliszowa koło 
Kijów, gdzie 19 lipca rozegrała się walna bitwa. Wojska polskie i sa-
skie zostały pokonane przez Szwedów. Kliszów przeszedł do historii 
jako miejsce ostatniej szarży husarii. Szarża w ogniu broni palnej 
załamała się. Husaria jako rodzaj broni (jazda ciężka) przestała ist-
nieć. Po bitwie pod Kliszowem do Opatowca dotarły oddziały saskie 
i przeprawiły się na prawy brzeg Wisły.
   Opatowiec jeszcze raz znalazł się w obszarze działań wojen-
nych pod koniec istnienia I Rzeczypospolitej, wiosną 1794 r. w czasie 
Insurekcji Kościuszkowskiej. Po bitwie racławickiej Kościuszko 
rozpoczął ponowny marsz na Warszawę. 27 kwietnia 1794 r. sta-
nął obozem w Witowie koło Koszyc. Dzień później, przez Koszyce  
i Opatowiec dotarł do Winiar. Radość niestety, trwała bardzo krót-
ko. Jesienią 1794 r. po klęsce Insurekcji, nad Opatowcem rozpostarła 
się ciemna noc niewoli. 
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 W czasie zaborów

W 1795 r. nastąpił III rozbiór Polski. Województwa krakowskie, 
sandomierskie i lubelskie, jako tzw. Galicja Zachodnia, zo-

stały zajęte przez Austrię.  Dla tych terenów utworzono w 1796 r. 
Gubernium zachodniogalicyjskie z siedzibą w Krakowie. W 1803 r. 
zlikwidowano prowincję Galicji Zachodniej, przyłączając ją do Gu-
bernium lwowskiego.
   Niższą jednostką terytorialną był cyrkuł kierowany przez 
starostę. Opatowiec znalazł się w cyrkule kieleckim obejmu-
jącym dawny powiat wiślicki i część powiatu chęcińskiego.  
Za Nidzicą, która nadal była rzekę graniczną, leżał cyrkuł krakowski, 
w skład którego wchodził dawny powiat proszowski z Koszycami, 
Skalbmierzem i Działoszycami. Cyrkułom podlegały magistraty 
jako organy zarządu miejskiego oraz dominia jako organy zarządu 
wiejskiego. Magistrat składał się z burmistrza, asesorów zwanych 
tradycyjnie rajcami, syndyka oraz kasjera. Pracownikami magistra-
tu byli pisarze i posługacze miejscy. 
   Wprawdzie pod panowaniem Austriaków (1795-1809) 
Opatowiec przestał być miasteczkiem nadgranicznym, jednak nie 
poprawiło to jego sytuacji gospodarczej. W 1809 r. Austria zaatako-
wała Księstwo Warszawskie. Wojsko polskie pod dowództwem ks. 
Józefa Poniatowskiego wkroczyło do Galicji. Wkroczyły także woj-
ska rosyjskie, które pod Opatowcem dokonały przeprawy na lewy 
brzeg Wisły.
   Po zwycięstwie Napoleona i walczących u jego boku wojsk 
polskich nad Austrią, na mocy traktatu w Schoenbrunn, zie-
mie III rozbioru zostały przyłączone do Księstwa Warszawskiego. 
Przyłączone terytorium Galicji, dekretem z 17 IV 1810 r. podzielono 
na cztery departamenty. Jednym z nich był departament krakowski, 
obejmujący 11 powiatów. Opatowiec znalazł się wówczas w granicach 
nowo utworzonego powiatu skalbmierskiego. Była to duża jed-
nostka terytorialna, obejmująca na północy Pińczów, na południu 
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sięgająca Wisły od Koszyc do ujścia Nidy. Na czele departamentu 
stał prefekt, na czele powiatu - podprefekt. Administracja miejska nale-
żała do burmistrza, organem samorządowym była rada miejska.
   W czasach Księstwa Warszawskiego po raz pierwszy wpro-
wadzono nową jednostkę administracji terytorialnej - gminę.  
Na mocy dekretu księcia warszawskiego z 23 lutego 1809 r. utwo-
rzono gminy wiejskie i miejskie. W skład gmin wiejskich wchodzi-
ły także majątki dworskie. Minimalny obszar gminy wynosił 10 dy-
mów (10 domów). Funkcję wójta najczęściej pełnił dziedzic mająt-
ku, mianowany przez prefekta. Jedna osoba mogła pełnić tę funkcję 
na obszarze kilku gmin, gdyż warunkiem była umiejętność czytania  
i pisania. W każdej wsi wójt wyznaczał swego zastępcę, czyli sołtysa. 
Organem doradczym i nadzorującym wójta była rada gminna mia-
nowana przez prefekta z listy kandydatów przedstawionych przez 
wieś, licząca, w zależności od ilości mieszkańców - od 3 do 5 osób.
   Opatowiec stanowił oddzielną gminę miejską. Na czele mia-
sta stał burmistrz, mianowany przez monarchę. Pomagali mu hono-
rowi ławnicy mianowani przez podprefekta. Organem samorządo-
wym była rada miejska, licząca od 3 do 10 radców.
   Również w czasach Księstwa Warszawskiego wprowadzono 
instytucję urzędników stanu cywilnego. Początkowo funkcję tą peł-
nili proboszczowie, później burmistrzowie. 
   W 1815 r. na Kongresie Wiedeńskim utworzono Królestwo 
Polskie, mniejsze od Księstwa Warszawskiego. W 1816 r.  w miej-
sce dotychczasowych departamentów utworzono województwa.  
Te z kolei podzielono na obwody i powiaty. Opatowiec znalazł się  
w powiecie skalbmierskim, który wchodził w skład obwodu mie-
chowskiego (wraz z powiatami hebdowskim i miechowskim). 
Obwód miechowski wchodził w skład województwa krakowskie-
go, którego siedzibą były Kielce, jako że Kraków na mocy uchwał 
Kongresu Wiedeńskiego został Wolnym Miastem.
   W 1837 r. polska nazwa województwa została zmieniona 
na gubernię. W 1841 r. nazwę guberni krakowskiej zmieniono na 
kielecką. W 1842 r. obwody przemianowane zostały na powiaty,  
a dotychczasowe powiaty na okręgi. W 1844 r. gubernie kielecka  
i sandomierska zostały połączone w jedną - radomską. Stan ten 
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trwał do 1867 r., kiedy to rozległą gubernię radomską podzielono na 
dwie: kielecką i radomską. Wtedy to Opatowiec znalazł się w grani-
cach powiatu pińczowskiego w guberni kieleckiej. 
   Opatowiec był nadal miastem prywatnym. Jako właściciel 
pojawia się w dokumentach z 1810 r. Jan Chwalibóg i był nim do 
swej śmierci w 1824 r. Jego sukcesorką do 1837 r. była żona Justyna  
z domu Suchecka. W 1838 r. właścicielem miasta został  
W. Janczewski, a po nim (1852?) Jaraczewska, zaś w latach 1860-1865 
Romuald Gostkowski. 
   W okresie Księstwa Warszawskiego Opatowiec przed-
stawiał obraz miasta zrujnowanego nadmiernymi podatkami,  
a przede wszystkim wojnami i częstymi przemarszami wojsk 
oraz ich stacjonowaniem. Szczególnie dotkliwym dla miesz-
kańców miasta był w 1809 r. postój aż 1200 osobowego oddziału 
wojsk rosyjskich przez okres 12 tygodni. Tragiczną sytuację mia-
sta i jego mieszkańców opisała Justyna Chwalibóg: Podczas poby-
tu wojska domy nasze rujnowali, zrządziwszy pożar, który je pochłonął.  
Uciążliwy kwaterunek majątek nasz uszczuplił, nieludzkie obchodzenie 
się tychże, żony nasze i córki przymusiło do chronienia się przed napaścią 
i gwałtem barbarzyńców, przez to spóźniona robota w polach.
   Wspomnianemu pożarowi uległo 9 domów i dwie stodoły. 
Bezpośrednie wydatki na rzecz stacjonującego oddziału wojsk ro-
syjskich i przemaszerowujących przez miasto oddziałów austriac-
kich kosztowało mieszczan 5000 zł. W następnym, 1810 r. w wyniku 
epidemii padło w mieście 500 sztuk bydła.
   Trudności miasta pogłębiały coroczne wylewy Wisły  
i Dunajca oraz wspomniane podatki na rzecz państwa. O ich ulgę 
zabiegali mieszkańcy ale bezskutecznie, w 1811 r.podkreślając  
w suplikach kierowanych do ministra spraw wewnętrznych, że po-
myślnie rozwijające się za królów polskich miasto, teraz tropione 
jest ciągle nieszczęśliwościami różnymi, jak to wojnami, kilkunastu w 
przeciągu lat piętnastu ogniowymi pożarami, ledwie teraz rachuje 79 do-
mów, warsztaty i klasa rzemieślników, ustały jarmarki i targi upadły, 
ciężary zaś i podatki zostały. 
   W 1820 r. wszczęty został przez mieszkańców Opatowca pro-
ces przeciwko dziedzicowi Janowi Chwalibogowi o propinację,  

W czasie zaborów



78

przywileje oraz fundusze miasta. Decyzją z 26 listopada 1821 r. Komisja 
Spraw Wewnętrznych odrzuciła pretensje miasta, przyznając właści-
cielowi propinację, przewóz na Wiśle oraz prawo połowu ryb. 
   Natomiast kolejny spór o przewóz na Wiśle, należący do 
mieszczan w świetle przywileju królewskiego z 1667 r. został roz-
strzygnięty na korzyść miasta.
    Przedmiot sporów stanowiły także dochody z jarmarcznego, 
które miasto ściągało na mocy przywilejów z 1470 i 1639 r. oraz kopyt-
kowego (na podstawie przywileju z 1566 r.). W uwagach odnośnie tych 
spraw komisarz obwodu miechowskiego Michał Szymański podkre-
ślał w 1822 r., że nastąpił znaczący upadek miasta w okresie ostat-
nich lat. W jego ocenie właściciele zbyt rygorystycznie egzekwowali 
czynsze i daniny, a ograniczone dochody kasy miejskiej uniemożli-
wiały realizację przedsięwzięć zmierzających do podniesienia sta-
nu gospodarczego miasta. O postępującym załamaniu się dochodów 
miasta świadczy fakt, iż w 1809 r. miało ono 6606 zł. dochodu, zaś  
w 1822 r. już tylko 2370 zł (wg Henryka Pomykalskiego).
   Dochody właściciela Opatowca w latach 20-tych XIX w. ule-
gły poważnemu ograniczeniu. Na fakt ten zasadniczo  wpłynęło 
zniesienie komory celnej, a z nią likwidacja przewozu na Wiśle, któ-
ry przynosił właścicielowi miasta niegdyś około 2000 zł. rocznie. 
Wybudowane dawniej domy zajezdne z myślą o przejeżdżających 
zza Wisły straciły swoje znaczenie z uwagi na zupełne ograniczenie 
handlu z Austrią, podobnie dom komory głównej. W takiej sytuacji 
budynki te nie przynosiły dochodów, tylko dodatkowo obciążały 
skromny budżet właściciela. 
 Zdaniem właściciela miasta z 1812 r., jedną z przyczyn unie-
możliwiających żywszy rozwój miasta były nadużycia popełniane 
przez burmistrza i cechy. Polegały one na nieprawnym pobieraniu 
opłat i danin w naturze od przyjeżdżających na targi i jarmarki kup-
ców i rzemieślników. Na mocy przywilejów cechy (kowalski, kra-
wiecki, kuśnierski, piekarski, szewski oraz rzeźniczy) miały od za-
miejscowych rzemieślników, zgodnie z ustalonymi przez siebie tary-
fami, określone dochody z targowego i jarmarcznego.
   Szczupłość dochodów miejskich często nie wystarczająca na 
utrzymanie administracji miasta groziła w 1838 r. przesunięciem 
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Opatowca do grupy osad. Decyzją rządu gubernialnego krakowskie-
go z dnia 17 IX 1838 r. mieszkańcy Opatowca zobowiązani zostali do 
dodatkowej opłaty na rzecz kasy miejskiej. W przypadku odmowy 
miastu groziła utrata praw miejskich. Warto dodać, że jego dochody 
w tym roku wynosiły 2332 zł, natomiast wydatki 2074 zł. Niezbędne 
oszczędności uzyskano z ograniczenia wydatków na rzecz administra-
cji, przy czym burmistrza zobowiązano do opłacenia lokalu z wła-
snej pensji, a aresztowanych rozmieszczono po domach mieszczan, 
natomiast stróżowi płacono ze specjalnie zbieranej na ten cel składki  
(72 zł), dodając mu z funduszy miasta jeszcze 28 zł za pełnienie obo-
wiązków policjanta. 
   Trudności z uzyskaniem niezbędnych środków finansowych na 
utrzymanie funkcji miasta, spadek liczby ludności w latach 1822-1863 
i zdecydowanie rolniczy charakter zajęć mieszkańców sprawiły, że na 
tle porównawczym miast guberni kieleckiej, a później radomskiej - 
Opatowiec należy zaliczyć do najmniejszych i najbiedniejszych miast. 
Taka pozycja miasta obok skomplikowanych kwestii własnościowych 
była przede wszystkim wynikiem niekorzystnego położenia na samej 
granicy Imperium Rosyjskiego, odcinającej miasto od naturalnego za-
plecza, jakim był rejon ujścia Dunajca do Wisły, a przede wszystkim 
od Krakowa i Małopolski (wg Henryka Pomykalskiego).
   W latach 30-tych XIX w. Opatowiec znalazł się na trasie bu-
dowanego wówczas traktu bitego II rzędu. Trakt ten prowadził  
z Radomia do Kielc, skąd jego odgałęzienie przez Stopnicę, Nowy 
Korczyn, Opatowiec, Koszyce dochodziło do Krakowa, będącego do 
1846 r. Wolnym Miastem. Miało to duże znaczenie, gdyż trakt połu-
dniowy przez Wisłę , ze względu na granicę, nie był często używany. 
   Wisła, która za czasów Polski przedrozbiorowej stanowiła 
główną arterię komunikacyjną, podzielona między trzema państwa-
mi stopniowo traciła swe znaczenie. Drogi wodne wykorzystywa-
no nadal, lecz w mniejszym stopniu. Ich zły stan oraz bariery celne 
nie sprzyjały rozwojowi komunikacji wodnej. Większe zainteresowa-
nie drogami wodnymi nastąpiło w okresie formowania się przemysłu  
w latach 1815-1870, gdyż były one nadal najtańszym środkiem trans-
portu. Trzeba tu dodać, że od 1809 r. Opatowiec znów stał się mia-
steczkiem nadgranicznym i był nim do I wojny św.
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   Granicy rosyjsko-austriackiej po stronie rosyjskiej chroniły 
formacje graniczno-celne, a od stycznia 1851 r. w ich miejsce rozmiesz-
czono straż graniczną, a od 1889 r. była to XV Nowobrzeska Brygada 
Straży Granicznej pełniąca służbę na odcinku od Michałowic  
k. Krakowa po Opatowiec, ze sztabem w Nowym Brzesku, gdzie na 
potrzeby Straży Granicznej wzniesiono lub przystosowano szereg 
obiektów: budynek dowództwa straży, koszary, plac apelowy, staj-
nie, więzienie i cerkiew. 
   W latach 20-tych XIX w. na Wiśle pojawiły się statki parowe. 
Zwiększony ruch na wodach stał się mniej bezpieczny, dlatego w 1843 r.  
Dyrekcja Ubezpieczeń postanowiła wprowadzić ubezpieczenia 
spławów. Na trasie od Opatowca do Warszawy mieli być ustawie-
ni doświadczeni retmani, opłacani przez Dyrekcję, czuwający nad 
bezpieczeństwem żeglugi. Dla poprawy żeglowności w l. 1853-1866 
wybudowano na Wiśle szereg tam pod Igołomią, Piotrowicami, 
Opatowcem i Nowym Korczynem. Roboty prowadzone na rzece 
wykonywano kosztem właścicieli terenów, zaś część wydatków po-
krywał rząd. Przy budowie tamy uczestniczyły całe wsie, wykonując 
roboty szarwarkowe, kosztorys robót przewidywał na każdy sążeń 
sześcienny tamy 42 sztuki faszyn po 9 stóp długich, po jednej stopie 
u spodu grubych; 10 sążni podłużnych kiszek po 4 cale grubych, na 
które potrzeba 6 sztuk faszyn, jedna wiązka witek do wiązania ki-
szek (po 120 sztuk prątków); 60 sztuk palików po 3-4 stopy długich  
i 2-3 cale grubych; 1/3 - 1/2 sążnia sześciennego ziemi lub piasku. 
   Rozwojowi stosunków handlowych Galicji z Królestwem dro-
gą wodną sprzyjać miało ustanowienie komór celnych. W 1852 r. 
rząd austriacki wystąpił do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych 
Królestwa Polskiego z projektem ustanowienia komory celnej  
w Opatowcu w miejsce istniejącego tam przykomorka celnego klasy 
II. Komora celna w Opatowcu miała otrzymać prawo pobierania cła 
wchodnego od win austriackich.  Propozycja ta, według naczelnika po-
wiatu miechowskiego, była korzystniejsza dla Austrii niż dla Królestwa 
Polskiego. Z Królestwa do Austrii sprzedawano wyłącznie zboże,  
a przykomorek w Opatowcu był do tego uprawniony. Ustanowienie 
tam komory wcale albo mało zwiększy ruch handlowy.
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   W 1849 r. nastąpił fakt wyjątkowy w tysiącletnich dziejach 
Opatowca. Tam, gdzie przez szereg stuleci funkcjonował przewóz 
przez Wisłę i Dunajec, wybudowano w celach strategicznych most. 
Po tym moście przeprawiał się rosyjski korpus feldmarszałka Iwana 
Paskiewicza, podążający na Węgry w celu stłumienia trwającego tam 
od 1848 r. powstania. Jak długo ten most funkcjonował, niestety, nie 
wiadomo.
   Opatowiec, przez omawiany okres był małym, nadgranicznym 
miasteczkiem o zabudowie w całości drewnianej, w którym głównym 
zajęciem ludności było rolnictwo.
   Dotkliwe straty poniosło rolnictwo Opatowca w 1811 r.  
Na skutek powodzi i zmiany koryta Wisły oraz Dunajca uległo likwi-
dacji kilkanaście domów oraz przemieszczenie na prawy brzeg Wisły 
około 100 mórg ziemi uprawnej. Na skutek przekopania nowego koryta 
Wisły na jej prawym brzegu pozostało 50 mórg opatowieckiego błonia.
   Z początkiem lat 20-tych XIX w. mieszczanie opatowieccy 
utrzymywali się z rolnictwa, rzemiosła oraz z handlu. Według oceny 
burmistrza miasta nie oddają się jednej pracy. 
   Pastwisko znajdujące się na prawym brzegu Wisły było 
przez kilkadziesiąt lat użytkowane przez mieszczan opatowieckich.  
W celu przeprawy przez rzekę i dozorowania bydła podczas wypasu 
miasto utrzymywało przewoźnika. Wybudowano dla niego chałupkę 
oraz wydzielono z ogólnego areału pastwiska kawałek gruntu na mały, 
warzywny ogródek.
   Najprawdopodobniej w latach 30-tych XIX w. po regula-
cji Wisły pastwisko ponownie znalazło się na lewym brzegu Wisły. 
Użytkowany przez przewoźnika w samym środku pastwiska grunt 
poszerzony do sześciu mórg stał się własnością dominium miasta. 
Jan Chwalibóg, właściciel miasta w latach 40-tych XIX w. podzielił 
ten grunt między pięciu pańszczyźnianych zagrodników. Bezprawna, 
zdaniem mieszkańców miasta, decyzja „spowodowała kolejny kon-
flikt między właścicielem miasta, chłopami i mieszczanami”. Spór 
między miastem a jego właścicielem o grunty orne w środku pastwi-
ska trwał jeszcze w 1864 r. (wg Henryka Pomykalskiego).
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 Statystyki z pierwszej ćwierci XIX w. wykazują tendencję malejącą

Populacja	miasta	Opatowiec

rok domy ludność
1808 104 661
1810 95 623

1825 86 602(w tym 43 żydów)

 
 W następnych ćwierciach XIX w. zarówno w zabudowie jak 
i zaludnieniu widzimy nadal tendencję malejącą. Gdy w 1827 r.  
w Opatowcu jest 90 domów, to w 1863 r. tylko 63. Wszystkie budynki 
były drewniane.
   Podobny proces dotyczył ludności: w 1827 r. - 590 mieszkań-
ców, w 1846 r. - 715, w 1857 r. - 447, w 1863 r. - 413.
   Pewnego rodzaju miarą upadku Opatowca był fakt, że zwy-
czaj odbywania targów w Wiślicy wyeliminował ościenne miasta  
z funkcji punktów wymiany handlowej. Dotyczyło to takich miast, 
jak Opatowiec, Koszyce, Nowe Brzesko, Stopnica (miasto po-
wiatowe), Oleśnica, Pacanów, a nawet Skalbmierz i Działoszyce, 
uchodzące za zasobniejsze miasta.
   Dochody kasy miejskiej Opatowca kształtowały się następu-
jąco: w 1843 r.- 285 rubli srebrnych, w 1850 r.- 261 rubli srebrnych  
w 1863 - 534 rubli srebrnych.       
   Trzeba tu dodać, że w guberni radomskiej były wówczas 
miasta o dochodach nie przekraczających 200 rubli srebrnych, np. 
Białobrzegi, Bogoria, Książ Wielki, Kurozwęki i Lipsko.
   Wiosną 1861 r. w Królestwie Polskim rozwinął się wyjątkowo 
aktywny i szeroki ruch chłopski, polegający na odmowie wykonywa-
nia pańszczyzny. Powodem był ukaz carski z 19 lutego (3 marca) 1861 r. 
o wyzwoleniu chłopów z poddaństwa w Cesarstwie Rosyjskim, któ-
ry nie dotyczył jednak terenów Królestwa Polskiego. 
   Jedno z pierwszych ognisk protestu chłopskiego rozpaliło 
się w Jurkowie koło Wiślicy w majątku Jastrzębskich, gdzie chłopi  
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odmówili odrabiania pańszczyzny. Tydzień później - 9 kwietnia 1861 
r.  podobne wydarzenia miały miejsce w Ksanach i Probołowicach 
w majątku Fryczów. W tej sytuacji naczelnik powiatu miechow-
skiego przystąpił do energicznej pacyfikacji najgroźniejszych 
ośrodków ruchu przy pomocy wojska. Wojsko wkroczyło do 
Złotej, Pełczysk, Ksan i Bejsc. We wszystkich wsiach postępowa-
no podobnie. Na teren opornych wsi zjeżdżał naczelnik powiatu 
z dwiema rotami wojska. W jego groźnej obecności próbowano 
najpierw perswazji, a ponieważ to nie pomagało, stosowano pu-
bliczną chłostę przywódców. Ale i ten środek zawodził. Dopiero 
interwencja dziedziców, przestraszonych oporem i determinacją 
chłopów powodowała zawarcie układów, na mocy których likwi-
dowano pańszczyznę. Najważniejszym i najtrwalszym był ruch  
w dobrach Czarkowy u hrabiów Pusłowskich. Najaktywniejszym był 
tu włościanin Pacoch z Ksan, a także Baltazar Kopeć, także z Ksan.  
W Ksanach ustalono straż która broniła najemnikom dostępu do 
pól dworskich. Istniało porozumienie między chłopami dóbr Ksany, 
Bejsce, Podolany, Czarkowy i innych. W Ksanach chłopi oświadczy-
li, że grunty są ich własnością i nie zgodzili się na proponowany 
czynsz. Wrzenie we wsi rozładowały dopiero reformy powstańczego 
Rządu Narodowego z 1863 r. oraz ukaz carski z 1864 r.
   Mieszkańcy Opatowca byli także świadkami wydarzeń po-
wstania styczniowego 1863 r. Ludomir Grzybowski tak pisze o tym 
w swym pamiętniku, prezentując odwrót gen. Mariana Langiewicza 
po bitwie pod Grochowiskami w marcu 1863 r.
   Ale wracam do Opatowca, gdzieśmy dla wypoczynku i powzię-
cia jakiego postanowienia zatrzymali się. Otóż w parę godzin po naszym 
przybyciu dano znać, że nieprzyjaciel idzie za nami. Popłoch się zrobił 
nadzwyczajny i cały oddział zebrawszy się wymaszerował nad Wisłę. Tu 
dopiero był widok okropny, wszyscy bowiem chcieli się przeprawić przez 
Wisłę do Galicji. Promy, na których się przejeżdżało, były trzy, ale jeden 
dobijał już z powstańcami do brzegu galicyjskiego, drugi był na środku 
Wisły również już z powstańcami, trzeci niedawno wprawdzie odbił od 
brzegu, ale tak przepełniony żołnierzami i już daleko na wodzie. Krzyki roz-
paczliwe podniosły się, aby dawali promy, lecz były to głosy wołającego na 
puszczy, bo o tym, aby promy z powrotem wróciły po ludzi, zanim nieprzy-
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jaciel nadciągnie, mowy nie było. Więc wszyscy biegali ponad Wisłą w tę  
i ową stronę, nie wiedząc, co począć. Znalazł się jeden z powstańców, który 
widać w chęci dogonienia ostatniego promu, zrzuciwszy z siebie wierzch-
nią odzież rzucił się  do Wisły i rzeczywiście upłynął kilkaset kroków, ale 
widząc niepodobieństwo przepłynięcia  wpław zawrócił, chcąc dopłynąć  
z powrotem do brzegu. Siły go widać opuściły, czy kurczy dostał, bo woda 
jak w marcu musiała być bardzo zimna i na naszych oczach utonął. Ten 
wypadek takim panicznym strachem ogarnął wszystkich, że uciekał, gdzie 
kto mógł, a nie było nikogo, który by zawołał: „Stój, formuj się do szeregu”.  
I przekonany jestem, że jeżeli nie wszyscy, to większa część byłaby usłucha-
ła tego głosu, tak zaś bez wodza, bez żadnej, że się tak wyrażę, opieki, bez 
dodania otuchy czy przykładu odwagi, uchodzili, gdzie kto uważał. Jedni 
w stronę Brzeska, drudzy ku Nowemu Miastu Korczynowi, inni wracali do 
Opatowca. Słowem, biegaliśmy jak szaleni, bez planu, prawie bez myśli.
   Ja z kolegą Czaplickim (bo trzeci nasz towarzysz, Malarski,  
z którym razem wstąpiliśmy do powstania, tak się w tym tumulcie za-
wieruszył, że odnaleźć go nie było można) poszliśmy ku Winiarom w celu 
wynalezienia promu lub łódki dla przeprawienia się do Galicji. Szliśmy tak 
drogą ponad Wisłą, a doszedłszy do jakiejś maleńkiej wioski, powiedziano 
nam, że jest tu chłop, któren na swojej łódce przewozi podróżnych. Chłop 
ten znajdował się w karczmie, gdzieśmy się udali. Zastaliśmy tam kilku 
chłopów podpitych, którzy dość groźnie wystąpili przeciwko nam, a na 
propozycję przewiezienia do Galicji, ów właściciel łódki odezwał się: - Jo 
bym wos przewiózł, a co wy za jedni? - woła podpity. - Bo jak nie, to was 
przewiążewa i odstawiewa, gdzie potrzeba. I poczęli się do nas zbliżać, wi-
docznie z zamiarem pojmania.
   Miałem pod paltem niewielką krócicę z dwoma lukami, wydoby-
łem więc takową co prędzej i mierząc do najbliżej stojącego, powiedziałem: 
- Którenkolwiek krok postąpi, palnę w łeb. To ich tak zelektryzowało, że 
pocofali się z daleka i poczęli tłumaczyć, że łódką wobec tak wzburzonej 
wody niebezpiecznie jechać i dlatego o przewozie myśleć nie można. 
Stamtąd poszliśmy do Winiar do dworu, lecz tam również ani przy-
jąć, ani żadnej pomocy dać nie chcieli, pokazując z wyniosłości, na jakiej 
dwór stoi, szosę prowadzącą do Buska i do Nowego Miasta Korczyna, 
a na niej masę wojska ruskiego idącego w stronę Wisły. Nie było rady, 
tylko trzeba się cofnąć i iść w przeciwną stronę. Zeszedłszy znowu nad 
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Wisłę postanowiliśmy ukryć się w wiklach rosnących nad rzeką i czekać 
wieczoru. Wybrawszy miejsce gęsto zarośnięte wikliną, tam ukrywali-
śmy się, a siedząc te kilka godzin w oczekiwaniu wieczoru, zdawało się, 
że miesiące tam przebywamy. Wiatr dość silny i zimny wiał od Wisły. 
Ziemia, gdzieśmy siedzieli, przesiąknięta wilgocią, przy tym głód, doku-
czały nam bardzo, a tu ruszyć się nie było można z obawy, aby kto nie 
zobaczył. Każdy szelest, każdy bałwan wody w Wiśle lecący z szumem 
przerażał, bo nam się zdawało, że kozaki wytropili nasze schronienie 
i już, już nas pochwycą. Nareszcie zaczęło się robić szaro, więc wolno  
i ostrożnie poczęliśmy się zbliżać ku drodze i kiedy się zupełnie ściemniło, 
tą drogą idąc doszliśmy do Czarków. Stróżowi nocnemu w Czarkowach 
kazaliśmy się zaprowadzić do zarządzającego. Zastaliśmy go leżącego  
w ciepłym pokoju, na wygodnej pościeli, a na naszą prośbę o podwodę, sta-
nowczo odmówił, twierdząc, że koni nie ma, że niedawno kozacy odjechali  
i że lada chwila mogą nadjechać. Radził więc, abyśmy się nie zatrzymy-
wali i uchodzili co prędzej. Widząc tak nieludzkie przyjęcie, wypytawszy  
o drogę poszliśmy do Wiślicy.
   Dyktator powstania, gen. Marian Langiewicz po przekrocze-
niu Wisły w Opatowcu 19 marca 1863 r., został aresztowany w Ujściu 
Jezuickim i osadzony w więzieniu w Tarnowie.     
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 Niezwykłe	dzieje	Rogowa

Ze wszystkich wsi należących do gminy Opatowiec swą his-
torią wyróżnia się Rogów. Był siedzibą możnego rodu Hińczów 

(patrz słowniczek biograficzny), podskarbich Królestwa. Rogów był 
też rzecznym portem na Wiśle, z którego spławiano zboże do Gdań-
ska. Znajdował się tu również jeden z najpiękniejszych dworów,  
o którym pisało wielu historyków, w tym m.in. wielcy Aleksander 
Brueckner i Zygmunt Gloger w swych „Encyklopediach Staropol-
skich”. 
   W złotym czasie spławu wiślanego (XVI-XVIII w.) Rogów był 
jednym z portów eksportu zboża do Gdańska i dalej na Zachód 
Europy. Porty, których na Wiśle było kilkanaście, zwano wówczas 
palami (nazwa pochodzi od pali, do których cumowano łodzie).  
W przystani takiej znajdował się spichlerz, bądź kilka spichle-
rzy, często specjalne szopy na pomieszczenie mniejszych statków  
i wszelkich przyrządów do spławu. Wśród wielu spichrzów w por-
cie rogowskim wyróżniał się ogromnych rozmiarów spichlerz 
Łubieńskich z Kazimierzy Wielkiej. Inny spichlerz z Rogowa można 
do dziś oglądać w Muzeum Wsi Polskiej w Tokarni koło Kielc. 
 Nie wykluczone, że istniały tu także inne urządzenia, jak 
obudowane nabrzeże z pomostem ułatwiającym załadunek stat-
ków. Do przystani podwody chłopskie zwoziły w ciągu zimy i lata 
zboże oraz wszelkie towary dworskie. Spław dokonywano różny-
mi typami statków. Najpopularniejszym była szkuta. Był to duży, 
płasko zbudowany statek żaglowy, obsługiwany przez kilkunastu 
ludzi. Ładowność tej jednostki wynosiła ok. 40 łasztów (1 łaszt = ok. 
3 tony).
   W górę rzeki szkuta płynęła na żaglach lub była holowa-
na z pomocą koni. Do tych operacji konieczne było istnienie dróg 
nadrzecznych. Tam, gdzie dróg takich nie było, statki ciągnęli lu-
dzie. Na przykład szkuty i dubasy z ładunkiem drewna do wyrobu beczek 
solnych ciągnęli ludzie z Dzikowa (koło Tarnobrzegu) do Sierosławic koło 
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Koszyc. Ten sposób transportu w górę rzeki stosowano do XIX w., tj. 
do pojawienia się na Wiśle statków parowych.
   Mniejszym statkiem była komięga, przeznaczona do jed-
norazowego użytku. Po osiągnięciu celu podróży rozbierano ją  
i sprzedawano jako drewno. Jeszcze inne statki w spławie, to: byki, 
galary, tratwy i lichtany. Tak, jak i komięgi były one przeznaczone 
do użytku jednorazowego. Spław zaczynał się w marcu, a kończył 
w listopadzie. Kierowali nim szyprowie oraz retmani, znawcy toru 
wodnego i techniki żeglugi. Załogę stanowili flisacy.
   Dwór w Rogowie to klasyczny przykład polskiego budow-
nictwa drewnianego XVII w. Pisali o tym dworze wspomniani już 
Aleksander Brueckner i Zygmunt Gloger, cenną pracę poświęcił mu 
wybitny historyk i konserwator zabytków Tadeusz Szydłowski pt. 
Dwór w Rogowie. Zabytek budownictwa drewnianego XVII w., Warszawa 
1918, dość szeroki opis dworu dał też Maciej Rydel w swej pracy pt. 
Jam dwór polski (Gdańsk 1993), a także ks. Jan Wiśniewski w swej cen-
nej pracy pt. „Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek  
w Pińczowskiem, Skalbmierskiem i Wiślickiem” (Mariówka 1927).
   Ten ostatni tak pisał: „Stary, modrzewiowy pałac w Rogowie to 
zabytek pod względem historycznym i archeologicznym jako też pięk-
ny okaz dawnego budownictwa polskiego. Przed wojną (czyli przed 1914 
r.) jego wnętrze było istnem muzeum przeróżnych pamiątek. Część ich 
ocalono, wiele pokradli i poniszczyli najeźdźcy. Po ich odejściu widzia-
łem tu obraz dewastacji. W 1926 r. powtórnie zwiedzając Rogów, nie 
mogłem pominąć okazji, by nie zwieedzić tej pamiątki otoczonej wień-
cem starych lip i choć pobieżnie nie zanotować paru rzucających się  
w oczy szczegółów. (…) Wspaniałe okazy starodawnych rzeźbą ozdobio-
nych pieców sięgających 1602 r. i w innych pamiątek w ciągu długich 
wieków przechowywały te czcigodne ściany staropolskiego dworca, po 
Hińczach, Firlejach, Wielopolskich, Wodzickich, Potulickich, Ogińskich, 
dziś będących własnością Karola i Janiny z książąt Lubeckich, hrabiów 
Skórzewskich. Po lewej stronie od opisanego pałacu stoi podobna baro-
kowa oficyna murowana, z belką na której jest wyryty rok 1793. Poza 
oficyną widziałem ośmiokątną basztę z cegły, i zabudowania gospodar-
cze. Dokoła rozciąga się piękny, stary park.
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   A Maciej Rydel, znawca tematu, w swej książce pt. Jam dwór 
polski rozszerzał naszą wiedzę o nieistniejącym od stycznia 1945 r. 
zabytku: Dwór drewniany w Rogowie ukończony został w 1685 r., rok 
ten wycięty był na belce stropowej sieni. Jest to ciekawy i słynny przykład 
przechodzenia na nowy program budowlany. Pozostałości starego sposo-
bu rozplanowania dworu widać było w znacznej jego szerokości, tak że 
plan zbliżony był do kwadratu. W związku z tym dwór był trzytraktowy.
   Bogate wnętrza, uzupełniane w XVIII w. nowymi elemen-
tami, czyniły ten dwór - liczący 33 pomieszczenia, w tym 14 na 
mansardowym piętrze - bardzo okazałym. Urozmaicona snycerska 
robota zdobiła ściany i sufity zarówno pokoi, jak sieni. Przy wejściu 
znajdowały się łacińskie napisy, umieszczone tam znacznie później 
niż w XVII w.

    Jeśliś strudzony, zniżą się te progi
    I spoczynek cię czeka
    Jeśliś znękany - rozszerzą się ściany
    I spokój tu znajdziesz.

 Nad drzwiami wejściowymi do salonu natomiast, na drew-
nianej supraporcie napis łaciński głosił:
 Pamięci Hińczy z Rogowa, ongiś kolejno podskarbiego Rzeczypo-
spolitej, kasztelana sieradzkiego, potem sandomierskiego, fundatora para-
fii i pierwszego kościoła w Rogowie, dobrodzieja kanoników regularnych 
kościołów w Krzepicach i Mstowie, który w Roku Pańskim 1439 w oto-
czeniu garstki dworzan króla Władysława III pobił buntownika Spytka  
z Melsztyna w ujściu Nidy i zmusił go do ucieczki.
   Napis ten, prawdopodobnie wykonany w 1 połowie XVIII w., 
podkreśla starożytność miejsca, a mówi o słynnym w historii wyda-
rzeniu, kiedy to zbuntowane przeciw królowi oddziały pod wodzą 
Spytka z Melsztyna, pobite zostały w bitwie pod Grotnikami przez 
wojów Hińczy. W bitwie stoczonej 4 maja 1439 r. Spytek z Melsztyna 
zginął. Było to oczywiście, zanim dwór, o którym mowa, powstał. 
Jest natomiast prawdopodobne, że na tym samym miejscu w XIV w. 
było drewniane fortalicjum. Osobą, która dwór rogowski w 1685 r.  
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ufundowała, był Jan Wawrzyniec Wodzicki, żupnik wielicki i podcza-
szy warszawski, ulubieniec króla Jana III Sobieskiego. Jan Wawrzyniec 
Wodzicki w 1683 r. walczył wraz z dwoma synami w odsieczy wiedeń-
skiej i jest bardzo prawdopodobne, że trzem Wodzickim dostała się 
całkiem niemała część łupów wojennych. Wystarczyło wszakże na za-
kup pałacu Krzysztofory w rynku krakowskim, a następnie kilku wsi, 
z których jedną był Rogów. Później właścicielami dworu (wraz z zie-
mią oczywiście) byli biskup Michał Wodzicki - syn Jana Wawrzyńca, 
jego brat Piotr, a od 1770 r. syn Piotra - Eliasz Wodzicki. To jemu praw-
dopodobnie zawdzięczał dwór bogatą dekorację wnętrz. 
   Kres istnienia dworu rogowskiego nastąpił w wyniku pożaru 
wznieconego przez żołnierzy Armii Czerwonej. 
   Autor Kroniki Rogowa Władysław Brodko, który wychował 
się i mieszkał w sąsiednim Wyszogrodzie  i zwiedzał dwór wielo-
krotnie, daje nam szczegółowy opis sławnego dworu rogowskiego: 
Był to budynej jednopiętrowy, wybudowany z modrzewia, z zewnątrz 
otynkowany. Był w kształcie zbliżonym do kwadratu, gdzieś około 17x18 
m, dwufrontowy. Od strony pn-zach. był główny front, w pośrodku 
był wypuszczony ganek na czterech filarach murowanych, otynkowa-
nych - w górze łukowo zasklepionych. Nade nim znajdował się pokój. 
W pośrodku wejście do głównej sieni wykładanej posadzką z marmuro-
wych płyt czarnych i białych o wymiarach 20x20 cm. Sufit rzeźbiony 
i na ścianach wisiały przeróżne ozdoby, portrety przodków oraz wspa-
niałe obrazy różnej treści. Po obu stronach znajdowały się wejścia do 
pomieszczeń, zaś w samym końcu było wejście do głównej, obszernej sali 
jadalnej.
   W tejże sali u góry zawieszone były dwa drogocenne żyrandole  
z kryształów, w nich umieszczono lampy do oświetlenia; sposobu oświe-
tlenia nie jestem w stanie podać.  Na ścianach bogate dekoracje, zaś 
pośrodku, prawie przez całą salę stał na rzeźbionych nogach stół odpowied-
nio nakryty. Po obu jego stronach były ustawione siedzenia z wysokimi, 
rzeźbionymi oparciami i obite drogocenną, pluszową materią. Z tej sali 
na obydwie strony były podwójne drzwi do salonów. Na lewo znajdował 
się salon w którym wszystko było w kolorze bordowym, a więc ściany po-
malowane w tym kolorze, na podłodze drogocenny, puszysty dywan oraz 
wszystkie do siedzenia służące fotele, krzesła obite pluszowym materia-
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łem tegoż koloru, aby nie czynić kontrastu. Na prawą stronę było wejście 
do salonu może tych samych wymiarów, co salon bordowy, ok. 6x6 m.  
Tu wszystko było w kolorze seledynowym, natomiast pośrodku tej sali 
znajdowało się wyjście przez podwójne, oszklone drzwi na ganek pię-
ciokątny o pięciu filarach, a raczej słupach drewnianych, dołem tylko 
oszalowanych z desek z wejściem z boku. Była to pd-wsch. strona budowli.
   Budynek stał na wysokiej skarpie, gdzieś ok. 18 m tuż nad roz-
pościerającą się równiną, ok. 4 m od brzegu. Tak więc z ganku, jak 
też z wszystkich trzech pokoi rozpościerał się wspaniały widok na 
równinę pokrytą trawą. Nad samym brzegiem Wisły rosły zarośla wi-
kliny, w których gnieździło się mnóstwo różnego ptactwa, szczególnie  
w miesiącu maju słowiki upiększały swym śpiewem to miejsce.
   Oprócz głównych wejść do pałacu, były także wejścia ze szczytów. 
Od strony pd-zach.  były podwójne oszklone drzwi. Wejście to było z przy-
legającego parku - do niewielkiego przedpokoju, a stąd do obszernego pokoju 
sypialnego, w którym także wszystko w jednym stylu. I tak tapetowane ścia-
ny, parawan koło łóżka stojącego pośrodku oraz obicie krzeseł, kanap, zasłon 
na oknach - to wszystko w jednym kolorze z deseniem w kwiaty. Od strony 
pn-wsch. było wejście przez pojedyncze wąskie drzwi oszalowane w kształcie 
jodełki, zaś nad nimi widniała wnęka, a w niej ślicznie wyrzeźbiony, pozłaca-
ny obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej z Wilna.
   Bardzo godna podziwu była także konstrukcja więźby dachowej, 
kryta gontem. Dach ten składał się z dwóch części ze spadem do środka 
i tam był umieszczony odpływ wody deszczowej specjalnym kanałem ze-
wnątrz budynku. Architektem był Francuz, a budowali dwór Szwedzi, byli 
jeńcy, którzy nie byli wykupieni po wojnie z niewoli.
   Nadmienić wypada, że ten unikalny budynek prezentował się 
przepięknie na tle otaczającej go zieleni przyległych drzew parko-
wych. Pod tym pałacem były wybudowane dwie obszerne piwnice 
murowane i zasklepione łukowo. Były one urządzone na wzór po-
koi tak, że w razie silniejszych upałów letnich, żona właściciela tego 
majątku, pani Firlej była takiej tuszy, że ważyła około 300 funtów 
(ok. 150 kg) i często z tych piwnic korzystała.
   W Rogowie bawił król Jan III Sobieski wracając spod Wiednia, 
u swego poddanego Jana Tęgoborskiego. Król chcąc upamiętnić swój 
pobyt w Rogowie pozostawił w kościele parafialnym puszkę z kutego 
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srebra oraz posadził drzewo lipy w przyległym parku. Drzewo to nie 
dobyło do naszych czasów, pomimo, że było ściągnięte żelaznymi 
obręczami - zerwała i powaliła go burza w 1904 r. 
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 Administracja
 Słowniczek	terminów	związanych	z	administracją:

Burmistrz - z niemieckiego burg-meister lub burger-meister, 
zwierzchnik gminy miejskiej lub wiejskiej, jednoosobowy or-

gan wykonawczy gminy miejskiej oraz gminy miejsko-wiejskiej. 
Burmistrz jest również kierownikiem urzędu miasta (lub gminy 
miejsko-wiejskiej). Z mocy ustawy jest też kierownikiem urzędu 
stanu cywilnego, lecz może w swoje miejsce mianować odrębnego 
kierownika tego urzędu, co też z reguły jest praktykowane. 
   W Polsce urząd ten pojawił się w XIII wieku, wraz z roz-
wojem samorządu miejskiego. Burmistrz był przewodniczącym 
rady miejskiej, wybieranym zwykle co kwartał spośród rajców.  
W XIX wieku nastąpiło oddzielenie funkcji burmistrza od funkcji 
przewodniczącego rady miejskiej. Od tej pory przewodniczył on 
kolegialnemu organowi wykonawczemu miasta, zwanemu magi-
stratem lub zarządem miejskim. Niedługo po II wojnie światowej  
w Polsce w 1950 roku urząd burmistrza zniesiono, wraz z całym samo-
rządem terytorialnym. Kompetencje przejęło prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej, a później, po reformie w 1973 roku, naczelnik 
miasta. Urząd burmistrza ponownie ustanowiono po przywróce-
niu samorządu terytorialnego w 1990 roku. Był on wybierany przez 
radę miasta wraz z pozostałymi członkami zarządu miasta. Od 2002 
r. burmistrz (analogicznie wójt i prezydent miasta) jest wybierany 
przez ogół mieszkańców miasta (gminy) w bezpośrednich wybo-
rach powszechnych i jest jednocześnie jednoosobowym organem 
wykonawczym gminy (likwidacja zarządu miasta).

 Naczelnik	gminy	(miasta) -  w latach 1973–1990 jednoosobowy 
organ administracji państwowej oraz organ wykonawczo-zarządza-
jący gminnej rady narodowej. Naczelnik gminy wykonywał swoje 
funkcję przy pomocy podległego mu urzędu gminy oraz kierow-
ników jednostek podporządkowanych gminnej radzie narodowej.  
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W przypadku niemożności pełnienia przezeń obowiązków jego 
funkcję sprawował sekretarz biura urzędu gminy, a od 1983 roku za-
stępca naczelnika.
    Naczelnika gminy powoływał na czas nieokreślony prze-
wodniczący prezydium wojewódzkiej rady narodowej na wniosek 
powiatowej rady narodowej, który ponadto powinien być zaopi-
niowany przez gminną radę narodową. Po likwidacji powiatów  
w 1975 roku naczelników powoływał wojewoda po zasięgnięciu 
opinii gminnej rady narodowej. Ostatni raz tryb powoływania na-
czelników gmin zmieniła ustawa z 20 lipca 1983 roku o systemie rad 
narodowych i samorządu terytorialnego.
    Po reformie administracyjnej Polski w 1975 roku, gdy gminy 
przejęły znaczącą część zadań zlikwidowanych powiatów pozycja 
naczelnika gminy znacząco wzrosła, ponieważ naczelnicy gmin 
ponoszą odpowiedzialność za wszechstronny rozwój gmin jako mi-
kroorganizmów społeczno-gospodarczych, a szczególnie za rozwój 
rolnictwa i gospodarki żywnościowej, pełne i racjonalne wykorzy-
stanie ziemi na cele produkcji rolniczej, efektywne gospodarowanie 
środkami produkcji oraz wykonywanie bieżących zadań produk-
cyjnych w rolnictwie, a także podnoszenie wiedzy i kwalifikacji 
rolników i pracowników rolnictwa oraz zapewnienie sprawnego 
funkcjonowania systemu usług produkcyjnych i socjalnych dla lud-
ności wsi.
   Stanowisko naczelnika gminy zostało zlikwidowane z dniem 
30 kwietnia 1990 roku w oparciu o ustawy uchwalone przez Sejm 
kontraktowy 8 marca 1990 roku. Jednak faktyczne zlikwidowanie 
funkcji naczelnika miało miejsce po ukonstytuowaniu się władz 
samorządowych wybranych w wyborach samorządowych przepro-
wadzonych 27 maja 1990 roku. Jego kompetencje zostały przejęte 
przez wójta.

 Pisarz	 gminny	 (miejski) - w dawnej Polsce sekretarz, no-
tariusz, urzędnik zatrudniony w sądach, kancelarii i administra-
cji cywilnej i wojskowej. W zależności od kompetencji wyróżnia-
no następujących pisarzy: pisarz bartny, pisarz dekretowy, pi-
sarz gminny, pisarz graniczny, pisarz grodzki, pisarz gwarecki,  
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pisarz hospodarski, pisarz kancelarii kanclerskiej, pisarz kanclerza, 
pisarz ławy miejskiej, pisarz marszałkowski, pisarz miejski, pisarz 
nadworny wielki, pisarz olbory(pisarz rejestrujący dochód z krusz-
ców wykopanych z ziemi), pisarz podkomorski, pisarz polny, pisarz 
pułkowy, pisarz radziecki, pisarz sądu wiejskiego, pisarz skarbowy, 
pisarz sztolni, pisarz wielki, pisarz wyroków, pisarz ziemski, pisarz 
żupny.

 Podwójci	- pomocnik lub zastępca wójta. 

 Przewodniczący	 Gromadzkiej	 Rady	 Narodowej - stał na 
czele organu władzy państwowej na terenie gromady, która stano-
wiła najniższe ogniwo administracji państwowej, łączące po kilka 
wsi. Instytucjami pomocniczymi gromadzkiej rady narodowej były 
zebrania wiejskie mieszkańców oraz pełnomocnicy rady. Czynności 
kancelaryjne rady, komisji i prezydium wykonywało biuro gromadz-
kie. Gromadzkie Rady Narodowe działały od 25 września 1954 r. do 
31 grudnia 1972 r. Od 1 stycznia 1973 r. ich zadania przejęły gminy.

 Przewodniczący	 Rady	 Gminy	 (Miasta) - osoba prowa-
dząca obrady rady gminy (miasta) i ją reprezentująca, wybierana 
bezwzględną większością głosów przy obecności ponad połowy 
radnych na pierwszej sesji po wyborach do samorządu.
 W przypadku niewybrania przewodniczącego rozpisywane 
są nowe wybory do rady. W zależności od liczby członków rady, ma 
on od 1 do 3 zastępców. Przewodniczący nie ma wpływu (jak było do 
roku 2002) na wybór wójta, burmistrza, prezydenta i jego zastęp-
ców. Prowadzi kontrolę nad działalnością rady (do najważniejszych 
jej obowiązków należy uchwalanie budżetu) i odpowiada za jej 
działanie w ramach prawa.

 Sekretarz	 gminy - w Polsce wysoki rangą urzędnik samorzą-
dowy, kieruje urzędem – w określonych sprawach wykonuje zadania z 
upoważnienia burmistrza lub wójta – głównie w zakresie spraw organi-
zacyjnych, administracyjnych oraz w dziedzinie zarządzania zasobami 
ludzkimi. Sekretarz nie może być członkiem partii politycznych.
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   Do 31 grudnia 2008 roku sekretarze byli powoływani na 
stanowisko odpowiednio przez radę gminy (miasta). Obecnie są za-
trudniani na podstawie umowy o pracę.
 
 Wójt - z niemieckiego Vogt, urzędnik administracji lokalnej.
   W okresie lokacji miast wójt był to dziedziczny urzędnik, 
stojący na czele miasta lub osady miejskiej lokowanej na prawie 
niemieckim. Był on lennikiem pana miasta, zobowiązanym do kon-
nej służby wojskowej i miał liczne dochodowe przywileje, między 
innymi: 1/6 czynszów, 1/3 kar sądownych, liczne parcele w mieście, 
a także uposażenie gruntowe, czyli wójtostwo. Zasiadał ponadto  
w ławie miejskiej i miał prawo posiadania jatek.
    W XIX wieku i do roku 1950 wójt był urzędnikiem pełniącym 
funkcje wykonawcze w gminie, a od roku 1990 do roku 2002 wójt był 
wybieranym przez radę przewodniczącym zarządu gminy i kierow-
nikiem urzędu gminy.  
   Obecnie w samorządzie wójt pełni funkcję organu wyko-
nawczego gminy obok burmistrza i prezydenta miasta, wykonuje 
uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. 
Z mocy ustawy jest też kierownikiem urzędu stanu cywilnego, lecz 
może w swoje miejsce mianować odrębnego kierownika tego urzę-
du, co też z reguły jest praktykowane.
   Wójt jest funkcjonariuszem publicznym, wybieranym od 
2002 roku w wyborach powszechnych, jego kadencja rozpoczyna 
się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy i upływa z dniem obję-
cia obowiązków przez nowo wybranego wójta. W Polsce wójtem nie 
może być osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego.
    Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swoje-
go zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.

 Sołtys - z niemieckiego Schuldheiss (śledzący winę), Scholtis, 
szoltyz, sprawował na wsi te czynności, jakie spełniał wójt w mie-
ście, zarazem z burmistrzem. W Polsce urząd ten pojawił się wraz  
z kolonizacją niemiecką w XIII w. Początkowo jego rolą było założe-
nie wsi, zwabianie osadników, rządzenie gromadą, za co otrzymywał 
dziedzicznie kilka łanów, karczmę, młyn, dochód z jatki lub kuźni  
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i jedną trzecią opłat sądowych (grzywien), a także wolność od po-
datków i danin. Był jednak obowiązany do służby wojskowej konnej 
z pachołkiem - pełnił więc służbę rycerską, co mu ułatwiało wstęp 
do szlachectwa (skartabellat). Dziedziczny sołtys był niezawisły 
od pana (króla, duchownego czy szlachcica), pilnował samorządu 
gminy. 
   W okresie zaborów i w II RP urząd sołtysa funkcjonował, wy-
bierano go na kadencję 3-letnia. W PRL istniał do 1954 r., a następnie 
w l. 1954-1958 r. zmieniono nazwę na pełnomocnik gromadzkiej rady 
narodowej, od 1958 r. powrócono do nazwy sołtysa. W III RP sołtys 
wybierany jest przez zebranie wiejskie. 

 Zasadźca - z łacińskiego locator, z niemieckiego Schultetus 
(1180 r.), Sculte (1249 r.). 
   W średniowiecznej Polsce (XII i XIII wiek) osoba, która  
w imieniu właściciela ziemi i na podstawie uzyskanego od nie-
go przywileju lokacyjnego na prawie niemieckim zajmowała się 
organizacją prac mierniczych w obrębie zakładanej lub przeloko-
wywanej wsi lub miasta, tworzeniem miejsc do prowadzenia handlu 
(jatek i kramów), oraz sprowadzaniem potrzebnych fachowców  
i osiedlaniem ich na terenie objętym lokacją. Dla wsi najważniejszy 
był młynarz, kowal, specjalista od osuszania gruntów, dla miast rze-
mieślnicy różnych specjalności i kupcy.
   Zasadźca zwykle zostawał sołtysem lub wójtem – pośredni-
kiem między panem feudalnym (właścicielem gruntu) a osadnikami. 
Najczęściej był to człowiek z pewnym doświadczeniem kupieckim, 
koneksjami lub zasługami na dworze właściciela ziemi. Lokatorzy 
(zasadźcy) na ogół wywodzili się spośród średniego i niższego rycer-
stwa oraz patrycjatu miejskiego, w późniejszym okresie mogli nimi 
być też bogaci chłopi, np. dzieci sołtysów, młynarzy.
    Zasadźca pilnował porządku i przestrzegania treści przywi-
leju, na czas wojny musiał się z samopałem lub kuszą stawić, i co 
szóstego kmiecia ze wsi przywieść z widłami, cepem bojowym albo 
pawężą, bywało że wymagano, aby sołtys stawiał się konno z uzbro-
jeniem rycerskim. Zasadźcy zajmowali się zagospodarowaniem 
nieużytków – terenów zalesionych lub podmokłych, a także prze-
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noszeniem już istniejących miejscowości założonych na lokalnym 
prawie polskim na prawo magdeburskie. Osady wtórnie lokowane, 
często powstawały w pobliżu, na nowym, bardziej dogodnym miej-
scu. Budowano je według planu, w zwartym i regularnym układzie.
    Zazwyczaj zasadźca zostawał sołtysem wsi lub dziedzicz-
nym wójtem lokowanego miasta. Dziedziczność tych stanowisk 
stopniowo była likwidowana, w miastach wprowadzono obieralne 
samorządy, a na wsiach, po wykupieniu, pan nasadzał swojego za-
ufanego człowieka. W 1311 r. w Krakowie, po buncie wójta Alberta, 
Władysław Łokietek po raz pierwszy w Polsce zlikwidował stanowi-
sko dziedzicznego sołtysa, przejął jego dochody i ustanowił sołtysa 
mianowanego. Przewiny sołtysa mógł sądzić sąd leński złożony  
z pana i kilku okolicznych sołtysów.
    Sołtys po okresie wolnizny, zgodnie z ustaleniami zawarty-
mi w dokumencie lokacyjnym, zajmował się ściąganiem należnych 
panu z tytułu gospodarowania na jego ziemi podatków (w naturze 
lub pieniądzu). Wraz z kilkoma mieszkańcami wsi w charakterze 
ławników posiadał też lokalny przywilej sądowniczy. Zwykle miał 
prawo zatrzymać  czynszu i ⅓ kar sądowych. O ile zwykłej rodzinie 
chłopskiej przydzielano zwykle jeden łan ziemi, zasadźcy sołtyso-
wi należały się dwa. Jako pierwszy mieszkaniec mógł wybrać sobie 
najlepsze kawałki ziemi pod względem urodzajności lub możliwo-
ści przyszłego wykorzystania, np. przy rzece, gdzie łatwo można 
było zbudować młyn, lub przy drodze, gdzie można było zbudo-
wać karczmę. Były to inwestycje kosztowne, ale bardzo dochodowe. 
Bogacąc się, mógł kupować ziemię i kolejne przywileje dla swoich 
dzieci. Jeśli brakło mu pieniędzy, mógł sprzedać lub wydzierżawić 
prawo do budowy młyna czy karczmy. Również przysługującą mu 
ziemię mógł dzierżawić, a nawet odsprzedać sam przywilej sołty-
sowania. Mając wolny czas i pieniądze, mógł zajmować się inną 
lokacją. W dokumentach lokacyjnych różnych miejscowości często 
spotyka się te same nazwiska zasadźców.
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   Opatowiec	-	administracja

W 1869 r., stosując się do postanowień carskiego ukazu z dnia 
1 czerwca tr. Komitet Urządzający Królestwa Polskiego ode-

brał 34 miastom guberni kieleckiej prawa miejskie, zamieniając je 
na osady, a w praktyce na duże wioski. W powiecie pińczowskim, 
utworzonym 1 stycznia 1867 r. miastami przestały być Koszyce, Opa-
towiec, Skalbmierz i Wiślica, a pozostały nimi jedynie Pińczów  
i Działoszyce.
   W rezultacie tych zmian na terenie powiatu piń-
czowskiego znalazło się 22 gminy wiejskie. Były to: Bejsce, 
Boszczynek, Chotel Czerwony, Chroberz, Czarkowy, Czarnocin, 
Dobiesławice, Drożejowice, Filipowice, Góry, Kazimierza 
Wielka, Kościelec, Książnice Wielkie, Nagorzany, Opatowiec, 
Pińczów, Sancygniów, Topola, Winiary Wiślickie (do 1885, po-
tem zlikwidowana), Wawrowice, Zagość i Złota.
   Warto tu przypomnieć nazwiska burmistrzów, wójtów, 
naczelników, przewodniczących, sekretarzy, pisarzy gminy i in-
nych wysokich rangą urzędników miasta i gminy Opatowiec:

Włodarze i ważniejsi urzędnicy Opatowca

lata urzędowania Imię, nazwisko, funkcja
1750 Józef Uznański burmistrz
1755 Michał Janicki burmistrz
1811 J. Ratowski burmistrz

1811-1813 Jan Ksawery Szeter burmistrz
1813-1814 Jan Chwalibóg burmistrz
1814-1815 Ignacy Tarnowski burmistrz
1816-1823 Adam Kroczewski burmistrz
1823-1825 Andrzej Śliwkiewicz burmistrz
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Włodarze i ważniejsi urzędnicy Opatowca
1825-1828 Franciszek Jabłoński burmistrz
1829-1834 Kazimierz Wąsikiewicz burmistrz

1834 Andrzej Linczowski burmistrz
1834-1843 Seweryn Krasuski burmistrz

1843 Rajmund Wojakowski burmistrz
1847 Leopold Gruszczyński burmistrz
1858 W. Krawczyński burmistrz

1862-1864 Heller burmistrz
1864-1866 Błędowski burmistrz
1866-1867 Wincenty Koźmiński burmistrz
1877-1888 Kazimierz Widłak wójt
1888-1896 Wincenty Misiak wójt
1888-1892 Jan Szarski pisarz
1888-1896 Andrzej Szałach pisarz
1896-1902 Tomasz Tomal wójt
1896-1902 Antoni Kozieł pisarz
1902-1909 Stanisław Gawlik wójt
1902-1906 Cezary Nowakowski pisarz
1903-1904 Ignacy Bartosiński sektretarz
1904-1909 Franciszek Sobczyk zastępca wójta 

i kasjer Kasy Oszczędnościowej
1906-1909 Jan Juszczyński pisarz i kasjer Kasy 

Oszczędnościowej
1909 - 1913 Tomasz Madej wójt i kasjer Kasy 

Oszczędnościowej 
1909-1912 Jan Widłak zastępca wójta
1909 - 1912 Feliks Cugowski pisarz i kasjer 

Kasy Oszczędnościowej ur. 1852 - 
zm. 1918. W 1890 r. oż. z Salomeą 
z d. Stanowska (1858-1918)

1912-1914 Jan Juszyński pisarz
1913 Jan Markowski sekretarz
1914 vacat wójt
1914 Jan Widłak zastępca wójta
1914 Jan Juszyński pisarz
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Włodarze i ważniejsi urzędnicy Opatowca
XII 1918 - 4 III 

1920
Jan Krupa wójt

XII - 1918 Walenty Bajka z Rogowa podwójci 
III 1920 - 1923 Walenty Bajka z Rogowa wójt

I VII 1922 Fortunat Piechowski pisarz
1922 Wincenty Rydlewski kasjer

1923 - 1926 Wincenty Ryczek wójt
1926 - 1934 Franciszek Wiącek (ur. 1884 r.) wójt

1926 Franciszek Wiącek podwójci
1934 Jan Sekuła podwójci

1939-1944 Jan Kasperek wójt gmiy
1939- 1944 Paweł Walocha sekretarz

1944 Paweł Walocha sekretarz gminy
I 1945 - V 1946 Ludwik Sobczyk wójt

VIII 1945 Tomasz Zuwała przewodniczący GRN
X 1945 Jan Sekuła przewodniczący GRN

III 1945 - V 1946 Kazimierz Dąbrowski podwójci ur. 
1887 w Królewicach

1945-1947 Paweł Walocha sekretarz, ur. 1896 
w Jurkowie, przeszedł do gminy 
Czarkowy

V 1946 Kazimierza Dąbrowski wójt
V 1946 - VI 1947 Kazimierz Zossel, ur. 1889 prze-

wodniczący GRN
1947 Irena Kucięba kancelistka (od1942)

VI 1947 - X 1947 Kazimierz Zossel podwójci
VI 1947 Ignacy Rutkowski, przewodniczący 

GRN
X 1947 - VII 1948 Kazimierz Zossel przewodniczący 

GRN
VII 1948 - 17 IX 

1966
Józef Grela przewodniczący GRN

1964 Irena Domagalska sekretarz
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Włodarze i ważniejsi urzędnicy Opatowca
17 IX 1966 - 1972 Stanisław Kardaś przewodniczący 

GRN
1 I 1973 powstają gminy

1 I 1973 - 1990 Henryk Barański, naczelnik gminy
1973 Ryszard Kałat sekretarz
1973 Stanisław Zięba przewodniczący 

GRN
1973 Józef Bogal zca przewodniczącego 

GRN
XII 1973 - 28 IX 

1975
 Zygmunt Dybała przewodniczący 
GRN

XII 1973 Jan Musiał zca przewodniczącego 
GRN

XII 1973 Józef Bogal zca przewodniczącego 
GRN

1974-1975  Janusz Beruś sekretarz
1975 - 1979 Adam Haruza sekretarz

28 IX 1975 - 10 
III 1981

Kazimierz Zuchowicz przewodni-
czący GRN

1979-1981 Maciej Kuźmiński sekretarz
10 III 1981 Zygmunt Dybała przewodniczący 

GRN
10 III 1981 Stanisław Zięba wiceprzewodni-

czący GRN
1982-1988 Stanisław Rybak sekretarz
29 VI 1984 Zygmunt Dybała, przewodniczący 

GRN
29 VI 1984 Tadeusz Adamczyk zca przewodni-

czącego GRN
1988 - 1989 Maria Dybała sekretarz
1989 - 1990 Ryszard Kłos sekretarz

19 VI 1988 - 1990 Zygmunt Dybała przewodniczący 
GRN
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Włodarze i ważniejsi urzędnicy Opatowca
19 VI 1988 Tadeusz Adamczyk zca przewodni-

czącego GRN
19 VI 1988 Andrzej Malec zca przewodniczą-

cego GRN
1990 - 1994 Bogusław Makuch przewodniczący 

Rady Gminy
1990-2013 Bożena Zbertek, sekretarz
1990-1994 Władysław Majka wójt
1994-1998 Ryszard Kłos przewodniczący Rady 

Gminy
1994-2010 Henryk Barański wójt
1998-2002 Andrzej Malec przewodniczący 

Rady Gminy
2002 - 2006 Andrzej Malec przewodniczący 

Rady Gminy
2006-2010 Andrzej Malec przewodniczący 

Rady Gminy
2010 - 2018 Sławomir Kowalczyk - wójt
2010 - 2014 Michał Szczerba przewodniczący 

Rady Gminy
2014-2015 Hubert Krupa sekretarz
2014-2018 Andrzej Malec przewodniczący 

Rady Gminy
2015 -  nadal Łukasz Marzec, sekretarz

2018-2023 Henryk Kryca przewodniczący 
Rady Gminy, z tym, że od 1 I 2019 
przewodniczącego Rady Miejskiej

2017 - nadal Łukasz Marzec, zastępca wójta, 
obecnie zastępca burmistrza

Od 1 I 2019 - 
nadal

Sławomir Kowalczyk burmistrz 
miasta i gminy
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   Gmina Opatowiec utworzona została w 1864 r., miasto 
Opatowiec początkowo nie wchodziło w skład gminy, stanowiąc  
oddzielną jednostkę administracyjną.
   1 I 1867 r. gminę Opatowiec przemianowano na gminę Rogów. 
W czerwcu 1869 (w rzeczywistości od 1 I 1870)  miasto Opatowiec 
straciło prawa miejskie i zostało włączone do gminy Rogów, ale już 
w l. 70-tych XIX w. z powrotem występuje gmina Opatowiec. 
   W 1890 r. gminę Opatowiec zamieszkiwało 2724 osoby.    
   W 1925 r. na terenie gminy Opatowiec znajdowały się wsie: 

wieś ilość domów katolików żydów
Opatowiec 122 596 166
Chrustowice 11 67 -
Chwalibogowice 66 375 1
Kęsów 17 145 8
Klonna 11 62 -
Kobiela 22 185 -
Korczyn Podu-
chowny

39 223 -

Korczyn Stary 47 315 -
Kraśniów 25 164 -
Ksany 99 545
Mistrzowice 26 193
Podskale 41 249 6
Pruska 6 28
Rogów 66 465 13
Senisławice 55 377 -
Urzuty 33 265 -
Winiary Dolne 31 198 -
Winiary Górne 11 74 -
Winiary Wiślickie 2 32
Wyszogród 17 117 -
Zawodzie 26 162 -
Żukowice 25 169 -
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   W wyniku zmian administracyjnych kraju w okresie od 25 
IX 1953 do 31 XII 1972 r. funkcjonowała jednostka administracji 
pod nazwą Gromadzka Rada Narodowa Opatowiec. W jej skład 
wchodziły wsie: Chrustowice, Kobiela, Mistrzowice, Podskale, 
Opatowiec, Rogów i Wyszogród. Od 1 I 1960 r. do gromady dołączo-
no wsie Chwalibogowice, Ksany i Senisławice. Przewodniczącym 
GRN był Józef Grela, sekretarzem Irena Domagalska, agro-
nomem gromadzkim Krystian Przebieracz, zootechnikiem 
Stanisław Jachna. Z dniem 1 I 1973 r., po kolejnej zmianie admi-
nistracji kraju, GRN Opatowiec weszła w skład nowoutworzonej 
Gminy Opatowiec z naczelnikiem na czele, którym został Henryk 
Barański. 

   Chwalibogowice
   Wieś w gminie Opatowiec, lecz w 1953 r. w wyniku zmian 
administracyjnych kraju stała się siedzibą Gromadzkiej Rady 
Narodowej Chwalibogowice i była nią od 25 IX 1953 do 21 XII 1959 r. 
W skład gromady wchodziły trzy wsie: Chwalibogowice, Ksany  
i Senisławice. 

   Korczyn	Stary	i	Korczyn	Poduchowny
   Wieś w gminie Opatowiec, sąd pokoju w Pińczowie, sąd okrę-
gowy w Kielcach, 598 mieszkańców. Kolej 11 km w Wiślicy, poczta, 
telefon i telegraf w Nowym Korczynie. Kościół katolicki.

   Krzczonów
   Wieś w gminie Czarkowy, lecz w 1953 r. w wyniku zmian admi-
nistracyjnych kraju stała się siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej 
Krzczonów i była nią od 25 IX 1953 do 31 XII 1972 r., po czym cały jej ob-
szar włączono do nowo tworzonej gminy Opatowiec. 
   W skład gromady Krzczonów wchodziły wsie: Kocina, Kamienna, 
Krzczonów, Rzemienowice i Trębaczów. Pierwszym przewodniczącym 
GRN był Jan Lech, od 1961 r. - Stanisław Bożek, a funkcję sekretarza peł-
nił Zenon Cieloch, a od 1963 r. sekretarzem był Władysław Niedziela. 
11 VI 1964 r. Stanisław Bożek zrezygnował ze stanowiska, a na jego 
miejsce przyszedł Stefan Makuch, który pracował na tym stanowisku  
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do końca działalności GRN, czyli do końca grudnia 1972 r. Sekretarzem 
biura GRN był Władysław Król, a od 1972 r. Józef Kosik. 

   Ksany
   Wieś w gminie Opatowiec, sąd pokoju w Kazimierzy Wielkiej, 
sąd okręgowy w Kielcach, 646 mieszkańców. Kolej 21 km w Żabnie 
nad Dunajcem, poczta i telefon w Opatowcu, telegraf w Pińczowie.

   Czarkowy
   Gmina powstała w 1864 r., siedziba gminy w Krzczonowie 
(możliwe, że nie od początku). Należała do powiatu pińczowskiego. 
W gminie było 18 gromad: Bugaj, Charzewice, Czarkowy, Dębiany, 
Kamienna, Kocina, Kolosy, Krzczonów, Mikołajów, Ostrów, 
Rzemienowice, Sokolina, Stropieszyn, Szczytniki, Trębaczów, 

 Wawrowice,	Zagajów,	Zięblice.
   W 1929 wieś i gmina w pow. pińczowskim z przyna-
leżnościami Kolosy, Rzemienowice, Zagajów. Sąd pokoju  
w Kazimierzy Wielkiej. Sąd okręgowy w Kielcach. 911 mieszkańców.  
Kolej w Działoszycach 24 km. Poczta i telegraf Wiślica. Młyn  
w Sokolinie. Właściciele ziemscy Felicja Gaszyńska Kolosy 
120 ha, Stanisław Linowski Zięblice 243 ha, Maria Masłowicz 
Kamienna 308 ha, Amelia i Mieczysław Ponińscy Dębiany 
314 ha, Franciszek Ksawery Pusłowski Krzczonów, Czarkowy, 
Sokolina i Szczytniki 1406 ha. Przedsiębiorstwo budowla-
ne Przyszłość. Cegielnia Bracia Lech Kolosy. Galanteria S. 
Dziawgo, A. Jach. Kooperatywa „Swój do swego”, Koło Młodzieży 
Wiejskiej i Spółdzielnia z o.o. w Dębianach. Kowale F. Czekalski 
i K. Głowacki. Krawiec R. Lis. Zakład mleczarski Spółdzielcza 
Mleczarnia Czarkowy i Szczytniki. Młyny: J. Bucki (wodny 
Wawrowice), F. Francikiewicz  (wodny Rzemienowice), Ksawery 
Pusłowski (wodny, J. Wilk (Wawrowice), E. Rokicki (wodny). 
Sklep z towarami różnymi A. Aspis w Kolosach, A. Cukierman, 
M. Rajter w Zagajowie, „Kółko Rolnicze”. Rzeźnik A. Kowalski  
w Zięblicach. Artykuły spożywcze: J. Bąk, J. Chaba, M. Mysiarz, 
Sowa w Wawrowicach, K. Urbański, sklep Wiosna w Kolosach. 
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Szewcy: S. Czajka, J. Gawron w Zagajowie, S. Skorupa. Wyroby 
tytoniowe P. Rojter. 
   W 1936 r. na terenie gminy Czarkowy znajdowało się 
osiem szkół, w których nauczało 16 nauczycieli. Ochotniczych 
Straży Pożarnych było pięć: w Krzczonowie, Kocinie, Sokolinie, 
Rzemienowicach i w Zięblicach.  Kółek Rolniczych było sześć:  
w Czarkowach (35 członków), w Kocinie (30), w Krzczonowie (20),  
w Zięblicach (20), w Sokolinie (28) i w Kolosach (w organiza-
cji). Związek Strzelecki w gminie liczył 90 członków. W Kocinie 
funkcjonowała Kasa Stefczyka. W gminie były trzy polskie skle-
py: Swój do swego w Czarkowach, Jedność w Kocinie i Zgoda 
w Krzczonowie.  Koła Gospodyń Wiejskich funkcjonowały  
w Czarkowach, Kocinie, Krzczonowie i w Rzemienowicach.  
   Gminę zniesiono 29 IX 1954 r.
   Po reaktywowaniu gmin 1 I 1973 obszar dawnej gminy 
Czarkowy wszedł w skład gminy Nowy Korczyn w powiecie buskim 
i gminy Opatowiec w powiecie kazimierskim.

Wójtowie, zastępcy i sekretarze gminy Czarkowy
I 1919 - 26 IV 1921 Karol Lubera wójt

I 1919 - 1921 Ludwik Stoksik podwójci
26 IV 1921 - 1927  Ludwik Stoksik wójt

VI 1927 - 1934 Tomasz Nowak ( ur 1882) wójt
VI 1927 - 1934 Stanisław Moskwa zastępca wójta

1934 - 1939 Jan Bugajski zastępca wójta
1939-1944 Michał Sobol wójt
1939 - 1944 Jan Stępień sekretarz

22 I 1945 Jan Jarkiewicz wójt
22 I 1945 - 1947 Stanisław Moskwa zastępca wójta

22 I 1945 Władysław Ziembiński sekretarz
1947 Stanisław Moskwa wójt
1947 Piotr Walocha
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 Komendant	Józef	Piłsudski	
	 i	jego	1.Pułk	
	 Piechoty	Legionów	Polskich	 
	 na	ziemi	opatowieckiej

W  ybuchła 28 lipca 1914 r. I wojna światowa (uprzednio, do 1939 
r. zwana Wielką Wojną) spowodowała upadek trwającego 

kilkadziesiąt lat pokoju i ówczesnego świata, opisywanego przez 
większość pamiętnikarzy jako czas niemal powszechnej szczęśliwo-
ści (co przecież nie do końca było prawdą). W końcu okres wybu-
chu Wielkiej Wojny otrzymał powszechną nazwę fin de siecle, czyli 
końca pewnej epoki.
   Już od samego początku sierpnia 1914 r. armia austro-węgier-
ska posuwała się na wschód, by w końcu tego miesiąca odnieść walne 
zwycięstwo nad armią rosyjską w krwawej bitwie pod Kraśnikiem 
(23-25 sierpnia), a następnie w bitwie pod Komarowem (26 sierpnia 
- 2 września). 
   Warto pamiętać, że długo przed wybuchem wojny rosyj-
ski sztab generalny wydał kategoryczny rozkaz, by na przestrzeni 
100 kilometrów od granicy rosyjsko-austriackiej, czyli od Wisły  
w głąb kraju (Kielecczyzny) nie powstał ani kilometr utwardzonej 
drogi, ani jeden most i przepust, ani jeden zakład przemysłowy - 
to wszystko w tym celu, by w razie wojny wojska nieprzyjacielskie 
nie przedostały się łatwo w głąb Imperium Rosyjskiego. Nawiasem 
mówiąc, wyjątek tu stanowiła cukrownia Łubna w Kazimierzy 
Wielkiej, na wzniesienie której w 1845 r. hrabiowie Łubieńscy wy-
łożyli olbrzymich wielkości łapówki dla czynowników rosyjskich,  
a w kilkadziesiąt lat później ta sama sytuacja miała miejsce przy bu-
dowie cukrowni Szreniawa w Szreniawie koło Proszowic.
   Jednakże brak dróg i mostów nie przeszkodził armii austro-
-węgierskiej na wkroczenie już w początkach sierpnia 1914 r. w granice 
Rosji. Znajdujemy w opisach pamiętnikarskich i w relacjach oso-
bistych wzmianki o tym, że w pierwszych dniach sierpnia,  
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gdy Rosjanie uciekali z terenu Ponidzia i całej Kielecczyzny na 
wschód, do Koszyc, Kazimierzy Wielkiej, a także do Opatowca,  
Nowego Korczyna, a nawet do Pińczowa wkroczyły już tam poje-
dyncze patrole konne austro-węgierskie. 
   Po wielu sukcesach bojowych armii austro-węgierskiej,  
w początkach września tr. armia ta straciła siłę rozpędu na wschód 
i dostała się pod silny nacisk armii rosyjskiej, która w ciągu kilku 
tygodni dotarła w boju aż do linii Dunajca, naprzeciw Opatowca. 
W drugiej połowie września Rosjanie dotarli do Jędrzejowa  
i Wodzisławia i kierowali się dalej na zachód w stronę Zagłębia, mi-
jając po drodze Pińczów i Skalbmierz. Celem armii rosyjskiej była 
twierdza Kraków i w ciągu października i listopada 1914 r. armia 
ta zbliżyła się na odległość kilkunastu kilometrów od jej granic. 
Nastąpiła wówczas mordercza bitwa artyleryjska na obszarze od 
Wiślicy do przedmieść Krakowa. Ogień artylerii kierowany z twier-
dzy Kraków sięgał Wiślicy, zniszczył to miasteczko, zburzył tam 
dzwonnicę i fronton kolegiaty wiślickiej, ale nie tylko, bo spalo-
nych zostało kilkadziesiąt wsi w pasie nadwiślańskim, a największą 
stratę poniósł tutejszy przemysł przez całkowite zrównanie z zie-
mią cukrowni Szreniawa koło Proszowic w dniu 14 listopada tr.,  
z której uratował się tylko komin, sterczący samotnie na pobojowi-
sku jeszcze do lat 60-tych ubiegłego wieku. 
   Pamiętnikarz z gminy Opatowiec, Władysław Brodko  
z Wyszogrodu, tak opisywał początki okupacji Opatowca i Rogowa 
w okresie I wojny światowej: Pierwsza wojna światowa doprowadziła 
do straszliwych zniszczeń majątków ziemskich i gospodarstw chłopskich 
w tych stronach, szczególnie gdy w połowie grudnia 1914 r. stanął front 
wojsk austriackich i rosyjskich od Karpat nad Dunajcem i w prostej linii 
przez Wisłę w Opatowcu i dalej na północ aż do granicy Prus Wschodnich. 
Ludność z pasa w pobliżu frontu została wysiedlona z miejscowości ta-
kich jak Opatowiec, Podskale, Kobiela, Ksany i wywieziono ją w okolice 
Nowego Brzeska, Wawrzeńczyc i sąsiednich wsi. Wówczas przebywają-
ce tu wojska miały pełną swobodę gospodarowania, rabując doszczętnie 
pozostawiony inwentarz żywy, drób, wszelkie pasze dla koni, dewastując 
zabudowania gospodarcze, ogrodzenia itp. Front tu stał od końca grudnia 
1914 r. do połowy maja 1915 r.  Przez cały ten czas stało tu dużo wojska 
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rozmaitych formacji, trwały ostrzeliwania, bez przerwy obowiązywało 
całkowite zaciemnienie okien, nie paliła się nawet lampka przed wielkim 
ołtarzem. Nie wolno było także używać dzwonów kościelnych. 
   We wsi Podskale stała zamaskowana artyleria austriacka, okolice 
te ostrzeliwała artyleria rosyjska tak, że wiele pocisków armatnich pa-
dało w obrębie Rogowa. Jeden z pocisków padł zaledwie kilka metrów 
od pałacu, wyrywając obszerny lej w ziemi. Następny padł kilkadziesiąt 
metrów od tego miejsca, trafił w dom mieszkalny i zniszczył go. Były tak-
że dwa wypadki śmiertelne: przechodziła kobieta do sąsiedniego domu  
i wówczas padł granat i odłamek odciął jej głowę od tułowia. Nieopodal 
szedł żołnierz od schronu do stojącego w pobliżu działa - w tym miejscu 
padł pocisk i żołnierz zginął na miejscu.
   W tym czasie w pałacu kwaterował sztab wojskowy, dokonano 
poważnych spustoszeń. Wiele cennych rzeczy oficerowie wywieźli do 
swoich krajów. W pobliskim budynku dworskim mieścił się szpital po-
lowy, umierających tam żołnierzy grzebano niedaleko od tego miejsca. 
Po przesunięciu się frontu ekipa wydobyła ich i pogrzebała na specjalnie 
urządzonym zbiorowym cmentarzu w Opatowcu.      
   Zasięg działań operacyjnych armii rosyjskiej w końcowych 
tygodniach 1914 r. sięgał na północy Ponidzia do Olkusza (bitwa 
pod Krzywopłotami 9-21 XI 1914 r.), a na południu do Limanowej  
w Beskidzie Wyspowym (bitwa pod Limanową 25 XI - 10 XII 1914 r.).
   Tamże, w dniach 22-26 grudnia 1914 r. miało miejsce krwawe 
starcie wojsk I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego pod 
Łowczówkiem w powiecie tarnowskim, gdzie poległo 128 legioni-
stów, w tym 38 oficerów, a rannych zostało 342 żołnierzy. Po stronie 
Rosjan było kilkuset zabitych i 600 żołnierzy wziętych do niewoli. 
Obok bitwy pod Laskami na przedpolach Dęblina w dniach 22-26 
października tr., gdzie życie straciło co najmniej stu kilkudziesię-
ciu legionistów - była to najkrwawsza bitwa I Brygady Legionów 
Polskich w 1914 r.
   Szlak bojowy 1.Pułku Piechoty Legionów Polskich Józefa 
Piłsudskiego na Kielecczyźnie prowadził z Kielc na tereny nadwi-
ślańskie w rejon Szczucina, Opatowca i Nowego Korczyna; przed 
południem 10 września rozpoczął się odmarsz pułku z Kielc. 
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   Najpierw ruszyła w kierunku na Morawicę - Lisów większa 
część Pułku pod dowództwem mjr. Kazimierza Sosnkowskiego, a na-
stępnie, w ślad za nią podążyły tabory i reszta oddziału, dowodzona 
przez Komendanta Józefa Piłsudskiego. Marsz odbywał się etapami. 
Awangarda Sosnkowskiego stanęła na pierwszy nocleg w Lisowie, 
natomiast oddział Piłsudskiego nocował w Morawicy. Wczesnym 
rankiem 11 września obydwa oddziały wyruszyły w dalszą drogę  
z zamiarem osiągnięcia wieczorem tego dnia rejonu Staszowa. Marsz 
był ciężki, w upale, po złych, piaszczystych drogach. Kilkugodzinny 
odpoczynek nastąpił w Chmielniku, gdzie Komendant zatrzymał 
się na kwaterze w domu właściciela miejscowej restauracji na ryn-
ku - Stradowskiego. W 2005 r. na budynku tejże dawnej restauracji 
uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą ten fakt.
   Wieczorem 11 września oddział mjr. Sosnkowskiego dotarł 
do Staszowa, a ariergarda Piłsudskiego do Grabek Dużych, gdzie 
zatrzymano się na nocleg. Nazajutrz Sosnkowski maszeruje do 
Pacanowa, staczając po drodze kilka drobnych potyczek z Rosjanami 
pod Sichowem i Beszową, a oddział Piłsudskiego z Grabek Dużych 
pomaszerował przez Szydłów do Stopnicy, gdzie Komendant kwa-
terował w miejscowym klasztorze i tego dnia po południu zwiedził 
ten historyczny obiekt. 
   Upamiętnienie pobytu Józefa Piłsudskiego w Stopnicy mia-
ło miejsce w 1931 r. 3 maja tego roku miało miejsce odsłonięcie 
pomnika Komendanta. Pomnik został rozebrany przez Niemców 
jesienią 1939 r. W 1986 r. miejscowi działacze ufundowali tablicę pa-
miątkową, wmurowaną w mury miejscowego kościoła, a 3 V 1995 r. 
zrekonstruowano zniszczony przez Niemców pomnik.
   Spotkanie obu oddziałów nastąpiło w Pacanowie, a prze-
kroczenie Wisły w Szczucinie miało miejsce 13 i 14 września 1914 r.  
Przez cały dzień 15 września trwała akcja przezbrajania pułku  
z ciężkich i niewygodnych karabinów Werndla na wygodniej-
sze, powtarzalne Mannlichery. Rozdawano ciepłą bieliznę i koce. 
Dołączyła też do pułku kompania saperów pod dowództwem por. 
Stanisława Krynickiego. Postój tu trwał dwa dni.
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   16 września oddział strzelecki przeszedł na linię Wisły  
i rozlokował się w kilkunastu miejscowościach wzdłuż tej rzeki: 
w Lubaszu, Ujściu Jezuickiemu, Bolesławiu, Toniach, Strojcowie, 
Łąkach, Hubienicach, Kozłowie, Oleśnie, Gręboszowie, Borusowej, 
Karsach, Biskupicach i Woli Gręboszowskiej. Kwatera Komendanta 
i jego sztabu w dniach 16-21 września znajdowała się w Kozłowie,  
a 21 września Piłsudski przeniósł się do Gręboszowa.
     Z chwilą przejścia na prawy brzeg Wisły pułk Piłsudskiego 
otrzymał od dowództwa 1.Armii austro-węgierskiej rozkaz do-
zorowania odcinka Wisły od Mędrzechowa do ujścia Dunajca  
i ubezpieczenia przed ewentualnym bocznym atakiem Rosjan na 
cofające się od linii Sanu 1., 4. i 3. armie austro-węgierskie, jako 
że na lewym brzegu Wisły, w okolicach Buska i Stopnicy zdążył 
się już rozwinąć korpus kawalerii rosyjskiej generała Aleksandra 
Nowikowa.
 W tym czasie, 17 września 1914 r. utonął w Wiśle pod Borusową 
por. Stanisław Krynicki, który badał w nurcie rzeki możliwości zna-
lezienia brodu.
    Bitwa, znana w literaturze jako operacja korczyńska roz-
poczęła się od strzelaniny prowadzonej przez szerokość Wisły 
pomiędzy żandarmerią austriacką a konnymi patrolami rosyjskimi 
w rejonie Borusowej. Śledzący rozwój wydarzeń dowódca pluto-
nu jazdy legionowej Gustaw Orlicz-Dreszer, żołnierz z fantazją  
i prawdziwie ułańskim animuszem, zabrał ze sobą czterech ułanów  
i posunąwszy się nieco w dół rzeki w bliskości Nowego Korczyna, dał 
rozkaz do zrzucenia mundurów, a następnie pierwszy, już w stroju 
Adama, rzucił się wpław przez Wisłę. Nagi patrol po przedostaniu się na 
przeciwległy brzeg rzeki rozpędził zaskoczonych Rosjan i podszedł-
szy w stronę Nowego Korczyna, zastał tam biwakujący, niczego nie 
spodziewający się oddział kawalerii rosyjskiej. Orlicz kazał dać ognia, 
którym wywołał popłoch tak straszny, że dopiero po chwili opamiętania się 
naprzeciwko pięciu naszym wyruszyło około 30 spieszonych kawalerzystów 
z konną osłoną skrzydeł posuwającej się linii tyralierskiej. Orlicz, lekko ranny 
w nogę, po wyczerpaniu wszystkich nabojów, cofnął się w nadbrzeżne łozy,  
kilku zaś Rosjan, a pomiędzy nimi dowodzący oficer, zostali strzałami wy-
bici z szeregu. 
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   Orlicz natychmiast przekazał Komendantowi meldunek  
o położeniu i siłach rosyjskich na lewym brzegu Wisły, a ten, zo-
rientowawszy się w sytuacji, postanowił opanować Nowy Korczyn. 
W tym celu rozkazał przeprawę na drugą stronę Wisły dwom bata-
lionom piechoty (ok. 400 strzelców) dowodzonym przez kapitanów 
Edwarda Rydza-Śmigłego i Mieczysława Norwida-Neugebauera.  
W nocy z 16 na 17 września miasteczko opanowano bez strzału, gdyż 
Rosjanie zdążyli już wycofać się w kierunku Stopnicy. Rankiem 17 
września siły legionowe otrzymały posiłki w postaci części IV bata-
lionu, dowodzonego rzez por. Tadeusza Wyrwę-Furgalskiego oraz 
kawalerii pod dowództwem por. Władysława Beliny-Prażmowskiego, 
które to oddziały przeprawiły się przez Wisłę w Opatowcu.
   Sztab Józefa Piłsudskiego stanął w jednym z domów  
w Nowym Korczynie. Natomiast Belina ze swą kawalerią jako bazę 
wypadową obrał sobie Czarkowy, gdzie stał piękny dwór-pałac hra-
biów Pusłowskich wśród stuletniego parku, jakby w zadumie patrzący 
ze szczytu wzgórza na rozległe, równinne pola, łąki, piaski i mokradła. 
Poprzez nie płynie gładka wstęga Nidy, nurtem dość głębokim, blisko 
swego ujścia do Wisły.
   Podczas postoju w odwodzie w Nowym Korczynie - wspomina 
por. Henryk Krok-Paszkowski - nasz dowódca Kazimierz Herwin-Piątek, 
zasiadł do fortepianu i grał nam marsza pogrzebowego, co działało na nas 
- oczywista - deprymująco.  
   Po całodziennym wzajemnym rozpoznaniu sił i stanowisk  
w dniu 19 września  w południe Rosjanie postanowili zaatakować  
z całą mocą, by wyrzucić legionistów z Nowego Korczyna. Artyleria 
rosyjska strzelała nieprzerwanie, odezwały się karabiny maszy-
nowe, z którymi żołnierz legionowy spotkał się na froncie po raz 
pierwszy. Ze strony polskiej do ataku poszła część III batalionu 
Śmigłego-Rydza i część II batalionu por. Michała Żymierskiego. 
Rosjanie zostali odparci.
   Tymczasem Belina zajął Wiślicę, spalił tam most na Nidzie, 
po czym w dalszym ciągu licznymi podjazdami nękał wroga  
w okolicy, zapuszczając się nawet pod odległy Chroberz i Stopnicę. 
Owocem jego całodziennych wycieczek był meldunek, w którym do-
nosił Komendantowi, że przeciwnikiem legionistów jest 5.Dywizja 
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Kawalerii rosyjskiej w składzie piątych pułków ułanów, drag-
onów, huzarów, kozaków dońskich i kozaków astrachańskich oraz  
2. baterii artylerii konnej. Gros sił nieprzyjaciela rozlokowało się  
w rejonie Ostrowiec i Zagórzan. Dysponując takimi danymi, w nocy  
z 19 na 20 września Komendant zarządził nocny atak na Rosjan, 
używając do tego celu oddziały stacjonujące dotychczas na pra-
wym brzegu Wisły. Początek akcji wyznaczono na 4 rano. W czarną 
noc, wśród siekącego deszczu i strasznego wichru hulającego nad wzbie-
rającą Wisłą, sprawnie i cicho przeprawiali się strzelcy koło Strojcowa  
i Pawłowa. 
   W działaniach na Ostrowce i Zagórzany wzięły udział ba-
talion Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego i batalion Albina 
Satyra-Fleszara. Atak miała osłaniać załoga Nowego Korczyna.  
W trakcie walk zajęto obie wsie, lecz wobec niezwykle silnego na-
cisku artylerii i broni maszynowej nieprzyjaciela, oddziały polskie 
staczając jeszcze bój pod Solcem, zmuszone zostały wycofać się do 
Nowego Korczyna. Równolegle zaatakowane zostały przez Rosjan 
pozycje polskie pod Czarkowami, a artyleria rosyjska podciągnięta 
na stanowiska na przedpolu Nowego Korczyna, rozpoczęła ostrzał 
miasta. Sytuacja dla legionistów stała się groźna i dlatego rozpoczę-
to odwrót na prawy brzeg Wisły, a częściowo w rejon Opatowca.
   21 września 1914 r. lokalizacja oddziałów polskich przedsta-
wiała się następująco:

• oddziały IV batalionu Tadeusza Wyrwy-Furgalskiego  
w Winiarach-dworze, w Ksanach i jedną kompanią w Opatowcu 
oraz wysuniętym silniejszym posterunkiem w rejonie Starego 
Korczyna,

• kawaleria Beliny w Czarkowach,
• reszta batalionów częściowo w osłonie Wisły, a odwód na pra-

wym brzegu Wisły.
   Prowadzone przez cały dzień 22 września akcje patrolowe 
jazdy Beliny doprowadziły do ustaleń, że Rosjanie, uważając swój 
wczorajszy atak za zwycięski, grupują się w Szczytnikach. 
   Podczas wielodniowego postoju w Opatowcu Komendant 
Józef Piłsudski kwaterował w murowanym, parterowym domu na 
rogu ul. 3 Maja i Nowokorczyńskiej.  
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   Tymczasem, nie dając za wygraną Komendant Piłsudski 
postanowił wzmocnić oddziały lewobrzeżne i zaatakować raz jesz-
cze, tym razem na Szczytniki. Atak zaplanował na noc z 22 na 23 
września. Jako pierwsi ruszyli ułani Beliny, a za nimi od brodu  
w Żukowicach posuwała się piechota z zadaniem równoczesnego 
ataku na garnizon w Szczytnikach. O mętnym świcie oddział piechoty 
naszej i spieszonej kawalerii wtargnął ze wszystkich stron do Szczytnik  
i wyciął niemal w pień cały oddział moskiewski. Z 50 kozaków  
i 4 dragonów zaledwie ośmiu zdołało się ocalić, uciekając oklep na koniach. 
Z naszej strony padł po bohaterskiej walce podoficer Janusz Bernatowicz, 
który jako prawy Polak przeszedł koło Kielc z szeregów armii carskiej do 
naszego wojska. Przewodnikiem strzelców był kapral Jan Ciurlik ps. 
Nowiński ze Starego Korczyna, w przyszłości rotmistrz WP.
   Teraz rozwścieczony nieprzyjaciel zaatakował z całą siłą  
i włączył do walki najcięższą artylerię i świeże oddziały stacjonu-
jące dotychczas w Busku. Zmuszeni do wycofania się ułani Beliny 
oraz strzelcy zajęli stanowiska obronne w Czarkowach, Ksanach  
i Kocinie. Atak jazdy i piechoty rosyjskiej, wzmocniony ogniem 
artylerii, prowadzony był przez kilka godzin. Szczególne męstwo 
wykazali żołnierze z plutonu por. Czesława Młota-Fijałkowskiego, 
którzy pomimo poważnych strat trwali przez kilka godzin na fron-
cie niedaleko parku w Czarkowach, nie cofając się ani na krok.
   W tym czasie na horyzoncie w pobliżu frontu plutonu 
Młota-Fijałkowskiego rozżarzyła się łuna pożaru - to płonął pałac 
w Czarkowach, podpalony przez żołnierzy rosyjskich w zemście za 
pomoc, jakiej hr. Pusłowski udzielał ułanom Beliny. Tymczasem 
oddziały broniące się z okopów w zniszczonych przez artylerię 
Ksanach zaczęły wycofywać się. Ale pluton Młota-Fijałkowskiego 
w Czarkowach raz jeszcze wytrzymał atak sotni kozackiej i z poważ-
nymi stratami, wyczerpany przedłużającą się obroną, oczekiwał na 
wsparcie. Po otrzymaniu pomocy najbliższe trupy rosyjskie znajdo-
wano na polu bitwy w odległości stu kroków od pozycji polskich. 
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   Wobec narastającego z każdą godziną, a wkrótce i minutą 
niebezpieczeństwa powodzi wezbranych wód Wisły, Komendant 
zadecydował ściągnięcie wszystkich oddziałów legionowych na 
prawy brzeg Wisły. Dunajec i Wisła wezbrały niebezpiecznie.
    W trakcie odwrotu Rosjanie zaatakowali oddziały pol-
skie w lesie w Chrustowicach i w spalonych Ksanach. Nasz 
przewóz oparty na promach i łodziach działa słabo. Przeżywamy 
noc ciężką i pełną traglicznych momentów. Komendant płynie na 
łódce do Opatowca aby być ze strzelcami. Udaje się wszystkich prze-
prawić. Ostatnie dwie łodzie załadowano poległymi strzelcami Młota,  
a w ostatniej - Komendant z nimi.
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 Cytaty	z	prac	wspomnieniowych		 	
	 dotyczących	Opatowca	i	okolic	
	 w	okresie	legionowym
   18 sierpnia 1914 r. w Opatowcu obchodzono hucznie  
84 rocznicę urodzin cesarza Franciszka Józefa I. Miasto ustrojono 
czarno-żółtymi flagami, na dzwonnicy powiewała flaga czerwono-
-biała. Solenne nabożeństwo odprawił ksiądz z Gręboszowa. Po 
nabożeństwie na rynku przemówił poseł do austriackiej Rady 
Państwa Jakub Bojko z Gręboszowa. Wieczorem miasto było 
iluminowane. 
   17 września 1914 r. rankiem przeprawiła się tu przez Wisłę ka-
waleria Władysława Beliny-Prażmowskiego  i rozpoczęła patrole aż 
po Wiślicę i w kierunku na Busko. Wieczorem ułani zakwaterowali 
w dworze w Czarkowach.
   17 września 1914  r. rankiem 1 kompania IV Baonu przepra-
wiła się tu z Gręboszowa. Patrol pod „Rojanem” stanął w dworze  
w Winiarach i zbadał jego znaczenie.   
   18 września 1914 r. część IV Baonu przeprawiła się z Ujścia 
Jezuickiego na lewy brzeg Wisły i obsadziła Ksany i Kamienną ce-
lem bronienia drogi z Nowego Korczyna do Opatowca i bronienia 
przeprawy w Opatowcu. 
   18 września 1914 r.  „Austriacy nakazali niszczyć wszelkie prze-
prawy, łódki i przewozy na Wiśle. Komendant nasz sprzeciwił się 
stanowczo temu rozporządzeniu, niweczącemu linię odwrotu naszym 
wojskom, znajdującym się na lewym brzegu Wisły i wziąwszy sprawę na 
własną odpowiedzialność, przy istniejących środkach przewozu postawił 
swoje warty. Zanim jednak zdążono to uczynić, część przewozów została 
zniszczona, zdołano jedynie uratować m.in. statek „Krystyna”.” (Gustaw 
Daniłowski). 
   20 września 1914 r. o 14-tej po boju pod Ostrowcami, wobec 
silnego naporu Rosjan dano rozkaz odwrotu. III Baon o 17-tej od-
maszerował do Opatowca, a stąd do Ujścia Jezuickiego. Wymarsz 
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Baonu Edwarda Śmigłego-Rydza z Winiar o 20-tej, wejście do 
Opatowca i przeprawa do Ujścia Jezuickiego do 3-ej rano. IV Baon 
zajął Opatowiec, Ksany i Winiary. Na lewym brzegu zostać mają 
tylko przyczółki w Opatowcu i w Winiarach oraz szwadron Beliny  
w Czarkowach.
    21 września 1914 r. IV Baon stoi dwoma kompaniami  
w Winiarach, jedną w Ksanach, a jedną w Ujściu Jezuickim. Ta 
ostatnia przeprawia się w tym dniu do Opatowca. 
   22 września 1914 r. komendę nad oddziałami na lewym brze-
gu Wisły obejmuje Tadeusz Wyrwa-Furgalski. O 9-tej rano III 
Baon wyprawia kompanię Wacława Scaewoli-Wieczorkiewicza  do 
Opatowca, gdzie luzuje ona kompanię IV Baonu, która odchodzi 
do Winiar. Baon I Albina Satyra-Fleszara przeprawia się na lewy 
brzeg o 16-tej i zajmuje stanowiska w Chwalibogowicach, gdzie no-
cuje i utrzymuje kontakt z Opatowcem i Ksanami.
   22 września 1914 r. przeprawę przez Wisłę ubezpiecza 3 kompa-
nia III Baonu pod dowództwem Wacława Scaevoli-Wieczorkiewicza.
   Po południu 22 września patrol dragonów austriackich 
donosi do Opatowca, że spotkał kozaków między Królewicami  
i Piotrkowicami oraz od strony Morawianek. Scaevola wysyła tam 
patrole. Do Opatowca przychodzi oddział wywiadowców (40 ludzi 
z oficerami Tomaszem Arciszewskim ps. Stanisław i Bronisławem 
Galbaszem ps. Bernard na czele) oraz 19 żandarmów polowych pod 
komendą Wacława Kostka-Biernackiego.
   22 września 1914 r. załadowano nas z końmi na promy i przepra-
wiono przez rozlaną rwącą Wisłę na lewy brzeg do Opatowca. Tam trochę 
się przespaliśmy i rano otrzymaliśmy rozkaz zmienienia w Winiarach 
batalionu Wyrwy. Ledwie przyszykowaliśmy się do odmarszu, gdy 
rozkaz odwołano, bo ofensywy już nie będzie. Austriacy rozmyślili się.  
Wracamy na prawy brzeg Wisły. Do pomocy promom dodali saperów 
austriackich z pontonami i tak 23 września rano wróciliśmy do Galicji. 
Ostatni przeprawił się Komendant Główny. Odmaszerowaliśmy do 
Gręboszowa”. (Felicjan Sławoj Składkowski).
   Rano 23 września 1914 po akcji w Szczytnikach Belina ze 
swym oddziałem przybywa do Opatowca.
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    23 września 1914 1. PP LP otrzymuje polecenie bronienia we-
spół z 7. Dywizją Jazdy odcinka od Czarków do Winiar. W myśl tego 
rozkazu Baony IV i I mają pozostać na dawnych stanowiskach pod 
rozkazami Wyrwy i bronić drogi od Winiar do Opatowca, a Baony II 
i V miały odejść do Ujścia Jezuickiego.
   23 IX 1914 r. kmdtem placu w Opatowcu został Edward 
Śmigły-Rydz.
   Od 14.oo 23 września 1914 r. pod Czarkowami trwa bój pluto-
nu Młota-Fijałkowskiego.
   23 IX 1914 r. Wstajemy o 8-mej. Kawa. Strzały armatnie. Wymarsz 
z Ujścia o 12-tej. Przejście Wisły. Wiadomość o bitwie pod Czarkowami: 
9 zabitych, 11 rannych. Nasza kawaleria zbiła Moskali (16 zabitych  
kozaków) urządziwszy nocny atak na nich. Jeńcy rosyjscy. Na rynku  
w Opatowcu kwatery w stodołach. Pogotowie. Bitwa wre dokoła. Armaty. 
Pożar w Czarkowach hr. Pusłowskiego. Wieczór w oczekiwaniu jutrzej-
szej bitwy.
   23 września Wisła zaczyna gwałtownie wzbierać. W związku  
z tym rozkaz: o ile nie będzie można się utrzymać na lewym brzegu, jeszcze 
tej nocy wycofać się i zająć kwatery w Gręboszowie. Przeprawić należało 
ok. 3000 ludzi dwoma promami 40-osobowymi.
   23/24 września 1914 r. między 2 a 3 w nocy szef Kazimierz 
Sosnkowski otrzymał rozkaz odwrotu. Do dyspozycji miał tylko 
dwa prymitywne promy i kilka łódek. W takiej sytuacji Piłsudski 
interweniował u dowódcy XX Brygady Kawalerii, sprowadził stoją-
cy na Dunajcu nieopodal Ujścia Jezuickiego batalion austriackich 
saperów, dobrze wyszkolonych i wyposażonych w nowoczesne, sta-
lowe pontony, którymi szybko i sprawnie 24 września przeprawiono 
strzelców na galicyjski brzeg.  
   24 września 1914 r. Budzą nas o 2-ej w nocy. Pogotowie na ryn-
ku. Sen przy palach. Wszystkie bataliony cofają się przez Wisłę wobec 
decyzji Austriaków nie przeprawienia swoich wojsk. Nasz batalion ma 
osłaniać odwrót. Świt. Oczekiwanie pierwszych strzałów armatnich. 
Wisła i Dunajec wezbrały. Wóz z trupami na rynku. Przeprawiają nas 
Austriacy na pontonach. Na tamtym brzegu marsz do Woli Żelechowskiej 
przez Gręboszów. Kwatery w Woli. (Luboń)
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   23 września 1914 r. wobec nadchodzących meldunków o sil-
nym naporze Rosjan, do Opatowca przeprawiono dwie kompanie 
III Baonu, a następnie część II Baonu. W ślad za nimi udał się szef 
Kazimierz Sosnkowski.
   23 września 1914 r. ok. godz. 18-tej szef Kazimierz Sosnkowski 
stanął w Opatowcu i objął bezpośrednie dowodzenie polskim zgru-
powaniem na lewym brzegu Wisły. W nocy 23/24 września 1914 do 
Opatowca przeprawił się V Baon i część Baonu II. 
   24 września 1914 r. po południu Piłsudski otrzymuje roz-
kaz utrzymania się za wszelką cenę na lewym brzegu Wisły, gdyż 
24 września znaczniejsze siły austriackie mają przejść na ten brzeg  
i rozpocząć ofensywę. Wobec tego szef Kazimierz Sosnkowski obej-
muje komendę na lewym brzegu Wisły i zarządza przeprawienie się 
baonów II i V do Opatowca. W tym czasie Sosnkowski otrzymuje 
meldunki Fleszara i Wyrwy o ich położeniu. o 19.oo Józef Żymirski 
z dwoma kompaniami idzie do Ksan i stwierdza, że nieprzyjaciel 
cofnął się na północ. W myśl nowych dyspozycji o świcie 24 wrze-
śnia baony II,V i III mają wzmocnić stanowiska Fleszara i Wyrwy 
w Chwalibogowicach i Winiarach. Tymczasem między 2 a 3 w nocy 
23/24 września przychodzi zawiadomienie o odwołaniu ofensywy 
austriackiej z powodu nagłego wezbrania wód Wisły. Pułk znajdu-
je się w fatalnym położeniu wobec braku środków przeprawowych. 
Baony IV i I cofają się do Opatowca. Szef Sosnkowski postanawia 
poświęcić Baony II i III, które mają się okopać i bronić Opatowca, 
aby ocalić resztę i umożliwić przeprawę. Bataliony te wychodzą 
na swoje pozycje: Śmigły na pd-zach. od Opatowca, a Żymirski 
na pn-wsch. Na szczęście nadchodzą wezwane przez Piłsudskiego 
pontony austriackie z pionierami, a artyleria austriacka zajmuje 
stanowiska i gotuje się do obrony przeprawy opatowieckiej. O godz. 
11.oo 24 września przeprawę zakończono. Pułk udaje się na kwatery 
w Gręboszowie. Jako ostatni przeprawił się z Opatowca przeziębio-
ny Józef Piłsudski.
   24 września 1914 r. Wisła wezbrała strasznie, ani jednego promu, 
a Moskale przysunęli się tak, że jutro na pewno spuszczą nas do wody. 
Cóż tedy? A nic. Czeka nas sroga zemsta, bo otóż wczoraj rozbiliśmy sot-
nię kozacką w Szczytnikach za Nidą (Andrzej Strug).
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   24 września 1914 r. Uratował nas, rzecz prosta, Komendant 
Piłsudski. Zwymyślał dowódcę austriackiej dywizji i powiedział, że nie 
myśli gubić swoich żołnierzy. Zmusił go, że sprowadzono promy, pon-
tony i saperów, a sam przeprawił się do nas na czółenku. To było piękne  
i godne, ale jakie okropne. Tadeusz Wyrwa-Furgalski z baonem zasła-
niał przeprawę od Winiar. Konie się strachały wody. Około godziny 
trwała przeprawa każdego półplutonu, bo prąd znosił nas daleko.  
Jak się to bractwo radowało, kiedy stanęło na tamtym brzegu! Miło żyć 
(Andrzej Strug).  
   Ta pierwsza poważna próba krwi zahartowała wszystkich, 
wzmocniła ich w męskim pragnieniu dalszej posługi orężnej, dalszej ofia-
ry... (Wacław Tokarz).
   19 marca 1915 r. gdy I Brygada Legionów Polskich przebywa-
ła pod Pińczowem, sztab I BLP stał początkowo w Opatowcu, skąd 
przeniósł się do Grudzyn. 
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 Okres	międzywojenny	1918-1939

Odzyskanie Niepodległości w listopadzie 1918 r. wiąże się  
z wielkimi zmianami w życiu codziennym mieszkańców Opa-

towca i najbliższych okolic. Przede wszystkim Opatowiec przestał 
być miejscowością nadgraniczną, a do dawnej Galicji już od mie-
sięcy letnich 1915 r. można było przejeżdżać promem wiślanym bez 
żadnych przeszkód. 
   Jesienią 1918 r. wśród wielu działaczy społecznych  i politycz-
nych w Opatowcu pojawiła się postać wyjątkowa - Lucjan Skrzyński, 
rodem z Podskala. Po ukończeniu szkół  w Częstochowie i nabyciu 
tam doświadczenia w tamtejszej POW, wrócił do Opatowca i zało-
żył tu oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej i Polskiej Organizacji 
Strzeleckiej. Miał dar zjednywania sobie młodzieży, zorganizował 
oddział na czele którego rozbroił żołnierzy armii austro-węgierskiej  
w Opatowcu, objął służbę porządkową w gminie, zabezpieczając 
mienie państwowe, jak duży magazyn zboża, tabor kolei wąskoto-
rowej oraz zapasy węgla w porcie nad Wisłą. Działał w Opatowcu 
przez cały okres międzywojenny, ale żeby nie wyprzedzać czasu, 
wspomnieć należy tu o inicjatywie budowy Pomnika Zwycięstwa 
Legionów w Czarkowach w 1928 r., o zorganizowaniu manifesta-
cyjnego pogrzebu żołnierzy Września 1939 r. w czerwcu 1944 r. na 
cmentarzu w Czarkowach i wreszcie zorganizowanie we wrześniu 
1943 r., w Opatowcu drużyny harcerskiej pod kryptonimem Podkowiec. 
Te wybitnie patriotyczne przedsięwzięcia zawdzięcza Opatowiec 
człowiekowi, który w 1945 r. został przez nowe władze napiętnowany  
i represjonowany, po czym musiał uciekać z Opatowca do swej rodzi-
ny w Koluszkach, gdzie w 1966 r. zmarł. Jedynym aktem pamięci o tym 
wybitnym działaczu społecznym jest tablica zawieszona przy wejściu 
głównym do Szkoły Podstawowej w Opatowcu.
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   Początkowe lata Niepodległości to przede wszystkim ogrom-
ny wysiłek społeczeństwa podczas wojny z bolszewikami w 1920 r.  
W szeregi Wojska Polskiego wstąpiło ochotniczo i z mobilizacji kil-
kudziesięciu mieszkańców Opatowca, nie wiemy ilu z nich poległo…
   Po wojnie bolszewickiej 1920 r. Opatowiec był niewielkim 
ośrodkiem gospodarczym i targowym, gdzie działało kilkanaście skle-
pów i zakładów rzemieślniczych: 
    W 1929 r. Opatowiec - osada i gminna, sąd grodzki  w Kazimierzy 
Wielkiej, sąd okręgowy w Kielcach, 762 mieszkańców, kolej 20 km  
w Żabnie nad Dunajcem. Przystań żeglugi parowej na Wiśle. Kościoły 
katolickie w Opatowcu i w Rogowie. Targi co środa. Straż ogniowa 
ochotnicza, komendant Wojciech Bartosik. Lekarze dr Jan Jarosz. 
Felczer S. Rybiński. Właściciele ziemscy: Maria Ogińska (Kęsów, 
Kobiela, Rogów, Potulin). Akuszerka K. Klucha. Apteka J. Leszczyński. 
Sklep z bławatami Koplik, S. Podstolska, B. Zylbelberg. Cieśla  
W. Koń. Wyrób dachówek A. Podstolski, A. Ryczek. Handel drewnem 
W. Cichy, A.Goldhar, J. Psica. Garncarz J. Cegielski. Kowal T. Pluciński. 
Krawiec W. Skrzyński. Wyrób masła J. Zajchman. Handel maszyna-
mi rolniczymi A. Kampf. Młyny J. Mącznik (wodny, Chwalibogowice), 
F. Majurowicz (wodny Chwalibogowice), A. Podstolski (motorowy). 
Piekarze Ostrowiecki. Piwo M. Ostrowska. Restauracja S. Schabowski. 
Rzeźnicy T. Srebrnik, A. Witkoś. Artykuły spożywcze M. Kampf,  
F. Muter, J. Orłowski, J. Pociej, S. Smuła, Sz. Zielonedrzewo. Stolarz 
 Z. Baczyński, A. Kasza. Szewcy S. Pietraszewski. Wędliny  
J. Rożdżyński w Starym Korczynie, A. Wojtal w Starym Korczynie. 
Węgiel K. Ciołek, W. Orłowski, A. Podstolski. Wyszynk trunków  
A. Orłowski. Posterunek Policji Państwowej.    
   Charakterystyczne, że w okresie międzywojennym mieszkań-
cy Opatowca i gminy prowadzili ożywioną działalność społeczną, 
powstawały tu spółdzielnie spożywców i spółdzielnie mleczarskie, 
kółka rolnicze, a także Kasy Stefczyka. Organizowano nowe drużyny 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Związku Strzeleckiego i Koła Gospodyń 
Wiejskich, a także Akcji Katolickiej i Katolickie Koła Młodzieży. 
W Kocinie i w Rogowie działały Koła Stronnictwa Ludowego  
i Związku Młodzieży Wiejskiej Wici. W Opatowcu istniał chór para-
fialny oraz teatr. 

Okres międzywojenny



123

 Kampania	Wrześniowa	1939	r.

Zgodnie z rozkazem Naczelnego Wodza z 3 IX 1939 r. oddziały 
Wojska Polskiego miały wycofywać się na linię Nidy. Czyniło 

to północne skrzydło Armii Kraków generała Szyllinga, dowodzone 
przez gen.bryg. Jana Jagmina-Sadowskiego (Grupa Operacyjna 
Śląsk, a później GO Jagmin). W skład Grupy Operacyjnej Śląsk 
wchodziły: 22.Dywizja Piechoty Górskiej płk.dypl. Leopolda Engel-
-Ragisa, 23. Górnośląska Dywizja Piechoty płk. dypl. Władysława 
Powierzy, 55.Dywizja Piechoty Rezerwowa płk. dypl. Stanisława 
Kalabińskiego, Grupa Forteczna płk. Wacława Klaczyńskiego oraz 
Krakowska Brygada Kawalerii gen.bryg. Zygmunta Piaseckiego.
   Przeciwnikami Wojska Polskiego na tym odcinku były  
VII i VIII Korpusy Armijne oraz XV Korpus Lekki.
   Szlak bojowy Grupy Operacyjnej Śląsk (Jagmin) rozpoczął 
się w obronie Górnego Śląska i prowadził przez ziemię krakowską, 
Proszowice, Kazimierzę Wielką, Skalbmierz, Czarnocin aż po linię Nidy.
   We wczesnych godzinach rannych 6 września 1939 r. dowódca 
23.DP płk dypl. Władysław Powierza otrzymał rozkaz nakazują-
cy przegrupowanie oddziałów dywizji z obszarów położonych na 
wschód od Krakowa (Igołomia) w rejon Gabułtów-Dobiesławice-
Koszyce, gdzie oddziały polskie dotarły około południa 7 września. 
Tu płk Powierza otrzymał kolejny rozkaz, zgodnie z którym miał 
przygotować się do obrony Nowego Korczyna z przyczółkiem w re-
jonie Kocina-Ksany-Opatowiec.
   Już wieczorem 7 września skoncentrowane siły dywizji sta-
wiły czoła napierającym na nie od zachodu siłom niemieckim  
VIII Korpusu Armijnego w okolicach Koszyc i Sędziszowic. W tym 
czasie w Nowym Korczynie doszło do spotkania gen. Szyllinga  
i gen. Jana Jagmin-Sadowskiego. Zapoznali się oni z meldunkami 
lotniczymi z dnia poprzedniego, informujące o tym, że nie-
mieckie oddziały pancerne operują już na tyłach Armii Kraków,  
w Busku, Stopnicy, Pacanowie i Szczucinie. W takiej sytuacji obaj  
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generałowie podjęli jednomyślnie decyzję o natychmiastowym 
marszu w kierunku na Stopnicę-Pacanów-Szczucin, by następnie 
osiągnąć lasy staszowskie i dotrzeć do przeprawy na Wiśle pod 
Baranowem. 
   Znużone długimi marszami i licznymi bojami oddziały 
polskie zaczęły się przemieszczać wzdłuż lewego brzegu Wisły,  
a tymczasem w ariergardzie pozostała 23.DP (bez kawalerii dywi-
zyjnej i 73.Pułku Piechoty), zajmując przyczółek na zachodnim 
brzegu Nidy od Opatowca przez Ksany do Kociny, gdzie stanowiska 
obsadziły bataliony 11.Pułku Piechoty z Tarnowski Gór. W rejonie 
Chwalibogowic i Winiar rozlokował się odwodowy 75.PP. 
   Już około 10 rano 8 września na odcinek obrony dywizji 
wyszło silne natarcie piechoty niemieckiej przy wsparciu artyleryj-
skim, kierując się w rejon obrony obsadzony przez 11.PP dowodzony 
przez płk. dypl. Henryka Gorgonia, który podległe sobie bataliony 
rozlokował w sposób następujący:

• w Kocinie stanął II baon mjr. Stanisława Karolusa,
• w Ksanach III baon mjr. Józefa Ćwiąkalskiego
• w Chwalibogowicach I baon mjr. Stanisława Dardzińskiego.

   Poszczególne baony posiadały wsparcie artylerii dywizyjnej.
   I teraz walki na polach wiosek Ksany i Kocina miały przebieg 
następujący:
   II batalion mjr. Karolusa nadchodząc od Chwalibogowic za-
stał Kocinę, której miał bronić, już zajętą przez Niemców, wobec 
czego z marszu przeszedł do natarcia i wyrzucił nieprzyjaciela ze 
wsi, po czym zajął stanowiska obronne. Pozostałe bataliony obsa-
dziły swe odcinki bez przeszkód ze strony Niemców.
   Jednakże, zaledwie zdołały to uczynić, Niemcy rozpoczęli 
gwałtowne przygotowanie artyleryjskie i wkrótce nastąpiło natar-
cie wrogiej piechoty pod osłoną czołgów. Natarcie to okazało się 
nieskuteczne, zostało zatrzymane przez Polaków, przy czym na 
przedpolu, wśród łun i dymu palących się wsi, pozostało kilka roz-
bitych czołgów niemieckich. Już w godzinę później wznowiono atak 
na stanowiska polskie, tym razem o wiele silniejszy. Niemcy opano-
wali Kocinę, odrzucając II batalion na Ksany, gdzie ponownie doszło 
do krwawego pojedynku piechoty obu walczących stron. 
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   Tymczasem III batalion majora Ćwiąkalskiego uporczy-
wie trzymał się w płonących Ksanach Kolonii, otoczonych  
z dwóch stron przez czołgi niemieckie, które wskutek nadzwyczaj 
silnej obrony polskiej - wycofały się. Jednakże nacisk Niemców 
potężniał z każdą chwilą, wobec czego około 4-tej po południu 
bataliony 11.PP zmuszone zostały do wycofania się z zajmowa-
nych pozycji. W rękach polskich trzymało się jeszcze przez jakiś 
czas wzgórze nr 352 w Mistrzowicach, bronione przez batalion 
forteczny płk. Franciszka Pfeiffera, ale i tu obrona wkrótce zała-
mała się. 
   Wczesnym wieczorem 8 września gros sił dywizji polskiej roz-
poczęło odwrót na Pacanów. Marsz ubezpieczał odwodowy 75.PP, 
którego bataliony obsadziły jeszcze na kilka godzin Nowy Korczyn. 
   Wykrwawiony 11.PP z Tarnowskich Gór pozostawił na polu 
bitwy w Ksanach kilkudziesięciu żołnierzy zabitych i rannych. 
Spośród oficerów polegli: dowódca kompanii por. Jan Kuczkowski, 
dowódca plutonu ppor.rez. Stanisław Wojciechowski; ciężko ranni 
zostali m.in. dowódca III batalionu mjr Józef Ćwiąkalski i dowódca  
4 kompanii por. Jan Janowski.  W natarciu niemieckim na Ksany 
brało udział około 30 czołgów, z czego 14 zostało zniszczonych,  
co jest dobitnym świadectwem zaciętości polskiej obrony. Poległych 
żołnierzy WP pochowano na dwóch cmentarzach: w Kocinie i na 
cmentarzu legionowym w Czarkowach; tu, na zbiorowej mogile żoł-
nierzy 11.PP wzniesiono w 1945 r. duży pomnik - płaskorzeźbę, dzieło 
miejscowego artysty, rolnika z Rzemienowic, Józefa Stoksika.
   10 IX 1989 r. w Ksanach, w środku wsi, odsłonięto i poświęcono 
pomnik przedstawiający trzech żołnierzy: legionistę, żołnierza 
Września 1939 r. i partyzanta. Wykonawcą pomnika był Winicjusz 
Stoksik, syn wspomnianego wyżej Józefa.
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 Okupacja	niemiecka	1939-1945

Po wkroczeniu Niemców na obszar Rzeczypospolitej, już  
5 września 1939 r. w Miechowie rozwieszono Obwieszczenie  

o objęciu władzy na tym terenie przez armię niemiecką. 26 X tr.  
oficjalnie władzę w Generalnym Gubernatorstwie przejęła ad-
ministracja cywilna, w Miechowie utworzono starostwo obejmu-
jące obszar przedwojennego powiatu miechowskiego oraz części  
powiatów olkuskiego i pińczowskiego.  
   Gmina Opatowiec znalazła się na obszarze powiatu mie-
chowskiego, z tym, że bezpośrednio podlegała tzw. półpowiatowi 
(Landkommisariat) w Kazimierzy Wielkiej.
   W Opatowcu znajdował się posterunek policji w składzie 
dwóch policjantów (1940), potem czterech (1941) i sześciu (1944).
   Rozpoczęło się tworzenie podziemnej organizacji konspira-
cyjnej; jako pierwsza powstała 5 X 1939 r. organizacja w Miechowie, 
a 14 X tr. w Skalbmierzu. W Opatowcu konspirację tworzono od 
listopada 1939 r.  przez Stanisława Kozła ps. Brzoza i Jana Antosa 
ps. Karaś, a jednym z głównych konspiratorów tamtego czasu był 
miejscowy lekarz Władysław Madej, który po powrocie z niewoli  
w listopadzie 1939 r., nie oddał władzom okupacyjnym radia i do  
12 V 1941 r. prowadził nasłuch audycji radia francuskiego i londyń-
skiego. Zebrał koło siebie grupę pierwszych konspiratorów, wśród 
nich byli: Jan Rumas, pracownik gminy Julian Kryca, sekretarz 
gminy Paweł Walocha, nauczyciel, por.rez. Stanisław Baran, gajo-
wy w lesie ksańskim Mieczysław Cieśniarski, miejscowy wikary ks. 
Kazimierz Wieczorek, łączniczka i siostra miejscowego policjanta 
Tamara Noga i goniec Bolesław Cegielski.  
   Wiosną 1940 r. grupa ta rozpoczęła działalność wydawniczą, 
publikując biuletyn pt. „Wiadomości” w którym zamieszczano infor-
macje radiowe przepisywane na maszynie w miejscowym Urzędzie 
Gminy i kolportowane wśród ludności Opatowca i okolic. 12 V 1941 
r. nastąpiła wsypa. Aresztowano m.in. wójta gminy Opatowiec 
Kasperka, Pawła Walochę i sołtysa Podskala Stefana Kułagę,  
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których po kilku dniach zwolniono z aresztu. Dr Madej został 
konspiracyjnie spalony i do końca wojny ukrywał się w oddziale 
leśnym AK pod pseudonimem Józef. Po zakończeniu wojny wrócił 
do Opatowca. 
   W samym Opatowcu i w najbliższej okolicy mocno rozbudo-
wana była Armia Krajowa i oddziały Batalionów Chłopskich, które  
w 1943 r. zostały scalone z AK. Działalność partyzancka na tym 
terenie polegała głównie na akcjach sabotażowych: paleniu akt kon-
tygentowych i innych dokumentów w Urzędzie Gminy w Opatowcu, 
na likwidowaniu bimbrowni i zapasów wódki zgromadzonych przez 
okupanta, a także napadów na mleczarnie, np. w Czarkowach. 
Ustalono pierwszy skład osobowy placówki AK Opatowiec, byli to:

 Jan	Antos	ps.	Karaś 
 Kpr. ur. w Opatowcu, żołnierz Września 1939 r., walczył 
w obronie Warszawy, od jesieni 1939 w konspiracji ZWZ-AK  
w Opatowcu. Zm. 1987 w Opatowcu; Stanisław Baran, nauczy-
ciel w Opatowcu; Antoni Bania; Stanisław Budzikowski, działacz 
OSP, zm. 1992; Bolesław Cegielski, działacz OSP w Opatowcu; 
Charzewska - Borowa Janina ps. Maria, Maria Nowacka, sa-
nitariuszka AK Opatowiec, dyplomowana pielęgniarka, zca 
kmdta Szarych Szeregów w Opatowcu, kmdtka szpitala polowego  
w Ośrodku Zdrowia w Opatowcu; Cieśniarski Mieczysław, ur. 
11 XII 1906 w Sosnowcu, s. Józefa i Marii z d. Stępień. Przed 1939 
r. należał do PPS. Od 2 II 1940 r. w ZWZ-AK ps. Zagłoba, Mietek  
w Placówce Opatowiec. Ukrywał się dwa lata, gdyż Niemcy zna-
leźli u niego radio i aresztowali jego rodziców. Żołnierz Oszczepa 
- Stanisława Kopcia. Członek grupy nasłuchowej dr. Władysława 
Madeja w Opatowcu. 16 IV 1943 r. brał udział w odbiorze zrzutu 
alianckiego koło Opatowca. Jako gajowy w Chrustowicach w czerw-
cu 1944 r. gościł w lesie ksańskim krakowski oddział partyzancki 
Skok. Brał udział w wielu akcjach zbrojnych, m.in. w ataku na po-
sterunek żandarmerii w Nowym Korczynie, w obronie Opatowca  
i 5 VIII 1944 r. w obronie Skalbmierza. Po wojnie był leśniczym 
w Ksanach i prezesem Koła ZBoWiD w Opatowcu. Od 1946 r. 
łowczy w Kole Myśliwskim Bażant w Opatowcu. Posiadał od-
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znaczenia: Krzyż Walecznych (1965), Srebrny Krzyż Zasługi  
z Mieczami (1965 r,), Medal Zwycięstwa i Wolności (1968). Zmarł 
w 1992 r.; Ciurlik Stanisław ps. Lipa, plut./por.rez. ur. 1896 r.  
w Starym Korczynie, s. Kazimierza i Marianny, rodziny nie założył. 
W 1917 r. organizator POW w Starym Korczynie. W 1918 r. ochot-
niczo wstąpił do WP, do 1.Pułku Szwoleżerów, walczył na wojnie 
bolszewickiej 1920, doszedł do Kijowa, 3 x ranny. Od jesieni 1939 r.  
w ZWZ-AK w Opatowcu. Po wojnie rolnik w Starym Korczynie, 
miał przydomek Starzec. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Zmarł 
6 XII 1983 r. w Starym Korczynie i tam pochowany; Stanisław 
Cugowski ps. Stalowy, ur. 1897, organista w Opatowcu, zm.  
1967 r. w Opatowcu. Biogram w słowniczku biograficznym; Witold 
Czarnecki, pracownik poczty w Opatowcu, od jesieni 1939 r.  
w ZWZ-AK w Opatowcu, brał udział w ataku na pocztę w Opatowcu  
15 VII 1944 r.; Mieczysław Dybała ps. Łazik, kmdt posterunku PKB  
w Opatowcu; Władysław Gondek ps. Szpara, zbrojmistrz Placówki 
ZWZ-AK w Opatowcu; Bolesław Grzywna; Walenty Kasza; Roman 
Kłos ps. Pantera, st.szer./kpr. Od jesieni 1939 r. w ZWZ-AK Opatowiec, 
poległ podczas patrolu na rowerze wieczorem 15 VII 1944 r. w re-
jonie Opatowca. Odznaczony Krzyżem Walecznych; Wacław Kłos; 
Stanisław Kozioł, ur. 1902 r. w Podskalu. W 1920 r. uczestnik woj-
ny bolszewickiej. W latach 30-tych emigrant we Francji, wrócił, 
ożenił się i osiadł w Opatowcu. Uczestnik Kampanii Wrześniowej 
1939 r. Od jesieni 1939 r. w konspiracji SZP-ZWZ-AK ps. Brzoza, 
Orzech. Komendant Placówki ZWZ-AK w Opatowcu. Członek 
grupy nasłuchowej dr. Władysława Madeja. W 1944 r. szef 1 kom-
panii IV/120.PP AK, następnie zastępca dowódcy 1/IV/120.PP AK.  
W maju 1944 r. brał udział w odbiorze zrzutu alianckiego dla AK. 
Uczestnik akcji zbrojnej w Nowym Korczynie 24/25 VII 1944 r. 
Ostatni stopień wojskowy - podporucznik. Posiadał odznacze-
nia: Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Armii Krajowej. 
Zmarł w 1967, pochowany w Opatowcu; Irena Krajewska ps. Lilka 
Ur. 1926 r. we Włocławku, skąd wysiedlona z rodziną do Opatowca, 
W AK Opatowiec. Zginęła 29 VII 1944 r. w Opatowcu, pochowana  
w zbiorowej mogile w Opatowcu. Odznaczona Krzyżem Walecznych; 
Bolesław Kryca nauczyciel; Julian Kryca, pracownik urzędu gminy 
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w Opatowcu, należał do grupy nasłuchowej dr. Władysława Madeja 
w Opatowcu. Kolportował Wiadomości; Józef Łabuz ps. Rozmaryn; 
Władysław Madej lek.med., ps. Józef, biogram w słowniczku biogra-
ficznym; Stanisław Pluciński ps. Równy, ur. 1888, zginął 29 VII 1944 r.  
w Opatowcu; Jan Remer; Piotr Remer; Stefan Remer; Tadeusz 
Rumas ps. Sęp, ur. 1917, zginął 29 VII 1944 r. Opatowiec; Lucjan 
Skrzyński ps. Stanisław Konarski, biogram w słowniczku biogra-
ficznym; Henryk Skrzyński Ur. w Podskalu, syn Waleriana i Felicji 
Skrzyńskich. Brat Lucjana Skrzyńskiego. Inż. leśnik. Nadleśniczy 
w Koluszkach. W czasie wojny przebywał w Opatowcu, gdzie pro-
wadził tajne nauczanie w zakresie szkoły średniej. W ZWZ-AK ps. 
Dąb. Po wojnie wrócił do Koluszek i pracował tam jako nadleśniczy; 
Anna Steinhof; Stanisław Steinhof, podoficer ps. Szpak Ur. 1918 r.  
Opatowiec, od jesieni 1939 r. w ZWZ-AK Opatowiec. Działacz OSP. 
Zmarł i pochowany w Opatowcu.

 Edward	Szarota	ps.	Góral, 
 Ur. 1911. W AK, podczas okupacji naczelnik poczty  
w  Opatowcu. Zginął 29 VII 1944 r. w Opatowcu. Odznaczony 
Krzyżem Walecznych; Wiewióra, do 1939 r. prokurator w Sosnowcu; 
Tadeusz Zossel ps. Wicher, ur. 1923 r. w Opatowcu, zginął 29 VII 1944 r.  
w Opatowcu; Włodzimierz Zossel, członek ZWZ-AK w Opatowcu. 
Działacz OSP; Julian Zaglaniczny.

 Zrzuty	alianckie	w	rejonie	Opatowca	odbierali	m.in:

 Mieczysław	Janiec
   Ur. 15 XII 1914 r. w Kocinie, s. Stanisława, który zmarł 1915 r.  
i Marianny. W 1945 r. ożenił się z Józefą z d. Buczek, mieli córkę 
Małgorzatę (ur. 1946) i syna Jacka (ur. 1948). 
   Od 1931 r. kształcił się w Szkole dla Małoletnich w Śremie,  
a następnie w Grudziądzu (ukończył ją w 1935), kapral, do 1939 r.   
w 9. PP Leg. Walczył we Wrześniu 1939 r. w szeregach 9. PP Leg.  
w stopniu plutonowego. Po 17 IX 1939 r. dostał się do niewoli so-
wieckiej skąd zbiegł i wrócił do Kociny. Od 1940 r. w POZ, po-
tem w ZWZ-AK ps. Lot, dca ODP Dominika-Kasia, uczestniczył  
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w wielu akcjach bojowych m. in. w Krzczonowie, Opatowcu, 
Czarnocinie i Nowym Korczynie. Po wojnie mieszkał w Krakowie, 
represjonowany przez władze PRL, organizował i kierował 
Przedsiębiorstwem Handlu Artykułami Chemicznymi Chemia, na-
stępnie zrobił maturę i studiował w WSE. 
   Zmarł w 1959 r. w wyniku wypadku samochodowego koło 
Sochaczewa, pochowany w Krakowie na cm. Rakowickim.

 Klita	Józef
   Ur. 1911 r. w Wyszogrodzie, s. Józefa i Małgorzaty z d. Zuwała. 
   Od 1933 r. służył w 2. PP Leg. w Sandomierzu, ukończył szkołę 
podoficerską w 6.Batalionie Telegraficznym w Jarosławiu w stop-
niu kaprala. Walczył we Wrześniu 1939 r. m.in. w obronie Modlina, 
dostał się tam do niewoli niemieckiej, po wcześniejszym zwolnie-
niu wrócił do Wyszogrodu. Od sierpnia 1943 r. w AK pod ps. Kleń, 
w Placówce Brzoza-Opatowiec jako dowódca plutonu łączności  
w kompanii Brzozy - Stanisława Kozioła. 16 IV 1943 r. uczestniczył 
w przejęciu zrzutu alianckiego koło Opatowca. Brał udział w wal-
kach o posterunek żandarmerii w Nowym Korczynie 25 VII 1944 
r. i w Opatowcu 29 VII 1944 r. Po wojnie współorganizator Kółka 
Rolniczego w Rogowie. Zm. ?

 Kopeć	Jan
   Ur. 1920 r. w Ksanach. Żołnierz AK ps. Zamieć w kompanii 
„Oszczepa” (Stanisława Kopcia), potem w Oddziale Dywersyjno 
Partyzanckim Lota (Mieczysława Jańca). Po 1945 r za przynależność 
do AK skazany na 6 lat więzienia, siedział w Pińczowie i Rawiczu.  
Po zwolnieniu z więzienia zamieszkał w Chojnicach. Zm.  
w Chojnicach i tam pochowany. 

 Kopeć	Stanisław
   Ur. 4 XI 1918 r. w Ksanach, s. Stanisława i Józefy z d. Saltar-
ska. Szkołę powszechną ukończył w Opatowcu. 14 II 1938 r. wcielony 
do 6. Pułku Artylerii Ciężkiej we Lwowie, gdzie odbył zasadniczą 
służbę wojskową. Ukończył szkołę podoficerską w stopniu kaprala.  
Walczył we wrześniu 1939 r. w szeregach 38. DP Rez. w Armii Kar-
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paty. 10 IX 1939 r. awansowany do stopnia plutonowego. Dostał 
się do niewoli niemieckiej, przebywał w obozie Dąbie Kraków. 
Jesienią 1939 r. wrócił do domu. Od II 1940 r. w ZWZ-AK w Opa-
towcu ps. Oszczep. Od 1 IV 1943 r. w Obwodzie Pińczów, dowódca 
Oddziału Partyzanckiego Dominika-Kasia. Organizator konspiracji 
w Ksanach. Dowódca Oddziału Dywersyjno-Partyzanckiego Domi-
nika - Kasia, zastępca Lota. Instruktor na kursach podoficerskich.  
W 1944 r. dowódca 3/1/IV/120. PP AK. 21/22 V 1944 r. uczestniczył  
w przyjęciu zrzutu na polanie w Ksanach jako kmdt placówki zrzutu. 
Udział w akcji w Nowym Korczynie, w Opatowcu, pod Skalbmie-
rzem. Po 1945 r. wyjechał do Chojnic, potem do Człuchowa. 12 IX 
1949 r. aresztowany przez UB, siedział w więzieniach w Pińczowie,  
w Kielcach, Sandomierzu i na Montelupich w Krakowie.  
7 V 1952 r. zwolniony. Potem pracował w Kielcach, w Busku-Zdroju. 
W początkach lat 60-tych ukończył Studium Ekonomiczne. 15 V 1979 
przeszedł na emeryturę. W 1989 r. mianowany podporucznikiem,  
w 2000 awansowany na kapitana, a w 2006 do stopnia majora.
 Posiadał odznaczenia: Order Virtuti Militari 5 kl., Order 
Odrodzenia Polski 5 kl., Krzyż Walecznych x 3, Krzyż Armii 
Krajowej, Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami, Srebrny Krzyż Zasługi 
z Mieczami, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Partyzancki, 
Medal Wojska, Medal za 1939 r. Zmarł 10 III 2006 r. w Busku Zdroju  
i tam pochowany.

 Mucha	Władysław	
   Ur. 4 XII 1912 r. w Ksanach, s. Michała i Katarzyny z d. Sobczyk. 
10 XII 1948 r. oż. ze Stanisławą z d. Kopeć (29 V 1916 Cleveland, USA-
przed 1986), c. Jana i Anny z d. Rasińska.
   Przed wojną członek ZMW Wici. W l. 1935-1936 r. odbył za-
sadniczą służbę wojskową w WP w 6.Pułku Artylerii Ciężkiej 
we Lwowie. Walczył we Wrześniu 1939 r. Od 1942 r. w AK ps. Sęp 
w kompanii Oszczepa - Stanisława Kopcia, potem w ODP Lota - 
Mieczysława Jańca. Jako radiotelegrafista brał udział w przyjęciu 
zrzutu z samolotów alianckich na placówkę Kogut 412 na pola-
nie w lesie ksańskim. Brał udział w walkach w Nowym Korczynie  
i w obronie Opatowca. 
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   Posiadał odznaczenia: Krzyż Partyzancki, Medal Zwycięstwa i 
Wolności 1945 (1973), Odznaka Pamiątkowa 6.PAC. Zmarł 4 X 1986 r.  
w Ksanach, pochowany w Starym Korczynie.

 Wróbel	Tadeusz
   Ur. 18 XII 1917 r. w Krzczonowie, s. Macieja i Franciszki.  
W 1944 r. ożenił się ze Stanisławą z d. Pszczoła (1920-2005). Szkołę 
powszechną ukończył w Krzczonowie. Od lutego 1938 r. odbywał 
zasadniczą służbę wojskową w 2.PAL Leg., gdzie ukończył szko-
łę podoficerską w stopniu kaprala. Walczył we Wrześniu 1939 r. 
w artylerii plot. w Brześciu n. Bugiem, potem na Lubelszczyźnie. 
Uniknął niewoli, wrócił w X 1939 r. do Krzczonowa, gdzie prowadził 
sklep. W konspiracji ZWZ-AK ps. Oracz, dowódca ODP Dominika-
Kasia w Krzczonowie. Walczył w Opatowcu, w Nowym Korczynie  
i w bitwie o Skalbmierz 5 VIII 1944 r. Po wojnie mieszkał na Ziemiach 
Zachodnich, potem w Krakowie, gdzie zmarł 22 V 2007 r., pochowa-
ny w Sokolinie. Ostatni stopień wojskowy - porucznik.
   W rejonie Opatowca zlokalizowano bastion odbiorczy ma-
teriału wojennego od Aliantów zachodnich, a dokładnie była to 
rozległa polana w lesie rogowskim koło Ksan. Bastion (kosz) otrzy-
mał kryptonim Kogut-412 i to właśnie tam w nocy z 21 na 22 maja 
1944 r. dwa brytyjskie halifaxy w dwóch nalotach zrzuciły 24 za-
sobniki i 24 paczki materiału wojennego; kosz obstawiony był 
ochroną partyzancką oddziału Stanisława Kopcia ps. Oszczep. 
Około godziny 22.00 nastąpił zrzut, załadunek pojemników 
i skrzyń na furmanki przez żołnierzy z grupy Stefana Dudka 
ps. Mroczek z Ksan odbył się sprawnie, wywieziono je do go-
spodarstwa Sekuły w Chwalibogowicach, a stamtąd później 
do magazynu w Łagiewnikach koło Buska i do magazynu broni  
w Papierni koło Chęcin.  
   Od 10 czerwca do połowy lipca 1944 r. w Ksanach stacjo-
nował Oddział Partyzancki Skok pod dowództwem Czesława 
Skrobeckiego, potem Józefa Argasińskiego ps. Benko. 21 VI 1944 r. 
wraz z oddziałem Stanisława Kozioła ps. Brzoza z Opatowca osła-
niał uroczysty pogrzeb żołnierzy Września 1939 r. w Czarkowach. 
27 czerwca Skok przeniósł się do gajówki w Chrustowicach, gdzie 
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był przyjmowany przez gajowego Mieczysława Cieśniarskiego 
ps. Mietek, Zagłoba. 11 lipca Skok przeniósł się do Kobieli,  
a 13 lipca w składzie dziesięcioosobowym wziął udział w udanym 
odbiciu żołnierza AK Stanisława Gruszki koło Bejsc. Wreszcie 
15 lipca oddział Skok: stoczył krwawy bój z Niemcami na rynku 
w Opatowcu, podczas którego poległ przy budynku poczty Józef 
Lenczewski ps. Rybka, a dowódca oddziału Józef Argasiński zo-
stał ciężko ranny i przewieziony do Kamiennej, gdzie leczył go dr 
Zbigniew Solarski. 25 lipca 1944 r. OP Skok odszedł do Kobylnik 
koło Skalbmierza, by 26 lipca tr. wziąć udział w krwawym boju 
pod Sielcem Biskupim.  
   W kilka dni później - 29 lipca 1944 r. wieczorem - w Opatowcu 
miało miejsce tragiczne wydarzenie pacyfikacji miasteczka przez 
niemiecki oddział 14. Dywizji Waffen SS Galizien (ok. 100 ludzi) 
zmierzający od strony Nowego Korczyna. Zawiadomiony o tym 
fakcie oddział partyzancki plut. Stanisława Kopcia ps. Oszczep, 
Mieczysława Jańca ps. Lot i Tadeusza Wróbla ps. Oracz, stacjonują-
cy w Ksanach, ruszył z odwetem w kierunku Senisławic. Niestety, 
oddział spóźnił się i Ukraińcy w tym czasie już dochodzili do 
Opatowca. Niezorientowane o sile nieprzyjaciela oddziały polskie 
nie zabrały ze sobą wystarczającej ilości amunicji.
   Zanim oddziały polskie dotarły do Opatowca, Ukraińcy 
wchodzący w skład niemieckich oddziałów dokonali rzezi miesz-
kańców i spalili miasteczko - z rąk oprawców zginęło 29 osób.  
Następnie Ukraińcy zbliżyli się do przeprawy na Wiśle, by pro-
mem przedostać się na drugi brzeg. Wówczas partyzanci Oszczepa 
rozpoczęli ogień karabinowy i rozpoczęła się walka w wyniku 
której napastnicy przeprawili się na prawy brzeg Wisły do Ujścia 
Jezuickiego, a tam kontynuowali swe dzieło zniszczenia, palenia do-
mostw i gwałtów, by w końcu ulec miejscowemu oddziałowi AK. 
     W Opatowcu zamordowani zostali: Irena Krajewska 
ps. Lidia sanitariuszka, lat 18; Teofila Baczyńska, lat 85; Teresa 
Garbusińska, lat 75; Józef Gądek, lat 50; Irena Łukasik, lat 45; 
Zbyszek Madej, lat 6; Antoni Pietraszewski, lat 48; Alfreda 
Plucińska, lat 17; Michał Sambor, lat 43; Stefan Wasilew, lat 60; 
Stanisław Wężowicz, lat 83; Maria Widłak, lat 61; Franciszek 
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Widłak, lat 66; Karolina Wcisło, lat 43; Eleonora Wojciechowska, 
lat 88. 
   W Ujściu Jezuickim tegoż dnia zamordowano miesz-
kańców Opatowca: Tadeusz Zossel ps. Wicher, lat 21, Edward 
Szarota ps. Góral, lat 33, Tadeusz Rumas ps. Sęp, lat 27, 
Franciszek Kucięba lat 49, Franciszek Witek, lat 45, Bronisław 
Baczyński lat 18, Ignacy Baczyński lat 54, Bronisław Duszyński 
lat 33, Walery Koń lat 58, Wojciech Stankiewicz lat 35, Lucjan 
Maciejewski lat 18, Edmund Unolt lat 67, Stanisław Pluciński 
lat 56, Jakub Łabędź lat 54, Adam Kasza lat 60.
    Tegoż dnia zamordowano mieszkańców Ujścia Jezuic-
kiego: Józef Gądek lat 50, Michał Sambor lat 43 i z Biskupic 
Jakub Rogoziński lat 25. 
   Tymczasem drużyny Armii Krajowej z placówki Gienia ob-
sadziły nadrzeczne wały przeciwpowodziowe po drugiej stronie  
i zaczęły ostrzeliwać wroga. Nieprzyjaciel zmuszony był do 
przerwania przeprawy i wycofania się. Przez całą noc Ukraińcy 
ostrzeliwali Ujście Jezuickie granatnikami. W dzień partyzanci 
zmuszeni zostali do odwrotu. Ukraińcy zaś, po przerzuceniu 
wszystkich swych sił przez Wisłę dokonali krwawej pacyfikacji 
wsi, paląc m.in. 32 gospodarstwa.
   Na miejscu zastrzelono Marię Lawińską i jej synka, 
Franciszka. Ciężko trafiony kulą został urzędnik pocztowy Jan 
Sokół. Zmarł on następnego dnia. Tych mężczyzn, których uda-
ło się wyłapać powyciąganych z piwnic i strychów powiązano 
kolczastym drutem i popędzono przez Gręboszów do Dąbrowy.  
W trakcie przemarszu przez Gręboszów Ukraińcy zastrzelili na 
miejscu dwóch napotkanych mężczyzn: Tomasza Gałę i wete-
rynarza Jana Śliwę. Zmasakrowanych od tortur, umęczonych 
ludzi dowleczono do lasku Danielnik i tam, na rozkaz niemiec-
kich oficerów SS rozstrzelono.
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   Razem straciło życie na skraju lasku Danielnika 18 osób. 
Zwłoki pochowano na miejscu egzekucji. Następnego dnia 
członkowie ruchu oporu ekshumowali je i pod osłoną nocy 
przewieźli na cmentarze w Opatowcu i Gręboszowie.
   Podczas pacyfikacji 29 VII 1944 r. w Opatowcu cudem 
uratował się miejscowy proboszcz ks. Paweł Widerski (1908 r.  
Słomniki - 12 XI 1977 r. Opatowiec, pochowany tamże).
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 Szare Szeregi - Placówka „Podkowiec”
	 Komendant	Lucjan	Skrzyński
              

Opatowiec	w	czasie	okupacji	niemieckiej,	od	5	września	1943	r.	był	
mocnym,	jednym	z	nielicznych	obok	Pińczowa	ośrodków orga-

nizacji	harcerstwa.	Placówkę	harcerską	o	kryptonimie	Podkowiec zor-
ganizował	Lucjan	Skrzyński	 z	Podskala	ps.	Stanisław Konarski.	Fakt	
ten	jest	o	tyle	ważny	i	znaczący,	że	podziemne	harcerstwo	w	ówcze-
snym	powiecie	pińczowskim	istniało	tylko	w	Pińczowie	(kryptonim	
Zbigniewowo)	i	w	Opatowcu	(kryptonim	Podkowiec).
			 Konspiracyjne	harcerstwo	w	okresie	II	wojny	św.	w	Opatowcu	
zorganizowane	 zostało	 stosunkowo	późno,	 bo	 dopiero	we	wrześniu	
1943	r.	Tragiczne	wypadki	w	Pińczowie	1	lipca	1943	r.	spowodowały	roz-
pierzchnięcie	się	tamtejszych	działaczy	harcerskich.	I	tak	komendant	
hufca	Feliks	Białkiewicz,	któremu	udało	się	ujść	cało	przed	aresztowa-
niem,	udał	się	do	swego	stryja	w	Gorysławicach,	a	następnie	do	swych	
dziadków	Felicji	i	Waleriana	Skrzyńskich	w	Podskalu	koło	Opatowca.
			 U	 dziadków	 Skrzyńskich	 przebywali	 wówczas	 ich	 synowie	 -	
Lucjan	 i	Henryk	Skrzyńscy	oraz	 ich	siostrzeniec	 Jurek	Hala.	Lucjan	
Skrzyński,	 były	 działacz	 POW	 i	 Polskiej	 Organizacji	 Skautowej	 
z	 okresu	 I	 wojny	 św.	 w	 Częstochowie,	 a	 następnie	 w	 Opatowcu.	 
W	 okresie	 międzywojennym	 pracował	 w	 kartografii	 wojskowej	 
w	Wilnie.	Po	wybuchu	wojny	w	1939	r.		został	internowany	na	Litwie,	
gdzie	wskutek	bardzo	ciężkich	warunków	bytowania	zachorował	na	
nieuleczalny	niedowład	nóg.	Wiosną	1940	r.		wrócił	do	domu	rodzin-
nego	w	Podskalu,	a	pobyt	w	szpitalu	w	Krakowie	zahamował	rozwój	
choroby,	jednak	jej	nie	wyeliminował.
			 Brat	 Lucjana	 -	 Henryk	 Skrzyński,	 z	 zawodu	 inżynier	 le-
śnik,	 przed	 wojną	 pracował	 w	 Instytucie	 Badawczym	 Leśnictwa	 
w	Warszawie,	 po	 Kampanii	 Wrześniowej	 1939	 r.	 również	 powrócił	
do	domu	rodzinnego,	 i	 to	on	prowadził	 rodzinne	gospodarstwo	rol-
ne,	a	pomagał	mu	w	tym	Jurek	Hala,	którego	rodzice	i	brat	pozostali	 
w	Koluszkach,	które	zostały	wcielone	do	Rzeszy.

Szare Szeregi



137

   W	takim	środowisku	rodzinnym	znalazł	się	w	sierpniu	1943	r.	
Feliks	 Białkiewicz.	 Codzienne	 rozmowy	 wieczorne,	 czytanie	 pra-
sy	 konspiracyjnej	 harcerskiej	 oraz	 wojskowej,	 dostarczanej	 przez	
kolportera	 hufca	 pińczowskiego	 Jurka	 Zawadzkiego	 ps.	 Stanisław 
Tarczyński	 lub	 przez	 punkt	 kontaktowy,	 panią	 Zosię	 na	 poczcie	 
w	Wiślicy,	 powodowały,	 że	 Lucjan	 Skrzyński	 sam	 zaproponował	
zorganizowanie	konspiracyjnej	komórki	harcerskiej	w	Opatowcu.
			 Okazało	się,	że	Lucjan	Skrzyński,	ten	wybitny	działacz	spo-
łeczny	 i	 niepodległościowy,	 nie	 mógł	 znaleźć	 ujścia	 swej	 energii	
duchowej	w	realizacji	swych	pragnień	udziału	w	walce	dla	Ojczyzny.	
Miał	40	lat,	uznany	był	za	inwalidę		z	powodu	swej	niesprawności	
fizycznej	 i	 został	 spisany	na	 straty.	 	 Jednak	nie	mógł	 się	pogodzić	 
z	tym	stanem	rzeczy.	Duchowo	czuł	się	młodym,	w	pełni	wydajnym	
i	przydatnym	w	pracy	dla	Sprawy.
			 Lucjan	 Skrzyński	 doszedł	 do	 przekonania,	 że	 jest	w	 stanie	
podjąć	 się	 zorganizowania	 i	 prowadzenia	 działalności	 harcerskiej	 
w	specyficznych,	ciężkich	warunkach	okupacyjnych.
			 Działalność	harcerską	w	Opatowcu	zapoczątkowano	5	wrze-
śnia	 1943	 r.	 przez	 powołanie	 do	 pracy	 konspiracyjnej	 5	 chłopców,	
zaprzysiężenia	ich	i	stworzenie	z	nich	Piątej	Sekcji	w	ramach	dru-
żyny	 Bojowych	 Szkół	 (BS)	Hufca	 Szarych	 Szeregów	w	 Pińczowie.	
Kierownikiem,	 a	 następnie	 komendantem	 placówki	 harcerskiej	
w	 Opatowcu	 został	 Lucjan	 Skrzyński,	 który	 przyjął	 pseudonim	
Stanisław Konarski,	taki	sam,	jaki	posiadał	w	POW.	
   Sekcyjnym	Piątej	Sekcji	 został	Ferdynand	Lucik.	 24	 IX	 1943	 r. 
zorganizowana	 została	 5-osobowa	 sekcja	 harcerek,	 która	 stano-
wiła	 Trzecią	 Sekcję	 drużyny	 Grup	 Żeńskich	 (GŻ)	 Hufca	 Szarych	
Szeregów	w	Pińczowie.	Sekcyjną	została	Teresa	Wójcik.	
   2	 IV	 1944	 r.	 	 zorganizowana	 została	 4-osobowa	 grupa	 harce-
rzy	młodszych	 -	Zawiszaków.	Sekcyjnym	tej	grupy	został	członek	BS	
Ignacy	Szewczenko.	15	VII	1944	r.	zorganizowano	nową,	4-osobową	gru-
pę	harcerek	młodszych,	odpowiednik	męskiej	drużyny Zawiszaków. 
			 W	 międzyczasie,	 obok	 instruktora	 Lucjana	 Skrzyńskiego,	
zaangażowana	 została	 instruktorka	 sanitarna	 Janina	Charzewska,	
instruktorzy	 wojskowi	 Henryk	 Skrzyński,	 Zdzisław	 Ciszewski	 
i	 Edward	 Zaremba.	 W	 wyniku	 reorganizacji	 	 Hufca	 Szarych	
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Szeregów	w	Pińczowie,	w	dn.	2	V	1944	r.	drużyna	BS	w	Opatowcu	
(w	Podkowcu)	 stała	 się	drużyną	Grup	Szturmowych	 (GS)	 (Rozkaz	
L.6/44	z	2	V	1944	r.).	W	wyniku	tej	reorganizacji	harcerstwo	opato-
wieckie	przedstawiało	się	następująco:
    1.Kierownik	i	komendant	-	st.wachm.pchor.	Lucjan	Skrzyński	
ps.	Stanisław Konarski,
				 2.Kadra	instruktorska:
			 Plut.pchor.	Zdzisław	Ciszewski	ps.	Wiktor Osa,	ur.	13	XI	1914	r.,	
zaprzysiężony	w	Szarych	Szeregach	10	IX	1943	r.,	żołnierz	AK.	21	III	
1944	r.	w	obawie	przed	aresztowaniem	opuścił	Opatowiec.			
					 	Henryk	Skrzyński	ps.	Władysław Dąb,	ur.	10	IV	1904	r.,	zaprzy-
siężony	24	X	1943,	instruktor	wojskowy	z	zakresu	terenoznawstwa.
					 	Kpr.pchor.	Edward	Zaremba	ps.	Adam Żółw,	ur.	25	XI	1919	r.	
,	zaprzysiężony	w	Szarych	Szeregach	28	III	 1944	r.,	 instruktor	woj-
skowy,	 oddelegowany	 przez	 miejscową	 Placówkę	 AK	 Brzoza do 
szkolenia	wojskowego	harcerzy	opatowieckich.			
					 	 Janina	Charzewska	 ps.	Maria Nowacka,	 ur.	 3	 IV	 1919	 r.,	 za-
przysiężona	 24	 IX	 1943	 r.,	 instruktorka	 ds.	 sanitarnych,	 z	 zawodu	
pielęgniarka,	pracowała	wówczas	w	Ośrodku	Zdrowia	w	Opatowcu.

 Trzecia drużyna GS pod kryptonimem Adelajda w Podkwcu
	 Bania	Stanisław	ps.	Henryk Łach,	ur.	26	II	1927	r.	,	zaprzysiężo-
ny	15	VII	1944	r.,
	 Cichy	Edward	ps.	Stanisław Pilecki:,	ur.	1	XII	1922	r.,	zaprzysię-
żony	21	III	1944	r.,
	 Hala	Jerzy	ps.	Jerzy Pokrzywka,	ur.	21	III	1924	r.,	zaprzysiężony	
5	IX	1943	r.,
	 Lucik	Ferdynand	ps.	Fredek Bill,	ur.	26	XI	1922	r.,	zaprzysiężony	
21	III	1944	r.,	
	 Misiakiewicz	Zenon	ps.	Jan Rak,	ur.	18	IX	1924	r.,	zaprzysiężo-
ny	21	III	1944	r.,
	 Mol	Włodzimierz	ps.	Włodek Czesław,	ur.	25	VI	1924	r.,	zaprzy-
siężony	5	IX	1943	r.,
	 NN	ps.	Franciszek Krzeczkowski,	ur.	23	XI	1925	r.	,	zaprzysiężony	
20	XII	1943	r.,
	 NN	ps.	Jan Bryła,	ur.	15	V	1926	r.,	zaprzysiężony	20	XII	1943	r.,
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	 Pluciński	Henryk	ps.	Jerzy Pasek,	ur.	12	VIII	1921	r.,	zaprzysię-
żony		21	III	1944	r.,
	 Sikora	Henryk	ps.	Wacław Niemiły,	ur.	2	IX	1921	r.,	zaprzysię-
żony	21	III	1924	r.,	
	 Szewczenko	Ignacy	ps.	Ignacy Ryś,	ur.	1	II	1929	r.,	zaprzysiężo-
ny	19	IX	1943	r.,
	 Szewczenko	Jerzy	ps.	|Jerzy Car,	ur.	11	IX	1927	r,	zaprzysiężony	
5	IX	1943	r.,	
	 Zawartka	Bolesław	ps.	Kuba Łoś,	ur.	1	I	1924	r.,	zaprzysiężony	
20	V	1944	r.,
	 Zawartka	Ryszard	ps.	Marek Mieczyk,	ur.	1	I	1924	r.	,	zaprzysię-
żony	20	V	1944	r.

 Druga drużyna szkieletowa GŻ pod kryptonimem Dorota
	 Kalicińska	Janina	ps.	Julia Wolska,	ur.	1	VIII	1924	r.,	zaprzysię-
żona	24	IX	1943	r.,
	 Kozłowska	Barbara	ps.	Emilia Plater,	ur.	4	XII	1917	r.,	zaprzy-
siężona	7	XII	1943	r.,
	 Marecka	Łucja	ps.	Wacława Sasur,	ur.	13	XII	1920	r.,	zaprzysię-
żona	13	IV	1944	r.,	
	 NN	 ps.	 Alicja Miłoszewska,	 ur.	 19	 II	 1922	 r.,	 zaprzysiężona	 
1	VI	1944	r.,	
	 Piaskiewicz	 Janina	 ps.	 Teresa Jaskólska,	 ur.	 6	 IV	 1925	 r.,	 
zaprzysiężona	13	IV	1944	r.,	
	 Tokarz	 Krystyna	 ps.	 Janina Zawitkowska,	 ur.	 6	 II	 1925	 r.,	 
zaprzysiężona	24	IX	1943	r.,
	 Wiącek	Marta	ps.	Maria Różycka,	ur.	11	XII	1924	r.,	zaprzysię-
żona	24	IX	1943	r.,
	 Wielgus	Janina	ps.	Elżbieta Flobert,	ur.	5	VI	1927	r.,	zaprzysię-
żona	24	IX	1943	r.,
	 Wójcik	 Teresa	 ps.	 Zofia Skrzydlewska,	 ur.	 19	 XII	 1926	 r.,	 
zaprzysiężona	24	IX	1943	r.

 Pierwsza drużyna szkieletowa Zawiszaków 
 pod kryptonimem Cecylia
	 Balcer	Henryk	ps.	Stanisław Sokół,	ur.	8	XI	1928	r.,	zaprzysię-
żony	30	IV	1944	r.,
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	 NN	ps.	Henryk Rybiewski,	ur.	14	IV	1931	r.,	zaprzysiężony	2	IV	
1944	r.,
	 NN	ps.	Bolesław Tur,	ur.	5	IV	1930	r.,	zaprzysiężony	2	IV	1944	r.,
	 NN	 ps.	 Władysław Żbik,	 ur.	 27	 VI	 1931	 r.,	 zaprzysiężony	 
2	IV	1944	r.	

 Drużyna harcerek młodszych
 Dubiel	Irena	ps.	Balladyna Gołąb,	ur.	2	X	1929	r.,	zaprzysiężona	15	
VII	1944	r.,
	 Krajewska	Janina	ps.	Bolesława Orlińska,	ur.	22	X	1929	r.	,	zaprzy-
siężona	15	VII	1944	r.,
	 Łukasik	Zofia	ps.	Stanisława Lis,	ur.	 11	 I	 1930	 r.,	 zaprzysiężona	 
15	VII	1944	r.,	
	 Ostrowska	Maria	ps.	Grażyna Sarenka,	ur.	18	IX	1929	r.,	zaprzysię-
żona	15	VII	1944	r.
			 W	dniu	4	VI	1944	r.	nawiązano	kontakt	z	dziewczętami	ze	wsi	
Senisławice,	które	prosiły	o	zorganizowanie	dla	nich	kursu	sanitarnego.
			 Harcerki	 opatowieckie	 pomagały	 żołnierzom	 polskim	 
w	niemieckich	 obozach	 jenieckich,	 a	 także	 niezamożnym	 rodzinom	
w	 Opatowcu.	 Lucjan	 Skrzyński	 nawiązał	 kontakt	 z	 Radą	 Główną	
Opiekuńczą	w	Krakowie	 i	 w	 Kazimierzy	Wielkiej,	 skąd	 otrzymywał	
nazwiska	jeńców	i	adresy	obozów	jenieckich.	Dwukrotnie	zorganizo-
wał	zebrania	sołtysów	wsi	gminy	Opatowiec,	na	których	apelował	do	
uczuć	patriotycznych	ludności.
			 Oprócz	paczek	indywidualnych	wysyłano	paczki	zbiorowe	przed	
Świętami	Bożego	Narodzenia,	Wielkiej	Nocy	czy	Zielonymi	Świętami.	
W	 tym	 celu	 dziewczęta	 przeprowadzały	 zbiórki	 we	wszystkich	wio-
skach	gminy.	Z	zebranej	mąki,	masła	i	jaj	wypiekały	suchary.	Zbierały	
nadto	kiełbasę,	 słoninę,	papierosy,	 tytoń	 i	 cebulę.	Z	datków	pienięż-
nych	zakupowano	dodatkowo	tłuszcz.	Paczki	zbiorowe	przewożono	do	
Kazimierzy	Wielkiej,	gdzie	za	pośrednictwem	RGO	przekazywano	je	
do	obozów	jenieckich.
			 Harcerki	opatowieckie	i	przodownice	z	poszczególnych	16	wio-
sek	okolicznych,	występowały	w	roli	chrzestnych	matek,	wysyłających	
paczki	swym	chrześniakom	w	obozach	jenieckich.	Pod	koniec	wojny	
wysyłano	co	miesiąc	36	paczek	5-kilowych	dla	jeńców	wojennych.
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			 Organizowano	też	imprezy	artystyczne,	z	których	dochód	prze-
znaczano	na	paczki	dla	 jeńców.	 I	 tak	np.	 10	kwietnia	 1944	r.,	w	drugi	
dzień	Świąt	Wielkiej	Nocy	chłopcy	z	drużyny	Zawiszaków w Opatowcu 
wystawili	na	scenie	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	Balladynę i Z igły wi-
dły.	 Całkowity	 dochód	 z	 imprezy	 w	 sumie	 1752	 zł	 przeznaczono	 na	
paczki	żywnościowe	dla	jeńców	wojennych	oraz	na	paczki	dla	najbied-
niejszych	w	Opatowcu.		
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 Cmentarze, pomniki 
 i tablice pamiątkowe
   Cmentarz w Gręboszowie w powiecie dąbrowskim 
 w woj. małopolskim 
	 Na	 cmentarzu	 parafialnym	 znajduje	 się	 oddzielna	 kwate-
ra	wojenna,	wg	nomenklatury	austriackiej	nr	250,	zaprojektowana	
przez	austriackiego	architekta	Johanna	Watzela,	gdzie	pochowano	
112	żołnierzy	armii	austro-węgierskiej,	83	z	armii	rosyjskiej	 i	 10	le-
gionistów	Józefa	Piłsudskiego.		
			 Po	 krwawym	 boju	 pod	 Czarkowami	 23	 września	 1914	 r.,	 
w którym	 poległo	 9	 legionistów,	 zwłoki	 ich	 przewieziono	 na	 ło-
dziach	z	Opatowca	do	Uścia	 Jezuickiego	przez	Wisłę,	a	następnie	
pochowano	 w	 kwaterze	 wojennej	 na	 cmentarzu	 parafialnym	 w	
Gręboszowie.	Byli	to:	kpr.	Tadeusz	Grabiński	ps.	Korsak,	szer.	Marian	
Hillenbrand	 ps.	 Smok,	 szer.	 Aleksander	 Kielusiak	 ps.	 Orłowski 
Aleksander,	szer.	Wincenty	Kulpa	ps.	Żbik,	szer.	Zenon	Malinka	ps.	
Korsarz,	 szer.	 Walenty	 Niemczyk	 ps.	Danik Tadeusz,	 szer.	 Marian	
Nowak	ps.	Stefa,	szer.	Adam	Pawłowski	ps.	Plewa	i	szer.	Aleksander	
Sygryc	 ps.	 Sam.	 Razem	 z	 nimi	 pochowano	 w	 Gręboszowie	 por.	
Stanisława	 Krynickiego	 ps.	 Tymkowicz,	 który	 utonął	 w	 nurtach	
Wisły	w	dn.	18	IX	1914	r.	podczas	poszukiwania	brodu,	a	także:	szer.	
Zbigniewa	Ciecierzyńskiego	ps.	Zbych,	poległego	19	 IX	1914	r.	pod	
Uciskowem;	szer.	Henryka	Worosza	ps.	Dolek,	poległego	19	IX	1914	r.	
pod	Uciskowem;	szer.	Edmunda	Lazarini	de	Colonna	ps.	Powiślak,	
poległego	 19	 IX	 1914	 r.	 pod	 Nowym	 Korczynem;	 szer.	 Stanisława	
Lorenca,	 który	 otoczony	 przez	 Rosjan	 popełnił	 samobójstwo	 w	
Kobylnikach	 k.	Wiślicy;	 kpr.	 Janusza	 Bernatowicza	 ps.	Boremeusz,	
poległego	 23	 IX	 1914	 r.	 podczas	 wypadu	 na	 Szczytniki;	 szer.	 N.	
Jaskółkowskiego,	poległego	23	IX	1914	r.	w	wypadzie	na	Szczytniki;	
szer.	Stanisława	Rokosza	ps.	Kret,	ciężko	rannego	20	IX	1914	r.	pod	
Ostrowcami,	zmarłego	23	IX	1914	r.	w	Gręboszowie.			
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			 Egzekwie	nad	poległymi	odprawił	ks.	proboszcz	Gręboszowa	
Piotr	 Halak	 (1862-1931)	 w	 obecności	 kapelana	 Legionów	 Polskich	 
o.	Kosmy	Lenczowskiego	 (1881-1959),	 który	 tak	 opisał	 pogrzeb	po-
ległych	legionistów:	Przywieźli ich do Gręboszowa na dwóch wozach, 
a nazajutrz szesnastu zabitych, jak cielęta narzucanych. Pierwszych 
dwóch pochowałem sam, pozostali leżą na wozach. Żołnierze wokoło, 
nikt się mimo mego nawoływania nie zabiera do wyłożenia ich, więc 
wyszedłem na wóz, podnoszę pojedynczych, dopiero wtedy odbierają ode 
mnie trupy. Poplamiłem sobie habit.  Jeden ma skoszoną maszynowym 
karabinem czaszkę, mózgiem jego poplamiłem habit. Pogrzebać pragnie 
ks. Halak, ja asystuję. Pluton honorowy wypalił salwę. Ks. Halak w 
mowie pochwalił bohaterstwo i ofiarę poległych i żywych i wyraził ży-
czenie, by w jego parafii nie poległ już żaden.
			 W	 trumnach	 pochowano	 jedynie	 oficera	 Stanisława	
Krynickiego	 i	 podoficera	 Janusza	 Bernatowicza,	 pozostałych	 po-
grzebano	owiniętych	w	koce.	Do	mogiły,	na	rozkaz	szefa	Kazimierza	
Sosnkowskiego	włożono	przestrzelony	w	boju	karabin,	należący	do	
por.	Czesława	Młota-Fijałkowskiego.	
   O kwaterę	wojenną	w	Gręboszowie	dbają	uczniowie	miejsco-
wej	Szkoły	Podstawowej	im.	Majora	Henryka	Sucharskiego.	

   Cmentarz wojenny w Charbinowicach
			 Cmentarz	 wojenny	 z	 lat	 1914-1915	 r..	 Cmentarz	 został	 prze-
niesiony.	Obejmował	 ponad	 30	mogił	 ogrodzonych	wałem	 i	 fosą.	
Spoczywało	 tu	 122	 żołnierzy	 armii	 austro-węgierskiej	 i	 8	 żołnie-
rzy	armii	rosyjskiej,	ekshumowanych	w	1937	r.	i	przeniesionych	na	
cmentarz	wojenny	w	Opatowcu.

   Cmentarz w Czarkowach w gminie Nowy Korczyn
   Cmentarz	 ten	 powstał	 na	 początku	 lat	 20-tych	 ub.	 stulecia 
i	 w	 mogiłach	 pod	 drewnianymi	 krzyżami	 pochowano	 legionistów,	
którzy	polegli	wiosną	1915	r.		na	obszarze	Ponidzia	w	czasie	walk	legiono-
wych	nad	Nidą.	Gdy	w	1928	r.	stawiano	Pomnik	Zwycięstwa	Legionów,	
cmentarz	uporządkowano,	większość	zwłok	ekshumowano	z	różnych	
miejsc	w	 okolicy	 i	 przeniesiono	na	 cmentarz	wojenny	w	Opatowcu,	 
a	przy	pomniku	w	Czarkowach	23	IX	1929	r.	położono	kamienną	płytę	 
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z	 wykutym	 Krzyżem	 Virtuti	 Militari	 i	 napisem	 Grób Nieznanego 
Żołnierza,	pod	którą	prawdopodobnie	spoczywa	ułan	Beliny	-	Roman	
Milka,	który	po	bitwie	pod	Nowym	Korczynem	nie	dołączył	do	wycofu-
jącego	się	na	Opatowiec	oddziału,	ukrył	się	w	Żukowicach	w	stodole,	po	
odnalezieniu	go	przez	Rosjan	został	przez	nich	powieszony.	W	nocy	Jan	
Ciurlik	odciął	go	i	pochował	na	cmentarzu	w	Starym	Korczynie,	a	w	na-
stępnych	latach	ekshumowany	i	przeniesiony	na	cmentarz	legionowy	 
w	Czarkowach.	W	miejscu,	gdzie	rosła	wierzba	na	której	nieznanego	
legionistę	powieszono	stoi	kapliczka	ufundowana	ze	zbiórek	społecz-
nych	i	postawiona	w	1997	r.	przez	Józefa	Cabaja	ze	Starego	Korczyna.	
   Na	 cmentarzu	 legionowym	 w	 Czarkowach	 pomnik	 z	 pia-
skowca	 wys.	 ok.	 6	 m	 z	 orłem	 brązowym	 zwieńczającym	 obelisk,	
wg	projektu	Konstantego	Laszczki,	 odsłonięty	 23	września	 1928	 r.,	
zburzony	przez	żołnierzy	Armii	Czerwonej	w	styczniu	1945	r.,	odbu-
dowany	w	pierwotnej	formie	20	IX	1992	r.	
   Na	cmentarzu	w	Czarkowach	początkowo	spoczywało	251	
żołnierzy	 armii	 rosyjskiej	 i	 222	 żołnierzy	 armii	 austro-węgier-
skiej,	 ekshumowanych	 w	 1937	 r.	 i	 przeniesionych	 na	 cmentarz	
wojenny	w	Opatowcu.
			 W	1937	r.	na	cmentarzu	w	Czarkowach	złożono	prochy	czter-
nastu	legionistów	ekshumowanych	z	cmentarzy	i	mogił	wojennych	
w	 Busku,	 Jurkowie,	 Pińczowie,	 Skowronnie	 Górnym,	 Starym	
Korczynie	i	Stopnicy.	Wśród	nich	jeden	grób	jest	imienny,	spoczy-
wa	w	nim	szer.	Kazimierz	Zacharski,	poległy	15	V	1915	r.	w	Stopnicy,	
pozostałe	 groby	 opisane	 są:	Nieznany żołnierz I Brygady Legionów 
Polskich, poległ 15 maja 1915 r.	 i	 ozdobione	 Krzyżem	 i	 Odznaką	 
I	Brygady	Legionów	Polskich.
		 	Kolejny	pochówek	na	 cmentarzu	w	Czarkowach	odbył	 się	
22	czerwca	1944	r.		W	kwaterze	po	lewej	strony	cmentarza	(patrząc	
od	 wejścia głównego)	 złożono	 44	 szczątki	 ciał	 żołnierzy	 Wojska	
Polskiego	 poległych	 podczas	 boju	 stoczonego	 8	 września	 1939	 r.	
pod	 Ksanami	 i	 Kociną.	 Pierwotnie	 żołnierze	 ci	 byli	 pochowani	 
w	 polnych	 mogiłach	 w	 rejonie	 Ksan	 i	 Kociny.	 W	 Opatowcu	 za-
wiązano	Komitet,	na	czele	którego	stanął	działacz	POW	i	Polskiej	
Organizacji	Skautowej,	a	w	okresie	II	wojny	św.	Szarych	Szeregów 
-	 Lucjan	 Skrzyński	 z	 Podskala.	 Deski	 na	 trumny	 podarowali	 
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hrabia	Skórzewski-Ogiński	z	Rogowa	i	instruktor	tytoniowy	Bilski.		
22	VI	1944	r.	rozpoczęto	ekshumacje,	szczątki	44	poległych	żołnierzy	 
z	 pietyzmem	 złożono	 do	 28	 trumien,	 do	 każdej	 trumny	włożono	
zalakowane	butelki	z	nazwiskiem	lub	informacją	o	miejscu	i	dacie	
zgonu.	22	czerwca	odbył	się	uroczysty	pogrzeb,	a	Niemcy	zezwolili	
na	zgromadzenie	ludności.	Było	to	swoiste	zamanifestowanie	wro-
gowi:	żyjemy!	
   Kondukt	wyruszył	z	Ksan	do	kościoła	w	Starym	Korczynie,	trum-
ny	niosła	na	barkach	młodzież	w	6	kilometrowym	kondukcie.	Dzieci	 
i	dziewczęta	niosły	wieńce	i	wiązanki	z	napisami	na	biało-czerwonych	
szarfach:	Naszym bohaterom 1939 r.,	Obrońcom ojczyzny 1939 r..	Wieńców 
naliczono	450.	W	kondukcie	pogrzebowym	uczestniczyło	ok.	5	tysię-
cy	 okolicznej	 ludności,	 a	 także	 oddział	 partyzancki	Armii	Krajowej	
Skok pod dowództwem	ppor.	Czesława	-	Czesława	Skrobeckiego.	Spod	
czarnych,	gumowych	płaszczy	sterczały	lufy	stenów.	
			 Pierwsze	 dwie	 trumny	 ze	 szczątkami	 por.	 Jana	 Aleksandra	
Kuczkowskiego	 i	 plut.pchor.	 Zimnego	 wprowadzono	 do	 kościoła,	
pozostałe	ustawiono	na	cmentarzu	przykościelnym.		Żałobnej	litur-
gii	przewodniczył	proboszcz	parafii	Stary	Korczyn	ks.	Stefan	Opara	 
w	 asyście	 ks.	 Pawła	 Widerskiego	 z	 Opatowca	 i	 ks.	 Józefa	 Pluty	 
z	Rogowa.	Przy	trumnach	w	kościele	położono	orła	uformowanego	 
z	białych	róż,	Krzyż	Virtuti	Militari	z	bławatków	oraz	Krzyż	Walecznych	 
z	goździków.	Prochy	bohaterów	po	uroczystej	mszy	spoczęły	w	osob-
nej	kwaterze	na	cmentarzu	legionowym	w	Czarkowach,	a	żołnierze	
z	oddziału	Skok	pożegnali	swych	poprzedników	salwą	honorową.
			 Po	wojnie	na	mogile	żołnierzy	Września	ustawiono	niewiel-
ki	 pomnik	 w	 formie	 płaskorzeźby	 z	 piaskowca,	 przedstawiającej	
dwóch	żołnierzy	-	poległego	i	atakującego	z	karabinem	i	granatem	
w	 dłoni.	 U	 podnóża	 płaskorzeźby	 znajduje	 się	 stylizowany	 orzeł	
polski	i	napis	na	ukośnie	leżącej	płycie:	Cześć i chwała bohaterskim 
żołnierzom polskim poległym pod Ksanami w dniu 8 IX 1939 r. w liczbie 
44 żołnierzy z 11.Pułku Piechoty z Tarnowskich Gór.	
			 Autorem	 płaskorzeźby	 był	 Edward	 Stoksik,	 rolnik	 
z	Rzemienowic.
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   Ostatni	pogrzeb	na	cmentarzu	w	Czarkowach	odbył	się	nocą	
z	20	na	21	lipca	1944	r.	Pochowano	wówczas	zmarłego	wskutek	od-
niesionych	 ran	w	 czasie	 akcji	 zbrojnej	 na	 pocztę	w	Opatowcu	 15	
lipca	 1944	 r.,	dowódcę	drużyny	w	oddziale	Armii	Krajowej	Skok - 
ppor.	 Józefa	 Lenczewskiego	 ps.	 Rybka.	 Nad	 grobem	 przemówił	
Lucjan	 Skrzyński	 z	 Podskala,	 a	 koledzy	 zmarłego	 oddali	 salwę	
honorową.	W	 1978	 r.	 córka	 zmarłego	 -	Władysława	 Lenczewska,	
ufundowała	lastrykowy	grobowiec	z	granitową	płytą,	na	której wy-
ryto	napis:	Ś.p. Józef Lenczewski, ppor. AK Oddziału „Skok”, ps. „Rybka”, 
ur. 10 VIII 1912 r. , zginął śmiercią bohaterską w walce o Opatowiec  
15 VII 1944 r. Cześć Jego Pamięci.

   Cmentarz parafialny w Kocinie
			 Na	 cmentarzu	 zlokalizowany	 jest	 grób	 żołnierzy	 Wojska	
Polskiego	 z	 11.Pułku	 Piechoty	 z	 Tarnowskich	 Gór,	 poległych	 8	
września	 1939	 r.	 w	 boju	 pod	 Ksanami	 i	 Kociną.	 Spoczywają	 tam:	
st.sierż.	 Józef	 Koryczan	 z	 m.	 Czatko	 w	 gm.	 Krzeszowice,	 ur.	 1902	
r.	 ;	 kpr.	Wilhelm	Stera,	 st.	 szer.	 Stefan	Tekielak	 (PKU	Wadowice),	
szer.	Jan	Zalego,	szer.	Adolf	Fiszer	(PKU	Katowice-Piotrowice),	szer.	
Mikołaj	Zając	 z	m.	 Szczakowa	 (5	 kompania	 11.PP),	 szer.	 Stanisław	
Feliksik	(5	kompania	11.PP),	szer.	Władysław	Ściwiarski	z	m.	Józefów  
w	pow.	Dąbrowa	Górnicza),	szer.	Jan	Bugaj	(ur.	1914	r.,	PKU	Będzin),	
szer.	Kazimierz	Kirkier	(ur.	1914,	robotnik	z	Jaworzna),	szer.	Marian	
Winiarski	oraz	15	poległych	żołnierzy	o	nieustalonych	nazwiskach.	
Łącznie	w	grobie	spoczywa	26	żołnierzy	WP.		
			 Ponadto	w	grobie	 tym	spoczywa	Helena	Szczewniak	z	Cze-
ladzi,	 lat	 26,	 córka	Tomasza	Myszkowskiego	 i	Cecylii	 z	Gruszków,	
poległa	spalona	w	boju	pod	Ksanami.
   Na	cmentarzu	spoczywa	też	Maria	Hirszfeld,	zmarła	w	lutym	
1943	r.	w	Kamiennej,	córka	profesorstwa	Ludwika	(1884-1954	Wrocław)	
i	Hanny	 (1884-1964	Wrocław)	Hirszfeldów,	 którzy	 jako	Żydzi	 przez	
jakiś	 czas	przechowywali	 się	w	dworze	w	Kamiennej	u	właścicieli	
dóbr	w	tej	wsi	-	Ludwiki	z	Rzewuskich	i	Adama	Grabkowskich.
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   Cmentarz wojenny w Opatowcu
			 Zlokalizowany	 jest	 po	 prawej	 stronie	 drogi	 krajowej	 nr	 79	
biegnącej	na	odcinku	 z	Opatowca	w	kierunku	Nowego	Korczyna.	
Cmentarz	 usytuowany	 na	 placu	 ogrodzonym	 siatką	 z	 metalo-
wą	bramką;	plac	 ten	 jest	własnością	Miasta	 i	Gminy	Opatowiec.	 .	
Założony	 na	 planie	 zbliżonym	 do	 elipsy,	 otoczony	 wałem	 ziem-
nym.	Na	środku	kopiec	o	wysokości	ok.	 jednego	metra	ze	ściętym	
wierzchołkiem,	na	którym	drewniany	krzyż	o	wysokości	ok.	3,5	m.	
Cmentarz	porośnięty	trawą.	
   Pochowano	 tu	 501	 żołnierzy	 armii	 austro-węgierskiej	 
i	 336	 żołnierzy	 armii	 rosyjskiej,	 w	 tym	 ekshumowanych	 i	 prze-
niesionych	 z	 cmentarzy	 w	 Charbinowicach	 i	 w	 Czarkowach.	
Prawdopodobnie	 spoczywa	 tu	 również	dwóch	 żołnierzy	Wojska	
Polskiego	poległych	we	wrześniu	1939	r.
			 Pierwotnie	na	kopcu	umieszczono	drewniany	krzyż	nakryty	
daszkiem.	Na	jego	poprzecznym	ramieniu	i	czterech	belkach	poni-
żej	wyryto	napisy:	Pro Patria. Hier ruhen vereint, 97 Oesterr-Ungarn., 
75 Russen, 1914-1915.	
   Między	kopcem	a	wałem	zlokalizowano	mogiły	z	drewniany-
mi	krzyżami,	na	których	wyryto	nazwiska	poległych	żołnierzy.
			 Na	kamiennym	obelisku	postawionym	na	cmentarzu	wyryto	
napis:	Cmentarz z I wojny św. w Opatowcu. W tym miejscu spoczywa 
501 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 336 żołnierzy z armii rosyjskiej, 
poległych w l. 1914-1915. Niech spoczywają w pokoju.	

   Cmentarz parafialny w Opatowcu
			 Na	cmentarzu	parafialnym	zlokalizowana	jest	mogiła	zamor-
dowanych	mieszkańców	Opatowca	w	 dn.	 29	 lipca	 1944	 r.	 podczas	
pacyfikacji	miejscowości.	1	listopada	1945	r.	na	mogile	pomordowa-
nych	ustawiono	dębowy	krzyż,	u	stóp którego	umieszczono	tablicę	
z	wyrytymi	nazwiskami	ofiar.
			 1	IX	1959	r.	w	Ujściu	Jezuickim	odsłonięto	pomnik	zamordo-
wanych	przez	Ukraińców	mieszkańców	tej	wsi	i	Opatowca.	Pomnik	
ma	kształt	trzech	kamiennych	skrzydeł,	autorem	był	Jakub	Hałun.	
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  Pomnik na rynku w Opatowcu
		 	 17	 VII	 1964	 r.	 w	 centralnym	 miejscu	 na	 rynku	 w	 Opatowcu	
uroczyście	 odsłonięto	 pomnik	 ku	 czci	 poległych	 w	 latach	 1939-1945.	
Na	 frontowej	 ścianie	 pomnika	 znajdował	 się	 napis:	Żołnierzom Armii 
Radzieckiej i Ludowego Wojska Polskiego poległym w styczniu 1945 r. podczas 
wyzwalania ziemi opatowieckiej.	Obok	tego	napisu	umieszczono	czerwo-
ną	gwiazdę	i	stylizowany	rysunek	orła	polskiego.	Pomnik	stał	do	2009	r., 
kiedy	to	w	ramach	prac	rewitalizacyjnych	rynku	został	usunięty.  

   Pomnik Legionisty, Żołnierza Września 1939 r. 
 i Partyzanta w Ksanach
			 10	września	1989	r.	odsłonięto	w	Ksanach	na	działce	w	środ-
ku	wsi,	gdzie	jeszcze	kilkadziesiąt	lat	wcześniej	wznosił	się	budynek	
szkoły	 powszechnej	 -	 pomnik	 z	 kamienia	 pińczowskiego,	wyrzeź-
biony	przez	artystę	Winicjusza	Stoksika	rodem	z	Rzemienowic.
	 Pomnik	składa	się	z	 trzech	części:	 1/stylizowanego	orła	pol-
skiego	w	koronie,	2/stylizowanych	trzech	postaci	żołnierzy	polskich:	
legionisty	z	1914	r.,	żołnierza	WP	z	Września	1939	r.	oraz	partyzanta	 
z	 lat	 1939-1945,	3/tablicy	z	wykutą	wypukle	 inskrypcją:	Chwała żoł-
nierzom 1.PP LP pod dowództwem Józefa Piłsudskiego walczącym na 
lewym brzegu Wisły 19-24 IX 1939 r. Żołnierzom 11.PP Tarnowskie Góry 
Armii Kraków poległym pod Kociną i Ksanami 8 IX 1939 r. Partyzantom z 
terenu Gminy Opatowiec poległym w l. 1939-1945. Społeczeństwo Gminy 
Opatowiec, Ksany dn. 10 IX 1989 r.
			 Na	 frontowej	 ścianie	pomnika	umieszczono	 też	 żeliwną	 ta-
blicę	w	wymienionymi	nazwiskami	miejscowych	rolników,	którym  
w	działaniach	wojennych	8	IX	1939	r.	spalono	domy,	stodoły	i	zabu-
dowania	gospodarskie.	
   Pomnik	powstał	 z	 inicjatywy	mieszkańców	wsi	Ksany,	 a	 zre-
alizowany	 został	wysiłkiem	Społecznego	Komitetu	w	 składzie:	mjr	
Stanisław	Parlak	-	przewodniczący,	i	członkowie:	Mieczysław	Kopeć,	
Waldemar	Misiakiewicz	i	Tadeusz	Stankiewicz.	Fundatorami	pomni-
ka	była	Gmina	Opatowiec,	mieszkańcy	wsi	Ksany	oraz	inni	darczyńcy.	
   Corocznie	 we	 wrześniu	 przed	 pomnikiem	 odbywają	 się	 uro-
czystości	 patriotyczne	 organizowane	 przez	 Urząd	 Miasta	 i	 Gminy	
Opatowiec.		
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 Pomnik Komendanta Józefa Piłsudskiego w Opatowcu
		 Jest	to	pierwszy	w	Polsce	pomnik	Marszałka	Józefa	Piłsudskiego,	
przedstawiający	całą	postać	Komendanta	i	według	wielu	znawców	te-
matu	-	chyba	najpiękniejszy	w	Polsce.	
			 Powstał	 z	 inicjatywy	 mjr.	 Stanisława	 Parlaka	 rodem	 
z	 Ksan	 (biogram	 majora	 znajduje	 się	 w	 słowniczku	 biograficznym).	 
Autor	projektu	pomnika	-	Henryk	Dłużewski.	Pracami	organizacyjnymi	
kierował	Społeczny	Komitet	w	składzie:	Stanisław	Parlak	-	przewodni-
czący	 oraz	 członkowie:	 Zbigniew	Włosowicz,	 Maria	 Walocha-Grela,	
Bożena	Solecka	i	Wojciech	Janowski.
			 Podniosła	 i	 tłumna	 uroczystość	 odsłonięcia	 pomnika	 miała	
miejsce	25	września	1994	r.	Pomnik	stanął	na	szerokim	pobrzeżu	Wisły,	
naprzeciw	miejsca,	gdzie	Dunajec	wpada	do	Wisły.	Jest	to	miejsce	o	tyle	
niefortunne,	gdyż	w	czasie	wylewu	tych	dwóch	rzek	i	powodzi,	pomnik	
jest	zalewany,	tak,	jak	to	było	np.	w	1997	r.	i	w	2010	r.,	gdy	woda	sięgała	
Komendantowi	do	kolan.
			 Wysokość	 postaci	 Komendanta	 wynosi	 2,7	 m	 i	 posadowiona	
jest	na	postumencie	o	wysokości	3	m.	Tenże	postument	z	dwóch	stron	
obłożony	jest	kamiennymi,	czarnymi	tablicami	z	napisami	o	treści:	na	
frontowej	tablicy	-	Józefowi Piłsudskiemu w 80-tą rocznicę Jego pierwszych 
bojów na Kielecczyźnie - Społeczeństwo Opatowca 25 IX 1994;	na	bocznej	
tablicy	-	W tym miejscu w dniach 23-24-27 września 1914 r. w ciężkich bojach 
przeprawiał się przez Wisłę 1.Pułk Piechoty Legionów.
			 W	treści	drugiego	napisu	znajduje	się	ewidentny	błąd	chronolo-
giczny,	gdyż	pierwsza	przeprawa	1.Pułku	Piechoty		Legionów	Polskich	
przez	Wisłę	w	Opatowcu	miała	miejsce	już	16	września	1914	r.	
   Projektantami	pomnika	byli	krakowscy	artyści	Edward	Osiecki	
i	Władysław	Dudek,	 natomiast	 brązowa	 postać	 Komendanta	 odla-
na	została	w	pracowni	odlewniczej	Stefana	Kowalówki	w	Węgrzcach	
koło	Krakowa.	
			 Od	połowy	lat	90-tych	na	placu	przed	pomnikiem	odbywają	się	
wszystkie	uroczystości	patriotyczne	organizowane	przez	władze	gmin-
ne,	a	obecnie	władze	miejskie	Opatowca.	
			 15	listopada	1996	r.	mjr	Stanisław	Parlak	przekazał	do	Muzeum	
Narodowego	w	Kielcach	miniaturkę	tego	pomnika.
			 W	2021	r.	została	przeprowadzona	renowacja	pomnika.	

Cmentarze, pomniki



150

  Dąb Pamięci w Opatowcu
			 Zasadzony	 na	 placu	 szkolnym	 w	 Opatowcu	 dla	 upa-
miętnienia	 ofiar	 Katynia	 -	 trzech	 żołnierzy	 Wojska	 Polskiego	
zamordowanych	 wiosną	 1940	 r.	 w	 Katyniu:	 Franciszka	 Grudnia,	
Zygmunta	 Pietraszewskiego,	 ur.	 1892	 r.	w	Opatowcu	 (zamordowa-
ny	w	Kalininie	 -	obecnie	Twer)	 i	Franciszka	Rokickiego,	ur.	 1891	r.	 
w	Opatowcu	(zamordowany	w	Kalininie	-	obecnie	Twer).	

   Grób Nieznanego Żołnierza w Charbinowicach
			 Przy	 skrzyżowaniu	 dróg	 prowadzących	 z	 Sokoliny	 do	
Krzczonowa	i	do	Charbinowic	znajduje	się	kamienny	obelisk,	gdzie	
na	tablicy	wykuty	był	pierwotnie	napis:	Ś.p. (krzyż wojskowy) Grób 
Nieznanego Żołnierza którzy 50 lat temu polegli w obronie Ojczyzny 
w II wojnie światowej dnia 14.01.1945 r. w Charbinowicach. Cześć Ich 
Pamięci. Mieszkańcy wsi, 18 VII 195….
			 Kilka	 lat	 temu	 z	 funduszy	Gminy	Opatowiec	 stary	pomnik	
usunięto	i	na	jego	miejscu	ustawiono	nowy	obelisk	z	napisem:	Grób 
Nieznanego Żołnierza. Poległym w obronie Ojczyzny podczas II wojny 
św. na polach Charbinowic dnia 14 I 1945 r. Cześć Ich Pamięci. Mieszkańcy 
wsi, 1 XI 2015 r..		

   Cmentarz Żydowski w Mistrzowicach
   W	1942	r.	Niemcy	rozstrzelali	tu	28	Żydów.	We	wrześniu	2011	
r.	w	miejscu	zbrodni	odsłonięto	tablicę	pamiątkową,	gdzie	wyry-
to	napis	w	języku	polskim	i	hebrajskim:	(gwiazda Dawida) Miejsce 
rozstrzelania i pochówku 28 Żydów zamordowanych przez hitlerowców  
w 1942 r.	
			 Tablicę	ufundowała	Fundacja	Pamięć	Która	Trwa	przy	wspar-
ciu	samorządu	Gminy	Opatowiec.
			 Tablicę	odsłonili:	naczelny	rabin	Polski	Michael	Schudrich,	
wójt	Gminy	Opatowiec	Sławomir	Kowalczyk,	 	przedstawiciel	kra-
kowskiej	 Gminy	 Żydowskiej	 Jakub	 Horowitz,	 prezes	 Fundacji	
Zbigniew	Niziński	i	sołtys	Mistrzowic	Grażyna	Książek.			
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   Pomnik Lotników Alianckich w Kocinie
			 W	czasie	 II	wojny	 św.	w	obrębie	 Inspektoratu	Maria	Armii	
Krajowej	 (przedwojenne	 powiaty	miechowski,	 olkuski	 i	 pińczow-
ski),	miało	miejsce	 14	 zrzutów	alianckich,	w	 tym	cztery	 zrzuty	na	
Placówkę	AK	Brzoza	Opatowiec,	przejęte	przez	żołnierzy	Obwodu	AK	
Busko	 (Borsuk)	 przynależącego	do	Okręgu	Radomsko-Kieleckiego	
AK,	 jako	że	przesunięcie Placówki	AK	Opatowiec	do	Obwodu	AK	
Pińczów		(Pelagia)	nastąpiło	w	połowie	1943	r.,	jednakże	przygotowa-
nia	do	przejęcia	zrzutu	prowadziło	kierownictwo	AK	z	Buska.
			 Pierwszy	 zrzut	 aliancki	 na	 placówkę	 zrzutową	 Śliwa	 106	
miał	miejsce	w	nocy	z	10	na	11	maja	1944	między	godz.	23.12	a	23.55.	
Placówka	zlokalizowana	była	5	km	na	zachód od Nowego Korczyna 
u	ujścia	Nidy	do	Wisły,	na	łąkach	wsi	Sępichów.	Z	czterosilnikowego	
brytyjskiego	samolotu	bombowego	typu	Halifax	zrzucono	12	zasob-
ników	i	12	paczek	w	dwóch	nalotach.	Zrzut	odebrano	w	całości.
			 Drugi	 zrzut	 na	 placówkę	 zrzutową	Kogut	 412	 miał	 miejsce	
o	północy	z	niedzieli	na	poniedziałek	21/22	maja	 1944	 r.	Placówka 
usytuowana	była	na	 rozległej	polanie	w	 lesie	 rogowskim	k.	Ksan.	
Dowódcą	 odbioru	 był	 plut.	 Stanisław	 Kopeć	 ps.	Oszczep wraz ze 
swoim	plutonem;	w	akcji	brali	też	udział	w	obstawie	inne	oddziały	 
z	 tego	 terenu.	 Zrzutu	 dokonały	 dwa	 angielskie	 Halifaxy,	 jeden	 
z	załogą	polską,	drugi	z	załogą	angielską.	W	sumie	zrzucono	z	sa-
molotów	24	zasobniki	i	24	paczki.		
			 Trzeci	 zrzut	 na	 placówkę	 zrzutową	 Słonecznik	 304	 miał	
miejsce	w	nocy	z	24	na	25	maja	1944	r.	między	godz.	00.18	a	00.37.	
Placówka	zlokalizowana	była	15	km	na	wschód	od	Wiślicy	koło	wsi	
Górnowola.	Z	brytyjskiego	bombowca	typu	Halifax	zrzucono	12	za-
sobników	i	12	paczek	w	dwóch	nalotach	z	wysokości	ok.	1300	stóp.	
Żołnierze	AK	odebrali	zrzut	oprócz	jednej	paczki,	która	zaginęła	(?).	
   Czwarty	 zrzut	na	placówkę	zrzutową	Smrek	 401	miał	miejsce	 
w	nocy	z	28	na	29	maja	1944	r.		między	godz.	00.15	a	00.30.	Placówka 
zlokalizowana	była	2	km	na	południowy	wschód	od	Wiślicy,	na	łąkach	
wsi	 Sępichów.	 Z	 brytyjskiego	 bombowca	 typu	 Halifax	 z	 wysokości	
1000	stóp	zrzucono	w	czterech	nalotach	9	zasobników	i	12	paczek.	
   Tak,	 jak	wspomniano	wyżej,	odbiór zrzutów	organizował	
Obwód	AK	Busko	i	materiał	wojenny	w	zasobnikach	i	paczkach	
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przeznaczony	 był	 dla	 tego	 Obwodu,	 chociaż	 w	 ochronie	 tych	
zrzutów	brali	udział	żołnierze	AK	z	Obwodu	Pińczów,	a	przeważ-
nie z Placówki Opatowiec.					
			 Tragiczne	wydarzenie	miało	miejsce	wieczorem	 (ok.	 20.30)	
16	października	 1944	 r.	na	polach	wsi	Krzczonów	 i	Kocina.	Rozbił	
się	 tam	 -	 trafiony	 przez	 niemiecki	 nocny	 myśliwiec	 Focke-Wolf	
190	 w	 rejonie	 Tarnowa	 -	 aliancki	 samolot	 typu	 Liberator	 KH-152	
F	z	 34.Dywizjonu	Drugiego	Skrzydła	Południowoafrykańskich	Sił	
Powietrznych	SAAF	205.Grupy	Bombowej	RAF,	którego	celem	była 
placówka Buk	 201	 koło	Radomska.	W	katastrofie	 zginęło	 siedmiu	
członków	 załogi:	D.O.Cullingworth,	 C.S.S.	 Franklin,	 K.J.	McLeod,	
G.	Ray-Howett,	J.E.Speed,	D.P.Richmond	i	R.C.Rowden.	Początkowo	
pochowano	 ich	 na	 miejscu	 katastrofy,	 a	 w	 1945	 r.	 ekshumowa-
no	 i	 przeniesiono	 na	 brytyjską	 kwaterę	 wojskową	 na	 cmentarzu	
Rakowickim	w	Krakowie.	Z	katastrofy	uratował	się	Ronald	Pither,	
którym	 zaopiekowało	 się	 dowództwo placówki	 AK	 w	 Opatowcu.	
Uratowany	 najpierw	 przebywał	 w	 Kocinie	 w	 domu	Mieczysława	
Jańca,	potem	u	rodziny	Gawrońskich	w	dworze	w	Rachwałowicach,	
wreszcie	wywieziony	został	przez	nich	do	Krakowa,	a	stamtąd	przez	
Odessę	i Kair dotarł	do	Londynu.	Zmarł	24	IX	2004	r.	w	Londynie.	
   Pomnik Lotników	 Alianckich	 jest	 dziełem	 komitetu	 spo-
łecznego	 w	 składzie:	 Adam	 Jarkiewicz,	 Jacek	 Janiec,	 Stanisław	
Jarkiewicz,	Marian	Gruszka	i	Jakub	Różycki.
			 14	października	2018	r.	odbyła	się	w	Kocinie	uroczystość	od-
słonięcia i poświęcenia	 Pomnika	 Lotników	Alianckich	 Liberatora	
B	 24J	 Ev-250L,	 wzniesionego	 z	 inicjatywy	 Społecznego	 Komitetu	
Upamiętniania	 Lotników	 Alianckich	 i	 władz	 samorządowych	
Gminy	 Opatowiec	 pod	 patronatem	 Prezydenta	 RP	 Andrzeja	
Dudy.	 Na	 placu	 przed	miejscowym	 kościołem	 parafialnym,	 gdzie	
zlokalizowano	 pomnik,	 mszę	 koncelebrowaną	 odprawili	 dzie-
kan	dekanatu	wiślickiego	 ks.	Wiesław	Stępień	 i	 proboszcz	parafii	 
w	Kocinie	 ks.	Wojciech	Michalski,	 którzy	 też	 pomnik	 poświęcili.	 
Na	 uroczystości	 obecni	 byli	 zaproszeni	 goście:	 konsul	 Wielkiej	
Brytanii	 w	 Polsce	 Kazimierz	 Krajewski,	 poseł	 na	 Sejm	 RP	 Jacek	
Wilk	 (rodem	z	Kociny),	wojewoda	świętokrzyski	Agata	Wojtyszek,	
marszałek	województwa	świętokrzyskiego	Adam	Jarubas	oraz	wójt 
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Gminy	Opatowiec	Sławomir	Kowalczyk;	goście ci wraz	z	członka-
mi	 rodzin	 poległych	 lotników	 odsłonili	 pomnik.	 Przybyło	 szereg	
pocztów	 sztandarowych,	m.in.	 organizacji	 kombatanckich,	 licznie	
stawili	się	mieszkańcy	gminy	i	okolicznych	miejscowości.  
   W	uroczystości	uczestniczyła	kompania	honorowa	WP	z	Dęblina	
i	orkiestra	wojskowa	z	Dęblina,	a	także	orkiestra	strażacka	z	Kociny.
			 Obelisk	z	czerwonego	piaskowca	o	wysokości	2	m,	ozdobiony	
jest	na	frontowej	ścianie	sylwetką	mapy	II	Rzeczypospolitej,	na	któ-
rej	zawarto	następujący	napis:
					 (Odznaki	SAAF	i	RAF.	Sylwetka	bombowca	Liberator)
   Pamięci bohaterskich lotników 34 Dywizjonu SAAF, członków za-
łogi samolotu Liberator poległych w Kocinie w nocy z 16 na 17 X 1944 r. 
w locie ze zrzutami broni dla Armii Krajowej. Zginęli: D.O.Cullingworth, 
C.S.S. Franklin, K.J. McLeod, G. Ray-Howett, J.E.Speed, D.P.Richmond  
i R.C.Rowden.
   Tablicę poświęca się także pamięci sgt. Ronalda T. Pithera (RAF) 
uratowanego przez Oddział Dywersyjno-Partyzancki „Lot” „Dominika-
Kasia” Inspektoratu Maria 106. Dywizji Piechoty AK dowodzonego przez 
ppor. Mieczysława Jańca ps. Lot oraz mieszkańców okolicznych miejsco-
wości współpracujących z Armią Krajową.
               (Znak	106.DP	AK)
          Społeczny Komitet Upamiętniania Lotników 
          i Mieszkańcy Gminy Opatowiec.	
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 Ziemianie i ich dwory
    Charbinowscy h. Sulima
    Sulimowie to ród	przybyły	na	ziemie	polskie	z	Niemiec	praw-
dopodobnie	w	początkach	XII	w.,	 z	 czego	wynika,	 że	był	 to	 jeden	 
z	najstarszych	polskich	rodów	rycerskich.	
			 Jednym	z	najstarszych	znanych	Sulimów	był	biskup	poznań-
ski	Cherubin	 (zm.	 ok.	 1180	 r.).	 Przed	 objęciem	biskupstwa	 był	 on	
kanclerzem	Mieszka	 Starego.	 Prawdopodobnie	 był	 ojcem	 rycerza	
Jana	(1228	r.).	Od	jego	imienia	pochodzi	zapewne	nazwa	miejscowo-
ści	Cherubinowice	(Charbinowice),	należąca	do	rodu	Sulimów.		
			 Antenatem	 rodziny	 Charbinowskich	 był	 Strzesz,	 syn	
Klemensa	 Budziwoja.	 Był	 on	 dostojnikiem	 na	 dworze	 Leszka	
Białego,	 a	 potem	 Bolesława	 Wstydliwego,	 był	 stolnikiem	 (1210-
1217),	 cześnikiem	 krakowskim	 i	 sandomierskim	 (1228-1229),	 był	
właścicielem	wsi	Wierzchosławice	 i	 fundatorem	 tam	kościoła	pw.	
św.	Wojciecha.	Zmarł	po	1234	r.
			 Strzesz	był	ojcem	kilku	synów,	m.in.	Wawrzyńca	Strzeszkowica	
(zm.	 ok.	 1290	 r.),	 sędziego	 krakowskiego,	 Dobrosława	 (występuje	 
w	1230)	i	Iwona	z	Charbinowic.	
			 Z	rodu	Sulimów	wywodził	się	też	najsłynniejszy	rycerz	pol-
ski	-	Zawisza	z	Garbowa	(1370-1428).	
			 W	drugiej	połowie	XIV	w.	występuje	Włodek	z	Charbinowic	
(zm.	1397	r.),	cześnik	krakowski	 i	burgrabia	nowokorczyński,	żona-
ty	z	Elżbietą,	z	którą	miał	trzech	synów:	Piotra,	Strasza	i	Bartosza,	
zwących	się	Włodkowicami	z	Charbinowic	i	Ogrodzieńca.	Włodek	
z	 Charbinowic	 prowadził	 rokowania	 o	 Unię	 polsko-litewską,	 był	
posłem	królowej	Jadwigi	do	przyszłego	króla	Jagiełły	na	Litwę	dla	
poznania	jego	osoby.	
			 Piotr	z	Charbinowic	(1365-1400)	cześnik	krakowski,	inny	Piotr	
z	Charbinowic,	 starosta	halicki,	podolski,	 trembowelski	 i	podstoli	
lwowski,	od	którego	idą	rodziny	Kniechnickich	i	Jaryczowskich.
			 W	początkach	XV	w.	występuje	Bartosz	z	Charbinowic,	pod-
komorzy	 sandomierski,	 rycerz,	 chorąży	 sandomierski	 i	 Stanisław	 
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z	 Charbinowic	 (1402-1447),	 jeden	 z	 najdzielniejszych	 rycerzy	 pol-
skich	XV	w.,	wsławił	się	w	bitwie	pod	Grunwaldem.		
   Od imion Sulimów	 wywodzą	 się	 nazwy	 wielu	 wsi,	 m.in.	
Wierzchosławice	 od	 Wierzchosława,	 Klimontów od Klimunta 
(Klemensa),	 Krzczonów	 od	 Krzczona	 czyli	 Krystyna	 oraz	
Rzemienowice	od	Rzemiana.

    Chwalibóg Jan h. Strzemię
  	Ur.	1770	r.	,	s.	Stanisława	(1720-1796)	i	Konstancji	z	d.	Sędzimir	h.	
Ostoja	(1730-?).	W	1804	r.	w	Szczucinie	oż.	z	Apolonią	z	d.	Janota-Bzowska	
h.	Ostoja	(1770-?),	mieli	c.	Eufemię	(zm.	1858	r.).	W	1812	r.	po	raz	drugi	oż.	
z	Justyną	z	Sucheckich	h.	Poraj	(1790-po	1837),	z	którą	miał	troje	dzieci:	
Konstancję	(1813	r.	w	Rosiejowie	-	1881	r.)	za	Edwardem	Jaraczewskim	 
h.	Zaremba	(1810-1844);	Henryka	(1816-1844);	i	Władysława	Mieczysława	
(1823	r.	Opatowiec	-	1888	r.	Kasina	Wielka)	oż.	z	Wandą	z	d.	Szerszeńska	
(1820-1875),	którego	biogram	zamieszczamy	poniżej.		
		 	 Dziedzic	 Węchadłowa	 i	 Wilkowic.	 W	 1792	 r.	 zakupił	 od	
Romualda	Walewskiego	miasto	Opatowiec,	 który	 po	 jego	 śmierci	 
w	 1824	 r.	 przeszedł	 w	 ręce	 wdowy	 po	 nim	 -	 Justyny	 Chwalibóg.	 
Po nim krótko	 właścicielem	miasta	 był	W.	 Janczewski,	 a	 po	 nim	 
w	latach	1852-1860	córka	Jana	Chwaliboga	-	Konstancja	Jaraczewska.
		 	Zmarł	15	VII	1824	r.	w	Opatowcu.

      Chwalibóg Władysław Mieczysław h. Strzemię
			 Ur.	 11	 XII	 1823	 r.	 w	 Opatowcu,	 s.	 sędziego	 pokoju	 powiatu	
skalbmierskiego	Jana	(1770-1824	Opatowiec)	i	Justyny	z	d.	Suchecka	 
h.	 Poraj	 (1790-?).	 Oż.	 z	 Wandą	 z	 d.	 Szerszeńska	 (1830-1875),	 
mieli	2	synów:	Jana	i	Andrzeja.	
			 Po	nagłej	śmierci	ojca	w	1824	r.	mieszkał	wraz	z	matką	w	dzie-
dzicznym	majątku	w	Węchadłowie.	Ponadto	odziedziczył	majątek	
w	Szczucinie.	Brał	czynny	udział	w	powstaniu	1846	r.,	kazał	chłopom	
w	swym	majątku	zbierać	kosy	i	kuć	pręty żelazne	do	ich	osadzania.	
W	1847	r.	rząd	rosyjski	skazał	go	za	to	na	konfiskatę	majątku,	pozba-
wienie	praw	obywatelskich	i	osadzono	go	w	Cytadeli	warszawskiej,	
gdzie	więziony	był	do	1852	r.,	następnie	w	tymże	roku	zesłany	został	
do	Tobolska	na	Syberii,	gdzie	przebywał	6	lat.	W	1858	r.	został	uła-
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skawiony	 i	wrócił	 do	 kraju.	W	 literaturze	historycznej	 zapisał	 się	
listem	z	czerwca	1852	r.	do	swej	siostry	przyrodniej	Eufemii;	list	ten,	
odnaleziony	przypadkowo	w	zbiorach	Biblioteki	Jagiellońskiej,	jak	
żaden	inny	dokument	szczegółowo	opisuje	życie	codzienne	zesłań-
ców	syberyjskich	w	połowie	XIX	w.	
			 W	powstaniu	 styczniowym	 1863	 r.,	 związany	 z	 białymi,	 był	
naczelnikiem	 cywilnym	 powiatu	 miechowskiego,	 a	 wkrótce	 całe-
go województwa	 krakowskiego,	 a	 od	 września	 1863	 r.	 przez	 kilka	
dni	członkiem	Rządu	Narodowego	w	Warszawie.	Wrócił	następnie	 
w	Krakowskie	i	osiadł	w	Kasinie	Wielkiej,	która	do	1901	r.	była	wła-
snością	Chwalibogów.				
			 Zmarł	w	1888	r.	w	Kasinie	Wielkiej.

 Gostkowski Romuald Michał h. Gozdawa
   Ur.	 2	 II	 1812	 r.,	 s.	 Józefa	 (1760-1831)	 i	 Agnieszki	 z	 d.	Walewska	 
h.	Kolumna	(1790-?).	W	1839	r.	w	Krakowie	oż.	z	Kornelią	z	d.	Wężyk	 
(16	 IX	 1815-21	VIII	 1881	 r.	 Kraków),	 z	 którą	miał	 3	 dzieci:	 Aleksandra	 
(1839	 r.	 Zagrody	 Proszowskie	 -	 1893),	 dziedzica	 Zagród,	 Marię	 (1843	
r.	 Zagrody	 Proszowskie	 -	 1899	 r.	 Kraków)	 i	Karolinę	 (1852	 r.	 Zagrody	
Proszowskie	-	1893	r.)	
			 Ziemianin,	 właściciel	 majątku	 Zagrody	 koło	 Proszowic.	 
W	latach	1860-1865	właściciel	Opatowca.
			 Zmarł	17	XII	1874	r.	w	Krakowie,	pochowany	w	Krakowie	na	
cm.	Rakowickim.

    Grabkowscy h. Jastrzębiec
      Ziemianie,	 nazwisko	 wzięli	 od	 wsi	 Grabki	 w	 powiecie	 staszow-
skim.	W	rodzinie	mieli	senatora	-	Aleksandra	Grabkowskiego,	kasztelana	
połanieckiego	w	1709	r.	W	XVII	w.	występowali	synowcowie	Samuela	Grab-
kowskiego:	Piotr,	Kacper	i	Jan,	ten	ostatni	dziedzic	Kazimierzy	Małej.	Od	
połowy	XIX	w.	właścicielami	Kamiennej	byli	Masłowiczowie,	o	których	 
w	osobnym	haśle.
	 Właścicielami	Kamiennej	(308	ha)	było	bezdzietne,	starsze	małżeń-
stwo	-	Ludwika	z	Rzewuskich	i	Adam	Grabkowscy	(3	XI	1878		r.	w	Kielcach	
-	 1949	r.	w	Ostrowie	Szlacheckim),	którzy	przejęli	majątek	Kamienna	po	
Masłowiczach,	gospodarujących	tam	od	połowy	XIX	stulecia.	
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	 Adam	Grabkowski	w	l.	1903-1906	studiował	na	UJ,	w	sierpniu	
1912	r.	zawarł	związek	małżeński	z	Ludwiką	z	Rzewuskich,	w	1925	r.	 
był	 pierwszym	 prezesem	 Towarzystwa	 Gimnastycznego	 Sokół  
w	Szczebrzeszynie,	pracował	w	Ordynacji	Zamoyskich	i	przed	I	woj-
ną	św.	był	zarządzającym	folwarkiem	Michałów	k.	Szczebrzeszyna.	
			 Ostatnią	właścicielką	Kamiennej	przed	Grabkowskimi	była 
Maria	Masłowiczowa,	osoba	o	nieprzeciętnej	wrażliwości,	poetka,	
po której	nie	zachował	się	żaden	dorobek	twórczy,	duchowa	przyja-
ciółka	Ksawerego	Pusłowskiego	z	pobliskich	Czarków	i	jego	muza.
			 Dwór	 w	 Kamiennej	 był	 budowlą	 nowoczesną,	 murowa-
ną,	 obszerną,	 piętrową,	 od	 frontu	 ozdobioną	 obszernym	gankiem	
kolumnowym.	 Podczas	 okupacji	 hitlerowskiej	 Grabkowscy	 z	 naj-
większym	 oddaniem	 i	 poświęceniem	 pomagali	 ludziom	 zupełnie	
obcym,	 którzy	 znajdowali	 tam	 schronienie,	 otrzymywali	 zaopa-
trzenie	materialne,	 a	 także	 radę	 i	 otuchę.	 Jak	 piszą	w	 swej	 pracy	
Ludwik	Slaski	i	Bohdan	Thugutt	-	nikt	z	gościnnego	domu	państwa	
Grabkowskich	nie	wyszedł	zawiedziony	lub	głodny.	
			 Przez	długi	okres	czasu	ukrywał	się	w	Kamiennej	prof.	Ludwik	
Hirszfeld	z	żoną	i córką,	o	czym	z	dużą	wdzięcznością	pisał	w	swych	
wspomnieniach	pt.	Historia jednego życia	 (Warszawa	 1946),	 oraz	 księ-
ża	Romuald	Moskała	 i	Władysław	Gurgacz,	 stale	 przebywał	 tam	dr	
Zbigniew	Solarski.	Z	Poznania	wysiedleni	-	dr	Władysław	i	Bronisława	
Rymaszewscy,	sędzia	Chmielewski	z	rodziną,	kilka	rodzin	z	Kościana i 
Śmigla.	Przebywało	tam	również	wywiezione	z	Wiednia	małżeństwo	
Żydów	pod	nazwiskiem	Grabaj.	
			 W	dworze	istniał	punkt	opatrunkowy	106.DP	AK.	Grabkow-
scy	uiszczali	wszelkie	składki	na	rzecz	Uprawy	i	dla	profesorów	UJ.	
Z	Kamiennej	wysyłane	były	paczki	do	oflagów	i	stalagów,	również	
oddziały	partyzanckie	zaopatrywane	były	tam	w	żywność	i	potrzeb-
ne	im	podwody.
		 	 Po	bitwie	 czołgów	 stoczonej	w	 czasie	 ofensywy	 sowieckiej	
12	 stycznia	 1945	 r.	 na	polach	wsi	Kamiennej,	 na	polecenie	Adama	
Grabkowskiego	 został	 zorganizowany	 pogrzeb	 poległych,	 a	 ranni	
otrzymywali	 pomoc	w	 lekarstwach,	 bandażach	 i	 opatrunkach.	Za	
ten	ludzki	odruch	pan	Grabkowski	otrzymał	wysłany	po	wymarszu,	
już	z	drogi,	list	z	podziękowaniem	od	dowództwa	sowieckiego.
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			 W	 1945	 r.	majątek	Kamienna	 został	przejęty	przez	 ludowe	
państwo	 polskie.	W	 1949	 r.	Muzeum	 Świętokrzyskie	 w	 Kielcach	
zwróciło państwu	Grabkowskim	zarekwirowane	meble	(9	sztuk).	

 Kocińscy h. Grabie
			 Siedzieli	w	woj.	krakowskim.	Jakub	Kociński,	dziedzic	części	
wsi	Kocina	i	Mistrzowice	w	1460	r.	Jan	Kociński,	dziedzic	Pilznionka	
w	1581	r.,	podstarości	pilzneński	w	1598	r.
   Kocińscy	w	1403	r.	ufundowali	kościół	drewniany	w	Kocinie.
			 Ród	nie	mając	potomków	męskich	wymarł	w	XVII	w.

 Królewscy h. Strzemię
			 Właściciele	Królewic	(ok.	1470	r.),	Proski	(Pruski)	i	Mistrowic	
(Mistrzowic)	(ok.	1508	r.).	Feliks	Królewski,	dziedzic	na	Królewicach	
ożenił	się	z	Felicją	Stadnicką,	ich	potomek	-	Józef	Królewski,	kapi-
tan	wojsk	królewskich	w	1712	r.

 Ogińscy h. Oginiec czyli Brama
			 Pisali	się	z	Kozielska.
		 Antenatem	Ogińskich	i	Puzynów	był	Tytus,	kniaź	na	Koziel-
sku.	W	XVI	i	XVII	w.	Ogińscy	należeli	do	średnio	zamożnej	szlachty	
litewskiej,	zajmowali	też	średnio	intratne	stanowiska	w	administra-
cji	i	armii.	Dopiero	za	panowania	króla	Władysława	IV	Aleksander	
Ogiński,	 drogą	 nominacji	 wstąpił	 na	 urząd	 wojewody	mińskiego	 
i	starosty	trockiego,	czym	ugruntował	swą	pozycję	magnacką.	Jego	
prawnuk	Szymon	Karol	Ogiński	był	człowiekiem	wykształconym	w	
zachodnich	uczelniach.	Rembrandt	sportretował	go	na	powszech-
nie	 znanym	obrazie	Lisowczyk.	Był	właścicielem	ogromnych	dóbr	
ziemskich	w	woj.	 trockim	 i	witebskim.	Potwierdzenie	 swego	 tytu-
łu	książęcego	Ogińscy	otrzymali	w	1783	r.	w	Austrii,	w	1812	i	1824	r.	 
w Królestwie	Polskim	i	w	1868	r.	w	Rosji.	
			 Bodaj	najwybitniejszym	członkiem	rodziny	był	Michał	Kle-
ofas	Ogiński	 (1765	 r.	 w	Guzowie-1833	 r.	 we	 Florencji),	 s.	 Andrzeja	 
i	 Pauli	 z	 Szembeków,	 1	 voto	 Celestynowej	 Łubieńskiej,	 2	 voto	 Ja-
nowej	 Potockiej,	 przyrodni	 brat	 Feliksa	 Łubieńskiego	 i	 Prota	
Potockiego.	Dyplomata,	muzyk	i	kompozytor	polonezów,	w	tym	naj-
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słynniejszego	pt.	Pożegnanie Ojczyzny	(Polonez	Nr	13,	1794	r.),	pieśni	 
i	drobnych	utworów	tanecznych,	a	nawet	opery	na	cześć	Napoleona	
Bonapartego	z	własnym	tekstem	(1799	r.).	Jego	wnuk	Michał	Miko-
łaj	Ogiński	(1849-1902)	osiadł	w	nowo	nabytych	Płungianach	wraz	 
z	 żoną	Marią	 	 ze	Skórzewskich	 (1857-1945).	Miał	 również	 swą	 sie-
dzibę	w	Petersburgu,	gdzie	prowadził	ożywione	życie	towarzyskie.	 
Był	 bezdzietny,	 a	 jego	 żona	 Maria	 zaadoptowała,	 już	 jako	 wdo-
wa,	 Karola	 Janusza	 Cezarego	 Skórzewskiego	 (1897-1977),	 syna	
swego	 bratanka	Witolda	 Skórzewskiego,	 ordynata	 na	 Łabiszynie.	
Adoptowany	nosił	nazwisko	Skórzewski-Ogiński.	Żonaty	był	z	Jani-
ną	księżną	z	Druckich-Lubeckich.	Zmarł	bezpotomnie.	Do	1945	r.	był	
właścicielem	rozległych	dóbr	na	Litwie	i	w	Wielkopolsce,	jego	wła-
snością	był	też	Rogów	w	gminie	Opatowiec.
			 Obecnie	ród	wymarły.	

 Provana h. Prowana
   Rodzina	 pochodzenia	 włoskiego,	 pisano	 ich	 także	 Provani.	 
W	Polsce	osiedlili	się	Trojan	i	Prosper	Provanowie,	byli	administra-
torami	żup	solnych	wielickich	 i	bocheńskich.	 Indygenat	otrzymali	 
w	 1557	 r.	 Trojan	 Provana,	 kuchmistrz	 królewski	 otrzymał	 od	 króla 
wieś	Łętkowice	w	woj.	krakowskim,	natomiast	Prosper	Provana,	po-
sesor	Cieklina	w	1570	r.,	starosta	będziński,	administrator	żup	solnych	
krakowskich	w	1578	r.	 ,	ostatnio	poczmistrz	koronny,	gospodarował	 
w	 Rogowie.	 Ożenił	 się	 z	 Elżbietą	 z	 Irzykowiczów,	 starościanką	
mielnicką	 i	miał	 z	nią	dwóch	 synów:	Oktawiana	 i	Samuela	 i	dwie	
córki:	 Bonę	 i	 Barbarę.	 Ta	 ostatnia	 wyszła	 za	 Samuela	 Andrzeja	
Dembińskiego,	kasztelana	bieckiego.	

 Rogowscy h. Działosza
			 Protoplasta	 Rogowskich,	 rycerz	 Hincza	 z	 Roszkowic	 
(zm.	przed	1415	r.)	obecnie	w	woj.	opolskim,	przybył	do Małopolski	
ze	 Śląska.	W	 r.	 1396	 nabył	 Rogów,	 z	 którego	 od	 tego	 czasu	 pisał	
się	 on	 i	 jego	 synowie:	 Henryk,	 Jakub	 i	 Jan	 Hincza	 (zm.	 1474	 r.).	 
Hincza	oraz	dwaj	jego	synowie	-	Henryk	i	Jan	Hincza,	piastowali	
urząd	podskarbiego	królewskiego.	Hincza	był	ponadto	w	 1400	 r.	 
członkiem	 poselstwa	 Władysława	 Jagiełły	 do	 Celje,	 skąd	 przy-
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była	 jego	 druga	 żona	 Anna,	 a	 w	 czasie	 bitwy	 pod	 Grunwaldem	
należał	 do	 królewskiej	 straży	 przybocznej.	 Jego	 synowie,	 sprzy-
jający	 początkowo	 husytom	 i	 Spytkowi	 z	 Melsztyna,	 wzięli	 
w	1439	r.	udział	w	bitwie	pod	Grotnikami	po	stronie	królewskiej.	 
Najmłodszy	 z	 nich	 -	 Jan	 Hincza,	 był	 też	 posądzany	 o	 romans	 
z	czwartą	żoną	króla	Władysława	Jagiełły,	królową	Zofią.	Rogowscy	
należeli	 do	 najbogatszych	 możnowładców	 w	 Koronie,	 ostatni	 
z	rodu	znaczną	część	majątku	przeznaczył	na	budowę	kościołów	
oraz	fundacje	szpitalne	i	klasztorne.

 Skórzewscy h. Ogończyk
			 Szlachta	 wielkopolska.	 Pełnili	 ważne	 stanowiska	 lokalne,	
m.in.	starostów,	podczaszych,	generałów	konfederacji,	kasztelanów,	
podkomorzych	 i	 podstolich.	 Skoligaceni	 m.in.	 z	 Komorowskimi,	
Linowskimi,	 Kręskimi,	 Kierskimi,	 Chojeńskiemi,	 Naramowskimi,	
Niemojewskimi,	Gorajskimi	i	Dembińskimi.
   Skórzewscy-Ogińscy,	 właściciele	 Rogowa.	Właściciel:	 Karol	
Skórzewski-Ogiński	(1897-1977),	żona	Janina	z	Druckich-Lubeckich.	
Karol	był	do	wybuchu	wojny	w	1939	r.	 jednym	z	dwóch	zastępców 
prezesa	Związku	Ziemian	Powiatu	Pińczowskiego,	a	w	czasie	okupa-
cji	 hitlerowskiej	 objął	 funkcję	 prezesa	 tego	Związku.	Reprezentował	
ziemiaństwo	 pińczowskie	 i	 jako	 autorytet	moralny	 rozstrzygał	wiele	
spraw	spornych.	Ściśle	współpracował	z	AK.	
			 Mieszkał	z	żoną	w	dworze	w	Rogowie	do	1944	r.	Wtedy	wyjecha-
li	do	Krakowa,	a	stamtąd	do	Nowego	Jorku,	gdzie	zmarli.
			 Dwór	w	Rogowie	 spłonął	w	 styczniu	 1945	 r.,	 gdy	 kwaterujące	
tam	oddziały	sowieckie	zaprószyły	ogień.	
			 Zgodnie	 z	 dekretem	 o	 reformie	 rolnej	 z	 6	 IX	 1944	 r.	 mają-
tek	 Rogów	 wraz	 z	 folwarkami	 Rogów,	 Potulin,	 Kobiela	 i	 Kęsów 
zabrało państwo	 ludowe.	 „Przejęto	 10	 budynków	 mieszkalnych,	 
z których	 trzy	pokryte	były	 słomą,	 a	 siedem	pozostałych	dachówką.	
Wszystkie	były	wzniesione	z	cegły.	 Jeden	budynek	w	Rogowie	został	
przeznaczony	na	pomieszczenia	dla	szkoły	koszykarskiej,	zaś	pozostałe	
miejscowa	ludność	zajęła	na	mieszkania.	(Z	protokołu	sporządzonego	
przez	Wojewódzkiego	Pełnomocnika	Rządu	ds.	Reformy	Rolnej).			
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 Wodziccy h. Leliwa
			 Rodzina	 zamieszkująca	 od	 pokoleń	 w	 województwie kra-
kowskim.	 Wawrzyniec	 i	 Maciej	 Wodziccy,	 rodzeni	 bracia,	 służyli	
pod rozkazami króla	 Jana	 III	 Sobieskiego.	 Potomek	 jednego	 z	 nich	
-	 Jan	 Wawrzyniec	 Wodzicki,	 skarbnik	 nurski	 i	 podczaszy	 warszaw-
ski,	 żupnik	 wielicki	 i	 bocheński,	 nabył	 liczne	 dobra,	 m.in.	 Złotą	 
z	 przyległościami,	 Wawrowice,	 Rogów,	 Nieznanowice,	 Przygrodów  
i	Wyszyce.	Ożenił	 się	 z	Anną	Marią	 z	Grotów	h.	Rawa,	 z	 którą	miał	
kilkoro	dzieci,	m.in.	Piotra,	kasztelana	sandeckiego,	stolnika	krakow-
skiego,	generała	majora	i	szefa	pułku	konnego	Królowej	Jadwigi,	a	we	
Francji	 pułkownika	 regimentu;	 Kazimierza,	 stolnika	 krakowskiego,	
generała	majora,	szefa	regimentu	dragonów	oraz	Michała,	kanclerza	
koronnego,	biskupa	przemyskiego,	dobrodzieja	i	fundatora	dwóch	ko-
ściołów	w	Rogowie;	o	nim	poniżej.	

 Wodzicki Michał h. Leliwa bp
			 Ur.	3	X	1687	r.	Kraków,	s.	ziemianina	i	mieszczanina	krakowskie-
go	Jana	Wawrzyńca	Wodzickiego,	właściciela	Rogowa.
			 Biskup	 przemyski,	 podkanclerzy	 koronny.	 Był	 właścicielem	
rodowego	majątku	ziemskiego	w	Rogowie.	W	XVIII	w.	ufundował	tu	
spichlerz	zbożowy	dla	miejscowego	portu	na	Wiśle.	Ufundował	dwa	
kościoły,	 jeden	parafialny	w	Rogowie,	a	drugi	drewniany,	cmentarny,	
obecnie	przeniesiony	do	skansenu	w	Tokarni	koło	Kielc.	
 Kawaler Orderu Orła	Białego.		
	 Zmarł	 1	 I	 1764	 r.	 w	 Warszawie,	 pochowany	 w	 kościele	
Mariackim	 w	 Krakowie,	 a	 serce	 złożone	 w	 kościele	 parafialnym	 
w	Rogowie	 („Serce	 najpierw	 dla	 Boga,	 a	 potem	 dla	 ziemi	 rogow-
skiej”).	Ks.	Jan	Wiśniewski	pisał	w	1927	r.:	Pod narożną płytą górnego 
skarbczyka w puszce, mającej kształt serca, oglądałem zeschnięte serce 
biskupa Wodzickiego.	

 Wodzicki Stanisław Karol Piotr Cyprian h. Leliwa
			 Ur.	 27	 VII	 1764	 r.	 w	 Rogowie,	 pierworodny	 syn	 hrabie-
go	 Franciszka	 Jana	 i	 Zofii	 z	 Korwin-Krasińskich.	 W	 1795	 r.	 oż.	 
z	 Anną	 hr.	 Jabłonowską,	 kasztelankę	wiślicką,	mieli	 7	 dzieci:	 Ka-
tarzynę	 (1799-1845),	 żonę	 Ignacego	 hr.	 Konarskiego;	 Władysława	
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(1807-1890),	męża	Tekli	ks.	Druckiej-Lubeckiej;	Helenę	(1807-1882),	
żonę	Edwarda	Niemojowskiego;	Emilię	(1808-1888),	żonę	Zygmunta	 
hr.	Działyńskiego;	Franciszka	(1809-1884),	męża	Zofii	hr.	Rzyszczew-
skiej;	 Anielę	 (1810-1830),	 żonę	 Zygmunta	 hr.	 Działyńskiego;	 Julię	
(1810-1878),	żonę	Romana	Bielskiego.
			 Lata	dzieciństwa	spędził	u	swej	babki	w	Złotej.	Kształcił	się	
w	Krakowie,	 we	 Lwowie.	 Podczas	 insurekcji	 kościuszkowskiej	 zo-
stał	mianowany	ziemiańskim	generałem-majorem	milicji	powiatu	
sandomierskiego	(28	marca	1794	r.),	a	7	czerwca	tr.	objął	stanowisko	
komisarza	 porządkowego	 sandomierskiego.	Od	 1809	 r.	 był	 dyrek-
torem	policji	miasta	Krakowa.	Polityk	konserwatywny,	przywódca 
krakowskiego	 stronnictwa	 arystokratycznego,	w	 l.	 1818-1831	 prezes	
Senatu	 Rządzącego	 Rzeczypospolitej	 Krakowskiej,	 w	 1829	 r.	 se-
nator-wojewoda Królestwa	 Polskiego,	 sprzeciwiał	 się	 udzieleniu	
pomocy	powstaniu	listopadowemu.	Jako	senator	podpisał	21	IV	1831	
r.		akt	detronizacji	Mikołaja	I	Romanowa.	Pamiętnikarz,	poeta	i	bo-
tanik-ogrodnik,	w	1814	r.	przy	pałacu	w	Niedźwiedziu	koło	Słomnik	
założył	ogród	z	roślinami	i	drzewami	egzotycznymi.	Swoją	wiedzę	
i doświadczenie	 botaniczne	 skrupulatnie	 spisywał,	 jego	 obszerne	
prace	znajdują	się	m.in.	w	Uniwersytecie	Rolniczym	w	Krakowie.	Od	
roku	1820	czynnie	popierał	zgłoszoną	przez	Feliksa	Radwańskiego	
starszego	ideę	założenia	w	Krakowie	Plant,	które	powstały	w	miej-
scu	dawnych	obwałowań	i	fosy	miejskiej	(Planty	zwane	ówcześnie	
przechadzkami	lub	plantacyami).
	 W	1812	r.	odznaczony	Orderem	Świętego	Stanisława.
	 Zm.	 14	 III	 1843	 r.	 w	 Krakowie,	 pochowany	 w	 kościele	
Mariackim
.	
 Walewski Romuald Robert h. Kolumna
			 Ur.	 1738	r.,	 s.	Marcina	 (1700-1761)	 i	Magdaleny	z	d.	Szembek	
(1720-1744	Tczyca	k.	Miechowa).	Oż.	z	Teresą	z	d.	Dunin-Karwicka	h.	
Łabędź	(1760-?),	mieli	pięcioro	dzieci:	Michała	(1790-1859	Kraków),	
Krzysztofa	(1792-1793	Kościelec),	Agnieszkę	(1793	Kościelec-?),	Hele-
nę	i	Teodorę.	
			 Jako	 poseł	 krakowski	 uczestniczył	 w	 Sejmie	 Rozbiorowym	
1773-1775	 i	 przystąpił	 do	 konfederacji	 jurgieltnika	 Adama	 Poniń-
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skiego,	sześciokrotny	poseł	na	sejmy	z	województwa	krakowskiego.	 
W	1781	r.	otrzymał	patent na generała	majora	wojsk	koronnych,	był	
też	generałem adiutantem króla	Stanisława	Augusta	Poniatowskie-
go.	 Sędzia	 Trybunału	 Koronnego,	 konsyliarz	 Rady	 Nieustającej.	 
W	 1788	 r.	 członek	Komisji	Wojskowej	Obojga	Narodów,	 komisarz	
cywilny	Małopolski.	W	1789	r.	nabył	miasto	Opatowiec,	które	w	1792	
r.	sprzedał	Janowi	Chwalibogowi.	Wcześniej,	bo	w	1791	r.	uzyskał	od	
króla	przywilej	na	tygodniowy	jarmark	w	Opatowcu.	W	1795	r.	zaku-
pił	od	Anny	Celiny	z	Walewskich	Slaskiej	(1728-1832	Kraków)	majątek	
Węchadłów,	gdzie	nie	utrzymał	się,	gdyż	wkrótce	majątek	ten	prze-
szedł	 na	 Chwalibogów.	W	 1781	 r.	 otrzymał	 Order	 św.	 Stanisława,	 
a	w	1792	r.	odznaczony	Orderem	Orła	Białego.	
			 Zmarł	14	VI	1812	r.		
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 W okresie Polskiej       
 Rzeczypospolitej Ludowej

Nowe	państwo	polskie	o	nazwie	Polska	Rzeczpospolita	Ludowa	
powstało	22	 lipca	1944	r.,	z	chwilą	ogłoszenia	Manifestu	Lip-

cowego,	i	istniało	do	4	czerwca	1989	r.,	czyli	do	wyborów	kontrakto-
wych	do	Sejmu	(w	latach	1944	do	22	VII	1952	r.	oficjalna	nazwa	tego	
państwa	brzmiała	Rzeczpospolita	Polska).	
			 W	początkowych	 kilku	 latach	 nowego	 państwa	 zachowano	
przedwojenny	ustrój	gospodarczy,	mogły	funkcjonować	sklepy	pry-
watne,	ale	już	pod	koniec	lat	40-tych	całość	handlu	przeszła	w	ręce	
państwa.	Znacjonalizowano	 fabryki,	 całość	handlu,	w	 tym	 sklepy	
spożywcze,	wielobranżowe,	hurtownie,	składy	i	apteki.	
		Szkolnictwo	i	służba	zdrowia	stały	się	państwowe.
			 Gmina	Opatowiec	 stanowiła	w	 całości	 teren	 rolniczy,	 więc	
społeczeństwo	 zainteresowane	 było	 szybkim	 przeprowadze-
niem reformy	 rolnej.	 Przeprowadzono	 ją	 w	 latach	 1944–1945	 na	
podstawie	dekretu	PKWN	z	6	września	1944	r.	o	przeprowadzeniu	re-
formy	rolnej	i	dotyczyła	ona	podziału	majątków	ziemskich	powyżej	 
100	 ha	 powierzchni	 ogólnej	 bądź	 50	 ha	 użytków	 rolnych.	 Ziemia	
została	częściowo	podzielona	między	chłopów,	częściowo	przejęta	
przez	państwo.	Ogółem,	w	latach	1944–1948,	na	cele	reformy	rolnej	
zostało	przejętych	9707	majątków	ziemskich	(ok.	3,49	mln	hektarów).	
Z	liczby	tej	rozparcelowaniu	uległo	1,2	mln	hektarów	pomiędzy	387	
000	rodzin	chłopskich.	Ziemia	przejęta	przez	państwo	zarządzana	
była	przez	Państwowe	Nieruchomości	Ziemskie,	na	których	bazie	
od	1949	tworzono	Państwowe	Gospodarstwa	Rolne.
   W	styczniu	1945	r.	ruszyła	generalna	ofensywa	wojsk	radziec-
kich	 przeciwko	Wehrmachtowi.	 13	 stycznia	 1945	 r.	 na	 teren	 gminy	
Opatowiec	 wkroczyła	 Armia	 Czerwona.	 Nie	 mamy	 wiarygodnych	
danych,	jak	zachowywali	się	tu	żołnierze	sowieccy,	ale	jest	mnóstwo	
relacji	z	innych	rejonów	Polski.	W	każdym	bądź	razie,	zgodnie	z	fakta-
mi	historycznymi	już	nazajutrz,	bo	14	stycznia	tr.	żołnierze	radzieccy	
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wysadzili	w	powietrze	Pomnik	Legionowy	w	Czarkowach	i	zachowu-
jąc	się	w	sposób	nieodpowiedzialny,	zaprószyli	ogień	w	zabytkowym	
dworze	w	Rogowie,	wskutek	czego	zabytkowy	obiekt	spłonął.		
			 Wiosną	1945	r.	sytuacja	zaczęła	się	normalizować,	kraj	wcho-
dził	w	okres	powojenny,	zaczynały	działać	instytucje	i	organizacje	
państwowe,	szkolnictwo,	służba	zdrowia.	
			 W	marcu	 1945	 r.	 zorganizowano	Gminną	 Spółdzielnię	 SCh  
w	Krzczonowie,	a	w	1946	r.	 takąż	spółdzielnię	w	Opatowcu.	W	la-
tach	 50-tych	 zelektryfikowano	 dużą	 część	 obszaru	 gminy,	 w	 tym	
sam	Opatowiec	został	zelektryfikowany	do	1959	r.	
			 Władze	 gminne	 dbały	 o	 estetykę	 osady,	w	 1953	 r.	 utworzo-
no	zieleniec	na	rynku	opatowieckim,	w	1964	r.	stanął	tam	pomnik	
ku	czci	ofiar	II	wojny	św.	Wcześniej,	bo	w	1960	r.	oddano	do	użyt-
ku	 nowy	 budynek	 szkoły	 podstawowej	 w	Opatowcu,	 w	 budynku	
poklasztornym	kino	Wisła,	a	w	1963	r.	ukończono	budowę	opatko-
wieckiego	odcinka	drogi	Kraków-Sandomierz	tzw.	nadwiślanki.	
			 W	latach	60-tych	wzniesiono	budynki	Banku	Spółdzielczego,	
Lecznicy	dla	Zwierząt,	a	w	 latach	70-tych	uruchomiono	wodociąg	 
w	Opatowcu.	
			 Budynek	 Wiejskiego	 Ośrodka	 Zdrowia	 oddano	 do	 użytku	 
w	1984	r.	
			 Lata	 80-te	 ubiegłego	 stulecia	 łączą	 się	 z	 wprowadzeniem	 
w	kraju	stanu	wojennego,	a	wkrótce,	bo	w	1989	r.	protesty	społeczne	
doprowadziły	wyborów	kontraktowych	do	Sejmu	i	do	zmian	ustro-
jowych,	wskutek	transformacji	gospodarczej	i	społecznej.
			 Państwo	polskie	wkroczyło	w	nowy	okres	historyczny:	z	kraju	
wyprowadzone	zostały	wojska	sowieckie,	przez	kilka	lat	trwały	re-
formy	gospodarcze,	wprowadzenie	Polski	do	NATO	(12	III	1999	r.)	i	
do	Unii	Europejskiej	(1	V	2004	r.).				

W okresie PRL



Kobiela.Przedmioty krzemienne z inwentarza 
zniszczonego grobu.

Kobiela. Puchar (a) i fragment amfory (b) ze 
zniszczonego grobu

Rysunek techniczy szkuty - statku wiślanego z II połowy XVIII w. (źródło -  Wikipedia)



Opatowiec z lotu ptaka

Źródełko przy pustelni św. Andrzeja Świerada



Ujście Dunajca do Wisły - port przeładunkowy (lata 60-te XX w.,
 zdjęcie ze zbiorów p. Bożeny Soleckiej)

Nieistniejący dwór modrzewiowy w Rogowie (1936 r., 
zdjęcie ze zbiorów Biblioteki Narodowej, fot. Henryk Poddębski)



Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego przy skarpie wiślanej

Cmentarz z I wojny światowej w Opatowcu



Pomnik Legionisty 1914, Żołnierza Września 1939 i Partyzanta 1939-1945 w Ksanach

Pomnik upamięniający katastrofę 
Liberatora B24J Ew 250 L SAAF/RAF w Kocinie



Wieża hejnałowo-zegarowa w Opatowcu W hołdzie ofiarom pacyfikacji Opatowca
 

Uroczystość pod Dębem Pamięci w rocznicę Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej 



Pomnik Nieznanego Żołnierza w Charbinowicach

Kościół parafialny w Opatowcu



Kościół parafialny w Rogowie

Kościół parafialny w Kocinie



p     Powiatowe Święto Plonów w Rogowie           q  



Kośćół z Rogowa. Aktualnie znajdujący się w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni
(rys. Mariola Gayda)

Spichlerz z Rogowa. Aktualnie znajdujący się w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni
(rys. Mariola Gayda)
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 Najnowsze dzieje
 Opatowiec z rozmachem w XXI wiek

Kryzys	 społeczno-ekonomiczny,	 który	 dotknął	 większość	 krajów	
komunistycznych	w	drugiej	połowie	lat	osiemdziesiątych,	czego	

wynikiem	były	zmiany	polityczne	i	ustrojowe,	dał	możliwość	szerszej	
współpracy	z	krajami	zachodniej	Europy.	Postawa	społeczeństw	oraz	
stopniowa,	coraz	większa	otwartość	państw	Unii	Europejskiej	na	roz-
szerzenie	doprowadziły	do	rozpoczęcia	procesu	integracji	z	UE.	Po-
czątki	nowego	stulecia	to	czas	dalszych	przemian	w	Polsce	i	na	świecie.	
Wejście	do	Unii	Europejskiej	w	2004	roku	niosło	ze	sobą	nadzieję	na	
poprawę	życia	w	naszym	kraju	w	wielu	dziedzinach.	Nasza	Mała	Oj-
czyzna	liczyła	na	wsparcie	i	rozwój.	Początki	były	niezmiernie	trudne.	
Dzisiejsza	rzeczywistość	pozwala	stwierdzić,	 że	miniony	czas	został	
dobrze	przepracowany,	a	inwestycje	przyniosły	zamierzony	efekt.

 W trosce o środowisko
	 W	 sferze	 inwestycji	 warto	 zauważyć	 kontynuację	 procesów	
wodociągowania	 wsi.	 W	 latach	 2007-2009	 zaopatrzeniem	 w	 wodę	
objęto	m.in.	Podskale	-	Rzeczyska,	Rogów,	Urzuty,	Wyszogród,	Ławy,	
Kobielę,	Kęsów,	Mistrzowice,	Chrustowice.	Gmina	Opatowiec	wów-
czas	nie	posiadała	wówczas	rozwiniętej	sieci	kanalizacyjnej.	Podjęto	
działania	zmierzające	do	skanalizowania	największej	miejscowości	–	
Krzczonowa.	Drogi	gminne	powstały	w	Rzemienowcach	-	w	kierunku	
Trębaczowa	i	Zamłynia,	Kęsowie	i	Rogowie.	W	latach	2006/2007	wy-
konano	ciągi	piesze	na	ul.	Legatka	i	3-go	Maja	w	Opatowcu.	Częściowy 
remont	Domu	Kultury	 i	alejek	na	miejscowym	rynku	zakończył	 się	 
w	2010	roku.	
	 Ochrona	środowiska	jest	jednym	z	priorytetów	działalności	sa-
morządu	Gminy	Opatowiec.								
	 W	lipcu	2011	roku	po	raz	pierwszy	złożyła	wniosek	na	budowę	
przydomowych	oczyszczalni	 ścieków,	na	 terenie	Gminy,	 	 z	wyłącze-
niem	miejscowości	Krzczonów.	Wykonano	w	latach	2012-2017	221	szt.	
przydomowych	oczyszczalni.
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 Koniec	2011	roku	przyniósł	zakończenie	znaczącej	inwestycji	
w	Krzczonowie	 -	 oddanie	 do	użytku	nowej	 sieci	 	 sanitarnej	 	wraz	 
z	przykanalikami	i	przepompowniami.	Zadanie	to	realizowane	było		
w	 latach	 2006	 –	 2011.	 Wartość	 prac	 wyniosła	 ponad	 dwa	 mln	 zł.	 
Była	 to	 jedna	 z	 największych	 wówczas	 inwestycji	 w	 Gminie.	 
Długość	wybudowanej	sieci	 	kanalizacyjnej	wyniosła	ponad	6	km.	
Do	sieci	podłączono	ponad	100	gospodarstw.	W	trakcie	prowadzo-
nych	 prac	 zostały	 odtworzone	 drogi	 gminne	 wraz	 z	 poboczami,	 
z	czego	 	3	odcinki	dróg	w	asfalcie	 łącznej	długości	ok.	 1	kilometra.	
Gmina	 Opatowiec	 współfinansowała	 w	 2010	 roku	 również	 mo-
dernizację	 drogi	 powiatowej	 wraz	 z	 chodnikami	 z	 Krzczonowa	
do	 skrzyżowania	 w	 Charbinowicach.	 Inwestorem	 był	 Powiat	
Kazimierski,	 który	 uzyskał	 dofinansowanie	 na	 realizację	 zadania.	
Wkład	Gminy	w	budowę	drogi	wyniósł	blisko	300	tysięcy	złotych.	
W	2021	roku	zostanie	oddana	do	użytku	nowa	oczyszczalnia	ścieków	
w	Krzczonowie.	Koszt	jej	wykonania	wyniesie	blisko	milion	zł.

 Wszystkie drogi prowadzą do…
	 Budownictwo	 drogowe	 jest	 najważniejszą	 gałęzią,	 na	 której	
buduje	 się	 rozwój	 gospodarczy	 gminy.	W	 latach	 2006	 –	 2010	 	wy-
konano	 4,3	 km	 dróg	 gminnych,	 za	 kwotę	 blisko	 500	 tys.	 złotych.	 
Lata	 następne	 przyniosły	 znakomity	 wzrost.	 W	 latach	 2011-2020	
powstały	nowe	nawierzchnie	asfaltowe,	na	długości	ponad	43	kilo-
metrów.	Wszystko	to	kosztowało	ponad	8	milionów	złotych.	Warto	
dodać,	że	Gmina	Opatowiec	pozyskała	na	ten	cel	środki	zewnętrzne	
w	kwocie	5,6	miliona	złotych.	
	 Rok	2016	był	rekordowy	pod	względem	ilości	odcinków	dróg,	
które	 zostały	 wyremontowane	 (przebudowane)	 na	 terenie	 Gminy.	
Nowy	asfalt	wykonano	bowiem	na	37	zniszczonych	odcinkach	dróg,	
o	łącznej	długości	niemal	15	km.

 Rewitalizacja Opatowca 
	 Projekt	pn.	Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowo-
ści o tysiącletniej tradycji i historii	jest	aktualnie	realizowany	na	terenie	
Gminy	Opatowiec	i	może	okazać	się	przełomowym	dla	zwiększenia	
atrakcyjności	 tego	 terenu.	Realizacja	wielkiej	 inwestycji	 rozłożona	
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na	 lata	 2018-2023	opiewa	na	kwotę	ponad	4,2	mln.	 złotych.	Dzięki	
staraniom	Burmistrza	Miasta	i	Gminy	Opatowiec	uzyskano	wysokie	
dofinansowanie	ze	źródeł	zewnętrznych,	a	wkład	własny		nie	prze-
kroczy	10%	jego	wartości.
	 Kluczowym	 zadaniem	 projektu	 jest	 budowa	 dwóch	 ście-
żek	rekreacyjnych,	pełniących	rolę	promenady	nad	Wisłą.	Okolice	
ujścia	 Dunajca	 do	 Wisły	 są	 miejscem	 wyjątkowym	 na	 mapie	
naszej	 Gminy.	 Teren	 ten	 zostanie	 uporządkowany,	 odkryte	 i	 oczysz-
czone	będą	stylowe	kamienne	nabrzeże,	a	powstałe	ścieżki	asfaltowe,	 
z	 których	 	 jedna	 zmierzać	 będzie	 w	 kierunku	 błoń	 opatowieckich	 
i	ul.	Wiślanej,	a	druga	wzdłuż	skarpy	lessowej	tuż	nad	brzegiem	Wisły	
staną	się	niewątpliwie	atrakcją	turystyczną.	Wszystko	to	będzie	wyposa-
żone	w	obiekty	małej	architektury	-	ławki,	kosze,	tablice.
	 W	ramach	projektu	zmienione	zostało	otoczenie	pomnika	Mar-
szałka	 Józefa	 Piłsudskiego	 -	 przeprowadzono	 gruntowną	 renowacje	
cokołu	 i	 postumentu.	 Prace	 zostały	 przeprowadzone	 również	 wokół	
Cmentarza	Wojennego.	Powstał	także	punkt	widokowy	na	ujście	rzek	
wraz	z	miejscami	postojowymi,	ogólnodostępnymi,	na	działce	przyle-
gającej	do	Urzędu	Miasta	i	Gminy.	Pozostała	część	tego	terenu	została	
zagospodarowana	na	siłownię	zewnętrzną.	W	bliskim	sąsiedztwie	wyko-
nana	została	droga	wewnętrzna	od	ul.	3-go	Maja	,	zakończona	schodami	
prowadzącymi	na	ul.	Tarnowską,	w	kierunku	nabrzeża.	Wkrótce	po-
jawią	 się	 stanowiska	 handlowe	 (mini	 bazarek),	 powstała	 nowa	wiata	
przystankowa.	 Kolejnym	 etapem	 będzie	 przebudowa	 drogi	 gminnej	
wokół	Rynku	oraz	ulic	przylegających:	Kościelnej,	Garncarskiej	i	Targo-
wej	wraz	z	chodnikami,	po	wcześniejszej	wymianie	sieci	wodociągowej.	
W	 ramach	 poprawy	 bezpieczeństwa	 mieszkańców	 zostanie	 zainsta-
lowany	 monitoring	 oraz	 wymienione	 będzie	 oświetlenie	 uliczne	 na	
energooszczędne;	 te	zadania	będą	realizowane	pod	koniec	2021	 roku.	
Dotychczas	w	zakresie	poprawy	dostępności	do	infrastruktury	zdrowot-
nej	wykonana	została	termomodernizacja	budynku	Ośrodka	Zdrowia,	
powstały	magazyny	 i	 toalety	 publiczne.	 Nowoczesne	 oblicze	 zyskały	
zmodernizowane	boiska	sportowe.	Przeprowadzono	prace	zmierzające	
do	powstania	siłowni	zewnętrznej.	Powstała	nowa	 infrastruktura	wo-
kół	 szkoły	 w	 Opatowcu.	 Jednym	 z	 pierwszych	 realizowanych	 zadań	
była	 przebudowa	 Budynku	 Instytucji	 Kultury	 oraz	 jego	 otoczenia.	 
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Dodatkowo	zostało	zakupione	wyposażenie		i	sprzęt	dla	Domu	Kultury,	
który	pozwoli	na	zwiększenie	oferty	i	atrakcyjności	tej	podejmowanych	
działań.
	 Spółdzielnia	 Mieszkaniowa	 w	 Kazimierzy	Wielkiej,	 do	 której	
należy	jedyny	w	Opatowcu	blok	mieszkalny,	jako	partner	w	projekcie	
przeprowadziła	 już	 inwestycje,	 polegające	 na	 wykonaniu	 miejsc	 po-
stojowych	 i	wymianie	 oświetlenia	 na	 administrowanym	 terenie	 przy	
ul.	Legatka.	Wielu	gości	odwiedzających	Gminę	Opatowiec	podkreśla	
wyjątkowy	jej	charakter.	Malownicze	położenie	u	styku	rzek	 jest	nie-
wątpliwie	czymś,	co	ją	wyróżnia.	Dlatego	przeprowadzenie	tak	licznych	
i	 kosztownych	 prac	 wpłynie	 korzystnie	 na	 wizerunek	 miejscowości	 
o	tysiącletniej	tradycji	i	historii,	przywróci	jej	należyty	blask	i	nowe	ob-
licze.	Prace	trwają,	a	efekty	poznamy	niebawem…

 “Zielone światło” dla gazyfikacji gminy Opatowiec
	 Koniec	 2019	 r.	 przyniósł	 wybudowaną	 przez	 Polską	 Spółką	
Gazowniczą	Sp.	z	o.o.		sieć	gazową	średniego	ciśnienia	w	Senisławicach.
	 Było	 to	 przełomowe	 wydarzenie	 w	 dziejach	 naszej	 Gminy,	 
a	 zarazem	 powiatu	 kazimierskiego,	 do	 niedawna	 w	 całości	
będącego	poza	strefą	zaopatrzenia	gazem	ziemnym.	W	dalszej	perspek-
tywie,	przewidywane	są	kolejne	inwestycje	w	tym	obszarze,	związane	 
z	 zaopatrzeniem	w	 gaz	 ziemny	 z	 kierunku	 Busko-Zdrój	 przez	 Nowy	
Korczyn	 oraz	Wiślicę.	Warto	 dodać,	 że	 przez	 naszą	 gminę	 przebiega	
wybudowana	w	ciągu	ostatnich	lat	magistrala		gazowa	o	średnicy	100	
cm,	wybudowana	przez	 spółkę	Gaz	System,	będąca	zadaniem	strate-
gicznym	dla	gospodarki	energetycznej	naszego	kraju.

 Kompleksowa wymiana lamp oświetleniowych 
	 W	kwietniu	2020	roku	 	na	terenie	Gminy	Opatowiec	wprowa-
dzona	 została	 najnowsza	 technologia	w	 systemie	 LED.	Wymieniono	
wówczas	631	sztuk	opraw	oświetlenia	ulicznego.	Dzięki	temu	obniżono	
moc	zainstalowanych	urządzeń	oświetleniowych	i	podniesiono	jakość	
oświetlenia	dróg.	Inwestycja	o	wartości	ponad	1	miliona	złotych	spowo-
dowała	obniżenie	energochłonności,	co	w	dalszym	procesie	ma	wpływ	
na	nasze	środowisko.
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 Ścieżka rowerowa przebiegająca przez Gminę Opatowiec
	 Koniec	2020	roku	przyniósł	zakończenie	budowy	ścieżki	rowe-
rowej	na	terenie	Gminy.	Nowy,	rowerowy	trakt	wiedzie	przez	sołectwo	
Kamienna	(Brodek)	i	ma	długość	1230	mb.		Pokryty	jest	asfaltem.	Trasę	
oznakowano,	 powstało	 miejsce	 obsługi	 rowerzystów,	 wyposażone	 
w	wiatę	z	ławkami	i	stolikami	oraz	uchwytami	dla	rowerów.	Inwestycja	
przebiegająca	 śladem	 byłej	 kolejki	 wąskotorowej,	 na	 gruntach	
przejętych	od	Polskich	Kolei	Państwowych,		pozwala	mieszkańcom	po-
ruszać	się	po	rowerowym	szlaku	przez	teren	powiatu	kazimierskiego	 
i	buskiego.
	 Blisko	 38-kilometrowa	 trasa,	 realizowana	 przez	 gminy	 są-
siednie	oraz	powiat	kazimierski,	 łączyć	będzie	w	przyszłości	Kraków	 
z	Wiślicą.	 Inwestycja	wpłynie	z	pewnością	na	rozwój	 tak	popularnej	
ostatnio	turystyki	rowerowej	wśród	lokalnej	społeczności.

 Najlepsza inwestycja - nauka i wychowanie
	 Władze	Gminy	Opatowiec	czynią	od	kilku	już	lat	usilne	sta-
rania,	by	poziom	edukacji	kształtował	się	na	najwyższym	poziomie,	
a	szkoła	była	miejscem,	które	jest	naszą	dumą.
	 Za	 główny	 cel	 pracy	 postawiono	 jak	 najlepsze	 funkcjono-
wanie,	 w	 tym	 doposażenie	 szkół	 w	 Opatowcu	 i	 w	 Krzczonowie.	
Wykorzystano	możliwości,	które	uzyskaliśmy	w	2004	roku,	po	wstą-
pieniu	 do	 Unii	 Europejskiej.	 Ubiegając	 się	 o	 środki	 zewnętrzne,	
pisząc	wnioski	o	dofinansowanie	pozyskano	kwoty	liczone	w	milio-
nach	złotych.	Dzieci	i	młodzież	ze	szkół	z	terenu	Gminy	Opatowiec	
od	kilku	już	lat	uczestniczą	w	projektach	współfinansowanych	przez	
Urząd	Marszałkowski,	 korzystając	 z	 zajęć	dodatkowych,	ucząc	 się	
języków	obcych,	jeżdżąc	na	różne	ciekawe	wycieczki.	
	 W	2018	roku	uruchomiono	wyczekiwane	od	lat	przedszkole	
w	Krzczonowie. Placówka	powstała	na	placu	obok	budynku	Szkoły	
Podstawowej	 -	w	miejscu	starego	przedszkola.	Nowy	budynek	rósł 
na	naszych	oczach.
	 Dzień	 14	 września	 2018	 roku	 był	 radosnym	 świętem	 dla	
społeczności	 szkolnej	 Gminy	Opatowiec.	W	 tym	 dniu	 odbyło	 się	
uroczyste	otwarcie	przedszkola.	
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	 Wartość	 	 projektu	 przeznaczonego	 na	modernizację	 placó-
wek	w	Krzczonowie	i	Opatowcu	to	ok.	900	tysięcy	złotych.
	 Nie	 bez	 znaczenia	 jest	 fakt,	 że	 nowopowstała	 placówka	 
w	Krzczonowie,	to	obecnie	najnowocześniejszym	tego	typu	obiekt	
w	Powiecie	Kazimierskim.
	 Wcześniej,	 bo	w	 2013	 roku	 powstał	w	 	 Szkole	 Podstawowej	 
im.	 Jana	 Pszczoły	 Wojnara	 w	 Krzczonowie	 punkt	 przedszkol-
ny,	 który	 tworzył	 podwaliny	 dla	 budowy	 wyżej	 wspomnianego	 
przedsięwzięcia.	 Na	 potrzeby	 punktu	 przedszkolnego	 zaadaptowano	
wówczas	pomieszczenia	szkolne	i	przystosowano	je	do	wymagań	opieki	
nad	dziećmi	w	wieku	przedszkolnym.	Zakupiono	meble	oraz	niezbęd-
ne	wyposażenie	nowo	otwartego	ośrodka,	a	 także	wszelkiego	rodzaju	
zabawki,	gry,	materiały	edukacyjne	i	pomoce	dydaktyczne	dla	dzieci.	
	 Oświata	i	wychowanie	to	od	lat	gałęź	życia	codziennego,	któ-
rej	 samorząd	 poświęca	 wiele	 uwagi.	 Przeglądając	 bazę	 obiektów	
wchodzących	w	skład	zasobów	gminy,	można	zauważyć	szereg	in-
westycji	w	tym	zakresie.	
	 W	 roku	 2014	 w	 ramach	 termomodernizacji	 przeprowadzo-
no	 gruntowny	 remont	 obiektów	 oświatowych,	 a	 głównym	 celem	
modernizacji	było	polepszenie	warunków,	w	jakich	uczą	się	dzieci	
i	młodzież,	 poprawa	 estetyki	 obiektów	 oświatowych	 oraz	 obniże-
nie	kosztów	ich	utrzymania.	Dzisiaj	z	dumą	spoglądamy	na	nasze	
szkoły.	Milion	złotych	wydany	wówczas	na	te	inwestycje	przyniósł	
zakładany	efekt.
	 Październik	2013	roku	to	czas	,	w	którym	oddano	do	użytku	
halę	Sportową	przy	Gminnym	Ośrodku	Sportu	w	Opatowcu.
	 W	myśl	powiedzenia	„słowa	uczą,	przykłady	pociągają”	uda-
ło	się	dokonać	wielkiego	dzieła,	jakim	jest	zjednoczenie	ludzi	przy	
realizacji	 wspólnego	 celu.	W	 każdym	 z	 nas	 tkwi	 potencjał,	 który	
można	przekształcić	w	coś	dobrego.
	 Warto	 zauważyć,	 że	 sportowym	 ambasadorem	 gminy	 jest	
sławna	łuczniczka	Maria	Mączyńska,	urodzona	w	Opatowcu,	wie-
lokrotna	mistrzyni	świata,	Europy	i	Polski.
		 Kolejne	 inwestycje	 w	 zakresie	 infrastruktury	 sportowej	
przyniósł	 rok	 2020,	 w	 którym	 powstały	 nowoczesne	 boiska	 przy	
obiektach	oświatowych.	Sztuczna	trawa	i	oświetlenie	w	Opatowcu,	
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natomiast	wielofunkcyjne	boisko	poliuretanowe	oraz	nawierzchnia	
trawiasta	z	systemem	nawadniającym	w	Krzczonowie.
	 Takiego	zaplecza	inne	gminy	mogą	nam	tylko	pozazdrościć,	
a	jakością	i	funkcjonalnością	dorównujemy	najlepszym.

 Porozumienie z partnerską Gminą Rzeczyca
 29	 kwietnia	 2015	 r.	 z	 inicjatywy	 Wójta	 Gminy	 Opatowiec	
Sławomira	Kowalczyka	i	Wójta	Gminy	Rzeczyca	w	powiecie	toma-
szowskim	Marka	Kaźmierczyka,	uroczyście	podpisano	porozumienie	
o	wzajemnej	współpracy	pomiędzy	samorządami	obu	gmin	.	
 Goście	 wraz	 z	 gospodarzami	 udali	 się	 wówczas	 pod	
Pomnik	 Marszałka	 Józefa	 Piłsudskiego,	 gdzie	 złożono	 wiązan-
ki	kwiatów.	Atrakcją	 tego	dnia	była	wspólna	przeprawa	promem	 
u	styku	rzek	Wisły	i	Dunajca.	W	ramach	dalszej,	dobrej	współpracy	 
w	 listopadzie	 2016	 r.	 członkinie	Kół	Gospodyń	Wiejskich	 z	 gmi-
ny	 Opatowiec,	 na	 zaproszenie	 wójta	 Gminy	 Rzeczyca,	 wzięły	
udział	w	XVI	Regionalnym	Konkursie	Darcia	Pierza	w	Rzeczycy,	
tzw.	 Rzeczyckiej Pierzawce.	 Celem	 imprezy	 było	 kultywowanie	
dawnych	zwyczajów	 i	 tradycji	 ludowych.	W	konkursie	obok	pań	 
z	powiatu	tomaszowskiego	wzięły	udział	panie	z	KGW	w	Rogowie.	
Z	kolei	w	maju	2018	r.	delegacja	gminy	Opatowiec	wzięła	udział	
w	 dwudniowym	 wyjeździe	 do	 zaprzyjaźnionej	 gminy	 Rzeczyca.	
Uczestnicy	 zwiedzali	 tamtejsze	 atrakcje	 turystyczne	 i	 obiekty	 
zabytkowe.	 Podobnie	 dobrze	 układa	 się	 współpraca	 pomiędzy	
placówkami	oświatowymi	obu	gmin.	Młodzież	szkolna	przebywa-
ła	na	obustronnej	wymianie	uczniów.

 Gminny Dzień Kobiet w Krzczonowie
 Panie	 z	 terenu	 Gminy	 Opatowiec	 każdego	 roku	 obchodzą	 
w	marcu	Dzień	Kobiet,	który	zawsze	odbywa	się	w	świetlicy	wiej-
skiej	 w	 Krzczonowie.	 Gminny	 Dzień	 Kobiet	 cieszy	 bardzo	 dużą	
popularnością.	Na	uroczystość	przybywa	wiele	Pań	z	naszego	tere-
nu,	a	także	zaproszeni	goście.	Spotkanie	rozpoczyna	się	życzeniami,	
dla	wszystkich	Pań,	wręczane	 są	 kwiaty.	Na	 scenie	 swój	program	
artystyczny	prezentują	 dzieci	 i	młodzież	 uczęszczająca	na	 licznie	
organizowane	zajęcia	artystyczne.	
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 Wianki na Wisłą w Opatowcu
	 Wianki	 nad	 Wisłą	 to	 jedno	 z	 liczących	 się	 wydarzeń	 ple-
nerowych,	 organizowanych	 w	 Opatowcu.	 Ostatnimi	 laty	 jest	 to	
szczególnie	 chętnie	 odwiedzana,	 rodzinna	 impreza	 u	 podnóża	
skarpy,	nad	brzegiem	Wisły.	Otwarta	formuła	oraz	bogaty	program	
artystyczny	czynią	 ją	atrakcyjną	zarówno	dla	mieszkańców	gminy,	
jak	i	przybyłych	gości.
	 Uroczystość	najkrótszej	nocy	w	roku,	czyli	Nocy	Świętojańskiej		
rozpoczyna	 się	 konkursem	 na	 najpiękniejszy	 wianek,	 na	 placu	 przy	
miejscowym	Domu	Kultury.
 Zebrani	na	pikniku	przechodzą	 liczną	grupą	na	przystań	
promową,	nad	brzeg	Wisły,	gdzie	spławiane	są	misternie	przygo-
towane	wianki.	 Następnie	wszyscy	 uczestniczą	w	 poczęstunku,	
który	przygotowywany	jest	przez	Panie	z	KGW	Opatowiec	i	stra-
żaków	OSP	Opatowiec.

 Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich
 Na	 malowniczych,	 opatowieckich	 błoniach	 organizowa-
ny	jest	 	corocznie	Świętokrzyski	Młodzieżowy	Championat	Koni	
Małopolskich.	W	2019	roku	odbyła	się	już	XX	jego	edycja	–	Jubi-
leuszowa.		Wyjątkowy	charakter	wynikał	z	tego,	że	zorganizowano	
go	w	najmniejszym	mieście	w	Polsce	(	od	01.01.2019	r.	Opatowiec	
odzyskał	 prawa	 miejskie).	 Mamy	 tu	 atrakcje	 dla	 młodzieży,	 dla	
starszych	 i	dla	najmłodszych.	Każdy	może	znaleźć	coś	dla	siebie	
na	naszych	błoniach.	Dwudniowa	 impreza	 jak	 zawsze	 cieszy	 się	
dużym	 zainteresowaniem	 mieszkańców	 i	 gości.	 Wśród	 licznie	
zebranych,	 którzy	 odwiedzają	 wystawę	 są	 także	 przedstawiciele	
rządu,	parlamentarzyści	i	samorządowcy.	To	wyjątkowa	impreza,	
która	z	całą	pewnością	promuje	nasz	region,	region	świętokrzyski,	
przy	 udziale	 koni	 rasy	 małopolskiej.	 Wpisana	 w	 lokalny	 krajo-
braz	 i	 kalendarz	 lipcowy	 wystawa	 końskich	 piękności,	 z	 roku	
na	 rok	przyciąga	wielu	hodowców.	W	sobotę	odbywa	 się	 I	 część	
championatu,	 obejmująca	wierzchową,	polową	próbę	dzielności	
klaczy	i	ocenę	użytkową	koni	w	korytarzu.	Na	drugi	dzień	doko-
nuje	się	wyceny	koni	w	poszczególnych	klasach,	następuje	wybór	
Super-Championa.	Jako		dodatkowe	atrakcje	odbywają	się	pokazy	
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bryczek	i	zaprzęgów	konnych	oraz	sztuki	jeździeckiej.	Tradycyjnie	
dużym	 zainteresowaniem	 cieszą	 się	 stoiska	wystawiennicze.	 Lo-
kalnymi	przysmakami	kuszą	wystawy	promocyjne	Kół	Gospodyń	
Wiejskich.

 Dożynki Powiatowe 2012 
	 Dożynki	to	największe	w	roku	święto	gospodarskie	rolników,	
będące	 ukoronowaniem	 ich	 całorocznego	 trudu,	 obchodzone	 po	
zakończeniu	wszystkich	najważniejszych	prac	polowych	i	zebraniu	
plonów,	głównie	plonów	zbóż.
 „Plon, niesiemy plon w gospodarza dom! Aby dobrze plonowało, 
po sto korcy z kopy dało…”
	 W	 sierpniu	 2012	 roku	 w	 Opatowcu,	 w	 centrum	Gminy,	 na	
Rynku,	po	raz	pierwszy	odbyły	się	Dożynki	Powiatowe.	W	organi-
zowanych	uroczystościach	wzięły	udział	delegacje	oraz	zaproszeni	
goście	 z	 gmin:	Kazimierza	Wielka,	Bejsce,	Czarnocin,	 Skalbmierz	
i	 oczywiście	 gminy	 Opatowiec.	 Honory	 starostów	 pełnili:	 Halina	
Pituła	 z	 Podskala,	 gmina	 Opatowiec	 i	 Robert	 Kasperek	 z	 Kijan,	
gmina	 Bejsce.	 Na	 terenie	 obszernego	 opatowieckiego	 parku	 swo-
je	 stoiska	 rozłożyły	 liczne	 koła	 gospodyń	 wiejskich,	 sołectwa,	
firmy	 i	 instytucje.	 Przechadzając	 się	 alejkami	można	 było	 podzi-
wiać	 ich	kolorowy	wystrój,	oglądać	wystawy	płodów	rolnych	oraz	
kosztować	wybornych	potraw	regionalnych.	Po	raz	pierwszy	w	hi-
storii,	 Opatowiec	 odwiedziło	 Radio	 Kielce	 wraz	 z	Kapsułą Czasu.	 
W	Kapsule	nagrywano	wypowiedzi	uczestników	imprezy	emitowa-
ne	na	żywo,	na	antenie	Radia	Kielce.

	 Uroczystość	 tradycyjnie	 rozpoczęła	 dziękczynna	 Msza	
Święta.	 Po	 mszy	 korowód	 z	 wieńcami	 dożynkowymi	 przemasze-
rował	 wokół	 Rynku.	 Licznie	 zgromadzeni	 mieszkańcy	 i	 goście	
mogli	podziwiać	stroje	folklorystyczne	reprezentantów	poszczegól-
nych	 gmin	 i	 posłuchać	 ludowych	 przyśpiewek	w	 ich	wykonaniu.	 
Starostowie	Święta	Plonów	wręczyli	gospodarzom	:	Wójtowi	Gminy	
Opatowiec	 i	Staroście	Kazimierskiemu,	 symbol	dożynek	–	dorod-
ny,	 pachnący	 bochen	 chleba,	 upieczony	 z	 mąki	 z	 tegorocznych	
zbiorów.	Kolejnym	punktem	uroczystości	była	prezentacja	 i	ośpie-
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wanie	 wieńców	 dożynkowych	 z	 poszczególnych	 gmin.	 W	 części	
artystycznej	 uczestniczyła	 również	 publiczność,	 bowiem	 prowa-
dzący	zachęcali	ich	do	udziału	w	ciekawych	konkursach	dla	dzieci	 
i	dorosłych.

 Powiatowe Święto Plonów  2017
 W	 2017	 roku	 w	 Rogowie	 odbyło	 się	 Powiatowe Święto 
Plonów.	Honory	Starostów	Dożynkowych	pełnili:	Agata	Radosz	 
z	 Gunowa-Kolonii	 (gm.	 Kazimierza	 Wielka)	 i	 Janusz	 Bomba	 
z	Rogowa	(gm.	Opatowiec).	
	 Uroczystość	 zainaugurował	 przemarsz	 barwnego	 koro-
wodu	 dożynkowego,	 na	 czele	 którego	 byli	 Starostowie	 Dożynek,	
Gospodarze	Dożynek	i	kolejno	reprezentacje	poszczególnych	gmin	
powiatu	kazimierskiego	i	sołectw	gminy	Opatowiec.	Delegacje	do-
żynkowe,	przy	akompaniamencie	Orkiestry	Dętej	z	Kociny,	paradnie	
przemaszerowały	pod	Kościół	p.w.	Nawiedzenia	NMP	w	Rogowie.	
Część	obrzędową	tradycyjnie	rozpoczęła	dziękczynna	Msza	Święta	
odprawiona	przez	ks.	Roberta	Boreckiego	–	proboszcza	tamtejszej	
parafii,	w	intencji	rolników,	z	poświęceniem	bochnów	chleba	i	wień-
ców	dożynkowych.		Kolejnym	etapem	uroczystości	była	prezentacja	
wieńcy	dożynkowych	i	ich	ośpiewanie.		Komisja	konkursowa	wybie-
rała	najpiękniejszy	i	oceniała	zgodność	konstrukcji	z	regulaminem	
oraz	ogólne	wrażenie	artystyczne.	Uznano,	że	Powiat	Kazimierski	na	
Dożynkach	Wojewódzkich	2017	w	podkieleckim	Masłowie,	będzie	
reprezentował	misternie	zdobiony	wieniec	dożynkowy	z	Rogowa.
	 Zgromadzeni	 mieszkańcy	 i	 goście	 mogli	 podziwiać	 regio-
nalne	 stroje	 reprezentantów	 poszczególnych	 gmin	 i	 posłuchać	
ludowych	przyśpiewek	w	ich	wykonaniu.	
 Podczas	 uroczystości	 dożynkowych	 można	 było	 od-
wiedzić	 liczne	 stoiska	 promocyjne	 Kół	 Gospodyń	 Wiejskich,	
wystawy	płodów	rolnych	oraz	skosztować	wybornych	potraw	re-
gionalnych.	Wyjątkowa	atmosfera,	wspaniała	pogoda	w	scenerii	
historycznego	Rogowa	na	długo	pozostała	w	pamięci	wszystkich	
mieszkańców	Gminy	Opatowiec.
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 Dożynki Wojewódzkie. 
	 Główne	 uroczystości	 rozpoczęła	 Msza	 Św.	 odprawiona	 
w	kościele	pw.	Przemienienia	Pańskiego	w	Masłowie.	Następnie	barw-
ny	 korowód	 przemaszerował	 na	 płytę	 lotniska,	 gdzie	 reprezentacje	
poszczególnych	powiatów	z	województwa	świętokrzyskiego	zprezento-
wały	swój	dorobek	kulturalny	i	bogato	zdobione	wieńce	dożynkowe. 
	 Powiat	 Kazimierski	 na	 XVII	 Świętokrzyskich	 Dożynkach	
Wojewódzkich	po	raz	pierwszy	w	historii	reprezentował	przepiękny	
wieniec	 dożynkowy	 z	 Rogowa,	 który	 zajął	 pierwsze	miejsce	 pod-
czas	Dożynek	Powiatowych.	Delegacja	Sołectwa	Rogów,	na	której	
czele	stali:	Tomasz	Nowak	–	Radny	i	Sołtys,	Elżbieta	Szabla	-	Prze-
wodnicząca	Koła	Gospodyń	Wiejskich	wraz	z	mieszkańcami	Gminy	
Opatowiec	wspaniale	 zaprezentowali	 się	 na	 scenie,	 a	 ich	wieniec	
dożynkowy	został	wyróżniony	wśród	licznie	zaprezentowanych.

 „Widoczni i bezpieczni…”  
	 Gmina	 Opatowiec	 w	 2012	 roku	 	 przygotowała	 projekt	
Widoczni i bezpieczni…,	 który	ma	 na	 celu	 zwiększenie	 bezpieczeń-
stwa	 drogowego	 najmłodszych	 mieszkańców	 gminy,	 poprzez	
wyposażenie	 każdego	 ucznia	 w	 elementy	 odblaskowe.	 Corocznie	 
w	szkołach	wręcza	się	dzieciom		kamizelki,	zawieszki	i	opaski	odbla-
skowe,	a	przedstawiciele	policji	przekazują	cenne	uwagi,	dotyczące	
właściwego	zachowania	się	na	i	w	pobliżu	drogi.		Projekt	jest	reali-
zowany	cyklicznie.
	 W	ramach	dbałości	o	bezpieczeństwo	mieszkańców	w paź-
dzierniku	2011	roku		w	Opatowcu,	odbyło	się	uroczyste	otwarcie	
Policyjnego	Punktu	Przyjęć	Interesantów,	gdzie	dzielnicowy	peł-
ni	dyżur	w	każdy	wtorek.

 „Lato na zdrowo i sportowo” 
	 W	sierpniu	2012	roku,	na	boisku	sportowym	w	Krzczonowie	
odbył	się	pierwszy	letni	turniej	piłki	nożnej	o	puchar	Wójta	Gminy	
Opatowiec.	Cieszył	się	on	dużym	zainteresowaniem	zarówno	zawod-
ników	jak	i	kibiców.	Turniej	odbywał	się	pod	hasłem	Lato na zdrowo i 
sportowo.	Festyn	sportowy	organizowany	jest	corocznie.	
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 Drużyny	 ambitnie	 i	 z	 wielką	 determinacją	 zmagają	 się	 
z	konkurencjami	sportowymi,	ale	najważniejsza	w	tym		jest	do-
bra	 zabawa	 i	 duch	 sportowej	 rywalizacji.	 Mieszkańcy	 naszej	
gminy	 całymi	 rodzinami	 gromadzą	 się,	 aby	 śledzić	 zmaga-
nia	 sportowców	 i	 kibicować	 zawodnikom.	 Niezależnie	 od	
wieku,	 każdy	może	 znaleźć	 coś	 dla	 siebie.	 Poza	 rozgrywkami	
piłkarskimi	program	turnieju	obfituje	w	liczne	atrakcje.	Dużym	
zainteresowaniem	cieszą	się	zawody	w	przeciąganiu	liny.	
	 Cyklicznie	 organizowane	 zawody	 sportowe	 na	 stałe	wpisa-
ły	 się	w	 kalendarz	 imprez	 organizowanych	w	Gminie	Opatowiec.	
Zimą	odbywa	się,	rozgrywany	od	26	lat,	Turniej	o	Puchar	Burmistrza	
Miasta	i	Gminy	w	piłce	siatkowej	oraz		turniej	szachowy.
	 W	rozgrywkach	Powiatowej	Ligi	Futsalu	regularnie	występu-
ją	z	sukcesami	zespoły:	Gladiator	Krzczonów(	mistrz	ligi	w	2006	r.)		
i	Wisła	Opatowiec	 (	 zdobywca	Superpucharu	w	 roku	2017	 i	 2018.,	
Mistrz	ligi	2020r.)

 Organizacje pozarządowe i ich działalność

 Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Opatowiec
	 Koła	 Gospodyń	 Wiejskich	 to	 jedne	 z	 najstarszych	 i	 naj-
liczniejszych	 organizacji	 społecznych	 w	 Polsce.	 Celem	 KGW	 jest	
krzewienie	życia	kulturalnego	na	wsiach,	upowszechnianie	tradycji	
i	przekazywanie	jej	młodym	pokoleniom,	jest	również	obrona	praw	
oraz	reprezentowanie	interesów	kobiet	i	ich	rodzin.	Zakres	działal-
ności	KGW	 jest	wzbogacany	o	nowe	 inicjatywy	 i	 dostosowany	do	
zmieniających	się	warunków.	
 W	Gminie	 Opatowiec	 lokalne	 tradycje	 kultywuje	 dziesięć	
Kół	 Gospodyń	 Wiejskich,	 które	 są	 zarejestrowane	 	 w	 Rejestrze	
Członków	 Świętokrzyskiego	 Związku	 Rolników,	 Kółek	 i	 Orga-
nizacji	 Rolniczych	 w	 Kielcach.	 Są	 to	 Koła	 Gospodyń	 Wiejskich	 
w	 Opatowcu,	 Ksanach,	 Krzczonowie,	 Kocinie,	 Kamiennej,	 Ro-
gowie,	 Rzemienowicach,	 Senisławicach,	 Chwalibogowicach	 
i	 Urzutach.	 Działalność	 tych	 kół	 oparta	 jest	 na	 wolontariacie,	
wspierana	 jest	 również	 ze	 środków	 publicznych	 oraz	 pochodzą-
cych	z	budżetu	gminy.	W	swoich	miejscowościach	Panie	 zajmują	
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się	współorganizacją	m.in.	spotkań	świątecznych,	z	okazji	Dnia	Ko-
biet,	Dnia	Seniora,	dożynek,	wianków,	na	których	można	kosztować	
regionalne	 potrawy	 i	 wypieki.	 Panie	 pięknie	 śpiewają	 i	 recytują,	
swoimi	 występami	 uświetniają	 	 lokalne	 imprezy.	 Członkinie	 kół	
chętnie	 uczestniczą	 w	 różnego	 rodzaju	 kursach	 czy	 szkoleniach.	
Mieszkanki	Gminy	Opatowiec	działając	bezinteresownie	 i	wspól-
nie,	tworzą	i	wpisują	się	w	historię	swoich	miejscowości.

 Wieża Zegarowo-Hejnałowa w Opatowcu 
	 W	 październiku	 2011	 roku	 Jan	 Charzewski,	 mieszkaniec	
Opatowca	 podzielił	 się	 	 	 swoim	 pomysłem,	 dotyczącym	 budowy	
wieży	zegarowo-hejnałowej	z		Alfredem	Miniorem,	miejscowym	soł-
tysem.	Przy	ogólnej	akceptacji	przystąpiono	do	realizacji	zadania.	Już	
w	zamyśle	wieża	miała	symbolizować		trwałość	Opatowca	w	historii,	
łączyć	pamięć	ze	współczesnością,	umacniać	więzy	międzypokolenio-
we,	miejscową	tradycję,	a	także	związki	z	tymi,	którzy	stąd	pochodzą			 
i	tę	ziemię	kochają.	W	niedługim	czasie,	pomysłem	zainteresował	się	
Andrzej	Krupiński,	rodzinnie	związany	z	Opatowcem,	który	zainicjo-
wał	zbiórkę	na	ten	cel.	Pomysł	budowy	zaakceptował	także		Sławomir	
Kowalczyk-Wójt	Gminy	Opatowiec,	obejmując	Honorowy		patronat	
nad	przedsięwzięciem.	Równocześnie	w	dniu	10	stycznia	2012	odby-
ło	się	zebranie	założycielskie	Komitetu	Obywatelskiego	pn.	Remont 
Wieży Zegarowo-Hejnałowej w Opatowcu.	 Zebraniu	 przewodniczył	
Jerzy	 Zuwała.	 W	 skład	 Komitetu	 weszli:	 Jan	 Charzewski,	 Andrzej	
Krupiński,	 Bożena	 Solecka,	 Jerzy	 Sroga,	 Ryszard	 Kłos,	 Jarosław	
Gwóźdź,	Alfred	Minior,	Stanisław	Kozanecki,	Karol	Ledwich.	Rada	
Gminy	Opatowiec	zatwierdziła	projekt	oraz	zaakceptowała	melodię	
hejnału,	którą	wykonał	na	trąbce	Robert	Pluta	Kapelmistrz	Orkiestry	
Dętej	z	Kociny.	Jest	nią	refren	dawnej	piosenki	pn.	Opatowiec bujnym 
lasem i Wisłą pachnący	 z	 1942r.	Hymn	otrzymał	 również	 akceptację	
Ministerstwa	Administracji	 i	Cyfryzacji	w	Warszawie.	 	Dnia	 29	 lip-
ca	 2012	 roku	 odbyło	 się	 uroczyste	 otwarcie	 i	 poświęcenie	 nowego	
obiektu,	 które	 poprowadził	 prezes	 OSP	 Opatowiec	 Ryszard	 Kłos.	
Poświęcenia	wieży	dokonał	ks.	Ireneusz	Zych,	proboszcz	parafii	pw.	
Św.	Jakuba	w	Opatowcu.
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	 W	trakcie	uroczystości	miał	miejsce	bardzo	miły	akcent:	Maria	
Mączyńska	 pochodząca	 	 z	 Opatowca,	 	 polska	 łuczniczka,	 olimpij-
ka	w	darze	dla	gminy	przekazała	na	ręce	Wójta	Gminy	złoty	medal	
Mistrzostw	Świata	w	Łucznictwie	z	Amersfoort	w	Holandii	z	1967	r.
	 Ogłoszono	 także,	 że	 strażak	 na	 wieży	 został	 nazwany	 	 imie-
niem Lutek	 na	 cześć	 nieżyjącego	 już	 trębacza	 strażackiego	 Lucjana	
Piaskiewicza,	 z	 czasów	kiedy	nie	było	 innych	 sposobów	zwoływania	
strażaków	na	zbiórkę.
	 Obiekt	 stanowi	 nie	 lada	 atrakcję	 dla	 wszystkich	 ,	 którzy	
odwiedzają	 Gminę	 Opatowiec.	 Zegar	 odlicza	 upływający	 czas,	
informując	wszystkich	wybijanymi	cyklicznie	kurantami,	a	w	połu-
dnie	każdego	dnia	odgrywany	jest	hejnał	z	wieży.

 Szczególne Jubileusze

 „Od pokoleń pełnią bezinteresowną służbę, 
  są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc”

 60-lecie Orkiestry Dętej w Kocinie
	 W	 lipcu	 2012	 roku	 odbyła	 się	 uroczystość	 z	 okazji	 60	 –	 
lecia	 Orkiestry	 Dętej	 w	 Kocinie	 działającej	 przy	 OSP	 Kocina.	
Obchody	 rozpoczęły	 się	 przemarszem	 druhów	 z	 jednostek	 OSP	
wraz	 z	 pocztami	 sztandarowymi	 na	 czele.	 W	 pochodzie	 udział	
wzięły	orkiestry	dęte	z	Kociny	i	Zięblic.	Orkiestra	Dęta	w	Kocinie	
powstała	 1952r.	 z	 inicjatywy	 Stanisława	 Cabaja,	 a	 pierwszym	 ka-
pelmistrzem	był	Józef	Fitko.	Przez	30	lat	była	orkiestrą	parafialną.	
Od	 1983r.	 jej	 działalność	 jest	 związana	 z	 tutejszą	 jednostką	 OSP. 
Funkcję	kapelmistrza	pełni	Robert	Pluta.	Zespół	liczy	28	członków.	
Podczas	uroczystości	sztandar	orkiestry	został	uhonorowany	srebr-
nym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.	

 90-lecie OSP Kocina
	 W	 kolejnym	 roku	 -	 2013	 w	 Kocinie	 obchodzono	 90-lecie	
działalności	miejscowej,	Ochotniczej	Straży	Pożarnej,		połączone	 
z	uroczystym	otwarciem	garażu	przy	strażnicy	OSP.
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	 Obchody	jubileuszu	OSP	rozpoczęły	się	od	zbiórki	pocztów	
sztandarowych	pod	świetlicą	wiejską	w	Kocinie,	skąd	w	uroczy-
stym	 pochodzie	 przemaszerowano	 pod	 strażnicę,	 gdzie	 odbyła	
się	Msza	Polowa,	odprawiona	przez	ks.	Wojciecha	Michalskiego,	
proboszcza	parafii	Św.	Barbary	w	Kocinie.	Następnie	Prezes	OSP	
w	Kocinie	dh	Tadeusz	Nur	przypomniał	historię	jednostki,	od	jej	
udokumentowanego	utworzenia	w	1923	roku,	wygłoszono	okolicz-
nościowe	przemówienia	oraz	 zgodnie	 z	 tradycją,	uhonorowano	
druhów	 i	 mieszkańców	 Gminy	 za	 ich	 dotychczasową	 działal-
ność	w	ochronie	życia,	zdrowia	 i	dobytku	ludzi.	 Jednostka	OSP	
Kocina	liczy	obecnie	48	druhów.	Należy	razem	z	OSP	Opatowiec	
do	Krajowego	Systemu	Ratowniczo-Gaśniczego.	W	grudniu	2014	
roku		jednostka	została	doposażona	w	lekki	samochód	ratowni-
czy	Opel	Movano.

 45-lecie OSP Rogów
	 W	czerwcu	2015	roku	w	Rogowie	miał	miejsce	Jubileusz	45-le-
cia	 Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej.	 Uroczystości	 rozpoczęła	 polowa	
Msza	św.,	koncelebrowana	przez	ks.	Roberta	Boreckiego	–	probosz-
cza	parafii	w	Rogowie,	ks.	Mariana	Fatygę	-	Kapelana	Powiatowego	
Ochotniczych	Straży	Pożarnych	oraz	ks.	Mariana	Pozieraka,	wcze-
śniejszego	proboszcza	tutejszej	parafii.
 Rys	 historyczny	 jednostki	 przedstawił	 Prezes	 OSP	 Rogów,	
Mieczysław	Boksa.	Uroczystą	defiladę	pocztów	sztandarowych		po-
prowadził	st.kpt.	Krzysztof	Wojtasik	z	KP	PSP	w	Kazimierzy	Wielkiej.	
Oprawę	muzyczną	w	tym	dniu	zapewniała	Orkiestra	Dęta	z	Kociny.
 Ważnym	punktem	Jubileuszu	było	oddanie	do	użytku	lekkiego	
samochodu	strażackiego,	zakupionego	 i	wyremontowanego	ze	środ-
ków	własnych	 jednostki	OSP	Rogów.	 Poświęcenia	 pojazdu	 dokonał	
ks.	Stanisław	Kondrak,	proboszcz	parafii	Szczaworyż.	Podczas	uroczy-
stości	odznaczono	druhów	strażaków,	członków	dostojnej	Jubilatki.

 95-lecie OSP Krzczonów
	 W	czerwcu	2018	roku	odbyła	się	uroczystość	Jubileuszu	95-le-
cia	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Krzczonowie.
 Polową	Mszę	Św.	w	intencji	jednostki	odprawił	proboszcz	
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parafii	 w	 Sokolinie,	 ks.	 Tadeusz	 Śliwa.	 Następnie	 rys	 histo-
ryczny	 jubilatki	 odczytał	 prowadzący	 uroczystość	 Pan	 Tomasz	
Paluch.	 Kolejnym	 punktem	 uroczystości	 było	 wręczenie	 me-
dali	 i	 odznak	 przyznanych	 przez	 Zarządy	Oddziałów	 Związku	 
OSP	RP	dla	druhen	i	druhów	OSP	Krzczonów.	
	 Na	zakończenie	odbyła	się	uroczysta	defilada	pododdziałów	
OSP,	 którą	 prowadził	 Komendant	 Gminny	OSP	 dh	 Tadeusz	Nur,	 
a	ton	jej	nadawała	Orkiestra	Dęta	z	Kociny.

 130-lecie OSP Opatowiec
	 W	niedzielę	29	 lipca	2018	 roku	w	Opatowcu	uroczyście	ob-
chodzono	 Jubileusz	 130-lecia	działalności	miejscowej	Ochotniczej	
Straży	Pożarnej	-	jednej	z	najstarszych	w	Polsce.
	 Wydarzenie	 rozpoczęła	 uroczysta	 Msza	 Św.	 Następnie	 
poczty	sztandarowe	i	druhowie	strażacy	prowadzeni	przez	Komen-
danta	 Gminnego	 OSP	 Tadeusza	 Nura	 w	 paradnym	 szyku	 prze-
maszerowali	 na	 plac	 obok	 remizy.	 Tam	 odbyła	 się	 główna	 część	 
uroczystości	zgodnie	ze	strażackim	ceremoniałem.	Po	wciągnięciu	fla-
gi	państwowej	na	maszt	rozpoczęły	się	oficjalne	obchody	jubileuszu.	 
W	uroczystości	wzięli	udział	przedstawiciele	władz	strażackich	i	sa-
morządowych,	poczty	sztandarowe	jednostek	OSP	oraz	przedstawi-
ciele	lokalnych	organizacji	społecznych.	Podczas	apelu	padło	wiele	
podziękowań	i	słów	uznania	za	społeczną	służbę	oraz	działalność	
ratowniczą.	
	 Jednostka	OSP	Opatowiec	w	 1994	roku	została	wprowadzo-
na	do	Krajowego	Systemu	Ratowniczo-Gaśniczego,	będąc	do	dnia	
dzisiejszego	bardzo	ważnym	ogniwem	w	sieci	ratunkowej	powiatu	
kazimierskiego
	 Zasłużonym	 druhom	 wręczono	 medale	 oraz	 odznaczenia,	 
w	tym	najwyższe	wyróżnienie	Związku	OSP	RP	-	Złoty	Znak	Związ-
ku	 Ochotniczych	 Straży	 Pożarnych	 Rzeczypospolitej	 Polskiej.	 To	
odznaczenie	 otrzymał	 dh	 Edward	 Rutkowski.	 Medalem	 Honoro-
wym	im.	Bolesława	Chomicza	udekorowano	dh	Zygmunta	Dybałę.
	 Następnie	 	w	 krótkim	programie	 artystycznym	 zaprezento-
wały	się	Panie	z	Koła	Gospodyń	Wiejskich	z	Opatowca,	prezentując	
m.in.	utwór	napisany	przez	poetę	 śląskiego	Wilhelma	Szewczyka,	

Najnowsze dzieje



192

ukrywającego	się	tutaj	podczas	wojny	Opatowiec bujnym lasem i Wisłą 
pachnący...,	będący	zarazem	oficjalnym	hymnem	gminy	Opatowiec,	ode-
granym	powtórnie	z	wieży	hejnałowo-zegarowej.	Na	zakończenie	miała	
miejsce	defilada	pododdziałów	OSP.	Warto	dodać,	że	w	maju	2013	roku	
odbyły	 się	 uroczystości	 związane	 z	 jubileuszem	 jednostki	 strażackiej	 
z	Opatowca,	w	125	rocznicę	jej	powstania.	.	Przypomniano	wówczas	hi-
storię	OSP	Opatowiec,	 od	 jej	 udokumentowanego	utworzenia	w	 1888	
roku,	wygłoszono	okolicznościowe	przemówienia	oraz	zgodnie	z	trady-
cją,	uhonorowano	druhów	i	mieszkańców	Gminy	za	ich	dotychczasową	
działalność.	
 W	 2018	 roku	 strażacy	 z	 Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	 
z	Opatowca	 otrzymali	 również	 nowy	 lekki	 samochód	 ratowniczo	 –	
gaśniczy	marki	 Opel	Movano,	 wyposażony	m.in.	 w	 agregat	 wodno	
–	pianowy,	zbiornik	1000	litrów,	wyciągarkę	elektryczną,	motopompę	
i	agregat	powietrzny,	który	uzupełnił	stan	posiadania	jednostki	OSP	
Opatowiec.		Jednostka	OSP	Chwalibogowice	w	tym	samym	roku	otrzy-
mała	nową	łódź	ratowniczą.	Usytuowanie	gminy	Opatowiec	wzdłuż	
Wisły,	na	odcinku	kilkunastu	kilometrów,	wymusza	konieczność	po-
siadania	 w	 ramach	 zasobów	OSP	 sprzętu	 i	 urządzeń	 niezbędnych,	
szczególnie	w	okresie	zagrożenia	powodziowego.	Strażacy	ochotnicy	z	
Chwalibogowic	zostali	wyposażeni	w	6-cio	osobową	łódź	ratowniczą	
Kontra	400	R	z	silnikiem	Yamaha	25	KM	wraz	z	przyczepą.

 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec  
 i jego działalność w 2017 roku
	 Powołane	 do	 życia	 19	 czerwca	 2016	 roku	 Stowarzyszenie	 
Na	Rzecz	Rozwoju	Gminy	Opatowiec	zasłużyło	się	dla	kultury	wie-
loma	dziełami.	Zarząd	Stowarzyszenia	w	składzie:	Anna	Kowalczyk	
–	 Prezes,	 Mariusz	 Maj	 –	 Wiceprezes,	 Małgorzata	 Bątkowska	 –	
Sekretarz,	Monika	 Jabłońska	–	Skarbnik(Mariusz	Tomal	do	2021),	
Piotr	Kusak	–	Członek	Zarządu		czuwa	nad	współorganizacją	wielu	
imprez	patriotycznych.	
	 Ziemia	Opatowiecka	 jest	nasączona	ważną	historią.	Troska	
o	naszą	historię,	to	ważna	sfera	działania	Stowarzyszenia.	Rok	2017	
był	rokiem	Marszałka	Józefa	Piłsudskiego	–	żołnierza,	polityka,	go-
rącego	patrioty,		jednego	z	ojców	II	Rzeczpospolitej.	Stowarzyszenie	
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Na	Rzecz	Rozwoju	Gminy	Opatowiec	 	 podjęło	 szereg	 działań,	 by	
spopularyzować	wiedzę	na	temat	naszych	związków	z	Marszałkiem.
W	stulecie	czynu	legionowego	dostępna	była	wystawa	Dla Ciebie Polsko 
jako	jedno	z	wydarzeń,	które	Stowarzyszenie	Na	Rzecz	Rozwoju	Gminy	
Opatowiec	realizowało	w	ramach	zadania	pod	nazwą	Józef Piłsudski – 
pierwsze boje legionistów na terenie Gminy Opatowiec – upamiętnienie 
Marszałka w 150 rocznicę urodzin.	Stowarzyszenie	w	ramach	opieki	nad	
miejscami	pamięci	współorganizowało	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	wi-
dłach	Nidy	 i	Wisły	walcząc	 z	Rosjanami	w	 rejonie	Ksan,	Czarków	 i	
Kociny.	Tutaj,	8	września	1939	roku	rozegrała	się	najbardziej	krwawa	
bitwa	kampanii	wrześniowej	na	Ponidziu.	
	 Dziekan	 korczyńskiego	 dekanatu,	 ksiądz	Marek	Małczęć,	 co-
rocznie	celebruje	polową	Mszę	Święta	pod	Pomnikiem	Legionisty	1914,	
Żołnierza	Września	 1939	 i	Partyzanta	 1939-1945.	W	uroczystości	biorą	
udział	 poczty	 sztandarowe,	 młodzież	 szkolna,	 harcerze,	 mieszkańcy	
Ksan	i	okolicznych	miejscowości.	Składane	są	kwiaty	 i	zapalane	zni-
cze,	jako	symbol	pamięci		o	wszystkich,	którzy	przelali	krew	w	obronie	
Ojczyzny	 na	 przestrzeni	wieków.	Uroczystości	 upamiętniające	 bitwę	
pod	Ksanami	organizowane	są	tu	od	1989	roku.	Jednym	z	przedsięwzięć	
promujących	 jakże	przejmującą	historię	naszej	Ziemi	Opatowieckiej	
była	uroczystość	Opatowiec w hołdzie marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i 
Jego Legionom,	zorganizowana	14	września	2017	roku.			Przykładając	wy-
jątkową	uwagę	do	krzewienia	wiedzy	o	polskiej	historii	i	jej	bohaterach	
wśród	dzieci	 i	młodzieży,	wspierano	również	organizację	warsztatów	
historycznych.	
	 Przełomowym	momentem	w	 dziejach	 naszej	 gminy	 i	 lokalnej	
społeczności	był	dzień	14	listopada	2017	roku,	kiedy	byliśmy	uczestnika-
mi	uroczystego	nadania	Sztandaru	Szkole	Podstawowej	im.	Marszałka	
Józefa	Piłsudskiego	w	Opatowcu.	Sztandar,	to	symbol	honoru	i	godno-
ści.	Dla	 szkoły	ma	znaczenie	 szczególne,	 to	znak	Polski,	ale	 też	naszej	
Małej	Ojczyzny,	przywiązania	do	najwyższych	wartości.	W	miejscowym	
kościele	p.w.	Św.	Jakuba	Apostoła	dokonano		uroczystego	poświęcenia	
nowego	Sztandaru,	który	przynieśli	członkowie	Stowarzyszenia	na	Rzecz	
Rozwoju	Gminy	Opatowiec.	Po	Mszy	Św.,	uczestnicy	uroczyście	przema-
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szerowali	 pod	pomnik	Marszałka	 Józefa	 Piłsudskiego,	 gdzie	 delegacje	
zaproszonych	 gości	 złożyły	 wiązanki	 kwiatów,	 w	 hołdzie	 Wielkiemu	
Polakowi.
	 Dyrektor	 Szkoły	 Elżbieta	 Szczęsna-Kusak	 podkreśliła	 podnio-
słą	 chwilę	 i	 szczególny	 charakter	 uroczystości	 w	 słowach:	 „Dzień 14 
listopada 2017 r. zapisze się w historii naszej szkoły, jako dzień szczególny. Dziś po-
święcony został sztandar naszej szkoły, która nosi dumne imię Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. To postać niezwykła, wybitna, wielki człowiek i wielki Polak (…) 
	 Wójt	 Gminy	Opatowiec	 Sławomir	 Kowalczyk	 przypomniał	 
o	związkach	Józefa	Piłsudskiego	z	naszym	regionem,	Jego	wkładzie	
w	 odzyskanie	 Niepodległości.	 Przypomniał	 wszystkim	 zebranym,	
że	 „..na pamiątkę i w stulecie pierwszych walk Legionów, w dniu 12 
września 2014 roku, decyzją, podjętą jednogłośnie przez Radę Gminy 
Opatowiec, Szkoła Podstawowa w Opatowcu nosi zaszczytne imię
 Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest to powód do dumy, ale i jed-
nocześnie wyzwanie. By godnie dzierżyć sztandar, w imię najwyższych 
wartości, honoru i tradycji. To ten sztandar, który już poświęcony, za 
chwilę szkole przekazany zostanie. Sztandar, który skupił w sobie naj-
znamienitsze pierwiastki, bo wynikł z potrzeby wielu serc. Bo jakże wielu 
przyczyniło się do tego, czego dziś uczestnikami jesteśmy…
 Sztandar,	jego	wyjątkowy	charakter	i	wygląd	oddaje	poniż-
szy	opis:	„..Sztandar ma kształt kwadratu o boku 100-tu centymetrów. 
Rewers jest koloru czerwonego. Na tym tle umieszczony jest orzeł srebrno-
-złoty, z głową ozdobioną złotą  koroną zwróconą w prawo. Rozpostarte 
skrzydła symbolizują dążenie do najwyższych lotów. Gotowość do 
pokonywania przeszkód i trudności. Na rewersie umieszczony jest na-
pis Rzeczpospolita Polska. Dookoła widnieje rama z białego złota.  
Awers w kolorze chabrowym symbolizuje otwartą przestrzeń, wodę, mo-
rze i niebo. W centralnej części umieszczony jest portret Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Wokół portretu widnieje nazwa naszej szkoły. W lewym 
dolnym rogu znajduje się graficzny symbol Legionów Józefa Piłsudskiego, 
orzełek legionowy. W prawym dolnym rogu  umieszczona jest srebrna 
pieczęć Gminy Opatowiec. W dolnej części znajduje się data nadania 
sztandaru. Całość otoczona jest ramą z białego złota. Sztandar obszyty 
jest złotą frędzlą. Drzewiec o wysokości 2 m. zakończony jest okuciem 
metalowym, z orłem w złotej koronie...”
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	 Po	zakończeniu	ceremonii	przekazania,	odbyło	się	pierwsze	
ślubowanie	 na	 nowy	 Sztandar.	 Tekst	 przysięgi	 wypowiedzieli	
przedstawiciele	 uczniów	 wszystkich	 klas.	 Podczas	 uroczystości	
Stowarzyszenie	na	Rzecz	Rozwoju	Gminy	Opatowiec	uhonorowało	
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...
	 W	 listopadzie	 2017	 roku	 piękne,	 polskie	 pieśni	 o	 chwale	
i	 poświęceniu	 żołnierzy	 walczących	 o	 Niepodległość,	 rozbrzmia-
ły	 ze	 sceny	 Domu	 Kultury	 w	 Opatowcu	 na	 Konkursie	 Pieśni	
Patriotycznych.	
	 Patriotyczna	postawa	dzieci	 i	młodzieży	z	naszej	gminy	jest	
budująca.	Podczas	uroczystości	pod	pomnikami	poległych	żołnie-
rzy	zawsze	widoczni	są	nasi	harcerze,	poczty	sztandarowe,	ale	także	
dzieci	i	młodzież.	
	 Ostatnim	 zadaniem	 zrealizowanym	 w	 ramach	 projektu	
Józef Piłsudski – pierwsze boje legionistów na terenie gminy Opatowiec 
– upamiętnienie Marszałka w 150. Rocznicę urodzin	była	Wieczernica	
Patriotyczna,	 zaplanowana	 dokładnie	 w	 dniu	 urodzin	 Marszałka	
–	5	grudnia.
	 Wystąpili	wówczas	laureaci	Konkursu	Piosenki	Patriotycznej,	
nagrodzeni	w	trzech	kategoriach	(soliści,	duety	i	zespoły	muzyczne).	
Zwycięzcom	wręczono	 śpiewniki	patriotyczne,	 z	najpiękniejszymi	
pieśniami	narodowymi	wraz	z	zapisem	nutowym	i	krótką	notatką	
odwołującą	 się	 do	 historii	 Polski.	 Chcielibyśmy,	 aby	 służyły	 one	
pogłębianiu	miłości	do	Ojczyzny,	za	sprawą	patriotycznego	oddzia-
ływania	słowa	i	muzyki.
 Budowanie	 i	 celebrowanie	 miłości	 do	 Ojczyzny	 oraz	
szacunku	 dla	 dorobku	 Minionych	 Pokoleń	 jest	 zadaniem	 szla-
chetnym,	 ważnym,	 ale	 i	 niełatwym.	 Wymaga	 podejmowania	
działań	przemyślanych,	atrakcyjnych	w	formie	 i	 treści	dla	współ-
czesnego	 społeczeństwa.	 Setna	 rocznica	 odzyskania	 przez	
Polskę	 niepodległości	 stała	 się	 inspiracją	 do	 podjęcia	 szeregu	
inicjatyw,	wspierających	kształtowanie	postaw	patriotycznych,	po-
głębiających	wiedzę	o	bohaterach	polskiej	wolności	i	ich	związkach	 
z	 Ziemią	 Opatowiecką.	 Realizację	 podjętych	 zadań	 umożliwiła	
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działalność	Stowarzyszenia	Na	Rzecz	Rozwoju	Gminy	Opatowiec	
oraz	zaangażowanie	lokalnej	społeczności.

 Opatowiec na Szlaku Jagiellońskim
		 	 Organizacja	 historyczno-turystyczna	 pn.	 Szlak Jagielloński 
(„Via	Jagiellonica”)	w	ciągu	wielu	lat	swego	istnienia	zorganizował	
wiele	imprez	patriotycznych.	
		 W	 dniu	 12	 lipca	 2011	 roku	 w	 Opatowcu	 na	 Rynku,	 odbyło	
się	 spotkanie	grupy	zwiedzającej	na	 czele	 z	Prezesem	Organizacji		
Szlak Jagielloński	Januszem	Kopaczkiem		oraz	członków	Organizacji	
Turystycznej	Szlak Jagielloński	–	do	której	należy	również	nasza	gmi-
na.	 	 Jest	 to	miejsce,	 którędy	 przebiegał	 dawny	 Szlak	 Jagielloński,	
od	Krakowa	ulicą	Targową	w	Opatowcu,	a	wyjazd	był	ulicą	3-Maja,	
dawniej	zwaną	ulicą	Niemiecką.
			 W	okresie	od	1	do	12	lipca	2015	r.	miał	miejsce	rajd	Szlakiem 
Jagiellońskim.	Należąca	do	tej	organizacji	Gmina	Opatowiec	gościła	
gości	 i	 turystów	w	dniu	9	 lipca	2015	 r.,	podczas	którego	na	Rynku	
odbył	się	konkurs	przewodnicki	pn.	Opatowiec w 1526 r..		
   
   Szlak pielgrzymkowy św. Jakuba
  Jest	 to	 szlak	pielgrzymkowy	prowadzący	do	katedry	w	San-
tiago	de	Compostela	w	północno-zachodniej	Hiszpanii	w	prowincji	
Galicja,	gdzie	wg	tradycji	spoczywa	św.	Jakub	Większy,	jeden	z	dwu-
nastu	apostołów.	Nie	ma	jednej	trasy	pielgrzymki,	a	uczestnicy	mogą	
dotrzeć	do	celu	jednym	z	wielu	szlaków	na	obszarze	Europy.
   Jednym	 z	 nich	 jest	 Via	 Regia	 (Droga	 Królewska	 vel	 Szlak	
Jagielloński)	zaczynająca	się	w	Wilnie	i	prowadząca	wraz	z	odnogami	
przez	Grodno,	Kijów,	Lwów,	Kraków,	Olkusz,	Będzin,	Wrocław,	Drezno,	
Lipsk,	 Frankfurt	 n.	 Menem,	 Kolonię,	 Akwizgran,	 Brukselę,	 Paryż,	
Orlean,	Bordeaux,	Pampelunę,	Burgos	do	Santiago	de	Compostela.
			 Jeden	 z	 fragmentów	 Via	 Regia	 wiedzie	 wraz	 z	 odnogami	
przez	 Małopolskę	 z	 Sandomierza	 przez	 Klimontów,	 Kotuszów,	
Szydłów,	Szczaworyż,	Wiślicę,	Skalbmierz,	Opatowiec,	Pałecznicę,	
Niegardów	 i	Więcławice	Stare	do	Krakowa.	Szlak	oznakowany	 jest	
muszlami	św.	Jakuba	i	żółtymi	strzałkami.
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			 Warto	 wiedzieć,	 że	 postać	 św.	 Jakuba	 umieszczona	 jest	 na	
herbach	kilku	miejscowości	polskich:	Olsztyna,	Morąga,	Opatowca,	
Pakości,	Sobótki,	Jakubowa	i	gminy	Pałecznica.

 Gazetka gminna
			 W	maju	2012	r.	cyklicznie	wydawana	gazetka	gminna	otrzy-
mała	oficjalny	tytuł	Biuletyn Informacyjny - Z Życia Gminy Opatowiec.	
Corocznie	publikacja	ta	jest	z	nami	od	wielu	lat.	   
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 Opatowiec miastem
  

Na	przestrzeni	tysiącletnich	dziejów Opatowca trzy daty zawa-
żyły	na	rozwoju	gospodarczym	i	społecznym	tej	miejscowości:	

1271	 r.	 nadanie	 praw	 miejskich	 przez	 księcia	 Bolesława	Wstydli-
wego,	 1869	r.	odebranie	tych	praw	przez	cara	Rosji	Aleksandra	II,	 
i	wreszcie	1	stycznia	2019	r.	przywrócenie	praw	miejskich	na	mocy	
Rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dn.	20	XII	2018	r.
   Uroczystość	 przywrócenia	 praw	 miejskich	 dla	 Opa-
towca	 zorganizowano	 w	 Opatowcu	 w	 dniu	 4	 kwietnia	 2019	 r.	 
Uroczystość	rozpoczęła	się	Mszą	św.	w	kościele	pw.	św.	Jakuba	Apostoła	 
w	 Opatowcu,	 liturgię	 sprawował	 dziekan	 nowokorczyński	 ks.	
Marek	 Małczęć.	 Po	 Mszy	 św.	 z	 Wieży	 Zegarowo-Hejnałowej	 za-
brzmiał	 odegrany	 na	 trąbce	 hejnał	 Opatowca.	 Następnie	 licznie	
zebrani	 uczestnicy	 uroczystości	 przeszli	 do	 Pomnika	 Józefa	 Pił-
sudskigo,	 gdzie	 złożono	 wiązanki	 kwiatów,	 a	 następnie	 pod	 Dąb	
Pamięci	na	 terenie	miejscowej	Szkoły	Podstawowej,	 gdzie	 również	 
złożono	kwiaty.	
   W	sali	Szkoły	Podstawowej	w	Opatowcu	rozpoczęła	się	histo-
ryczna,	 inauguracyjna	 Sesja	 Rady	 Miejskiej	 pod	 przewodnictwem	
Przewodniczącego	Rady	Henryka	Krycy.	Obecni	na	Radzie	byli:	woje-
woda	świętokrzyska	Agata	Wojtyszek,	która	odczytała	list	od	premiera	
Mateusza	Morawieckiego,	senator	Jacek	Włosowicz,	wicemarszałek	
województwa	świętokrzyskiego	Mariusz	Gosek,	samorządowcy	z	wo-
jewództwa	świętokrzyskiego,	małopolskiego,	a	nawet	z	łódzkiego.
   Tematyczne	 przemówienie	 wygłosił	 burmistrz	 miasta	
Sławomir	Kowalczyk,	który	odczytał	po łacinie	akt	nadania	praw	
miejskich	 z	 1271	 r.	Podał	przy	 tym,	 że	prawa	miejskie	Opatowiec	
odzyskał	dzięki	wspólnemu	działaniu	mieszkańców,	samorządow-
ców,	 sołtysów,	 że	 odbyły	 się	 też	 konsultacje	 społeczne	 podczas	
których	 90%	 mieszkańców	 opowiedziało	 się	 za	 przywróceniem 
praw	miejskich.
			 Rozpoczęła	 się	 gala	 pod	 nazwą	 Opatowiec miastem.	
Wyświetlono	 film	 pt.	 O najmniejszym mieście w Polsce,	 następnie	
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uczniowie	ze	Szkoły	Podstawowej	wystąpili	z	programem	artystycz-
nym,	podczas	którego	na	scenie	pojawiły	się	postacie	historyczne,	
m.in.	książę	Bolesław	Wstydliwy	i	Marszałek	Józef	Piłsudski.
			 Na	zakończenie	wystąpił	 z	koncertem	światowej	 sławy	pia-
nista	jazzowy,	urodzony	w	Pińczowie	-	Artur	Dutkiewicz,	nazywany	
powszechnie	ambasadorem	jazzu.
			 Wypada	 w	 tym	 miejscu	 życzyć	 najmniejszemu	 miastu	 
w	Polsce		-	Opatowcowi,	harmonijnego	rozwoju	gospodarczego	oraz	
magnetycznego	 przyciągania	 turystów	 do	 jednych	 z	 najpiękniej-
szych	okolic	nadwiślańskich.		
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 Samorząd miasta i gminy    
 Opatowiec od 1990 r.

Radni Rady Gminy Opatowiec kadencji 1990-1994
Makuch	Bogusław	-	przewodniczący
Kozik	Stanisław	-	wiceprzewodniczący
Bartoszek	Stanisław	-	wiceprzewodniczący
Adamczyk	Stefan
Andruszczyszyn	Tadeusz
Brodko	Włodzimierz
Cieszyński	Stanisław
Janowski	Wojciech
Łabuz	Bogusława
Majka	Władysław
Minior	Józef
Mysiak	Stanisław
Nur	Tadeusz
Popiel	Bogusław
Pudłowski	Zbigniew
Szumilas	Stanisław
Walczak	Stanisław
Włosowicz	Zbigniew

Radni Rady Gminy Opatowiec kadencji 1994-1998
Kłos	Ryszard	-	przewodniczący
Kurzyński	Wacław	-	wiceprzewodniczący
Kłos	Halina	-	wiceprzewodnicząca
Adamczyk	Stefan
Barański	Henryk
Bartoszek	Stanisław
Cieloch	Józef
Gozdek	Bożena
Grzesik	Lucjan
Kowalczyk	Tadeusz
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Majka	Władysław
Mazurek	Józef
Michalec	Marian
Minior	Sabina
Mysiak	Stanisław
Nowak	Janus
Sasak	Adam
Tomal	Arkadiusz
Walczak	Stanisław

 Radni Rady Gminy Opatowiec kadencji 1998-2002

Malec	Andrzej	-	przewodniczący
Kurzyński	Wacław	-	wiceprzewodniczący
Sroga	Ryszard	-	wiceprzewodniczący
Adamczyk	Stefan
Barański	Henryk
Boksa	Mirosław
Kłos	Andrzej
Kozioł	Wiktor
Kryca Henryk
Makuch	Bogusław
Michalec	Marian
Minior	Sabina
Mysiak	Stanisław
Nur	Tadeusz
Porada	Wiesław
Sojka	Jan
Tomal	Apolinary
Walczak	Stanisław

Radni Rady Gminy Opatowiec kadencji 2002-2006
Malec	Andrzej	-	przewodniczący
Kłos	Halina	-	wiceprzewodnicząca
Stankiewicz	Stanisław	-	wiceprzewodniczący
Bartoszek	Stanisław
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Domoń	Dorota
Kociński	Jarosław
Kryca Henryk
Michalec	Marian
Moskwa	Tadeusz
Mysiak	Stanisław
Nur	Tadeusz
Pater	Ryszard
Sojka	Jan
Szczerba	Michał
Walczak	Stanisław

Radni Rady Gminy Opatowiec kadencji 2006-2010
Malec	Andrzej	-	przewodniczący
Mysiak	Stanisław	-	wiceprzewodniczący
Walczak	Stanisław	-	wiceprzewodniczący
Bomba	Janusz
Domoń	Dorota
Gruszka	Marian
Gwóźdź	Wiesław
Kociński	Jarosław
Kryca Henryk
Nur	Tadeusz
Pater	Ryszard
Sojka	Jan
Stankiewicz	Tadeusz
Stoksik	Genowefa
Zborowska	Jolanta

Radni Rady Gminy Opatowiec kadencji 2010-2014
Szczerba	Michał	-	przewodniczący
Gruszka	Marian	-	wiceprzewodniczący
Kryca	Henryk	-	wiceprzewodniczący
Boksa	Mirosław
Bugajski	Zbigniew
Domoń	Dorota
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Kański	Rafał
Kociński	Jarosław
Kopeć	Jan	*	zmiana	w	trakcie	kadencji,	zastąpił	go	Cabaj	Janusz
Kopeć	Mieczysław
Krypciak	Andrzej
Malec	Andrzej	
Nowak	Tomasz
Sojka	Jan
Zborowska	Jolanta

Radni Rady Gminy Opatowiec kadencji 2014-2018
Malec	Andrzej	-	przewodniczący
Sojka	Jan	-	wiceprzewodniczący
Kryca	Henryk	-	wiceprzewodniczący
Boksa	Mirosław
Bugajski	Zbigniew
Cabaj	Janusz
Domoń	Dorota
Gwóźdź	Wiesław
Kański	Rafał
Kociński	Jarosław	*	zmiana	w	trakcie	kadencji,	zastąpił	go	
Porębski	Łukasz
Kopeć	Mieczysław
Krypciak	Andrzej
Nowak	Tomasz
Piwowarczyk	Mieczysław
Zborowska	Jolanta

Radni Rady Gminy, a od 1 I 2019 Rady Miejskiej w Opatowcu
w kadencji 2018-2023
Kryca	Henryk	-	przewodniczący
Domoń	Dorota	-	wiceprzewodnicząca
Sojka	Jan	-	wiceprzewodniczący
Boksa	Mirosław
Bugajski	Zbigniew
Cabaj	Janusz
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Gruszka	Marian
Janowski	Przemysław
Kański	Rafał
Kosiara	Stanisław
Krypciak	Andrzej
Nowak	Tomasz
Pituła	Halina
Porębski	Łukasz
Zborowska	Jolanta
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Burmistrz Miasta i Gminy Opato-
wiec Sławomir Kowalczyk podczas 

uroczystości nadania praw miejskich 
w dniu 4 kwietnia 2019 r.

    
        u

Przekazanie Sztandaru Szkole 
Podstawowej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w 2017 r. 

   q



Jednostka OSP Opatowiec podczas Jubileuszu 130 lecia w 2018 r.

Archeolodzy Ekspedycji Rzemienowice z Unowersytetu Jagiellońskiego
 wraz z mieszkańcami w Rzemienowicach



Orkiestra Dęta z Kociny

Jedyny w Polsce prom przez dwie rzeki Wisłę i Dunajec w 2018 r.



Wszystkie drogi prowadzą do... Gminy Opatowiec

Dom Seniora w Kocinie



Świetlica w Kęsowie - przykład inwestycji z ostatnich lat

Ośrodek Zdrowia w Krzczonowie po remoncie



Dom Kultury w Opatowcu - jeden z elementów rewitalizacji

Plac zabaw dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią w Opatowcu



Opatowiecki rynek 

Kompleks placówki oświatowej w Krzczonowie, ze szkołą, 
przedszkolem i zespołem boisk sportowych



Zespół Szkolno Przedszkolny w Opatowcu, boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią

Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu



Świętokrzyski Championat Koni Rasy Małopolskiej w Opatowcu 2016 r.

Ścieżka rekreacyjna w budowie, widok w stronę ujścia Dunajca do Wisły



Delegacja Gminy Rzeczyca w Opatowcu wraz z Władzami 
Samorządowymi Gminy Opatowiec, radnymi i sołtysami w 2021 r.

Plac przy budynku UMiG - miejsce widokowe , siłownia zewnętrzna
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	 Metryki	historyczne	sołectw	
	 Charbinowice
 W XIII w. siedzieli tu Charbinowscy h. Sulima. Nazwa wsi 
pochodzi od nazwy osobowej Cherubin. Zanotowana w źródłach  
w 1278 r. w postaci Cherubinouici. W 1386 r. Charbinowicze,  
w 1787 r. - Charbinowice. W 1278 r. książę Leszek Czarny potwier-
dza kupno wsi przez komesa Klemensa, miecznika sandomierskiego 
za 150 grzywien. Nadaje mu sądownictwo w tej wsi i uwalnia ją od 
ciężarów prawa polskiego. Do połowy XV w. wieś jest w rękach ry-
cerskiego rodu Charbinowskich. W połowie XV w. dziedzicem jest 
Stanisław z Tęczyna h. Topór. Kolejnymi właścicielami wsi byli: 
Stanisław h. Sulima (1410 r.), Piotr Włodkowic cześnik krakowski 
(1410 r. ), Bartosz z Ogrodzieńca, podkomorzy sandomierski (1423 r.), 
Piotr z Charbinowic, podstoli lwowski (1425 r.), zaś w 1579 r. własność 
Jadwigi Dębickiej.  
   Według Liber beneficiorum Jana Długosza wieś miała wów-
czas 5 i pół łanów kmiecych i karczmę, z których dziesięcinę 
pobierał scholastyk wiślicki. Folwark dawał dziesięcinę kościoło-
wi w Sierosławicach. 
   W 1827 r. wieś liczyła 35 domów i 209 mieszkańców, w 1997 
- 79 domów i 240 mieszkańców, w 2019 - 79 domów i 159 miesz-
kańców. Według Słownika Geograficznego z 1880 r. we wsi był 
folwark, 42 osady włościańskie, młyn wodny oraz bogate pokłady 
dobrego torfu. Wieś podlegała wówczas pod sąd gminny, okręg IV  
i stację pocztową w Koszycach. Wchodziła w skład gminy Bejsce. 
W latach 1954-1972 należała do Gromadzkiej Rady Narodowej  
w Krzczonowie. Parafia Sokolina.
   Części wsi: Gościniec, Korea, Podkrzczonów, Ulica.
   Obiekty fizjograficzne: Dębina - krzaki; Grabowiec - lasek; 
Hektary - pola; Lupówka - pola; Łaźnia - pole; Mnich - lasek; Szerokie 
- pola; Wąskie - pola; Zastawie - pola.
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   Do 1937 r. we wsi znajdował się cmentarz wojenny z lat 
1914-1915 i obejmował 30 mogił żołnierskich. Spoczywało w nich 
122 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 8 z rosyjskiej. W 1937 r. 
poległych ekshumowano i przeniesiono na cmentarz wojenny 
w Opatowcu.  

 Chrustowice
 Dawniej Chrostowice. Nazwa wsi pochodzi od nazwy oso-
bowej Chrost, który wymieniony jest w dokumencie legata Idziego 
z lat 1125-1126. Jan Długosz zapisuje wieś w formie Chrosthowicze. 
„Słownik Geograficzny” z 1880 r. w obecnie używanej formie 
Chrustowice. W l. 60-tych znaleziono tu miecz datowany na po-
łowę XIV w. W 1511 r. właścicielem wsi był Stanisław ze Sprowy  
h. Odrowąż (zm. 1543 r.), kasztelan żarnowiecki, w którego rękach 
były wsie: Wyszogród, Kobiela, Kęsów, Chrustowice, Breń, Oleszno, 
Gruszów, Sadowie, Smogorzów i Wietrzychowice.
   W 1579 r., Stanisław Szafraniec, kasztelan sandomierski płacił 
od dwóch osadników, jednego łanu, jednego chałupnika, jednego 
komornika, dwóch ubogich i jednego rzemieślnika. W 1827 r., było 
tu 8 domów i 51 mieszkańców, w 1997 r. - 33 domy i 98 mieszkańców, 
w 2019 r. 34 domy i 67 mieszkańców. 
   W ciągu XIX i XX w. - gmina i gromada Opatowiec W l. 1954-
1972 Gromadzka Rada Narodowa Opatowiec, parafia Opatowiec. 
   Przysiółek Pruska, dawniej Proszka lub Proska, od sta-
ropolskiej nazwy osobowej Prosz. W XV w. była to osobna 
wieś, należąca do wójta z Pilzna. Miała łany kmiece, karczmę, 
zagrodników z których płacono dziesięcinę wartości 2 grzywien bi-
skupowi krakowskiemu. Z folwarku szła dziesięcina do Opatowca.  
Według regestru podatkowego powiatu wiślickiego z 1508 r.  
Jan Królewski, właściciel Proski i części Mistrzowic płacił  32 grosze 
od 9 dymów.  W 1579 r. Proska, własność Rafała Węchadłowskiego, 
miała dwóch zagrodników i jednego biednego. W 1827 r. było tu 9 
domów i 56 mieszkańców. Słownik Geograficzny z 1880 r. wymienia 
Pruskę jako oddzielną wieś.
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 Chwalibogowice
   Dawniej Falibogowice, od nazwy osobowej Chwalibóg. 
Zanotowana w 1400 r. jako Falibogouice, w dzisiejszej formie 
Chwalibogowice w 1787 r. Liczne znaleziska z okresu neolitu, a tak-
że ślady osady wczesnośredniowiecznej. 
   W 1400 r. właścicielem wsi był Mikołaj Żelazny ze Skotnik.  
W dokumencie z 1418 r. - wieś królewska. Według lustracji wojewódz-
twa sandomierskiego z lat 1564-1565 we wsi było 9 kmieci osiadłych, 
korzystających z wyrębu leśnego, karczma, młyn z dwoma koła-
mi na rzece Odrowąs. Lustracja z 1789 r. wymienia 11 ról kmiecych, 
kmiecie odrabiają pańszczyznę przez dwa dni w tygodniu z czwor-
giem bydła, dwa młyny nad stawami oraz karczmę. Wieś należała 
do starostwa wiślickiego. W 1827 r. było tu 33 domy, 223 mieszkań-
ców, w 1997 r. - 61 domów i 165 mieszkańców, w 2019 r. 57 domy  
i 126 mieszkańców. Według Słownika Geograficznego z 1880 r. była to 
wieś rządowa należąca do gminy Winiary Wiślickie. Posiadała dwa 
młyny wodne i szkołę początkową. Parafia Opatowiec. W l. 1954-
1956 siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej, powiat Busko-Zdrój.  
W 1956 r. przeniesienie GRN do powiatu kazimierskiego. 1958 r. li-
kwidacja GRN Chwalibogowice i włączenie jej do GRN Opatowiec. 
   Części wsi: Górki, Góry, Kolonia Kraśniowska, Piachy, 
Podeksanie, Podgórze, Stara Wieś. 
   Obiekty fizjograficzne: Błonia - pola; Błonie- łąki, pola; Brzezie 
- pola; Dobrula - łąki; Górki - wzgórza; Góry - pola; Jeziorko - łąki (te-
ren dawnego stawu); Ogrody - pola; Piachy - pola; Podeksanie - pola.

 Kamienna
   Nazwa określająca rodzaj gleby. W Liber beneficiorum (1470-
1480) Jana Długosza zapisana jako Kamyona. W 1827 r. było tu 18 
domów, 175 mieszkańców, w 1997 r. 90 domów i 336 mieszkańców. 
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego z 1882 r. (t.III) podaje, że 
jest tu folwark liczący 662 morgi, 2 budynki murowane, 12 drew-
nianych, wieś liczyła wówczas 38 osad z gruntami o powierzchni  
176 mórg.
   Gmina Wawrowice, parafia Sokolina. W latach 1954-1972  
w Gromadzie Opatowiec.
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   Części wsi: Brodek Wąski, wymieniony w Słowniku 
Geograficznym z 1880 r. jako oddzielna wieś Brodek (Wąski - pochodzi 
od przystanku kolejki wąskotorowej) oraz Góry Kolońskie.
   Obiekty fizjograficzne: Dzielnica - łąki, nieużytki, wzniesienia; 
Góry Kolońskie - pola; Maćkowska Góra - wzgórze, pola; Wawrowskie 
- pola; Wikliska - łąki.
   We wsi znajduje się figura przydrożna z rzeźbą kamienną 
Chrystusa Frasobliwego o charakterze barokowym, na postumencie, 
z 1851 r.

 Kęsów
   Pochodzi od nazwy osobowej Kęs, u Jana Długosza w Liber 
beneficiorum (1470-1480) - Kanszow. W 1827 r. było tu 11 domów i 83 
mieszkańców, w 1997 - 35 domów i 111 mieszkańców, w 2019 34 domy 
i 219 mieszkańców. Według Słownika Geograficznego z 1883 r. wieś 
należała do gminy Opatowiec. Parafia Rogów. W latach 1954-1968  
w GRN Piotrkowice. W l. 1958-1972 w GRN Opatowiec.
   Części wsi: Kolonia.
   Obiekty fizjograficzne: Hektary - pola; Kwartaki - pola; 
Lubicha - pola; Nadgórka - pola; Pręty - pola; Sitówki - pola; Stawisko 
- mokradła, nieużytki.

	 Kobiela
   Pochodzi od nazwy osobowej Kobiela, u Jana Długosza  
w Liber beneficiorum (1470-1480) Kobyelya. Odkryto tu grobowiec na-
leżący do kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przed Chr. W 
1424 r. wymieniona jest droga kobielska prowadząca z Opatowca. W 
1827 r. było tu 12 domów i 74 mieszkańców, w 1997 - 46 domów i 120 
mieszkańców, w 2019 44 domy i 102 mieszkańców. Według Słownika 
Geograficznego z 1883 r. wieś należy do gminy Opatowiec. Parafia 
Rogów. W l. 1954-1972 w GRN Opatowiec. 
   Części wsi: Dolna Kobiela, Górna Kobiela.
   Obiekty fizjograficzne: Lubicha - góry, pola; Przepaść - pole, 
wąwóz; Wodońca - pola, staw, łąki; Zaogrodzie - pola; Zawsie - pola. 
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 Kocina
   Pochodzi od nazwy osobowej Kot, w źródłach zapisana jako 
Koczyna (1383 r.) oraz Cocyna (1489 r.). Wieś będąca własnością kró-
lewską. Od 1302 r. we władaniu rycerza Jerzego Grabca h. Grabie. 
Rodzina Grabców przyjęła nazwisko Kociński. W 1403 r. Piotr  
i Jan Kocińscy ufundowali kościół, który miał patronat królewski.  
W 1666 r. król Jan Kazimierz przekazał prawo patronatu kolegiacie 
wiślickiej i magistratowi miasta Wiślicy. W 1489 r. król Kazimierz 
Jagiellończyk na Kocinie zabezpieczył 100 grzywien na rzecz 
Mikołaja Synowca z Sędowic, burgrabiego krakowskiego i staro-
sty tęczyńskiego, tudzież Tomasza Buszkowskiego. Według Jana 
Długosza wieś miała 14 łanów kmiecych i karczmę. Dziesięcinę do 
14 grzywien dawano prepozyturze wiślickiej. Były też dwa folwar-
ki i 6 zagrodników. Dziesięcinę do 6 grzywien dawano plebanowi.  
W 1579 r. wieś królewska, miała 12 osad, 9 łanów, 4 zagrodników,  
4 komorników i trzech ubogich. W 1587 r. na terenie Kociny odbył 
się zjazd szlachty, na którym zatwierdzono elekcję króla Zygmunta 
III Wazy. Zjazd ten uprzednio zaplanowano w Wiślicy, jednak 
nie mógł się tam odbyć, gdyż miasto zajęli stronnicy austriac-
kiego arcyksięcia Maksymiliana. Według lustracji województwa 
sandomierskiego z 1789 r. we wsi było 16 ról kmiecych na których 
było 24 gospodarzy. Kocina należała do starostwa wiślickiego.  
Według Słownika Geograficznego z 1883 r. parafia (jednowioskowa) li-
czyła 617 dusz, wchodziła w skład dekanatu Pińczów. Wieś należała 
wówczas do gminy Czarkowy. W l. 1954-1972 w GRN Krzczonów. 
W 1997 r. - 139 domów i 485 mieszkańców, w 2019 r. 132 domy i 392 
mieszkańców.
   Historię miejscowości opisał prof. Remigiusz Fitko (1925 
r. Kocina - 2004 r. Olsztyn), rodem z tej miejscowości („Historia 
społeczno-gospodarcza wsi Kocina”, Kocina-Warszawa 1998). 
   Części wsi: Gościniec, Kresy, Pisarka, Podkamienna, Stara 
Wieś, Wierzchowina.
   Obiekty fizjograficzne: Arka - wzniesienie; Boćko - pola; 
Bolenice - pola; Działki - pola; Kresy - pola; Majoratne - pola; 
Pisarka - pola; Stare Łąki - pola; Ślemionki - pola; Wierzchowina - 
pola; Włościańskie - pola.
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   We wsi znajduje się murowana szkoła i sklep oraz pięć pry-
watnych, drewnianych i murowanych domów, wpisanych na listę 
obiektów zabytkowych. 
   We wsi figura przydrożna, kamienna z XVIII w. Na niskim, 
czworobocznym ogzymsowanym słupie kapliczka z arkadkowymi 
wnękami, w których płaskorzeźby Ukrzyżowania, Matki Boskiej  
i świętych.

 Kraśniów
   Pochodzi od nazwy osobowej Kraśny. Wieś zanotowana 
w 1400 r. jako Crasnow, a przez Jana Długosza jako Krasznyow. 
Znaleziska z okresu neolitu, a także ślady osady wczesnośrednio-
wiecznej. Własność biskupów krakowskich. Był tu także dział 
królewski. Według lustracji województwa sandomierskiego z 1564-
1565 było tu dwóch kmieci królewskich, natomiast rejestr poborowy  
z 1579 r. nie wymienia kmieci królewskich. Spis z 1827 r. wymienia 
Kraśniów jako wieś rządową liczącą 19 domów i 107 mieszkań-
ców. Słownik Geograficzny z 1902 r. podaje, że wieś ma 24 osady, 197 
mórg, gmina i parafia Opatowiec. W l. 1954-1972 w GRN Opatowiec.  
W 1997 r. było tu 17 domów i 50 mieszkańców, w 2019 r. 27 domy i 45 
mieszkańców. 
   Części wsi: Kraśniów Kolonia.
   Obiekty fizjograficzne: Duże Błonia - pola; Małe Błonia - 
pola, łąki; Piachy - pola, łąki; Struga - potok; W Polu - pola.
   Ponadto funkcjonuje Droga Saperska na określenie trasy pro-
wadzącej do Wisły, przez którą na specjalnie w tym celu zbudowanym 
moście przeprawiał się korpus wojsk rosyjskich Iwana Paskiewicza, 
udający się na Węgry w 1849 r. w celu stłumienia powstania.
   We wsi znajdują się cztery prywatne zabytkowe domy 
drewniane.

 Krzczonów
   Nazwa pochodzi od staropolskiej nazwy osobowej Krzczon 
(Krystyn). Wieś zanotowana w 1325 r. jako Crszczonow, a w w 1405 r. 
jako Krzczonow. W Słowniku Geograficznym z 1883 r. czytamy: Według 
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, w gminie Czarkowy, parafia 
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Sokolina, powiatu pińczowskiego leżą dobra Krzczonów, Rzemienowice, 
Trębaczów, Sokolina i Stropieszyn, rozległość wynosi mórg 1648. Folwark 
Krzczonów grunta orne i ogrody mórg 899, łąk mórg 47, wody mórg 22, lasu 
mórg 136, nieużytki i place mórg 34, razem mórg 1138, budynków 7, z drzewa 
5, płodozmian 11 polowy; folwark Sokolina mórg 509, młyn wodny i cegiel-
nia. Wieś Krzczonów osad 71, z gruntem mórg 387.
   W 1997 r. wieś Krzczonów liczyła 96 domów oraz budynki 
sławnej Stacji Hodowli Roślin Ogrodniczych oraz 620 mieszkańców,  
w 2019  r. 157 domów i 528 mieszkańców. Jest to najludniejsza wieś  
w gminie Opatowiec. 
   W l. 1954-1972 siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej 
Krzczonów. 
   Części wsi: Chmielnik, Kolonia, Psików, Stara Wieś, Ślepa 
Kiszka, Żabiniec.
   Obiekty fizjograficzne: Dziesiątkowe - pola; Jeziorka - pola, łąki; 
Laski - pola; Niecki - pola; Pod Kociną - łąki; Przeczka - łąka; Solo - ko-
piec; Stawisko - łąki; Szerokie - pola; Trębaczowski Las - las; Wąskie 
- pola; Wodzienica - rzeczka; Zabijaczka - pola; Żabiniec - pola.
   W Krzczonowie znajdują się następujące obiekty zabytkowe: 
zespół poczty; poczta (1920), budynek murowany, nieistniejący już; 
budynek gospodarczy (1920), murowano-drewniany.

 Ksany
   Pochodzenie nazwy niejasne. Wieś zapisana w 1275 r.  
w formie Xane, jako własność klasztoru Cystersów w Wąchocku.  
W 1418 r. Xanij - własność biskupów krakowskich, u Jana Długosza 
- Xany. Scholastyk sandomierski posiadał tu jeden łan, płacąc dwie 
grzywny czynszu. W 1579 r. płacą tu od 17 osadników, 8 i pół łana,  
4 zagrodników, 9 komorników, 8 ubogich, 3 rzemieślników, 1/4 łana. 
Według lustracji z 1789 r. również wieś duchowna. Spis z 1827 r. okre-
śla Ksany jako wieś rządową liczącą 63 domy i 382 mieszkańców.  
W 1861 r. miały tu miejsce rozruchy chłopskie polegające na odmo-
wie pańszczyzny. W 1884 r. wieś liczyła 86 osad, 439 mórg, folwark 
miał 553 morgi (402 roli, 40 łąk i 42 lasu). We wsi znajdowała się 
szkoła elementarna. Gmina Opatowiec, parafia Stary Korczyn. W l. 
1954-1958 w GRN Chwalibogowice, a w l. 1958-1972 w GRN Opatowiec. 
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   Znaleziska z okresu neolitu. W 1989 r. na placu, gdzie na prze-
łomie XIX i XX w. stała szkoła wiejska, odsłonięto Pomnik Trzech 
Żołnierzy. W 1997 r. były tu 93 domy i 252 mieszkańców, w 2019 r. 100 
domów i 196 mieszkańców.
   Części wsi: Bzików, Kolonia, Kresy, Stara wieś.
   Obiekty fizjograficzne: Bagna - łąki; Góra Chwalibogowska 
- góra, łąki; Kresy - pole; Krzywda - pola, łąki; Pazuchy - nizina, 
krzaki; Piachy - lasy; Pustki - łąki; Stawisko - łąki; Wigołąbka - łąki; 
Zagaje - pola.
   We wsi znajduje się 13 prywatnych drewnianych i murowa-
nych domów wpisanych na listę obiektów zabytkowych.

	 Ławy
   Nazwa wsi pochodzi od słowa ława, tu oznaczającego kładkę 
na rzece Nidzicy. Jan Długosz w swym dziele Liber beneficiorum pisa-
nym w l. 1470-1480 zapisał wieś jako Ławy.
   Badania archeologiczne wykazały ślady osadnictwa już  
w okresie neolitu (młodszej epoki kamiennej 5400-3700 przed Chr.). 
Znaleziono tu wiertnik krzemienny, który również mógł służyć  
za nóż, a także ułamek naczynia. Z epoki brązu pochodzi grób 
ciałopalny kultury łużyckiej, która uformowała się ok. 1300 lat 
przed Chr.
   Kolejny grób odkryty w Ławach pochodzi z wczesnego 
okresu lateńskiego (druga połowa III w. przed Chr.) w którym zna-
leziono zapinkę podobną do form celtyckich (kultura przeworska). 
Znaleziono również ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego.
   W średniowieczu istniały dwie osady o nazwie Ławy - jed-
na na prawym brzegu Nidzicy w powiecie proszowskim, będąca 
własnością królewską, a należącą do starostwa nowomiejskiego 
korczyńskiego, druga zaś na lewym brzegu Nidzicy w powiecie wi-
ślickim, będąca własnością szlachecką. Według map z XVI-XVII w. 
kilka kilometrów przed ujściem do Wisły, płynęła Nidzica dwoma 
odnogami. Jedną, po lewej stronie głównego koryta, określano jako 
starą rzekę, i ta właśnie stanowiła granicę województw - krakowskie-
go i sandomierskiego. Rzeka Nidzica rozgraniczała swym nurtem 
obydwa województwa od Działoszyc do ujścia.
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   Jan Długosz w Liber beneficiorum wymienia wieś królew-
ską Ławy i znajdujące się tam dwie karczmy z rolami oraz młyn.  
W dokumentach z 1524 r. widnieje młyn i karczma w Ławach, czy-
li na Sterkowcu. W 1538 r. wymieniony jest most na rzece Nidzicy 
pod gajem zwanym Czartoria. W 1564 r. mowa jest o dwóch mo-
stach. Na nowej rzece, czyli na prawej odnodze pieczę o most ma 
starosta nowomiejski korczyński, na starej rzece (lewej odnodze) - 
dziedzic Morawian. Mostowe, czyli opłatę za przewóz pobierają na 
zmianę, co drugi rok, starosta i dziedzic Morawian. Mosty te obsłu-
giwały stare i ważne trakty handlowe z Nowego Miasta Korczyna 
do Krakowa i przez Koszyce do Bochni, a w odwrotnym kierunku  
z Krakowa na Ruś. 
   Dokument Zygmunta Augusta (sprzed 1564 r.) nakłada na 
dzierżawcę karczmy obowiązek dawania łodzi na potrzeby króla  
i zamku w Nowym Mieście Korczynie. Lustracja z 1564 r. stwierdza, 
że w Ławach nie ma kmieci, są tylko trzy karczmy z polami i łąkami. 
  Jan Długosz oraz spis z 1529 r. podają, że dziesięcina snopowa i ko-
nopna należały do kościoła parafialnego w Przemykowie. Rejestr 
poborowy województwa krakowskiego z roku 1629 wymienia Ławy 
jako wieś należącą do parafii Przemyków. Jan Brożek zapłacił z tej 
wsi pobór w sumie 14 florenów i 12 groszy (m.in. od trzech zagród  
z rolą). Spis kościelny z 1787 r. wymienia Ławy-Kolonię, a wcześniej-
sze spisy także karczmę, leżące na prawym, krakowskim brzegu 
Nidzicy, jako należące do parafii Bejsce. Według lustracji z 1789 r. 
Ławy-Karczma należy do parafii Przemyków w powiecie proszowskim  
w woj. krakowskim i wchodzi w skład królewskiego starostwa Przemyków. 
   Wieś Ławy na lewym brzegu Nidzicy należy do wojewódz-
twa sandomierskiego. W 1827 r. było tu 8 domów i 54 mieszkańców,  
w 1997 r. - 23 domy i 62 mieszkańców, w 2019 24 domy i 51 mieszkańców.
    Według Słownika Geograficznego z 1884 r. - gmina i parafia Bejsce, 
obecnie parafia Przemyków. W l. 1954-1972 gromada Przemyków, od 
1973 r. gmina Opatowiec. 
   Współcześnie Nidzica płynie jednym korytem, a wieś Ławy 
leży na jej lewym brzegu.
   Części wsi: Gaj, Stara Wieś.
   Obiekty fizjograficzne: Kantoria - pola, wzgórze; Kwarty - 
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pola; Ostrów - łąki, pastwisko; Podwale - pola, łąki; Ujście - łąki. 
   We wsi znajduje się jeden prywatny murowany dom wpisany 
na listę obiektów zabytkowych. 

 Mistrzowice
   W źródłach także Mistrowice, pochodzi od nazwy osobo-
wej Mistrz. Wieś zanotowana w 1397 r. jako Mistrzowicze. W XV w. 
połowa wsi należała do proboszcza wiślickiego, który miał tu swój 
folwark i trzech zagrodników. Dziedzicem drugiej połowy był Jakub 
Kociński h. Grabie, także dziedzic części Kociny; z tej połowy dzie-
sięcina szła do kościoła w Kocinie, z jednego zaś pola brał biskup 
krakowski (wg Jana Długosza). Według regestru poborowego powia-
tu wiślickiego z 1508 r. Jan Królewski, właściciel Proski (dziś Pruska) 
i części Mistrzowic płacił 22 grosze od 9 dymów. W 1827 r. było tu 19 
domów i 112 mieszkańców, w 1997 r. - 28 domów i 84 mieszkańców, 
w 2019 33 domy i 61 mieszkańców. Według Słownika Geograficznego  
z 1885 r. - gmina i parafia Opatowiec. W l. 1954-1972 w GRN Opatowiec. 
   Obiekty fizjograficzne: Królewskie - pola; Kwartki - pola; 
Odbłonie - pola; Okopki - pola; Podgajne - łąki; Zastawiska - łąki; Za 
Wsią - pola.

 Opatowiec
   Nazwa wskazująca, że miejscowość była własnością opactwa 
Benedyktynów w Tyńcu. Źródła historyczne nie zanotowały pierwotnej 
nazwy Opatowca.
   Dogodne położenie u zbiegu dróg lądowych i rzecznych spowodo-
wały powstanie dużego ośrodka wymiany handlowej już w XI w. Łączyły 
się tu dwa ważne szlaki, tzw. droga ruska z Wrocławia przez Kraków i 
Sandomierz do Kijowa oraz trakt węgierski - z Węgier nad Bałtyk. Już w 
XI w. powstała tu parafia. W 1077 lub 1078 r. król Bolesław Śmiały uposa-
żył klasztor tyniecki miejscowością, która nazwana została Opatowcem. 
   W 1271 r. Opatowiec uzyskał prawa miejskie od księcia Bolesława 
V Wstydliwego, potwierdzone przez króla Kazimierza IV Jagiellończyka 
w 1456 r.
   W 1283 r. powstał tu klasztor Dominikanów, istniejący do 
1819 r. Miasto stało się ważnym targowiskiem i portem, z którego 
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spławiano do Gdańska towary z Węgier (miedź i wino) oraz z Polski 
(drewno, sól, towary leśne, a przede wszystkim od XV w - zboże).
   W 1553 r. powstał tu cech zrzeszający kowali, ślusarzy, bedna-
rzy, murarzy, mieczników i in. Rejestr podatkowy z 1579 r. wymienia 53 
warsztaty rzemieślnicze. Miasto liczyło wówczas ponad 1000 miesz-
kańców. W 1474 r. odbył się tu zjazd szlachty, podczas którego król 
Kazimierz Jagiellończyk przyjmował posłów weneckich i perskich. 
   W 1655 r. w czasie szwedzkiego potopu miasto zosta-
ło zniszczone. Zniszczeń dokonywały także częste wylewy rzek.  
Po I rozbiorze w 1772 r. Opatowiec stał się miastem nadgranicznym, 
będącym własnością skarbu Rzeczypospolitej, później zaś miastem 
prywatnym. Przecięte zostały dawne dawne szlaki handlowe, co 
spowodowało powolny upadek miasta.
   W latach 1795-1809 Opatowiec należał do Austrii (Galicja 
Zachodnia), w l. 1809-1815 do Księstwa Warszawskiego, a od 
1815 r. Królestwa Polskiego (Kongresowego) będącą częścią 
Cesarstwa Rosyjskiego. 
   W 1869 r. Opatowiec utracił prawa miejskie. W 1914 r.  
w Opatowcu i w okolicach oddziały legionowe Józefa Piłsudskiego 
rozpoczynały swe pierwsze boje.
   W 1943 r. powstają tu placówki Szarych Szeregów o kryptoni-
mie Podkowiec. 29 VII 1944 r. wojska niemieckie i ukraińskie pacyfi-
kują miasto, w wyniku czego ginie kilkudziesięciu mieszkańców. 
   Od 1973 r. - siedziba gminy. 1 I 2019 r. Opatowiec został ponow-
nie miastem - najmniejszym w Polsce. W 2020 r. liczył 181 domów  
i 310 mieszkańców.

 Podskale
   Nazwa określająca położenie wsi: pod skałą. Wsi o tej na-
zwie nie wymieniają spisy kościelne od Długosza po XVIII w., nie 
wymienia jej także spis z 1827 r. (prawdopodobnie było to wów-
czas przedmieście Opatowca - wymienia ją Tabella II z 1827 r.).  
W „Słowniku Geograficznym” z 1887 r. znajduje się lakoniczna 
wzmianka: Podskale, pow. pińczowski, gmina i parafia Opatowiec. W l. 
1954-1972 należała do GRN Opatowiec. W 1997 r. było tu 59 domów  
i 147 mieszkańców, w 2019 64 domy i 121 mieszkańców.
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   Nazwa części wsi: Rzeczyska.
   Obiekty fizjograficzne: Bałkanówka - pole; Błonie - pola; 
Legatka - pole; Ogrody - pola; Parcela - pola; Skała - nieużytki, górka.
  We wsi znajduje się pięć prywatnych drewnianych domów wpisa-
nych na listę obiektów zabytkowych. 

 Rogów
   Pochodzi od staropolskiej nazwy osobowej Róg. Wieś wzmian-
kowana przez Jana Długosza ma tradycję obronną sięgającą XIII w. 
Kasztel (zamek) znajdujący się tutaj był siedzibą Hinczki, posła króla 
Władysława Jagiełły i członka jego straży przybocznej w czasie bitwy 
pod Grunwaldem. Rogów był własnością znaczących rodów małopol-
skich: Odrowążów, Szafrańców, Firlejów i Wodzickich. 
   Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1433 r. Fundacja kościo-
ła miała miejsce prawdopodobnie w latach 1399-1432. Parafia wydzieliła 
się z parafii Opatowiec. Źródła od XVI w. wymieniają jako należące do 
parafii: Chrustowice (obecnie parafia Opatowiec), Kęsów, Kobiela, 
Wyszogród, Wola Rogowska (wieś na prawym brzegu Wisły, odpadła od 
parafii po I rozbiorze). W 1610 r. stwierdzono, że do parafii należą pew-
ni poddani z Mistrzowic. Patronat szlachecki, m.in. Eustachy Sprowski  
h. Odrowąż (1430-1478). 
   Według Długosza łany kmiece dawały dziesięcinę snopo-
wą oraz konopną wartości 10 grzywien biskupowi krakowskiemu. 
Dziesięcinę folwarczną wartości 3 grzywien dawano plebanowi  
w Opatowcu. Role folwarczne, dwie łąki, karczma z rolą płaci-
ły rocznie seksagenę (dziesięcinę). Było także wolne rybołóstwo  
w jeziorze rogowskim. Według regestru poborowego powiatu wi-
ślickiego Rogów był własnością kasztelana sandomierskiego, miał  
6 osad, 4 łany, 3 zagrodników z rolą, dwie chaty, dwóch komorników, 
jednego biednego i jednego rybaka.
   Rogów był znaczącym ośrodkiem gospodarczym dóbr Wodzic-
kich, rozciągających się od Złotej Pińczowskiej i Pełczysk po Wisłę. 
Rogów był dużym portem rzecznym, z którego spławiano zboże 
Wisłą do Gdańska. W rogowskim porcie było ponoć sześć spichrzów 
przeładunkowych, z których dwa należały do Wodzickich. Jednym 
z nich był wzniesiony w 1719 r. przez Eliasza Wodzickiego spichlerz, 
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który po likwidacji portu w 2 poł. XIX w. został przeniesiony do Złotej 
Pińczowskiej (przed rokiem 1888). Obecnie znajduje się on w skan-
senie w Tokarni. Spichlerz ten wyróżnia się swym pięknem wśród 
zachowanych spichrzów podworskich nie tylko na Kielecczyźnie, ale  
i w Polsce. Jest budowlą dwukondygnacyjną. W Rogowie istniał jesz-
cze do niedawna inny spichlerz, jednokondygnacyjny z 1684 r. 
   Centrum włości stanowił piękny dwór modrzewiowy  
z 1685 r., piętrowy, liczący około 40 pokojów, otoczony parkiem  
i ogrodami włoskimi. Dwór został spalony w styczniu 1945 r. przez 
żołnierzy Armii Czerwonej. 
   W 1827 r. wieś liczyła 56 domów i 344 mieszkańców. Dobra 
Rogów składały się w 1867 r. z folwarków: Rogów, Potulin, Kobiela, 
Kęsów i Pruska, ogółem 1775 mórg. Do dóbr tych należały wcześniej 
również wsie: Rogów, Wyszogród, Kobiela, Chrustowice, Pruska, 
Mistrzowice i Kęsów.
   W XIX i XX w. gmina Opatowiec. W l. 1954-1972 w GRN 
Opatowiec. 
   W 1997 r. Rogów liczył 92 domy i 301 mieszkańców, w 2019 r. 
100 domów i 254 mieszkańców.
   Części wsi: Potulin (przysiółek).
   Obiekty fizjograficzne: Jarczówka - strumyk; Kaczmarówka 
- pola; Kolonia - pola; Park - dawny park podworski; plebańskie - 
pola; Rzeczyska - pola.
   W Rogowie znajdują się cztery zabytkowe figury przydroż-
ne, wszystkie cztery kamienne. Pierwsza z nich z rzeźbą NMP 
Niepokalanie Poczętej, na globie oplecionym wężem i chmurach 
z główkami aniołków, z boku postać anioła. Na postumencie herb 
Leliwa biskupa Michała Wodzickiego, który był jej fundatorem  
w 1738 r. 
   Druga figura z rzeźbą MB z Dzieciątkiem, na globie oplecio-
nym wężem, z boku postać aniołka. Figura pochodzi z 1763 r.
   Trzecia figura z rzeźbą św. Jana Nepomucena na postumen-
cie, późnobarokowa, pochodząca z 1764 r. 
   Czwarta figura przydrożna, ufundowana w 1759 r. przez Pawła 
i Teresę Gibulińskich, barokowa, kamienna. Na ogzymsowanym 
postumencie z płaskorzeźbami świętych rzeźba Boga Ojca z globem  
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w rękach, na tronie z rzeźbionymi postaciami dwunastu Apostołów 
i biskupów oraz główkami aniołków. 
   Na obrzeżach zabytkowego parku krajobrazowego z XVIII w. 
pozostałości zespołu dworskiego: murowany budynek mieszkalny  
z końca XIX w., murowane budynki gospodarcze z tego samego okre-
su, baszta  widokowa, manierystyczna z czerwonej cegły z końca XIX 
w., murowana z czerwonej cegły ruina oranżerii z końca XIX w.
   We wsi znajduje się sześć domów prywatnych, drewnianych  
i drewniano-plecionych wpisanych na listę obiektów zabytkowych.    

 Rzemienowice
   Dawniej też Rzemianowice, od nazwy osobowej Rzemian. 
Wieś zapisana w źródłach w 1396 r. jako Rzemanowicze. Według Jana 
Długosza wieś w 2 poł. XV w. była własnością Jana Pileckiego h. Leliwa, 
miała łany kmiece, karczmę, zagrodników, z których dziesięcinę snopo-
wą i konopną, wartości 6 grzywien dawano biskupowi krakowskiemu.
   Z folwarku rycerskiego płacono dziesięcinę wartości  
3 grzywien plebanowi w Opatowcu. W 1508 r. część Rzemienowic 
oraz Grodowice, własność Marcina Grodowskiego, płaciły pobór  
w wysokości 4 grzywien i 24 groszy. Część Stanisława Pileckiego pła-
ciła 3 grzywny i 36 groszy. W 1789 r. własność Morsztyna, starosty 
skotnickiego. W 1827 r. było tu 31 domów i 230 mieszkańców. Słownik 
Geograficzny z 1889 r. podaje: wieś włościańska, pow. pińczowski, gmina 
Czarkowy, parafia Opatowiec, ma 42 osady, 395 morgów. Wchodziła w 
skład dóbr Krzczonów. W 1873 r. folwark Rzemienowice, rozległość morgów 
549; grunty orne i ogrody mórg 270, łąk mórg 16, pastwisk mórg11, lasu 
mórg 245, nieużytki mórg 7; budynków z drzewa 12, las nieurządzony. Wieś 
Rzemienowice, osad 14, z gruntami mórg 78.
   W l. 1954-1972 w GRN Opatowiec.
   W 1997 r. 58 domów i 204 mieszkańców, w 2019 67 domów i 191 
mieszkańców.
   Części wsi: Kolonia, Podgaje, Pagórek, Zamłynie.
   Obiekty fizjograficzne: Dodatki - polana; Kolonia - pola; Krzywdy 
- łąki; Młynarski - staw; Ogrody - pola; Pagórek - pola; Podgórze - pola; 
Pruska - las; Rogowski Las - las; Zamłynie - pola, łąki. 
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 Senisławice
   Dawniej Sędzisławice. Zapisane w 1579 r. w formie Sendzisla-
wicze. Znaleziska archeologiczne z okresu neolitu, a także ślady 
osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Wieś królewska, wchodząca 
w skład starostwa korczyńskiego, miała w 1579 r. 7 osad, 3 i pół łana, 20 
zagrodników z ogrodami, 9 ubogich i jednego rzemieślnika. Ponadto 
karczma i jezioro, z którego płacą 36 groszy. Płacą także od brzega wi-
ślanego. w Lustracji województwa sandomierskiego z 1789 r. dowiaduje-
my się: W tej wsi kmiecych ról 11. Na tych zastaliśmy gospodarzy 16, któ-
rzy równą pańszczyznę jak i w Winiarach robią dwa dni w tydzień czwor-
giem bydła. Zagrodników, którzy po dniu jednym w tydzień pieszo robią. 
Karczma w tej wsi niezajezdna, z drzewa na węgieł budowana, słomą po-
szyta, o jednej izbie i komorze, z piecem, kominem, oknami, powałą i za-
mknięciem. Stawy tamże trzy, żadnego użytku nie przynoszące, z których 
jeden zupełnie spustoszały na pastwisko obrócony, przy drugim zaś młyny. 
Dziesięcina snopowa wytyczna do Krakowa należy. 
   W 1827 r. 19 domów i 326 mieszkańców. Według Słownika 
Geograficznego z 1889 r. - gmina Winiary Wiślickie, parafia Stary 
Korczyn, powiat Pińczów. W l. 1954-1958 w GRN Chwalibogowice,  
a w l. 1958-1972 w GRN Opatowiec. 
   W 1997 r. było tu 61 domów i 152 mieszkańców, w 2019 r. 81 do-
mów i 117 mieszkańców.
   Części wsi: Kmiecie.
   Obiekty fizjograficzne: Bagna - pola; Błonia - pola, łąki; Kępa 
- pola; Wigołąbka - łąki. 
   We wsi znajduje się 12 prywatnych, drewnianych i murowa-
nych domów wpisanych na listę obiektów zabytkowych. 

 Trębaczów
   Pochodzi od staropolskiej nazwy osobowej Trębacz.  
Ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego. W 1827 r. - 6 do-
mów i 47 mieszkańców. Słownik Geograficzny z 1892 r. podaje: Wieś 
włościańska, pow. pińczowski, gmina Czarkowy, parafia Opatowiec, 
ma 14 osad i 110 mórg. Wchodziła w skład dóbr Krzczonów.  
W l. 1954-1972 w GRN Krzczonów. W 1997 r. 21 domów i 66 mieszkańców,  
w 2019 19 domów i 46 mieszkańców.
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   Części wsi: Kolonia.
   Obiekty fizjograficzne: Bagna - pola; Błonie - pola; Dworskie 
- łąki; Grabowiec - las; Kolonia - pola; Łączki - pola, łąki; Ogrody - 
pola; Stawki - łąki; Zagaje - pola.

 Urzuty
   Dawniej Urzut. Nazwa pochodzi od słowa urzut - to, co zo-
stało urzucone, więc jakiś nasyp, wał ochronny, grobla. Nazwa wsi 
tłumaczy więc usytuowanie rzeki przy ujściu Nidzicy do Wisły.  
W 1252 r. książę Bolesław Wstydliwy zatwierdził w Urzutach akt 
sprzedaży wsi Ściborzyce nad Dłubnią klasztorowi szczyrzyckie-
mu. Jan Długosz stwierdza, że Urzutki, wieś w parafii Opatowiec, 
własność klasztoru tynieckiego, miała 7 łanów kmiecych, z których 
płacono po jednej grzywnie, 20 jaj, 2 koguty, jeden ser. Dawano 
osep, odrabiano jeden dzień w tygodniu. Karczma z rolą płaciła  
8 fertonów (ferton = 12 groszy) i cztery kapłony. Młyn dawał miarki. 
Wszystkie role dawały dziesięcinę wartości 12 grzywien klasztorowi 
tynieckiemu. Folwarku nie było. Według regestru poborowego po-
wiatu wiślickiego z roku 1579 opactwo płaciło tu od 12 osadników, 
6 łanów i dwóch biednych. W 1827 r. było tu 30 domów i 189 miesz-
kańców. W 1886 r. folwark Urzuty - Uściszowice o pow. 808 mórg, 
budynki murowane trzy, drewnianych 13, cegielnia. Wieś - gmi-
na i parafia Opatowiec, dziś parafia Rogów. W l. 1954-1972 w GRN 
Przemyków. 
   W 1997 r. 50 domów i 179 mieszkańców, w 2019 r. 45 domów i 
154 mieszkańców.
   Części wsi: Krzywda, Legatka, Zaskale.
   Obiekty fizjograficzne: Morgi - pola; Ogrody - pola; Zagumnie 
- pola.

 Wyszogród
 Czyli gród Wysza. Nazwa związana z działalnością człowie-
ka, informująca, że we wczesnym średniowieczu powstał tu gród, 
którego założycielem był Wysz. W źródłach zapisany w 1403 r.  
w formie Wissogrod. W połowie XV w. właścicielem wsi był Mściwój 
z Wyszogrodu. Wieś od czasów Jana Długosza (1470-1480) do roku 
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1579 należała do parafii Opatowiec, (później, także i obecnie) do para-
fii Rogów. Według regestru poborowego powiatu wiślickiego z roku 
1579 własność kasztelana sandomierskiego Stanisława Szafrańca  
z Pieskowej Skały, miała 12 osad, 4 łany, czterech zagrodników z rolą, 
czterech chałupników i pięciu biednych. Od 1582 r. we władaniu Włocha 
Prospero Provany - dyrektora poczty, administratora żup krakowskich, 
bankiera (władał także Rogowem i Chrustowicami). 
   W 1827 r. 15 domów i 111 mieszkańców. Według Słownika 
Geograficznego z 1895 r. - powiat pińczowski, gmina Opatowiec, parafia 
Rogów. W l. 1954-1972 w GRN Opatowiec. W 1997 r. było tu 28 domów i 76 
mieszkańców, w 2019 r. 32 domy i 62 mieszkańców.
   Części wsi: Gościniec, Górny Wyszogród.
   Obiekty fizjograficzne: Błonie - pola, łąki; Dolca - parów; Jarczówka 
- strumyk; Kiszki - pola; Kolonia - pola; Młyńczyska - wąwóz, rzeczka; 
Skały - nieużytki; Szerokie - pola; Urzuckie Pola - pola; Wąskie - pola; 
Zagumnia - pola.
   We wsi znajduje się osiem prywatnych, drewnianych domów 
mieszkalnych i gospodarczych, wpisanych na listę obiektów zabytkowych. 
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 Parafie
  
 Opatowiec
   Parafia pw. św. Jakuba Apostoła Większego Opatowiec należy 
do dekanatu nowokorczyńskiego, w skład parafii wchodzą następujące 
miejscowości: miasto Opatowiec, wsie: Chrustowice, Chwalibogowice 
(część), Kraśniów, Ksany (część), Mistrzowice, Podskale i Rzemienowice. 
Wiernych 982. W średniowieczu parafia Opatowiec obejmowała 14 wsi 
po obu stronach Wisły. Parafię obsługiwali benedyktyni.
   Parafia powstała prawdopodobnie na przełomie XI i XII w.  
W 1283 r. założono tu klasztor dominikanów, który skasowano w 1819 r. 
Kościół parafialny pw. św. Jakuba, podominikański. Pierwotny kościół 
parafialny pw. świętych Szymona i Judy stał w innym miejscu i istniał 
w XII w. , a wzmiankowany był w 1326 r. W 1470 r. wymieniony był jako 
murowany. Niszczony przez wylewy Wisły, rozebrany zapewne w XIX 
w., następnie parafia przeniesiona do kościoła dominikanów. W 1887 r. 
wzniesiono obok kościoła dzwonnicę.  
   Obecny kościół, w zrębie gotycki, gruntownie przekształcony w 
1 połowie XVII w., przerabiany w XIX w., po zniszczeniach w czasie I 
wojny św.  odbudowany w 1919 r. Orientowany, murowany, tynkowany. 
Jednonawowy z prostokątnym prezbiterium.  Zakrystia, przebudowa-
na w 1919 r., od północy kaplica Różańcowa wzniesiona w połowie XVII 
w. z fundacji Wojciecha i Reginy Moszyńskich, konsekrowana w 1677 r.  
przez biskupa Mikołaja Oborskiego. Od zachodu kruchta z połowy 
XIX w. Wewnątrz prezbiterium i nawa sklepione kolebkowo z lune-
tami, otwór tęczowy zamknięty łukiem lekko spłaszczonym. Ściany 
nawy rozczłonkowane pilastrami kompozytowymi, nad głowicami 
których stiukowe symbole dominikańskie z XVII w., na sklepieniu 
herb zapewne opata. Na wygiętej belce krucyfiks oraz rzeźby Matki 
Boskiej Bolesnej i św. Jana, barokowe z XVII w.
   Cztery filary dotykające ścian mają kapitele, ozdobione orna-
mentem listnym i symbolami zakonu dominikańskiego: pies, ręka  
z gorejącą na globie pochodnią, kwiat i gwiazda. 
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   Dachy dwuspadowe, strzeliste. Na szczycie zachodnim rzeź-
ba św. Jakuba, szczyt wschodni z rzeźbą NMP.
   Ołtarz główny z połowy XIX w. z obrazem barokowym św. 
Jakuba. Dwa ołtarze boczne przy tęczy z połowy XIX w., w lewym 
obraz Dzieciątka Jezus z kulą ziemską z ok. 1700 r., w prawym obraz 
św. Anny nauczającej Marię z 1 połowy XIX w. Dwa ołtarze boczne  
w nawie rokokowe z rzeźbami świętych biskupów i zakonnic. 
Ambona z połowy XIX w. Chrzcielnica marmurowa barokowa. 
Stalle z połowy XVII w. Sześć obrazów: św. Jacka, dwa św. Andrzeja 
Świerada, trzy nierozpoznanych świętych dominikańskich, ba-
rokowe z XVII w., siódmy dwóch świętych Męczenników z 1805 r.   
w barokowych ramach, dwa św. Antoniego Padewskiego i św. Jacka  
z XVIII w. Rzeźba Pieta z 7 mieczami, barokowo-ludowa. Cztery 
krucyfiksy barokowo-ludowe. Dwie monstrancje barokowe. Siedem 
kielichów: barokowe, w stylu regencji, rokokowy z 1760 r. z her-
bem Nałęcz i gładki z XVIII w. z herbem Pobóg i literami STŻR. 
Relikwiarze św. Wincentego Ferreriusza i św. Seweryna. Krzyż ołta-
rzowy późnobarokowy. Dzwon z 1670 r. Na cmentarzu kościelnym 
figura kamienna z XVII w., rzeźba św. Jana Nepomucena z XVIII w.    
   Odpusty: w dniu św. Jakuba i dodatkowy w pierwszą niedzie-
le października, w dniu MB Różańcowej. 
   Aktualnie proboszczem parafii jest ks. Grzegorz Szlenk, mia-
nowany w lipcu 2021 r. 

 Kocina
   Według zapisków historycznych, w Kocinie już pod koniec 
XII w. stała  kaplica przeznaczona do modlitw przez pierwotnych 
właścicieli, prawdopodobnie królewskich rycerzy. Pierwszy drew-
niany kościół ufundowali dopiero właściciele Piotr i Jan Kocińscy 
w 1403 r. W tym też roku została erygowana parafia. Świątynia była 
pod wezwaniem Wszystkich Świętych. W XVII w. w czasie wojen 
kozackich i najazdu szwedzkiego, parafią prawdopodobnie admini-
strowali proboszczowie z sąsiednich miejscowości. Kościół ten, nie 
przetrwał do naszych czasów. Świątynia w tym czasie została znisz-
czona. W 1611 r. wybudowano nowy, drewniany kościół na miejscu 
dotychczasowej świątyni.
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 Obecny kościół został zbudowany w 1660-1662 r. z kamienia 
pińczowskiego i z cegły kosztem ks. Franciszka Kaliszewicza, kano-
nika wiślickiego. Nowy kościół pw. św. Barbary konsekrował  w 1672 r.  
bp krakowski Andrzej Trzebnicki który ofiarował nowej świątyni 
m.in. sprzęt liturgiczny. Pod koniec XVIII i na początku XIX w. świą-
tynia mocno ucierpiała podczas działań wojennych. W pierwszej 
połowie XIX w. kościół został staraniem właścicieli np. Franciszka 
hr. Pusłowskiego i parafian gruntownie odnowiony. Z okazji ju-
bileuszu 500 lecia parafii  w 1903 r. zbudowano dzwonnicę, chór  
w kościele, zakupiono nowe organy oraz nowy dzwon.
   Kościół jest murowany, barokowy, jednonawowy, na rzucie 
prostokąta. Ołtarze, główny i dwa boczne, barokowe. W kościele 
znajduje się słynący łaskami obraz MB z Dzieciątkiem z XV w., od-
nowiony w 1989 r. We wnętrzu świątyni zachowało się kamienne 
gotyckie antepedium ołtarzowe, późnogotycka kamienna chrzciel-
nica oraz Pieta.
   Odpusty parafialne w dzień św. Barbary 4 grudnia i dodatko-
wy w dzień św. Izydora - 10 maja. Parafia wchodzi w skład dekanatu 
wiślickiego.
   Aktualnie proboszczem parafii jest ks. Wojciech Michalski, 
mianowany w 2001 r.  

 Rogów
   Pierwsza wzmianka źródłowa o parafii w Rogowie pochodzi 
z 1433 r. Kościół parafialny ufundował Hinczka z Rogowa, podskarbi 
królewski, prawdopodobnie w latach 1399–1432. 
     W połowie XVI w. własność Szafrańców, którzy wypuścili 
wieś w zastaw Włochowi Prosperowi Provannie, gorliwemu wy-
znawcy nauki Kalwina, a następnie Socyna. Provanna z Szafrańcami 
zamienił tutejszy kościół parafialny na zbór. W 1562 r. odbył się tu 
zjazd głównych kierowników ruchu trynitarskiego, jak Stanisław 
Lutomirski i Grzegorz Pauli. Kościół rekoncyliowano ok. 1590 r. (po 
profanacji innowierczej). 
   W XVII w. Rogów przeszedł w ręce Firlejów. W 1751 r. nowy ko-
ściół drewniany, na murowanym fundamencie zbudował ks. Michał 
Wodzicki, dziekan katedry krakowskiej, podkanclerzy koronny  
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i dziedzic Rogowa. Kościół ten konsekrował w roku 1762 sam funda-
tor, będący wówczas biskupem przemyskim. Kościół, podobnie jak 
poprzedni nosił wezwanie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 
Istniała w nim drewniana kaplica z cudownym obrazem Matki 
Bożej. Od 1734 r. istniało przy kościele Bractwo Szkaplerza NMP.
   Drugi kościół wzniesiono 12 lat później w 1763 r. Mała drew-
niana świątynia stanęła przy szpitalu dla ubogich. Niestety, kościół 
parafialny nie przetrwał do naszych czasów: spłonął w 1932 r. Ocalała 
tylko kamienna dzwonnica. Obecną, murowaną Świątynię wznie-
siono w latach 1932–1934. Konsekrował ją bp Czesław Kaczmarek 
już w czasie II wojny Światowej - 14 maja 1944 r. Działania wojenne 
kościół przetrwał prawie bez uszczerbku. W 1975 r. przeprowadzono 
konserwację organów. Drugi z kościołów, drewniany, który pierwot-
nie stał przy szpitalu dla ubogich, a później wokół niego powstał 
cmentarz, został przeniesiony w 1996 r. do skansenu w podkielec-
kiej Tokarni.
   Parafia Rogów wchodzi w skład dekanatu nowokorczyń-
skiego i składa się z pięciu wsi: Rogów, Kęsów, Kobiela, Urzuty  
i Wyszogród. W parafii zamieszkuje 680 wiernych. Odpusty para-
fialne odbywają się 31 maja w święto Nawiedzenia NMP i dodatkowy 
w pierwszą niedzielę po 16 lipca Matki Boskiej Szkaplerznej. 
   Aktualnie proboszczem parafii jest ks. Adam Dziadek, mia-
nowany w 2018 r.

 Inne	parafie
   Tu należy wyjaśnić, że niektóre wsie gminy Opatowiec wcho-
dzą w skład innych, okolicznych parafii. I tak wsie Charbinowice, 
Kamienna, Krzczonów i Trębaczów przynależą do parafii Sokolina.
  Wieś Brodek do parafii Sokolina, z tym, że trzy domy tej wsi należą 
do parafii Wiślica.
   Wieś Ławy - do parafii Przemyków. 
   Części wiosek Chwalibogowice i Ksany oraz wieś Senisławice 
przynależy do parafii Stary Korczyn. 
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 Kalendarium
• Do ok. 7900 przed Chr. - ślady działalności ludzkiej z epoki pa-

leolitu nad Nidą (Nowy Korczyn)
• Do ok. 5200 przed Chr. - liczne ślady działalności ludzkiej z 

epoki mezolitu w Chwalibogowicach
• Ok. 2500 przed Chr. - grobowiec w Kobieli - kultura ceramiki 

sznurowej
• Ok. 700-400 przed Chr. - cmentarzysko kultury łużyckiej  

w Opatowcu zawierające szczątki kobiety ze śladami trepanacji 
czaszki

• Ok. 300 przed Chr. - do 400 po Chr.- osada w Rzemienowicach
• Ok. 250-200 przed Chr. - grobowiec w Ławach zawierający for-

my celtyckie
• Ok. 140 po Chr. - denar rzymski znaleziony w Chwalibogowicach
• V	w. - tereny nadwiślańskie w państwie Hunów
• IX-XI	w. - funkcjonowanie grodu w Demblinie na prawym brze-

gu Wisły
• X	w. - terytorium Wiślan w państwie czeskim
• Ok. 980-1934 - życie i działalność św. Andrzeja Świerada
• 990 - terytorium Wiślan zostaje włączone do państwa Polan 

przez Mieszka I 
• 1000 - powstanie diecezji krakowskiej
• 1058-1079 - panowanie króla Bolesława Śmiałego, który uposażył 

opactwo tynieckie miejscowością nazwaną później Opatowcem
• XI	w. - powstanie parafii w Opatowcu
• 1125-1126 - dokument legata Idziego wymieniający targ, przewóz 

przez Wisłę i karczmę w Opatowcu przy „drodze ruskiej”
• XII	w. - Opatowiec w kasztelanii wiślickiej
• 1231 - osadzenie rycerstwa mazowieckiego nad Nidzicą i nad 

Nidą przez księcia Konrada Mazowieckiego
• 1252 - książę Bolesław Wstydliwy przebywa w Urzutach
• 1271 - opat tyniecki Modliboż uzyskuje od księcia Bolesława 
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Wstydliwego dokument zezwalający na lokację miasta Opatowca 
na prawie niemieckim, jakiego używa Kraków

• 1275 - zapiska o Ksanach
• 1278 - św. Kinga zwalnia mieszczan sądeckich od opłat celnych w 

Opatowcu i Nowym Mnieście Korczynie 
• 1278 - wzmianka o Charbinowicach
• 1283 - przybycie dominikanów do Opatowca
• 1341 - król Kazimierz Wielki potwierdza jarmarki na św. Jakuba 

(25 lipca) w Opatowcu
• 1355 - król Kazimierz Wielki odbiera Opatowiec klasztorowi 

tynieckiemu
• 1363 - Opatowiec ponownie w rękach opactwa tynieckiego
• 1370 - umierający król Kazimierz Wielki w Opatowcu
• 1403 - ufundowanie kościoła w Kocinie
• 1404 - wzmianka o porcie wiślanym w Opatowcu
• 1433 - wzmianka o parafii w Rogowie
• 1470 - Kazimierz Jagiellończyk nadaje miastu Opatowiec drugi 

jarmark
• 1474 - zjazd szlachty w Opatowcu. Król Kazimierz Jagiellończyk 

udziela posłuchania posłom weneckim i perskim
• 1500 - kardynał Fryderyk Jagiellończyk zakłada w Opatowcu 

bractwo literackie
• 1553 - opat tyniecki Wojciech Baranowski potwierdza statut ce-

chu zbiorowego w Opatowcu
•  1562 - zjazd antytrynitarzy w Rogowie
• 1587 - na polach pod Kociną na zjeździe szlachty następuje za-

twierdzenie elekcji króla Zygmunta III Wazy
•  1639 - król Władysław IV nadaje dla Opatowca dwa kolejne 

jarmarki
• 1655 - wojska szwedzkie zniszczyły miasto Opatowiec
• 1702 - przeprawa wojsk koronnych przez Wisłę w czasie wojny 

północnej
• 1772 - wielka powódź. I rozbiór Polski. Opatowiec staje się mia-

stem nadgranicznym, które przechodzi na własność skarbu 
Rzeczypospolitej
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• 1778 - Austriacy rozpoczynają prace regulacyjne ujścia Dunajca
• 1792 - Romuald Walewski, ówczesny dziedzic Opatowca otrzy-

muje przywilej na jarmark całotygodniowy
•  1794 - przemarsz wojsk naczelnika Tadeusza Kościuszki
•  1795 - III rozbiór Polski. Opatowiec w Zachodniej Galicji
•  1809 - Opatowiec w Księstwie Warszawskim
• 1815 - Opatowiec w Królestwie Polskim, wchodzącym w skład 

Cesarstwa Rosyjskiego
•  1847 - epidemia w Opatowcu
• 1849 - fundacja kamiennego krucyfiksu na rynku w Opatowcu  

w podzięce za ocalenie ludności podczas niedawnej epidemii
• 1849 - rosyjski korpus Iwana Paskiewicza udający się na Węgry, 

przeprawia się przez Wisłę w Kraśniowie
• Połowa	XIX	w. - w Opatowcu wytyczono plac pod nowy cmentarz
• 1852 - powstaje komora celna w Opatowcu
• 1853-1866 - budowa tam na Wiśle dla usprawnienia żeglugi
• 1861 - ruchy chłopskie w Ksanach
• 1863 - generał Marian Langiewicz przeprawia się do Galicji przez 

Wisłę w Opatowcu 
•  1866 - w kościele w Rogowie został umieszczony cudowny wize-

runek Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
• 1869	-	Opatowiec	traci	prawa	miejskie
• 1874 - powołanie do życia OSP w Opatowcu
• 1887 - przy kościele w Opatowcu wybudowana została dzwonnica
• 2 poł.	XIX	w. - Zygmunt hr. Ogiński-Skórzewski wybudował ze-

spół dworski w Rogowie
• 1901 - założenie cmentarza cholerycznego przy obecnej ulicy 

Nowokorczyńskiej
• 16 IX 1914 - początek przeprawy 1.PP Legionów Polskich Józefa 

Piłsudskiego przez Wisłę do Opatowca. Komendantem placu  
w Opatowcu został kpt. Edward Śmigły-Rydz.

• 22 IX 1914 - potyczka 1.PP LP pod Chwalibogowicami
• 23 IX 1914 - bój pod Czarkowami. Legioniści Józefa Piłsudskiego 

bronią linii bojowych w Winiarach, Kobieli i Rogowie
• 24 IX 1914 - oddziały legionowe przeprawiły się z Opatowca na 
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galicyjski brzeg Wisły
• XII 1914 - front austriacko-rosyjski przebiega od Opatowca  

i Nowego Korczyna wzdłuż Nidy. Wysiedlenie mieszkańców 
Opatowca i okolicznych wiosek w okolice Nowego Brzeska  
i Proszowic. W Rogowie stacjonuje sztab wojsk austriackich, zaś 
w Podskalu oddziały artylerii austriackiej

• V 1915 - mieszkańcy Opatowca i okolic wracają z wysiedlenia do 
swych domostw

• XI 1918 - członkowie miejscowej placówki POW pod komendą 
Lucjana Skrzyńskiego rozbroili posterunek wojsk austriackich 
w Opatowcu

• 1918 - powołano do życia Amatorski Teatr Ludowy w Opatowcu. 
Istniał do końca lat 50-tych

• 1923 - powołanie do życia OSP w Kocinie
• 1923 - powołanie do życia OSP w Krzczonowie
• 1924 - powołanie do życia OSP w Rzemienowicach
• 1925 - powołanie do życia OSP w Ksanach
• 1928 - powołanie do życia OSP w Charbinowicach
• 1928 - założenie cmentarza legionowego w Czarkowach na 

gruncie ofiarowanym przez rolników z Chwalibogowic - Ewę  
i Aleksandra Kozerów

• 23 IX 1928 - odsłonięcie i poświęcenie w obecności Prezydenta 
RP prof. Ignacego Mościckiego Pomnika Zwycięstwa Legionów 
w Czarkowach. Pomnik wzniesiono ze składek społecznych wg 
projektu prof. Konstantego Laszczki (orzeł) i jego syna inż.arch. 
Bogdana Laszczki (obelisk)

• 23 IX 1929 - odsłonięcie i poświęcenie płyty Nieznanego Żołnierza 
przy Pomniku Zwycięstwa Legionów na cmentarzu legionowym 
w Czarkowach

• 1930 - poświęcenie sztandaru jednostki OSP w Opatowcu
• 1932 - pożar kościoła w Rogowie
• 1934 - wybudowano nowy kościół w Rogowie
• 1935 - powołanie do życia Związku Młodzieży Katolickiej  

w Opatowcu
• 1937 - złożenie na cmentarzu legionowym w Czarkowach pro-
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chów legionistów ekshumowanych z cmentarzy w Busku-Zdroju, 
Jurkowie, Pińczowie, Skowronnie Górnym, Starym Korczynie, 
Stopnicy i z mogił w Charbinowicach

• 1 VIII 1937 - rady Gminne w Czarkowach i w Opatowcu  
przyznały honorowe obywatelstwo tych gmin Marszałkowi 
Polski Edwardowi Śmigłemu-Rydzowi

• 23 IV 1938 - zgłoszono społeczny wniosek, by szkole powszech-
nej w Kocinie nadać imię Pierwszego Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego

• 1938 - zorganizowanie drużyny piłkarskiej w Opatowcu
• 1939 - staraniem Władysława Domagały powołano do życia 

Towarzystwo Wsi Kocina
• IX 1939 - odwrót północnego skrzydła Armii „Kraków” na linię 

Nidy przez ziemię opatowiecką
• 8 IX 1939 - krwawy bój pod Ksanami i Kociną. 11.PP z Tarnowskich 

Gór walczy z pancernymi zagonami Niemców. Pożar Ksan  
i Kociny.

• XI 1939 - początki konspiracji antyniemieckiej SZP-ZWZ-AK w 
Opatowcu. Organizatorami konspiracji byli: st.sierż. Stanisław 
Kozioł ps. Brzoza, lekarz Władysław Madej ps. Józef, plut. Jan 
Antos ps. Karaś, Jan Rumas ps. Wichura, Julian Kryca, Paweł 
Walocha, por. Stanisław Baran, Mieczysław Cieśniarski ps. 
„Mietek”, „Zagłoba”, ks. Kazimierz Wieczorek, Tomasz Nega i 
Bolesław Cegielski

• 1940 - powołanie do życia Spółdzielni Spożywców „Prawda”  
w Opatowcu

• 12 V 1941 - wsypa w Opatowcu. Niemcy aresztowali m.in. wójta 
Jana Kasperka, Pawła Walochę i sołtysa Podskala Stefana Kułagę

• Wiosna 1942 - Niemcy wywieźli z Opatowca miejscowych Żydów
• 5 IX 1943 - Lucjan Skrzyński zorganizował w Opatowcu kon-

spiracyjną komórkę harcerską Szarych Szeregów (kryptonim 
„Podkowiec”)

• 21/22 V 1944 - zrzut broni alianckiej dla AK na bastionie 
„Kogut-412” zlokalizowanym w lesie ksańskim

• 20 VI 1944 - do rejonu Ksan i Chrustowic przybywa OP AK 
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„Skok”. Oddział w rejonie Opatowca przebywał do 23 VII 1944, 
ostatnio w rejonie Kobieli

• 22 VI 1944 - uroczysty pogrzeb żołnierzy Września 1939 na cmen-
tarzu legionowym w Czarkowach

• 15 VII 1944 - walka oddziałów AK w Opatowcu , w trakcie któ-
rych poległ kpr. (ppor.cz.w.) Józef Lenczewski ps. „Rybka”

• 20/21 VII 1944 - pogrzeb ppor.cz.w. Józefa Lenczewskiego ps. 
„Rybka” na cmentarzu legionowym w Czarkowach

• 29 VII 1944 - pacyfikacja Opatowca przez oddział niemiecko-
-ukraiński. Zamordowano wówczas 29 osób

• 6 IX 1944 - dekret o reformie rolnej
• 12 I 1945 - bitwa między pancernymi oddziałami sowieckimi  

i niemieckimi na polach wsi Kamienna
• 13 I 1945 - wojska sowieckie wchodzą do Opatowca
• 14 I 1945 - żołnierze sowieccy wysadzili w powietrze Pomnik 

Zwycięstwa Legionów w Czarkowach
• I 1945 - pożar zespołu dworskiego w Rogowie. Ogień zaprószyli 

żołnierze sowieccy
• III 1945 - utworzenie Gminnej Szkoły Rolniczej w Krzczonowie
• 1946 - powołanie do życia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 

Chłopska” w Opatowcu
• 1947 - wybudowano nowy budynek Urzędu Gminy w Opatowcu
• 1952 - zelektryfikowanie Kociny
• 1952 - powstanie w Opatowcu Kasy Stefczyka
• 1953 - na rynku w Opatowcu urządzono zieleniec
• 1954 - Opatowiec siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej
• 1959 - w Opatowcu powstała Zasadnicza Szkoła Rolnicza. 

Funkcjonowała do 1996 r.
• 1959 - elektryfikacja Opatowca
• Koniec lat 50-tych - w Opatowcu powstało stałe kino „Wisła”
• 1960 - powołanie do życia OSP w Chwalibogowicach
• 1960 - powołanie do życia OSP w Senisławicach
• 1 IX 1960 - oddanie do użytku nowego budynku szkoły podsta-

wowej w Opatowcu
• 1961 - powołanie do życia OSP w Krzczonowie
• 1963 - do użytku oddano trasę „nadwiślankę” łączącą Kraków  
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z Sandomierzem
• 1964 - powołanie do życia OSP w Mistrzowicach
• 17 VII 1964 - na rynku w Opatowcu wzniesiono pomnik ku czci 

ofiar II wojny św. 
• 1965 - oddanie do użytku budynku Banku Spółdzielczego  

w Opatowcu
• 1969 - powołanie do życia OSP w Rogowie
• 1969 - oddanie do użytku budynku Lecznicy dla Zwierząt  

w Opatowcu
• 1972 - oddanie do użytku budynku OSP w Opatowcu
•  1973 - w Opatowcu zorganizowano Gminę Opatowiec 
• 1974 - oddanie do użytku sali gimnastycznej przy szkole  

w Opatowcu
• 1974 - do użytku oddano wodociąg w Opatowcu
• 1978 - oddanie do użytku nowego skrzydła szkoły w Opatowcu
• 1978 - Wiesława Lenczewska ufundowała pomnik na grobie swe-

go ojca Józefa Lenczewskiego ps. „Rybka” w Czarkowach
• 1980 - powołanie do życia OSP w Kęsowie
• 1984 - do użytku oddano budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia 

w Opatowcu
• 1985 - zlot kazimierskiego Hufca ZHP w Opatowcu. Szczep dru-

żyn przy Szkole Podstawowej w Opatowcu przyjął imię Lucjana 
Skrzyńskiego

• 25 IV 1986 - nawiedzenie parafii w Opatowcu przez relikwie 
Krzyża Świętego

• 22 VI 1986 - na murach Szkoły Podstawowej w Opatowcu odsło-
nięto tablicę pamiątkową ku czci Lucjana Skrzyńskiego

•  10 IX 1989 - odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Trzech Żołnierzy 
w Ksanach autorstwa Winicjusza Stoksika

• 2 VI 1990 - początek czteroletniej kadencji sprawowania urzędu 
wójta przez Władysława Majkę (do 1994)

• 20 IX 1992 - odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci ppłk. Jana 
Pszczoły ps. Wojnar, Janczar w Szkole Podstawowej im. tegoż Jana 
Pszczoły w Krzczonowie

• 20 IX 1992 - odsłonięcie i poświęcenie odbudowanego Pomnika 
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Zwycięstwa Legionów w Czarkowach
• 1992 - zwodociągowanie wsi Kamienna. W następnych la-

tach wodociąg doprowadzono do Kociny, Krzczonowa, Ksan  
i Charbinowic

• 1994 - początek czteroletniej kadencji sprawowania urzędu wój-
ta gminy przez Henryka Barańskiego. W następnych wyborach 
w 1998, 2002, 2006 Henryk Barański zostawał wójtem gminy 
Opatowiec, w sumie urząd ten sprawował do 2010 r.

• 16 VI 1994 - poświęcenie sztandaru Koła Związku Kombatantów 
RP i b. Więźniów Politycznych w Opatowcu 

• 25 IX 1994 - odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Komendanta 
Józefa Piłsudskiego w Opatowcu autorstwa Edwarda Osieckiego 
i Władysława Dudka, artystów rzeźbiarzy z Krakowa

• 1997 - przeniesienie drewnianego kościółka z cmentarza  
w Rogowie do skansenu w Tokarni koło Kielc

• VI 1997 - powódź w Opatowcu i miejscowościach położonych 
wzdłuż Wisły. O rozmiarach powodzi niech świadczy fakt, że po-
mnik Józefa Piłsudskiego w Opatowcu był zalany do połowy

• VII 1998 - z inicjatywy prof. Remigiusza Fitko wsi Kocina nadany 
został szlachecki herb Grabie

• 1998 - ukazała się publikacja książkowa autorstwa prof. 
Remigiusza Fitko pt. Historia społeczno-gospodarcza wsi Kocina

• 1999 - Opatowiec gospodarzem Świętokrzyskiego Młodzieżowego 
Championatu Koni Małopolskich, który kontynuowany jest do 
tej pory na błoniach opatowieckich  

• 2000 - zakończono telefonizację wsi w gminie Opatowiec
• 2000 - ukazała się książka autorstwa Stanisława M. Przy-

byszewskiego, Andrzeja Bieniasa, i prof. Seweryna  
J. Łukasika pt. Opatowiec. Tysiąc lat dziejów (Kielce, 2000)

• 2006 - 60 lat Koła Łowieckiego Bażant
• 2006/2007 - budowa wodociągu w sołectwach Podskale-

Rzeczyska i Rogów 
• 2008/2009 - budowa wodociągu w sołectwach Wyszogród, 

Urzuty, Ławy, Kobiela, Kęsów, Mistrzowice i Chrustowice
• 2009/2010 - remont Domu Kultury i alejek w parku w Opatowcu
• 2010 - Sławomir Kowalczyk wójtem gminy Opatowiec
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• 2011 - wydanie publikacji Strażacy Ziemi Kazimierskiej
• IX 2011 - odsłonięcie obelisku w Mistrzowicach, w miejscu za-

mordowania przez Niemców 28 Żydów
• X 2011 - otwarcie Policyjnego Punktu Przyjęć Interesantów 
• XII 2011 - zakończenie budowy kanalizacji w Krzczonowie
• IV 2012 - lokalne wydawnictwo przyjęło nazwę Biuletyn 

Informacyjny Z Życia Gminy Opatowiec
• 
• 29 VII 2012 otwarcie i poświęcenie Wieży Zegarowo-Hejnałowej 

w Opatowcu
• XI 2012 - rozpoczęcie rekrutacji do nowo utworzonego punktu 

przedszkolnego w Krzczonowie
• XI 2012 - przekazanie ciężkiego samochodu gaśniczego GCBA 

5/32 marki Jelcz dla OSP Ksany
• IX 2013 - likwidacja Samorządowego Zakładu Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Opatowcu
• I 2014 - „MAXMED” Sp. z o.o. otworzyła swoją filię w Opatowcu
• 2014 - ukazała się publikacja pt. „Gmina Opatowiec - wczoraj  

i dziś” (Opatowiec, 2014)
• V 2014 - jednolite oznaczenie ulic i miejsc użyteczności publicz-

nej w gminie Opatowiec
• 2014 - Zespół Szkół w Opatowcu otrzymuje imię Pierwszego 

Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
• IX 2014 - budowa boiska sportowego w Krzczonowie
• X 2014 - termomodernizacja szkół i nowe place zabaw przy 

obiektach oświatowych w gminie Opatowiec 
• XI 2014 - Sławomir Kowalczyk wybrany na kolejną kadencję wó-

jta Opatowca
• XI 2014 - wydanie monografii pt. „Opatowiec wczoraj i dziś”
• XII 2014 - zakup lekkiego samochodu ratowniczego Opel Movano 

dla OSP Kocina
• 2015 - ukazała się książka autorstwa Leonarda Pluty pt. „Ojciec ty-

siąca sierot” o wiekopomnym bohaterstwie ks. Franciszka Pluty 
• 29 IV 2015 uroczyście podpisano porozumienie o współpracy 

pomiędzy gminami Opatowiec i gminą Rzeczyca w powiecie to-
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maszowskim w województwie łódzkim
• 19 VI 2016 - rozpoczęcie działalności Stowarzyszenia na Rzecz 

Rozwoju Gminy Opatowiec
• VI 2015 - jubileusz 45 lat OSP w Rogowie
• X 2015 - odnowienie mogiły wojennej w Charbinowicach,  

w miejscu pochówku żołnierzy niemieckich i sowieckich
• IV 2016 - zakup koparko-ładowarki marki Komatsu
• X 2016 - nabycie do zasobów gminy Opatowiec działki, na której 

obecnie znajduje się Źródełko św. Swierada
• XII 2016 - remont Ośrodka Zdrowia w Krzczonowie
• II 2017 - podpisanie umowy na budowę ścieżki rowerowej
• VI 2017 - X Gminny Dzień Kobiet w Krzczonowie  
• X 2017 - wybudowanie obiektu małej architektury, Źródełka św. 

Świerada
• 14 XI 2017 - nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Opatowcu
• VI 2018 - 95 lat OSP w Krzczonowie
• VII 2018 - 130 lat OSP w Opatowcu
• IX 2018 - otwarcie nowego przedszkola w Krzczonowie
• 16 X 2018 - odsłonięcie i poświęcenie pomnika lotników alianc-

kich w Kocinie, którzy zginęli w katastrofie lotniczej Liberatora 
16 X 1944 r.

• 21 X 2018 - Sławomir Kowalczyk wybrany na kolejną kadencję 
wójta Opatowca

• X 2018 - Bieg Niepodległościowy w Opatowcu
• X 2018 - otwarcie Strefy Aktywności w Krzczonowie
• X 2018 - pozyskanie gruntów przy Urzędzie Gminy w Opatowcu
• 2018/2019 - remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu
• 1 I 2019 - Po 150 latach Opatowiec odzyskał prawa miejskie, a 

Sławomir Kowalczyk uzyskał stanowisko burmistrza
• V 2019 - zakup nowego, lekkiego samochodu ratowniczego mar-

ki Opel Movano dla OSP Opatowiec
• V 2019 - zakup łodzi ratowniczej dla OSP Charbinowice
• 13 VII 2019 - odsłonięcie i poświęcenie kapliczki przy źródełku 

w lesie w Kraśniowie, gdzie erem miał św. Świerad. W kapliczce 
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umieszczona jest drewniana rzeźba Świętego
• 13 i 14 VII 2019 - XX jubileuszowy Świętokrzyski Młodzieżowy 

Championat Koni Małopolskich w Opatowcu
• 24 VIII 2019 - członkowie Stowarzyszenia „Wizna 1939” w okoli-

cach Krzczonowa odnaleźli fragmenty silnika Liberatora, który 
16 X 1944 r. rozbił się na polach wsi Kocina i Krzczonów

• XII 2019 - instalacja nitki gazu ziemnego w Senisławicach
• XII 2019 - zainstalowanie nowoczesnego oświetlenia ulicznego 

w Opatowcu
• X 2020 - otwarcie nowych boisk sportowych w gminie Opatowiec
• XII 2020 - budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Opatowiec 
• XII 2020 - ukazała się publikacja pt. Gmina Opatowiec.  

Dla Ciebie Polsko. 
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 Słowniczek	biograficzny	osób   
	 zasłużonych		dla	Opatowca	
	 i	ziemi	opatowieckiej
 ks.	Albert
   Syn Jana z Opatowca. Proboszcz parafii św. Mikołaja  
w Krakowie. Kanonik gnieźnieński w 1331 r. 

 św.	Andrzej	Świerad
   Według miejscowej tradycji urodził się ok. 980 r. w Opatowcu. 
Zwany też Żurawkiem.
   Pustelnik, Apostoł Ziemi Krakowskiej i Ziemi Śląskiej, 
Węgier i Słowacji. 
   Kronikarze i historycy nie są zgodni co do jego pochodzenia 
- jedni twierdzą, że miał pochodzenie wieśniacze, inni wywodzą 
go z rycerskiego rodu Ośmiorogów o zawołaniu Gierałt. Pustelnik  
w Tropiu koło Czchowa nad Dunajcem, gdzie do tej pory moż-
na oglądać miejsce jego wieloletniego pobytu i umartwiania się. 
Ok. 1022 r. udał się na Słowację, gdzie wstąpił do benedyktynów, 
przyjmując imię zakonne Andrzej. Jego towarzyszem i uczniem  
w pustelni był św. Benedykt męczennik (zm. w 1037). Kanonizowani 
w 1083 r. przez papieża Grzegorza VII. Wspomnienie liturgiczne 
św. Andrzeja Świerada przypada w Polsce na dzień 13 lipca, a na 
Słowacji na 17 lipca. Atrybutami św. Andrzeja Świerada są: dziupla, 
orzechy, łańcuch na biodrach lub w rękach.
   Na polanie w niewielkim lasku pomiędzy Opatowcem  
a Nowym Korczynem w Kraśniowie, w miejscu zwanym potocznie 
Wrzosy, znajduje się źródełko św. Andrzeja Świerada, z którego woda 
ma moc leczniczą, zwłaszcza w chorobach oczu. Według legendy 
miało dojść do dwóch cudów za wstawiennictwem św. Andrzeja 
Świerada na rzecz mieszczan opatowieckich w 1506 i 1572 r.
   Zmarł ok. 1034 r., jego relikwie znajdują się w katedrze  
w Nitrze na Słowacji. 
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 Biskupiec	Jan	albo	Jan	z	Opatowca,	biskup
   Ur. 1376 r. w Opatowcu. Pochodził z rodziny mieszczań-
skiej z Opatowca. Śluby zakonne złożył w konwencie zakonu OO. 
Dominikanów w Opatowcu. W 1405 został wybrany na przeora kra-
kowskiego zgromadzenia Dominikanów i prowadził wówczas spór 
z Dominikanami niemieckimi. W tym samym roku rozpoczął stu-
dia w Akademii Krakowskiej. W 1414 r. został prowincjałem polskiej 
prowincji Dominikanów. Był bliskim współpracownikiem i spo-
wiednikiem króla Władysława Jagiełły. W l. 1409-1410 brał udział 
w soborze w Pizie. W 1417 r. został biskupem chełmskim. Prowadził 
wieloletni spór z biskupem krakowskim Zbigniewem Oleśnickim  
o granice diecezji chełmskiej.   
   Zmarł 22 IV 1452 r. w Chełmie.

 Bolesław	II	Śmiały
   Ur. ok. 1041-1042 roku, syn księcia Kazimierza Odnowiciela  
i Dobroniegi, córki Włodzimierza I Wielkiego, wielkiego księ-
cia kijowskiego. W l. 1058-1076 książę Polski, w l. 1076-1079 król 
Polski. Prowadził liczne wojny na Rusi Kijowskiej, na Węgrzech  
i w Czechach. Uniezależnił się od Cesarstwa Niemieckiego. 
Zacieśnił stosunki z papieżem Grzegorzem VII. Za jego czasów po-
wstały opactwa Benedyktynów w Tyńcu, Mogilnie, Lubiniu, Płocku 
i Wrocławiu. Opactwo Benedyktynów w Tyńcu uposażył w 1077 lub 
1078 r. bogatą osadą targową, którą później nazwano Opatowiec.
   W 1079 r. doszło do tragicznego konfliktu króla z bisku-
pem krakowskim św. Stanisławem Szczepanowskim, który poniósł 
śmierć na Skałce w Krakowie. Wkrótce po śmierci biskupa król 
został wygnany z Polski na Węgry, gdzie zmarł lub został otruty. 
Istnieje też wiele wersji jego dalszych losów po wygnaniu z Polski. 
   Zmarł 2 lub 3 kwietnia 1081 lub 1082 r. na Węgrzech, miejsce 
pochowania nieznane, ale prawdopodobnie spoczywa w klasztorze 
w Tyńcu, jako jego fundator.  

 Bolesław	V	Wstydliwy
   Ur. 21 VI 1226 w Starym Korczynie, syn księcia Leszka Białego 
i księżniczki ruskiej Grzymisławy. Od 1232 r. książę sandomierski,  
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od 1243 książę krakowski. W polityce zagranicznej utrzymywał 
ścisły sojusz z Węgrami, umocniony małżeństwem z córką króla 
węgierskiego Beli - św. Kingą (Kunegundą). W polityce wewnętrznej 
księcia uwagę zwraca jego troska o rozwój miast. Prawa miejskie na 
prawie niemieckim otrzymało wówczas kilkanaście miast. W 1271 r. 
w kancelarii księcia Bolesława wydany został dokument zezwalają-
cy opatowi i klasztorowi tynieckiemu na lokację miasta Opatowca. 
Książę Bolesław nie zostawił męskiego potomka, wraz z żoną - św. 
Kingą, ślubował czystość w pożyciu małżeńskim. 
   Zmarł 7 XII 1279 r. w Krakowie, spoczywa w kościele 
Franciszkanów w Krakowie.

 von	Carosi	Jan	Filip
   Mineralog, dyrektor górnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, 
kapitan w regimencie hetmana litewskiego. Urodził się w 1744 r.  
w Rzymie. Studiował w Lipsku, a następnie pracował w Łużycach. 
W 1775 r. został członkiem Królewsko-Pruskiego Towarzystwa 
Miłośników Przyrody w Berlinie, a w 1786 r. członkiem kore-
spondentem Akademii Nauk w Petersburgu. W l. 1778-1780 
odbywał podróże po Polsce, prowadząc badania geologiczne oraz 
opisując stan górnictwa, hutnictwa i przemysłu metalowego, m.in. 
w regionie świętokrzyskim i na Ponidziu. Wyniki badań przedstawił  
w wydanej w Lipsku w 1781 i 1784 r. pracy pt. „Podróże  po polskich 
prowincjach, obserwacje mineralogiczne i inne dodatkowe opisy 
tych ziem”.
   W l. 1779-1786 mieszkał w Mogile pod Krakowem i kierował 
poszukiwaniami złóż soli w Krzesławicach. W 1787 r. został zaliczo-
ny w poczet szlachty Księstwa Siewierskiego. Zmarł w 1799 r. w Woli 
Wodyńskiej k. Siedlec.
   Dzieło von Carosiego zostało ponownie wydane w 2018 r. 
przez Muzeum Historii Kielc w ramach serii „Dzieje Karczówki  
w Kielcach w l. 1624-2024”.

 Halibski-Wilk	Tomasz
   Ur. 1840 r. Pochodził z Wileńszczyzny. Uczestnik powstania 
styczniowego 1863 r., walczył pod komendą Mariana Langiewicza 
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w bitwach pod Małogoszczą i Grochowiskami. W 1864 r. by unik-
nąć represji ze strony Rosjan osiadł w Woli Rogowskiej, zmienił 
nazwisko na Wilk i do końca życia pracował tam jako nauczyciel. 
Jego córka Katarzyna wyszła za Walentego Bajkę, syna Wawrzyńca, 
także uczestnika powstania styczniowego 1863 r. Zarówno Tomasz 
Halibski-Wilk jak i Wawrzyniec Bajka, to pradziadkowie obecnego 
burmistrza Opatowca - Sławomira Kowalczyka.

 Herman	z	Opatowca
   Ur. w Opatowcu. Szlachcic, początkowe nauki pobierał  
w szkole parafialnej w Opatowcu. Kanonik gnieźnieński, krakow-
ski, kruszwicki, kanonik sandomierski w latach 1325-1327, kanonik 
honorowy wiślicki, łęczycki i włocławski. W l. 1324-1340 wielkorząd-
ca podkrakowskiego Kleparza.
  Zmarł w 1359 r.

 Hińcza	(Henryk)	z	Rogowa	h.	Działosza
   Ur. ok. 1370 r. w Rogowie. Żonaty był z Ofką, mieli 5 dzieci: 
Hinczkę (Henryka), Jakuba zwanego Nadobnym (zm. 1431 r. ), Jana, 
Małgorzatę i Annę.
   Rycerz z Rogowa. Dość często występował jako Hinczka  
z Przemankowa, gdzie zlokalizowany był dwór królewski. W l. 
1393-1399 piastował urząd podskarbiego, początkowo nadwornego,  
a następnie koronnego. Po śmierci królowej Jadwigi wysłany został 
wraz z dwoma innymi panami małopolskimi po przyszłą żonę króla 
Władysława Jagiełły - Annę, hrabiankę cylejską. W 1404 r. otrzymał 
od króla w dożywocie zamek w Krzepicach w powiecie lelowskim. 
W 1410 r. w czasie bitwy pod Grunwaldem był członkiem straży 
królewskiej.  
   Zmarł przed 1416 r..

 Hińczka	(Henryk)	z	Rogowa	h.	Działosza
   Ur. 1410 r. w Rogowie, s. Hińczy z Rogowa i Ofki. Oż. z Dorotą  
z d. Koziegłowska h. Lis (1400-1489), małżeństwo bezdzietne.
   W 1427 r. przebywał na dworze Władysława Jagiełły, gdzie 
został oskarżony o romans z królową Sonką Olszańską. Osadzony  
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w więzieniu, podczas próby ucieczki schwytany i osadzony w dolnej 
wieży zamku w Chęcinach, a następnie uwolniony. W latach 30-tych 
XV w. związał się z ruchem husyckim kierowanym przez Spytka  
z Melsztyna. Opuścił go jednak przed decydującą walką i przeszedł 
na stronę przeciwną. W 1439 r. podczas bitwy pod Grotnikami do-
wodził wojskami atakującymi obóz husytów w zakolu Nidy.
   W 1440 r. towarzyszył Władysławowi Warneńczykowi  
w podróży na Węgry. W l. 1447-1460 pełnił funkcję podskarbiego 
koronnego, w l. 1443-1452 był kasztelanem rozpierskim. W l. 1445-
1473 w imieniu żony zarządzał zamkiem w Mirowie. W 1452 r. pełnił 
funkcję starosty nieszawskiego. Jako rycerz i dyplomata brał udział 
w wojnie trzynastoletniej, wg Jana Długosza brał udział w rokowa-
niach z Krzyżakami w 1455 r. i 1464 r. W 1457 r. towarzyszył w orszaku 
królowi Kazimierzowi w czasie wizyty w Gdańsku. Od 1453 r. był 
kasztelanem sieradzkim, a od 1460 r. kasztelanem sandomierskim, 
w 1466 został starostą krzepickim, a w 1472 r. starostą golubskim. 
Będąc potentatem finansowym poczynił wiele fundacji na rzecz 
kościoła: w 1459 r. rozpoczął budowę rodzinnego mauzoleum na 
Wawelu, w rodzinnym Rogowie ufundował drewniany kościół, 
wspierał budowę kościoła Bernardynów na Stradomiu w Krakowie, 
dla Bernardynek ufundował drewniany kościół św. Agnieszki,  
w 1466 r. utworzył w Krzepicach klasztor kanoników laterańskich,  
w Kole ufundował i uposażył kolegium mansjonarzy, wspierał szpi-
tale: św. Ducha w Krakowie, św. Jadwigi na Stradomiu.
   Majątek po nim odziedziczyły wnuki siostry Małgorzaty, 
synowie Jana Kobylańskiego h. Grzymała (zm. 1471 r. ), starosty brze-
skiego - Jan i Jakub Kobylański (zm. 1528 r.).       
   Zmarł 29 IX 1473 r.

 Hirszfeld	Ludwik
   Ur. 5 VIII 1884 r. w Warszawie, s. Stanisława i Jenny. Był żo-
naty z Hanną z d. Kasman (1884-22 II 1964 r.Wrocław), mieli córkę 
Marię (zm. w 1943 w Kamiennej, pochowana na cm. w Kocinie).
   Ukończył gimnazjum w Łodzi, w l. 1902-1904 studiował me-
dycynę w Wurzburgu, a w l. 1904-1907 w Berlinie, gdzie  uzyskał 
tytuł doktora medycyny. W l. 1907-1911 był asystentem w Instytucie 
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Badań Raka w Heidelbergu. Był wówczas współtwórcą mianowania 
czterech grup krwi jako 0,A,B i AB, co zostało uznane przez instytu-
cje międzynarodowe i stosowane jest do tej pory. W 1911 r. przeniósł 
się do Zurychu, gdzie w 1914 r. habilitował się. W czasie I wojny 
św. przebywał w Serbii, gdzie walczył z epidemią duru plamistego.  
W 1919 r. odkrył odczyn opadania krwinek w malarii. W 1920 r. wró-
cił do kraju. W l. 1921-1926 kierował w Warszawie Zakładem Badania 
Surowic. Był jednym z organizatorów i kierowników Państwowego 
Zakładu Higieny. W l. 1926-1939 był kierownikiem działu bakterio-
logii w Zakładzie Badania Surowic. Wydawał wówczas pismo pt. 
Medycyna Doświadczalna i Społeczna. Od 1936 r. wykładał na Wy-
dziale Farmacji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1931 r. Uniwersytet 
Warszawski nadał mu tytuł profesora tytularnego. 
   We wrześniu 1939 r. brał udział w obronie Warszawy.  
W 1941 r. przesiedlony został do getta warszawskiego, w 1943 r. wydo-
stał się z rodziną z getta i ukrywał się wraz z żoną i córką w dworze  
w Kamiennej pod obcym nazwiskiem. Pisał wówczas swą autobio-
grafię pt. Historia jednego życia.
   Od 1944 r. był prorektorem Uniwersytetu im. Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie. W 1945 r. przeniósł się do Wrocławia, 
gdzie zorganizował Wydział Lekarski Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W 1954 r. stworzył Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, 
gdzie był dyrektorem do śmierci. Był autorem blisko 400 prac na-
ukowych i podręczników akademickich. W 1954 r. był nominowany 
do Nagrody Nobla. Posiadał odznaczenia: Order Odrodzenia Polski 
3 kl. 
   Zmarł 7 III 1954 we Wrocławiu i został pochowany na cm. św. 
Wawrzyńca we Wrocławiu.

	 św.	Jakub	Starszy	Apostoł	
   Syn Zebedeusza i Salome, brat św. Jana Apostoła Ewangelisty. 
Rybak na Jeziorze Galilejskim. Jeden z 12 apostołów Jezusa 
Chrystusa. Wraz ze św. Piotrem należał do najbardziej zaufanych 
uczniów Jezusa. Był świadkiem przemienienia Jezusa i jego męki. 
W Europie czczony jest przede wszystkim jako patron podróż-
nych. W sztuce przedstawiany jest jako pielgrzym, jego atrybutami  
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są kij pielgrzymi, księga, muszla, miecz i torba. Najsłynniejszym 
jego sanktuarium jest Santiago de Compostela. Patron kościoła  
i parafii w Opatowcu. W liturgii wspominany jest 25 lipca. 
   Zginął śmiercią męczeńską, w 43 lub 44 r. ścięty mieczem za 
panowania Heroda Agryppy I, Jego relikwie znajdują się w Santiagi 
de Compostella w Hiszpanii (Galicja).

 Judyta Maria
   Ur. 9 IV 1047 r. w Rawennie, córka cesarza rzymskiego, kró-
la Niemiec i Italii - Henryka III Salickiego (1017-1056) i cesarzowej 
Agnieszki z Poitou (1025-1077). Rodzona siostra cesarza Henryka IV. 
Od 1058 r. żona króla węgierskiego Salomona (zm. po 1074 r.), a po 
jego śmierci druga żona polskiego księcia Władysława I Hermana 
(ślub w 1088 r.), któremu urodziła trzy córki. Miała najprawdopodob-
niej duży wpływ na życie polityczne kraju. Przypuszcza się, że była 
kochanką wojewody i komesa pałacowego na dworze Władysława 
Hermana – Sieciecha. Razem z nim Judyta Maria starała się odwlec 
od walki o władzę po ojcu pierworodnego księcia Zbigniewa.  
   Zmarła 14 III 1105 r. lub 1107 r. 

 Kazimierz	III	Wielki
   Ur. 30 IV 1310 r. w Kowalu (obecnie w powiecie włocławskim), s. 
Władysława Łokietka i Jadwigi Kaliskiej, córki ks. Bolesława Pobożnego. 
   Od 1333 r. król Polski, ostatni Piast na polskim tronie.  
Dbał o rozwój gospodarczy kraju. Lokował m.in. Skalbmierz  
w 1342 r., Wiślicę w 1345 r., Proszowice w 1358 r. Wybudował zamek  
w Nowym Mieście Korczynie. W 1355 r. odebrał Opatowiec klaszto-
rowi tynieckiemu, ale w 1363 r. zwrócił to miasto zakonnikom.
   W statutach wiślicko-piotrkowskich skodyfikował prawo 
Królestwa Polskiego. Powołał Sąd Wyższy prawa niemieckiego  
i sąd królewski sześciu miast. W 1364 r. utworzył w Krakowie uniwer-
sytet. Powiększył terytorium Królestwa przyłączając w 1340 r. Ruś 
Halicką z Lwowem. Rozwinął górnictwo soli. W 1370 r. umierający 
król wieziony był do Krakowa, spędził wtedy kilka dni w Opatowcu. 
W świadomości społecznej przetrwał przez wieki jako ten, który za-
stał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną.
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   Zmarł 5 XI 1370 r. w Krakowie, jego szczątki spoczęły  
w Katedrze Wawelskiej. 

	 Kazimierz	IV	Jagiellończyk
   Ur. 30 XI 1427 r. w Krakowie jako najmłodszy, trzeci syn 
Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej. 
   Od 1440 r.Wielki Książę Litewski, od 1447 r. król Polski.  
W wyniku wojny 13-letniej 1454-1466 z Krzyżakami zakończonej poko-
jem w Toruniu, Polska odzyskała Pomorze Gdańskie wraz z ujściem 
Wisły. Konsekwencją tego był szybki rozwój handlu. Wisłą spławia-
no głównie zboże, a także drewno i inne towary leśne, eksportowane 
do Europy Zachodniej. W wyniku tego procesu powstał port zbożo-
wy w Morsku, 6 X 1456 r. król potwierdził akt lokacyjny Opatowca  
z 1271 r. W 1474 r. zwołał do Opatowca zjazd szlachty małopolskiej 
dla ogłoszenia pospolitego ruszenia na wypadek wojny z Węgrami. 
W tym samym roku w Opatowcu król dał posłuchanie posłom we-
neckim i posłowi perskiemu. Kazimierz Jagiellończyk uważany jest 
za najwybitniejszego władcę Polski i Litwy.
   Zmarł 7 VI 1492 r. w Grodnie, jego szczątki spoczywają  
w Kaplicy Świętokrzyskiej na Wawelu. 

 św.	Kinga	(Kunegunda)
   Ur. 5 III 1234 r. w Ostrzyhomiu, córka króla węgierskiego Beli 
IV i Marii Laskariny, córki cesarza bizantyjskiego.
   Królewna węgierska, księżna sandomierska i krakowska, 
od 1246 żona polskiego władcy księcia Bolesława V Wstydliwego. 
Jej ulubionymi miejscami pobytu był Stary Korczyn, potem Nowe 
Miasto Korczyn i Stary Sącz, w ślubnej oprawie otrzymała kasz-
telanię korczyńską. Należały do niej cła w Wojniczu, Opatowcu  
i Nowym Mieście Korczynie. Z jej inicjatywy przybyli do Nowego 
Korczyna Franciszkanie. Założyła klasztor klarysek w Starym Sączu. 
Po śmierci męża została zakonnicą w tymże klasztorze. Według 
legendy zawdzięczamy jej odkrycie złóż soli w Wieliczce. Jej kult 
zatwierdzono w 1690 r. , a kanonizowana została przez papieża Jana 
Pawła II w Starym Sączu 16 czerwca 1999 r. 
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   Zmarła 24 VII 1292 r. w Starym Sączu, jej szczątki spoczywają  
w kaplicy tamtejszego klasztoru.

 Langiewicz	Marian	
   Ur. 5 VIII 1827 r. w Krotoszynie, s. lekarza wojskowego 
Wojciecha (poległ w 1831 r. podczas obrony Warszawy) i Eleonory  
z d. Kluczewska.
  Generał, dyktator powstania styczniowego 1863 r. Studiował 
matematykę na uniwersytecie we Wrocławiu. Podczas służby  
w armii pruskiej awansował do stopnia porucznika. Walczył  
w oddziałach Giuseppe Garibaldiego we Włoszech, zdobywając 
sobie duże uznanie włoskich generałów. Następnie był wykładow-
cą w polskiej szkole wojskowej w Genui. Po powrocie do kraju, po 
wybuchu powstania styczniowego objął stanowisko naczelnika 
wojskowego województwa sandomierskiego, a w marcu 1863 r. sto-
czywszy wiele bitew z Rosjanami, ogłosił się dyktatorem powstania. 
18 marca 1863 r. stoczył bitwę pod Grochowiskami koło Buska i na 
przeprawie wiślanej w Opatowcu udał się do Galicji, gdzie został 
aresztowany przez Austriaków i osadzony w więzieniu w Tarnowie. 
Po uwolnieniu tułał się po świecie, mieszkał m.in. w Szwajcarii,  
w Wiedniu i w Turcji.  
   Zmarł 10 V 1887 r. w Konstantynopolu, pochowany na tamtej-
szym cmentarzu angielskim Chaidar Pasza.

 Lehman	Jan	Krystian
   Ur. 1757 r. Inżynier wojskowy. W 1765 wszedł jako „drugi po-
rucznik” do korpusu pontonierów w armii Rzplitej. W 1775 r. jako 
major wojsk koronnych budował most w Warszawie.  W 1780 r. 
przewodniczył komisji lustrującej tamy austriackie na Dunajcu  
i Wiśle pod Opatowcem dla orzeczenia czy nie zagrażają polskiemu 
brzegowi Wisły. W wyniku tych prac sporządził mapę przedstawia-
jącą ujście Dunajca do Wisły. Umacniał brzeg Wisły w ekonomii 
kozienickiej. W 1792 r. tytułowany był pułkownikiem. W czasie po-
wstania kościuszkowskiego był komendantem młyna prochowego 
w Golędzinowie. Podobno awansował na generała.   
   Zmarł po 1815 r. w Warszawie.
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 Leszek	II	Czarny
   Ur. 1241 r., s. Kazimierza I kujawskiego Konradowica (1211-1267 
r. ) i Konstancji wrocławskiej, córki księcia Henryka II Pobożnego. 
Jego bratem przyrodnim był Władysław Łokietek. 
   Od 1261 książę sieradzki, od 1267 r. książę łęczycki, w l. 1273-1278 
książę inowrocławski, od 1279 r. książę krakowski i książę sandomier-
ski. W 1283 r. przyczynił się do założenia klasztoru Dominikanów  
w Opatowcu. W tym czasie znalazł się w konflikcie z biskupem kra-
kowskim Pawłem z Przemankowa. Kością niezgody była fundacją  
w Starym Sączu. Wdowa po Bolesławie Wstydliwym, księżna Kinga, 
założony przez siebie klasztor klarysek uposażyła otrzymaną 
przez męża ziemią sądecką. Leszek Czarny zatwierdził wprawdzie 
fundację, ale wkrótce rozpoczął z księżną spór o ziemię sądecką  
i kasztelanię korczyńską i biecką. Biskup Paweł opowiedział się po 
stronie księżnej Kingi. Po kilku latach doszło do ugody. 
   Zmarł 30 IX 1288 r. w Krakowie bezpotomnie, pochowany  
w Krakowie w kościele Dominikanów przy ul. Stolarskiej.

 Marek	z	Opatowca
   Żył w pierwszej połowie XV w., ur. w Opatowcu. 
Wykładowca metryki (wersologii) w Akademii Krakowskiej. Autor 
łacińskiego podręcznika wersyfikacji pt. Metrificale, odnalezionego  
w Bibliotece Cesarskiej w Petersburgu i wydanego drukiem przez 
Aleksandra Breucknera w 1892 r.

	 Mateusz(Maciej?)	
 Pierwszy znany ze źródeł mieszkaniec Opatowca to wójt 
Mateusz (Maciej?), który w 1317 r. otrzymał wójtowstwo Lublina.  
W tymże właśnie roku Lublin został lokowany. 

	 Mazaraki	Aleksander
   Ur. 1846 r. w Hebdowie, s. dziedzica dóbr Przecławka k. Piń-
czowa i powstańca listopadowego 1830-31 Franciszka Wincentego  
(3 I 1812 - 30 IV 1896 Przecławka) i Eleonory z Łagowskich (1816-1892). 
Rodzony brat Jana Newlina Mazarakiego (1840-1922). W 1870 r. oż.  
z Heleną Męcińską h. Poraj (Marusińską?) (1850-?), miał z nią dwo-
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je dzieci: Bogusława Piusa (1877 - 1942 Milanówek) oż. z Ireną z d. 
Wyganowska (1881-1946 Nawarzyce) i Aleksandrę (1871-1906 Koci-
na i tam pochowana ) za Stanisławem Bekiesz-Mroczkiewiczem de 
Korniath. Podczas powstania styczniowego 1863 r. walczył w pułku 
krakowskim jazdy, m.in. w Sosnowcu, pod Szklarami, Ociesękami. 
Do sierpnia 1863 r. w oddziale por. Aleksandra Morbitzera ps. Kosa 
(1836-1931), następnie w oddziale Zygmunta Chmieleńskiego (1835-
1863), gdzie awansował na porucznika. Po powstaniu styczniowym 
był właścicielem dóbr Kocina. Do 1917 r. sędzia pokoju w Opatowcu. 
   Na cmentarzu w Kocinie grób Mazarakich, zniszczony  
w czasie II wojny św., gdyż pełnił rolę magazynu broni, obecnie tyl-
ko tablica z błędnymi datami. Pierwotnie napisy informowały, że 
spoczywa tam Aleksandra z Mazarakich Bekiesz-Mroczkiewiczowa de 
Korniath 1870-1906) i Aleksander Newlin Mazaraki 1842-1918.  
  Zmarł 4 VII 1918 w Opatowcu, pochowany w Kocinie.

 Piłsudski	Józef	Klemens	h.	wł.
   Ur. 5 XII 1867 r. w Zułowie na Wileńszczyźnie, s. ziemian Józefa 
Wincentego (1833-1902) i Marii z d. Billewicz h. Mogiła (1842-1884).
  Działacz społeczny i niepodległościowy, mąż stanu, członek PPS 
i jej przywódca, twórca OB PPS w 1904 r. i POW w 1914 r. Od 1914 
Komendant I Brygady Legionów Polskich, we IX tr. przebywał przez 
wiele dni w Opatowcu. Od 11 XI 1918 r. Naczelny Wódz, W l. 1918-1922 
Naczelnik Państwa. Od 1920 Pierwszy Marszałek Polski. W l. 1926-28 
i 1930 dwukrotnie premier rządu RP.
   Zmarł 12 V 1935 r. w Warszawie, spoczywa w Katedrze 
Wawelskiej w Krakowie.

 Provana Prosper
   Piemontczyk z pochodzenia. W 1558 r. król Zygmunt August 
udzielił mu przywileju na prowadzenie poczty kursującej po-
między Krakowem a Wenecją. Poczta miała kursować za pomocą 
rozstawnych koni. Mogły z niej również korzystać osoby prywatne, 
mimo że koszty jej utrzymania ponosił monarcha. Provana szybko 
jednak wszedł w konflikt z rodziną Thurn-Taxisów, która kontrolo-
wała połączenia pocztowe w Austrii, na Węgrzech i we Włoszech. 
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Doprowadziło to do cofnięcia po czterech latach nadanego mu 
przywileju pocztowego. W latach 70-tych XVI w. był żupnikiem żup  
w Wieliczce, doprowadzając je do bajecznego wręcz rozwoju. 
Provana był właścicielem licznych dóbr ziemskich, m. in. w Rogowie 
koło Opatowca. 
   Zmarł w 1584 r.

 Sierakowski	Karol	Józef	h.	Prawdzic
   Ur. 1752 r. w Prusach, potomek rodziny braci polskich, był 
wyznania kalwińskiego. Generał artylerii WP, topograf i inżynier 
wojskowy. W 1776 r. prowadził demarkację granicy z Austrią i Rosją, 
m.in. w Opatowcu. Z tych prac pozostawił szereg map. W 1789 r. zo-
stał komendantem korpusu inżynierów koronnych. W 1790 r., wobec 
grożącej wojny prowadził rozpoznanie pogranicza nadwiślańskie-
go, m.in. w rejonie Opatowca. W czasie wojny polsko-rosyjskiej 1792 
kierował m.in. budową umocnień obozu Tadeusza Kościuszki pod 
Dubienką, za co otrzymał Order Virtuti Militari. W 1794 r. kierował 
budową umocnień Warszawy. Po klęsce powstania kościuszkow-
skiego pozostawał w niewoli rosyjskiej, skąd został zwolniony.  
W 1815 r. został dowódcą korpusu artylerii i inżynierii armii 
Królestwa Polskiego. 
   Zmarł 5 I 1820 r. w Kozienicach, pochowany na cmentarzu 
ewangelicko-reformowanym w Warszawie.

 Wojciech	z	Opatowca
   Żył w XIV w. Dyplomata króla Kazimierza Wielkiego, kanclerz 
dobrzyński, proboszcz w Bochni, dziekan w kapitule wrocławskiej, po-
seł króla Kazimierza Wielkiego do dworu papieskiego w Awinionie.  
W l. 1350-1351 udaremnił próbę wyłączenia diecezji wrocławskiej  
z metropolii gnieźnieńskiej i podporządkowania jej arcybiskupowi  
w Pradze.  
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 Postacie	współczesne

 Antos Jan
   Ur. 1916 r. w Opatowcu. Brał udział w Kampanii Wrześniowej 
1939 r. w obronie Warszawy w szeregach 36.PAL Rez. w stopniu ka-
prala, był tam ranny w szyję. Powrócił do domu, gdzie od I 1940 r.  
w ZWZ-AK pod ps. Karaś. Był łącznikiem i podoficerem gospodar-
czym w Placówce Orzech - Opatowiec.
   Zm. 1987 r. w Opatowcu i tam pochowany.

 Bacharz	Wacław		
   Ur. 19 V 1915 r. w Czyżowicach, s. rolników Tomasza i Ludwiki 
z d. Porada; rodzice pracowali w majątku Kobiela.
   Ukończył cztery klasy szkoły powszechnej i pomagał ojcu  
w prowadzeniu 1,5 ha gospodarstwa. W latach 1938-1939 odbywał 
zasadniczą służbę wojskową w 4.PP Leg. w Kielcach w stopniu star-
szego legionisty. Od 31 marca 1939 r. przydzielony na Westerplatte, 
walczył w składzie placówki Przystań. Do 1945 r., przebywał w nie-
woli niemieckiej w stalagu I A, pracując w okolicznych majątkach 
ziemskich. Po wojnie, wiosną 1945 r. wrócił do domu, wiosną 1945 r. 
ożenił się, osiadł w gospodarstwie teściów w Kobieli, gdzie mieszkał 
do śmierci. Miał troje dzieci: Krystynę (1946 r.), Ryszarda (1948 r.) i 
Henryka (1952 r.).
   W 1971 r. wstąpił do ZBoWiD (nr legitymacji 24991). W grud-
niu 1989 r. pośmiertnie awansowany do stopnia podporucznika. 
Posiadał odznaczenia: Order Virtuti Militari 5 kl. (nr E 6895). Posiadał 
też Odznakę Grunwaldzką (1960), Brązowy Medal Zasłużonym na 
Polu Chwały (1960 r.), Medal za Wrzesień 1939 r. (1982 r.), Odznakę 
za Zasługi dla Miasta Gdańska (1984 r.). 
   Zmarł 26 IV 1988 r. w Kobieli, pochowany w Rogowie.

 Bajka	Stanisław
     Ur. 23 III 1903 r. w Rogowie, s. Walentego, wójta w Opatowcu. 
Ukończył szkołę powszechną w Nowym Korczynie, Szkołę Ogrodniczą 
w Tarnowie i Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Warszawie. 
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Nauczyciel w Piotrkowicach k. Bejsc (1929 – 1945). Absolwent Szkoły 
Podchorążych Piechoty Rezerwy w Gródku Jagiellońskim. W 1939 r. 
zmobilizowany do Wojska Polskiego, walczył w 16. Pułku Piechoty. 
W okresie okupacji niemieckiej nauczyciel tajnego nauczania.  
W konspiracji BCh – AK, ps. Strwiąż. Kierownik TON w gminie Bejsce. 
Przewodniczący Gminnej Komisji Oświaty i Kultury w Bejscach.
  Od 1945 r. kierownik Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Żeromskiego w Czyżowicach, gdzie w 1966 r. wzniósł nowy bu-
dynek szkolny. Po wojnie represjonowany, aresztowany, siedział  
w więzieniu w Pińczowie. Miłośnik historii, pasjonat – archeolog, 
kolekcjoner starożytności regionalnych, bibliofil. Posiadał odzna-
czenia: Order Odrodzenia Polski 5 kl., Zasłużony dla Kielecczyzny, 
Złota Odznaka ZNP.
   Ożeniony był z Władysławą (1913 r. Stanisławów - 2010 r.  
Kraków), nauczycielką, instruktorką harcerstwa, mieli 2 synów: 
Janusza (1939-2001) i Zbigniewa (ur. 1944 r.), dziennikarza, wykła-
dowcę na UJ, autora monografii pt. Bejsce. 1000 lat historii. 
   Stanisław Bajka zmarł 24 VIII 1993 r., pochowany na cmenta-
rzu w Rogowie.

	 Baran	Stanisław
   Ur. 27 III 1907 r.. Nauczyciel w Opatowcu. W 1938 r. ukończył 
Szkołę Podchorążych Artylerii, podporucznik rez. art., przydzielony 
do 3.PAL w Zamościu. Walczył we Wrześniu 1939 r. Podczas okupa-
cji oficer wyszkolenia Placówki AK Opatowiec. Nauczyciel tajnego 
nauczania. Członek grupy nasłuchowej dr. Władysława Madeja 
w Opatowcu. Zastępca dowódcy 1 kompanii IV batalionu w 120.
PP AK. Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej. Po wojnie mieszkał  
w Opatowcu, gdzie zmarł. 

 Bellert	Józef	Stanisław	Ferdynand
   Ur. 19 III 1887 r. w Samsonowie pow. kielecki, syn pułkownika 
armii rosyjskiej Aleksandra i Jadwigi z d. Zarembska. Podjął stu-
dia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego i w 1912 r. 
otrzymał absolutorium. 
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   Równocześnie uczestniczył w pracach niepodległościowych. 
Od grudnia 1909 r. należał do Związku Walki Czynnej, a później 
także do Związku Strzeleckiego. Używał wówczas pseudonimów 
Eges i Jacek. Po ogłoszeniu mobilizacji strzeleckiej 3 sierpnia 1914 r. 
wstąpił do oddziału Józefa Piłsudskiego. Od 6 sierpnia do 13 paź-
dziernika 1914 r. jako sierżant był zastępcą  lekarza I Batalionu, 
a potem (13 X 1914 r.- 1 V 1915 r.) lekarzem kompanii saperów  
w 1.PP LP i I Brygady LP. 17 IV 1915 r. uzyskał na UJ dyplom leka-
rza. 3 V tr. awansował na ppor.lekarza. Od 4 V do 25 XI 1915 r. służył  
w zakładzie sanitarnym I Brygady LP, a następnie do 14 stycznia 1916 
r. był lekarzem VI Batalionu, a do 21 VI tr. lekarzem V Batalionu. 
 W 1917 r. rozpoczął pracę jako lekarz miejski w Chęcinach.  
Służył w WP jako ordynator oddziału chirurgicznego w Szpitalu 
Okręgowym w Kielcach. 24 IX 1920 r. został mianowany kapita-
nem, a 10 X tr. objął funkcję kierownika wyszkolenia sanitarnego 
w Kompanii Zapasowej Sanitarnej Nr 4 w Łodzi. Powróciwszy do 
Chęcin pracował tam do 3 II 1925 r. Następnie do stycznia 1932 r. był 
dyrektorem szpitala powiatowego w Pińczowie. Był jednym z ini-
cjatorów budowy Pomnika Zwycięstwa Legionów w Czarkowach 
i przewodniczącym budowy Szkoły im. Józefa Piłsudskiego  
w Winiarach. Brał udział w walkach wrześniowych. Natychmiast po 
wyzwoleniu KL Auschwitz zorganizował tam szpital PCK dla 4800 
chorych i był kierownikiem tego szpitala. Następnie do 31 I 1951 r. 
był dyrektorem szpitala św. Łazarza w Krakowie. Zmarł 25 IV 1970 r. 
w Warszawie, pochowany został na cmentarzu Powązkowskim. 
   Płk Bellert był odznaczony Krzyżem Niepodległości, 
Orderem Odrodzenia Polski 4 kl., Krzyżem Walecznych x 2 oraz 
Złotym Krzyżem Zasługi.  

 Bezak Jan
   Ur. 24 XII 1908 r. w Kamiennej. Walczył we Wrześniu 1939 r., 
po 17 IX 1939 dostał się do niewoli sowieckiej, pracował w łagrach.  
Od 1941 r. w Armii gen. Andersa, potem w II Korpusie Polskim, wal-
czył pod Monte Cassino w stopniu starszego strzelca. 
   Zmarł 12 V 1944 r., poległ w bitwie pod Monte Cassino i tam 
też został pochowany.

Słowniczek biograficzny



262

 Bicz Kazimierz
   Ur. w Kocinie. Walczył we Wrześniu 1939 r., po 17 IX 1939 r.  
dostał się do niewoli sowieckiej, przebywał w łagrach. Od 1941 r. 
w Armii gen. Andersa, potem w II Korpusie Polskim, walczył pod 
Monte Cassino. Po wojnie wyemigrował do Argentyny.
   Zmarł w Argentynie i tam został pochowany.

	 Brodko	Stanisław
   Ur. 3 V 1918  r. w Wyszogrodzie, s. Tomasz i Marianny.
Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, dłu-
goletni nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Opolu. Współautor 
wielu publikacji o charakterze historycznym, w tym Kroniki Rogowa.
   Zmarł 17 VII 2002 r. w Busku Zdroju, pochowany na cmenta-
rzu w Rogowie.

 Brodko	Władysław
   Ur. 1903 w Wyszogrodzie, s. Tomasza i Marianny.  
Pracował we własnym gospodarstwie rolnym w Wyszogrodzie.  
Był autorem pamiętników, kroniki rodzinnej i wielu artykułów 
prasowych na łamach prasy lokalnej.
   Zmarł 25 IV 1996 r., pochowany na cmentarzu w Rogowie. 

 Budzyński	Eugeniusz	Sylwester
   Ur. 14 I 1893 w majątku Kobiela, syn Eugeniusza i Leokadii 
z d. Łapinkiewicz. Brat mgr. Kazimierza Budzyńskiego (1886 
Przemyków - 1955 Busko), właściciela apteki w Busku. Oż. z Ireną  
z d. Foltańska, mieli s. Witolda. 
   Ukończył studia medyczne. Żołnierz Legionów Polskich, 
od XI 1918 w WP, walczył na wojnie bolszewickiej 1920 r. W 1920 
r.  ordynator szpitali polowych. Od 1930 r. naczelny lekarz uzdro-
wiska Busko Zdrój. W sierpniu 1939 r. zmobilizowany do WP, po 
17 IX 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, przebywał w obozie  
w Kozielsku. Posiadał Złoty Krzyż Zasługi. W listopadzie 2007 r. 
pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika. 
   Zmarł w IV 1940 r. w Katyniu, zamordowany przez sowietów.
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 Cabaj	Józef
   Ur. 15 IX 1923 Stary Korczyn w gminie Opatowiec, s. Józefa  
i Józefy z d. Pietrzyk.
   Pasjonat historyk, nazywany chodzącą encyklopedią 
Nowego i Starego Korczyna. Absolwent gimnazjum w Tarnowie, 
Wyższej Szkoły Rolniczej i Akademii Wychowania Fizycznego  
w Krakowie, posiadał ukończone dwa fakultety. W czasie okupa-
cji żołnierz Armii Krajowej ps. „Brzytwa”. Po wojnie nauczyciel  
w szkołach rolniczych w Czarkowach i Nowym Korczynie. Kapitan 
rezerwy. Honorowy prezes OSP Gminy Nowy Korczyn, prezes OSP 
w Starym Korczynie. W l. 1989-1992 przewodniczący Komitetu 
Odbudowy Pomnika Zwycięstwa Legionów w Czarkowach nad 
Nidą.  
   Zmarł 20 XII 2003 r. w Starym Korczynie i tam pochowany.

 ks.	Charzewski	Bolesław
   Ur. 11 stycznia 1909 roku w Opatowcu nad Wisłą. Syn Jana  
i Honoraty z d. Orłowska. Ukończył szkołę powszechną w Opatowcu. 
Od 1922 r. kontynuował naukę w II Państwowym Gimnazjum im. 
Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie, gdzie uzyskał świadec-
two dojrzałości w 1930 r. Studia filozoficzno-teologiczne odbył  
w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach w latach 1931-1936. 
6 czerwca 1936 r. z rąk bp Augustyna Łosińskiego przyjął święce-
nia kapłańskie. Jako neoprezbiter pracował w Stopnicy. W 1937 r. 
został przeniesiony do Chmielnika, skąd następnego roku skiero-
wano go do Sławkowa. 1 lutego 1939 rozpoczął pracę duszpasterską 
jako wikary w Bielinach. 27 sierpnia 1939 r. został zmobilizowany  
i brał udział w wojnie obronnej. Był kapelanem obrony Kowla.  
Po przegranej kampanii powrócił do Bielin. 13 kwietnia 1941 r. został 
tam aresztowany przez Gestapo. Jego uwięzienie związane było ze 
sprawą ukrycia w obrębie kościoła karabinu rkm.  Na skutek do-
nosu Stanisława Okólskiego (współpracującego z agentem Gestapo  
F. Wittkiem) żandarmi kieleccy dokonali aresztowania 14 osób  
z Bielin, w tym ks. Bolesława Charzewskiego i proboszcza parafii  
w Bielinach ks. Feliksa Nowackiego. Po krótkich badaniach wszyst-
kich umieszczono w więzieniu kieleckim. 23 maja 1941 r. ksiądz został 

Słowniczek biograficzny



264

wysłany w transporcie do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. 
Dostał numer 15853.
   5 czerwca 1941 r. został przewieziony do obozu w Dachau  
(nr 30280). Chociaż chorował na malarię przeżył obóz i 29 kwietnia 
1945 r. odzyskał wolność. Po opuszczeniu obozu został zmobilizowa-
ny i przydzielony na kapelana przy II Korpusie Wojska Polskiego. 
Pełnił obowiązki kapelana przy Centrum Wyszkolenia Oficerów we 
Włoszech, skąd został przeniesiony do Anglii jako kapelan obozu 
oficerskiego. Po demobilizacji w 1949 r. objął opieką duszpaster-
ską Polaków osiedlających się w Walii. Zamieszkał w Lampeter. 
25 stycznia 1967 został przydzielony do posługi duszpasterskiej  
w Leicester.15 października 1971 został kapelanem papieża Pawła VI. 
   Zmarł 6 lipca 1980 roku w Lampeter. Pochowany został  
w Opatowcu.

 Charzewski	Mieczysław
   Ur. 21 X 1921 r. w Opatowcu. Rolnik, poeta ludowy, żył i two-
rzył w Opatowcu.
  Autor około 500 wierszy opowiadającycho życiu 
wsi i jej mieszkańców, a także wiele utworów refleksyjnych  
i okolicznościowych.
   Zmarł w 2002 r. w Opatowcu i tam został pochowany.

 Cugowska-Mączyńska	Maria
   Ur. 22 V 1932 r. w Opatowcu, c. Stanisława i Rozalii  
z d. Plucińska. Łuczniczka, olimpijka z Igrzysk Olimpijskich  
w Monachium. W swym środowisku nazywana jest Robin Hoodem 
w spódnicy. W latach 1953-1979 uprawiała łucznictwo w klubach 
Sparta i Energetyka w Krakowie, Łączność i Marymont w Warszawie. 
W 1951 r. ukończyła Liceum Administracyjno-Gospodarcze w Kra-
kowie. Jest mężatką, ma syna Jacka (1963 r.), mieszka w Warszawie.
   Osiągnięcia sportowe: 1955 r. – brązowy medal Mistrzostw 
Świata w Helsinkach (wielobój drużynowy); 1955 r. – brązowy medal 
Mistrzostw Świata w Helsinkach (trójbój długodystansowy, drużyno-
wo); 1955 r. – brązowy medal Mistrzostw Świata w Helsinkach (trójbój 
krótkodystansowy, drużynowo); 1956 r.– złoty medal Mistrzostw Polski 
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(wielobój indywidualny); 1957 r.– brązowy medal Mistrzostw Świata 
w Pradze (2x70 m); 1958 r. – złoty medal Mistrzostw Polski (wie-
lobój indywidualny); 1959 r.– srebrny medal Mistrzostw Świata  
w Sztokholmie (2x50 m); 1959 r.– złoty medal Mistrzostw Świata  
w Sztokholmie (2x60 m); 1965 r.– złoty medal Mistrzostw Polski (wie-
lobój indywidualny); 1967 r.– złoty medal Mistrzostw Polski (wielobój 
indywidualny); 1967 r.– złoty medal Mistrzostw Świata w Amersfoort 
(indywidualnie); 1967 r.– złoty medal Mistrzostw Świata w Amersfoort 
(drużynowo, razem z Zofią Piskorek i Ireną Szydłowską; 1967 r.– zło-
ty medal Mistrzostw Świata w Amersfoort (2x50 m); 1967 r.– złoty 
medal Mistrzostw Świata w Amersfoort (2x70 m); 1968 r.– złoty me-
dal Mistrzostw Europy w Reutte (indywidualnie); 1968 r. – złoty 
medal Mistrzostw Europy w Reutte (drużynowo); 1968 r.– srebrny 
medal Mistrzostw Europy w Reutte (60 m); 1968 r. – srebrny medal 
Mistrzostw Europy w Reutte (70 m); 1969 r. – złoty medal Mistrzostw 
Polski (wielobój indywidualny); 1969 r.– brązowy medal Mistrzostw 
Świata (drużynowo); 1970 r.– srebrny medal Mistrzostw Europy  
w Hradcu Králové (drużynowo); 1970 r.– brązowy medal Mistrzostw 
Europy w Hradcu Králové (30 m); 1971 r.– złoty medal Mistrzostw 
Świata w Yorku (drużynowo, razem z Ireną Szydłowską i Jadwigą 
Wilejto; 1971 r.– brązowy medal Mistrzostw Świata w Yorku (2x60 m); 
1971  r.– brązowy medal Mistrzostw Świata w Yorku (indywidualnie);  
1971 – złoty medal Mistrzostw Świata w Yorku (2x70 m); 1972 r.– złoty 
medal Mistrzostw Polski (wielobój indywidualny); 1972 r.– 6. miejsce 
podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium (4-bój indywidualny); 
1974 r.– złoty medal Mistrzostw Europy (30 m).
    Dziewięciokrotnie ustanawiała rekordy świata.
    Odznaczenia i nagrody: 
    1955 r. – Mistrzyni Sportu; 1968 r.– Zasłużona Mistrzyni Sportu; 
Złoty Medal Za Wybitne Osiągnięcia Sportowe (otrzymała go trzy razy); 
dyplom honorowy Fair-Play; w Plebiscycie Przeglądu Sportowego w 
1967 r. zajęła 7. miejsce.

 Cugowski	Stanisław
   Ur. 1897 r. w Pińczowie. Oż. dwukrotnie: 1 voto z Rozalią  
z Plucińskich, mieli 3 dzieci, w tym sławną łuczniczkę Marię Cugowską-
Mączyńską; 2 voto z Julią z Garbusińskich, mieli 2 córki. Uczestnik 
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Kampanii Wrześniowej 1939 r., dostał się do niewoli niemieckiej  
w Brześciu n. Bugiem. Zwolniony, wrócił do Opatowca i pracował tu 
jako organista, także po wojnie. Założyciel i dyrygent chóru parafialne-
go w Opatowcu.
   Od początku lat 20-tych XX w. organista w Opatowcu.
   Zmarł w 1967 r. w Opatowcu.

 Domagała	Jan	
   Ur. 30 XII 1907 r. w Kocinie. Absolwent Seminarium 
Nauczycielskiego i Wyższych Kursów Nauczycielskich. Nauczyciel sz-
kół powszechnych w Sypowie, Czyżowicach i Prokocicach. Uczestnik 
Kampanii Wrześniowej 1939 r. Potem w konspiracji ZWZ – AK ps. 
Jowisz. Kierownik Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w gminie 
Dobiesławice. Przewodniczący Gminnej Komisji Oświaty i Kultury  
w gminie Dobiesławice. Działacz Stronnictwa Ludowego Roch, prze-
wodniczył też gminnej trójce politycznej. Aresztowany w Miernowie 22 
IV 1944 r., wywieziony do obozu, zbiegł z transportu. Po wojnie pracował 
w szkolnictwie w Wieliczce.

 Dybała	Jan
   Ur. 1918 r. w Piotrkowicach. Mieszkał w Urzutach. Przed wojną  
w ZMW Wici. Od 1942 r. w BCh ps. Gruszka. Brał udział w akcji zbrojnej na 
posterunek żandarmerii w Nowym Korczynie 25 VII 1944 r. Po wojnie pra-
cował jako weterynarz. Współzałożyciel Kółka Rolniczego w Ławach. Zm.?

 Dybała	Zygmunt
   Ur. 21 VI 1934 r. w Brodach. Absolwent Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Krakowie. W l. 1963-1966 podinspektor Wydziału 
Oświaty i Kultury PPRN w Kazimierzy Wielkiej. W l. 1968-1990 dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Opatowcu. Przyjaciel harcerstwa, 
współorganizator zlotów ZHP w 1985 i 1986 r. W l. 1973-1975 i 1984-1990 
przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Opatowcu. Odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem 
Zasługi i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.
   Zmarł 13 IX 2020 r., pochowany w Opatowcu.
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 Fitko	Remigiusz
   Ur. 8 XII 1925 r. w Kocinie, syn Józefa organisty w Kocinie. 
Podczas okupacji uczył się na tajnych kompletach oraz w Technikum 
Rolniczym w Czernichowie. Od 1945 r. kształcił się w SGGW  
w Warszawie, a następnie w 1950 r. ukończył Wydział Weterynaryjny 
Uniwersytetu Warszawskiego z dyplomem lekarza wet. Był asy-
stentem na Wydziale Weterynarii. Uzyskał roczne stypendium 
Fundacji Rockefellera w Montrealu w Kanadzie. Profesor nadzwy-
czajny (1972 r.), potem profesor zwyczajny (1979 r.) w Wyższej Szkole 
Rolniczej (potem w Akademii Rolniczo-Technicznej) w Olsztynie, 
pracował tam do 1991 r., m.in. jako dziekan Wydziału Weterynarii. 
Autor wielu prac naukowych, współautor podręczników i skryp-
tów akademickich. Blisko związany ze swoją wsią rodzinną Kociną,  
w 1964 zorganizował zjazd kociniaków, a w 1997 r. uroczystość nada-
nia Kocinie herbu Grabie, napisał i w 1998 r. opublikował własnym 
sumptem Historię społeczno-gospodarczą wsi Kocina.
   Zmarł w 2004 r. w Olsztynie.

 Fortuna Jan
   Ur. 1887 r. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego  
w Jędrzejowie. Nauczyciel w szkołach powszechnych w Pińczowie 
i w Kocinie. W 1923 r. założyciel i pierwszy prezes OSP w Kocinie. 
Podczas okupacji niemieckiej nauczyciel tajnego nauczania. Po woj-
nie mieszkał i pracował w Kocinie. 

 Garbusiński	Kazimierz
   Ur. 25 II 1883 r. w Opatowcu, s. Jana (1850-?) i Katarzyny  
z Bujakowskich (1850-?), muzyk, kompozytor, pedagog. Jego pierw-
szym nauczycielem muzyki był brat Piotr. W latach 1898 -1902 
zajmował się tajnym kolportowaniem literatury polskiej z Krakowa 
do zaboru rosyjskiego. W 1903 r. udał się do Warszawy, gdzie został 
uczniem znanego kompozytora Zygmunta Noskowskiego.
 W latach 1904 -1908 studiował muzykę organową  
w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie, któ-
rego dyrektorem i profesoerm był Władysław Żeleński. 26 VI 
1908 r. uzyskał dyplom Konserwatorium z wynikiem celującym. 
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Uczył się także u wybitnego kompozytora i dyrygenta Feliksa 
Nowowiejskiego. W 1909 r. Garbusiński rozpoczął działalność pe-
dagogiczną ucząc w państwowych gimnazjach krakowskich oraz  
u o. Pijarów. Został także organistą w Kościele św. Andrzeja.  
W 1915 r. przy kolegiacie akademickiej św Anny w Krakowie zor-
ganizował chór mieszany, został także organistą tej świątyni.  
W 1919 r. chór przekształcił się w Towarzystwo Oratoryjne, które-
go prezesem został Karol Hubert Rostworowski - znany dramaturg 
i poeta. W 1925 r. otrzymał dyplom nadany przez Ministerstwo Wy-
znań Religijnych i Oświecenie Publicznego potwierdzający jego 
kwalifikacje zawodowe uprawniające do nauczania muzyki i śpie-
wu w szkołach średnich i seminariach nauczycielskich. W 1928 r. 
został mianowany profesorem Konserwatorium Krakowskiego. W l. 
1939  - 1945 organista w kościele św. Anny w Krakowie. Tworzył mu-
zykę religijną, oratoria, hymny, kantaty, pieśni, opracowania ok. stu 
kolęd, preludia na organy. Autor podręczników szkolnych i akade-
mickich. Skomponował m.in. Mszę do św. Anny, Mszę ku czci św. Jana 
Kantego,  Kantatę Wielkanocną,  Hymn ku czci Piotra Skargi i Siedem 
słów Chrystusa na Krzyżu. Skomponował około 500 utworów.
   Zmarł 29 VI 1945 r. w Krakowie, pochowany na cm. 
Rakowickim, kw. XIVA-11-31.
 Po śmierci K. Garbusińskiego znany kompozytor, dyrygent i 
krytyk muzyczny Jan Maklakiewicz w Dzienniku Polskim z dnia 20 
VIII 1945 r. napisał: Garbusińskiego można zaliczyć do plejady chlubnych 
pionierów, upowszechniających szeroko naszą muzykę. Nazwisko jego 
stoi obok takich ludzi jak Maszyński, Niewiadomski, Wallek Walewski, 
ks. Gieburowski, Nowowiejski, Kozura, Lechoń... Wychował całe poko-
lenia dobrych muzyków, dyrygentów i wirtuozów organowych: Geiger, 
Kozak, Kisza, Mastela i wielu innych.
 Garbusiński miał trzech braci: Wincentego, Piotra i Feliksa. 10 
Listopada 1909 r. poślubił Wiktorię Sękara. W rodzinie Kazimierza i 
Wiktorii przyszły na śwat cztery córki: Zofia (1910 r.), Jadwiga(1911 r.), 
Maria(1914 r.) i Wanda(1920 r.). Zofia i Wanda kontynuowały naukę 
muzyki w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie. 
Najmłodsza córka Wanda zmarła (tragicznie) w wieku 15 lat. 
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 Jadwiga (1911-2004) po odobyciu studiów wf wyszła za 
Zbigniewa Węglarza(1914-2007 Kraków, poch cm. Rakowicki) ofice-
ra Mar. Wojennej na ORP Burza, w czasie wojny na ORP Błyskawica 
i ORP Piorun, uczestnika bitwy o Narwik. Po wojnie w l. 1948-
1950 w st. komandora ppor. d-ca Błyskawicy, następnie uwięziony.  
Po zwolniniu kapitan statków handlowych w Indonezji i USA.
 Starszy brat K. Garbusińskiego Feliks miał dwoje dzie-
ci: Władysława i Julię. Jego żona Teresa była jedną z ofiar 
pacyfikacji Opatowca w 1944 r. Władysław był wysokim urzędni-
kiem w ministerstwie w Warszawie. Córka Julia wyszła za mąż za 
Stanisława Cugowskiego (organistę założyciela chóru parafialnego  
w Opatowcu), ojca słynnej mistrzyni Polski i świata w łucznictwie 
Marii Cugowskiej, po mężu Mączyńskiej.  

 Gąsiorowska	Anna	
   Ur. 25 IX 1906 r. w Tarnowie, c. Wojciecha. Ukończyła 
Seminarium Nauczycielskie w Tarnowie. Nauczycielka w szko-
łach powszechnych w Pińczowie i od lat 30-tych w Opatowcu.  
Podczas okupacji niemieckiej nauczycielka tajnego nauczania  
w Opatowcu. Po wojnie mieszkała i pracowała jako nauczycielka  
w Opatowcu.
   Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi
  Zmarła w Opatowcu w 1992 r. i tam pochowana.

	 Gąsiorowska	Zofia
   Ur. 1903 r.  w Tarnowie, c. Wojciecha. Absolwentka Seminarium 
Nauczycielskiego i Wyższych Kursów Naukowych. Nauczycielka 
w szkołach powszechnych w Sokolinie, Górach Pińczowskich  
i w Kazimierzy Wielkiej. Podczas okupacji niemieckiej nauczycielka 
tajnego nauczania w Opatowcu. 
   W 1940 r. aresztowana przez gestapo w łapance ulicznej  
w Sandomierzu i przez 15 miesięcy była więziona w obozie koncen-
tracyjnym w Ravensbruck. Po wojnie nauczycielka w Opatowcu  
i urzędniczka Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach.
   Zmarła i pochowana w Opatowcu.
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 Gruchała	Józef
   Ur. 1911 r. w Kocinie. Walczył w Kampanii Wrześniowej 1939 r., 
następnie przez Bałkany przedostał się na Bliski Wschód, gdzie 
wstąpił do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich i walczył 
w obronie Tobruku, gdzie był ranny, następnie żołnierz 1.Brygady 
Strzelców Karpackich, walczył pod Monte Cassino. Po wojnie wyje-
chał do Kanady i tam osiadł.
   Zmarł w Toronto i tam pochowany.

 Grudzień	Jan
   Ur. 1899 r. w Rogowie. Członek drużyny skautów w Opatowcu. 
Walczył w wojnie bolszewickiej 1920 r. Od 1941  r. w ZWZ-AK.

 Hadroń	Kazimierz
     Ur. w Trębaczowie. Walczył we Wrześniu 1939 r., dostał się 
do niewoli sowieckiej. Od 1941 r. w Armii gen. Andersa, następnie 
w II Korpusie Polskim, - w 11 Batalionie Łączności. Walczył pod 
Monte Cassino. Posiadał odznaczenia brytyjskie: Gwiazda 1939-
1945, Gwiazda Italii. Po wojnie wrócił do kraju, rolnik, mieszkał  
w Trębaczowie, gdzie zmarł.

 Jachna Stanisław.	
   Ur.23 IV 1935 r. w Kobieli. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Krakowie w 1967 r. W l. 1960-1980 agronom w gminie Opatowiec. 
Działacz ruchu ludowego, przez okres 20 lat był gminnym prezesem 
ZSL/PSL. Prowadził własne gospodarstwo rolne w Ksanach. W 1989 
r współinicjator budowy Pomnika Trzech Żołnierzy w Ksanach,  
a w l. 1989-1992 członek Komitetu Odbudowy Pomnika Zwycięstwa 
Legionów w Czarkowach nad Nidą. Odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Za Zasługi dla 
Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa i Odznaką Honorową 
Zasłużonego dla Rolnictwa. 
   Zmarł w 2019 r., pochowany w Opatowcu.

 Janowski	Wojciech
   Ur. 1957 r. Hodowca koni, pedagog, samorządowiec, spo-
łecznik. Właściciel Stadniny Koni Arabskich Wrzos w Ksanach. 
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Nauczał w Szkole Przysposobienia Rolniczego w Opatowcu  
i w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. Pomysłodawca 
i inicjator Świętokrzyskiego Młodzieżowego Czempionatu Koni 
Małopolskich w Opatowcu. Ostatnio był prezesem Spółki Giełda 
Rolna Ek-Rol w Proszowicach. 
   Zmarł 28 VI 2017 r., pochowany w Opatowcu.

 Kasza Tomasz
  Ur. 1913 r. w Opatowcu. Od 1944 r. w AK pod ps. Tęcza. 
Magazynier broni, sanitariusz, 29 VII 1944 r. walczył w obronie 
Opatowca. Po wojnie działacz OSP w Opatowcu. 

 Kowalski	Henryk
   Ur. 1922 r. w Strożyskach. Walczył we Wrześniu 1939 r., po 17 
IX 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej. Od 1941 r. w Armii gen. 
Andersa, potem II Korpusie Polskim. Walczył pod Monte Cassino 
jako strzelec w III batalionie ckm w 3. Dywizji Strzelców Karpackich. 
Zmarł 18 V 1994 r., pochowany w Opatowcu.

 Kozera	Gotfryd	Stanisław
   Ur. 6 XI 1928 r. w Chwalibogowicach, s. rolników Aleksandra  
i Ewy z d. Maskelan, którzy w 1927 r. przekazali kilka arów swej zie-
mi z przeznaczeniem na cmentarz legionowy w Żukowicach. W 1952 
oż. z Wieńczysławą z d. Bystrzycka (1927 Przemyśl - 2018 Kraków, 
pochowana na cm. Salwatorskim), profesorem genetykiem roślin, 
mieli 2 synów: Przemysława i Michała.
   Absolwent gimnazjum w Pińczowie i liceum w Krakowie.  
W 1951 r. ukończył studia rolnicze w Krakowie i w 1953 r. we 
Wrocławiu. Pracownik naukowy - docent - Wyższej Szkoły Rolniczej 
we Wrocławiu, a później Akademii Rolniczej w Krakowie. W l. 1958-
1969 prodziekan Wydziału Ogrodniczego, w l. 1969-1971 prorektor 
i pierwszy zastępca rektora Akademii Rolniczej w Krakowie. W l. 
1973-1991 wicedyrektor Instytutu Produkcji Ogrodniczej Akademii 
Rolniczej w Krakowie. W 1991 r. przeszedł na emeryturę.  
   Zmarł 17 II 2008 w Krakowie, pochowany na cmentarzu 
Salwatorskim.
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 Krajewski	Jan	Karol
   Ur. 10 XII 1895 r. w Ksanach, s. Józefa i Marii z Zeydlerów.  
W I wojnie św. w I Korpusie Polskim gen. Dowbora-
Muśnickiego. Walczył na wojnie bolszewickiej 1920 r.  
w załodze pociągu pancernego Danuta. Po wojnie jako za-
wodowy oficer służył w 1.Batalionie Pancernym w Poznaniu, 
po wyjściu z wojska ukończył Wyższą Szkołę Handlową  
w Warszawie i Katolicki Uniwersytet Lubelski (mgr). Walczył 
w Kampanii Wrześniowej 1939 r. w stopniu porucznika, 
po 17 IX 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, przebywał  
w obozie w Kozielsku. W listopadzie 2007 r. pośmiertnie awan-
sowany do stopnia kapitana. 
   Zmarł w IV 1940 r. w Katyniu, zamordowany przez 
sowietów.

 Król	Stanisław
   Ur. 1943 r. w Opatowcu. Absolwent Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach. Inżynier mechanik, nauczyciel akademicki na 
Politechnice Opolskiej. Specjalizował się w zakresie inżynierii ma-
teriałowej i procesów degradacji materiałów metalowych. W 1974 
r. uzyskał stopień doktora, a 1996 r. stopień doktora habilitowa-
nego. W l. 1978-1984 i 1995-1998 prodziekan Politechniki Opolskiej 
ds. studenckich, w l. 1999-2002 dziekan Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Opolskiej. W 2007 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajne-
go.  Autor 160 prac naukowych, skryptów akademickich, monografii 
naukowych i publikacji w czasopismach o światowym obiegu. Był 
też autorem czterech patentów.
   Posiadał odznaczenia: Order Odrodzenia Polski 4 kl., Złoty 
Krzyż Zasługi, Medal KEN, liczne nagrody władz centralnych  
i uczelnianych.
   Zmarł 31 V 2007 r. w Opolu.

 Ksyk	Edward	Bronisław
   Ur. 19 X 1898 r. w Kamiennej w gminie Opatowiec, s. admini-
stratora majątku Teofila i Marii z d. Opiel. W 1935 r. w Krakowie oż. 
z Zofią z d. Sztachelska (1911-1942 na Syberii), mieli syna Andrzeja 
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(1938 r.) - oboje w 1940 r. deportowani na Syberię; Andrzej przeżył, 
mieszka w Szwajcarii. 
   Edward Ksyk ukończył gimnazjum w Tarnowie, od XI 1918 r. 
służył w 9.Pułku Ułanów Małopolskich w Dębicy. Walczył na woj-
nie bolszewickiej 1920 r. Po wojnie pozostał w wojsku jako zawodowy 
oficer w 9.Pułku Ułanów, od 1936 r. w stopniu rotmistrza. Walczył  
w Kampanii Wrześniowej 1939 r. w obronie Warszawy, po kapitulacji 
dostał się do niewoli niemieckiej. W 1945 r. powrócił do kraju, za-
mieszkał w Gdańsku i tam zmarł. Posiadał odznaczenia: Krzyż Virtuti 
Militari 5 (nr 12183), Krzyż Walecznych x 3, Srebrny Krzyż Zasługi, 
Medal Niepodległości, oba medale pamiątkowe z 1928 r.
 Zmarł 11 XII 1993 r. w Gdańsku, pochowany na gdańskim cm. 
Łostowice. 

 Lenczewski	Józef 
   Ur. 10 VIII 1912 r. w Krakowie. Podporucznik w krakow-
skim Oddziale AK Skok, występował pod ps. Rybka. Brał udział  
w szlaku bojowym tego oddziału.
  Zmarł 15 VII 1944 r. na rynku w Opatowcu, poległ przy zdoby-
waniu budynku poczty. Pochowany na cmentarzu legionowym  
w Czarkowach. 

 Lubera	Tomasz
   Ur. w Chrustowicach. Zmobilizowany do WP, walczył we 
Wrześniu 1939 r., dostał się do niewoli sowieckiej, pracował w łagrze. 
Od 1941 r. w Armii gen. Andersa, potem w II Korpusie Polski, prze-
szedł cały szlak bojowy, walczył pod Monte Cassino. Odznaczony 
Krzyżem Monte Cassino. 

 Łukasik	Jan
   Ur. 26 XII 1886 r. w Białoborze w gminie Stopnica. Oż. z Ka-
sperkówną z Ksan, mieli 7 synów, m.in. Seweryna Jana, profesora  
kardiologii. 
   W l. 1902 – 1905 ukończył Seminarium Nauczycielskie  
w Jędrzejowie. W 1905 r. propagator strajku szkolnego. Od 1909 r. 
nauczyciel w Ksanach. Od 1915 r. kierownik szkoły powszechnej  
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w Chwalibogowicach. Działacz POW. W 1928 r. członek Komitetu 
Budowy Pomnika Zwycięstwa Legionów w Czarkowach i szkoły 
im. Józefa Piłsudskiego w Winiarach. Członek Wyzwolenia, dzia-
łacz ZNP i samorządu gminnego. W okresie okupacji niemieckiej 
nauczyciel tajnego nauczania. Przewodniczący Tajnej Gminnej 
Komisji Oświaty i Kultury w Opatowcu. W konspiracji BCh – AK. 
Po wojnie nauczyciel szkoły powszechnej w Winiarach. Po przejściu 
na emeryturę wyjechał do syna do Wrocławia.
   Zmarł 23 I 1972 r. we Wrocławiu i tam pochowany.

 Łukasik	Seweryn	Jan
   Ur. 27 III 1919 r. Chwalibogowice, s. Jana i N. z d. Kasperek 
z Ksan. W 1938 r. złożył z wyróżnieniem maturę w Warszawie. 
Rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. 
Ukończył Szkołę Podchorążych Sanitarnych w Warszawie.  Walczył 
w Kampanii Wrześniowej 1939 r. jako kpr. pchor. w SGO Polesie gen. 
Franciszka Kleeberga. Dostał się do niewoli niemieckiej, skąd zbiegł  
i wrócił w rodzinne strony, gdzie pracował w wiejskim ośrodku zdrowia 
w Opatowcu. W konspiracji w ZWZ – AK.
   Nauczyciel tajnego nauczania. Kształcił się na konspiracyj-
nym Uniwersytecie Ziem Zachodnim w Kielcach. Po wojnie w 1948 
r. uzyskał dyplom lekarza na UJ.  
   Pracował we Wrocławiu w Klinice Kardiologicznej na 
Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w 1951 r. uzyskał stopień dr. 
med., w 1961 r. dr. habilitowany, w 1971 r. profesor nadzwyczajny,  
a w 1980 r. profesor zwyczajny. Przez 20 lat był kierownikiem tej Kliniki. 
W l. 1976-1983 był prezesem Towarzystwa Internistów Polskich. Autor 
150 publikacji naukowych. Działacz i przewodniczący Koła Związku 
Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych przy Akademii Medycznej 
we Wrocławiu. Autor dziejów Opatowca z punktu widzenia medycyny, 
opublikowanych w monografii Opatowca w 2000 r. Posiadał odzna-
czenia: Order Odrodzenia Polski 5 kl., Medal za Wrzesień 1939, Medal 
Weterana Walk o Niepodległość.
   Zmarł 28 IV 2016 r. we Wrocławiu i tam został pochowany.
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 Madej	Władysław
   Ur. 16 XI 1903 r. w Opatowcu, s. nauczyciela w Opatowcu 
Kazimierza (1872-1942) i Marianny z d. Szczytowska (1878-1948).  
Oż. z Janiną, wychowywali pasierbicę Helenę Zakrzewską. Odbył stu-
dia medyczne w Warszawie. 1931 r. ukończył Szkołę Podchorążych Rez. 
Sanitarnych, 1 I 1935 mianowany podporucznikiem sł.zdrowia. Od 1936 
r. lekarz w Opatowcu. Walczył we wrześniu 1939 r., dostał się do nie-
woli sowieckiej, wymieniony z Niemcami, krótko przebywał w obozie  
w Krakowie, w listopadzie 1939 r. wrócił do Opatowca. Nie oddał 
Niemcom radia marki Marconi. W konspiracji ZWZ-AK ps. Józef. Od 
listopada 1939 r. do 12 V 1941 r. prowadził nasłuch radia francuskiego  
i londyńskiego, założył grupę nasłuchową, która wydawała biuletyn 
pt. Wiadomości. Spalony w maju 1941 r., przed aresztowaniem ostrzegł 
go Jan Pszczoła, jemu się udało, lecz Niemcy aresztowali żonę Janinę  
i pasierbicę Helenę Zakrzewską. Wstąpił wówczas do oddziału leśnego, 
gdzie był do stycznia 1945 r. W lipcu 1944 krótko lekarz w Czarnocinie. 
W 1945 r. wrócił do Opatowca, gdzie praktykował. Od 1947 r. praktykował 
w Wiślicy. W 1959 r. został kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Pińczowie. 
   Zmarł w 1988 r. w Pińczowie.

 ks.	Madej	Zygmunt
   Ur. 5 IV 1900 r. w Opatowcu, s. nauczyciela w Opatowcu 
Kazimierza (1872-1942) i Marianny z d. Szczytowska (1878-1948). 
Ukończył progimnazjum w Pińczowie, maturę złożył w Miechowie. 
Absolwent Seminarium Duchownego w Kielcach, wyświęcony 
25 V 1924 r. Pracował jako wikary w Miechowie i w Proszowicach.  
W l. 1932-1936 proboszcz w Sancygniowie, w okresie od 2 IX 1936 r. do 
1970 r. proboszcz w Działoszycach. W 1949 r. kanonik honorowy Kapituły 
Wiślickiej. W 1970 r. przeszedł na emeryturę i osiadł w Opatowcu. 
   Zmarł 19 V 1971 r. w Opatowcu i tam pochowany. 

 Makuch	Stanisław
   Ur. 10 II 1907 r.  w Urzutach, s. Władysława (zm. 1954 r.)  
i Franciszki z d. Trzęsińska (zm. 1921 r.). Od 1929 r. służył w 5. Pułku 
Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. Walczył we Wrześniu 1939 r. 
w 4. PP Leg. w stopniu kaprala. Uniknął niewoli, wrócił do domu. 
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Od 1942 r. w BCh-AK, walczył w obronie Opatowca w dniu 29 lipca 
1944 r.

 Marek Marian
   Ur. 1920 r. w Żukowicach. Od 1936 r. członek Strzelca. Od 
1941 w ZWZ-AK ps. Gałązka w oddziale Jana Szywały ps. Jałowiec. 
Brał udział w akcjach zbrojnych w Nowym Korczynie i w obronie 
Opatowca. Po wojnie wyjechał do Sosnowca, potem zamieszkał  
w Kocinie. Malarz, krawiec, artysta malarz. W 1951 r. założył orkie-
strę w Kocinie.

 Noga	Jan
   Ur. 26 V 1904 r. w Urzutach, s. Józefa i Katarzyny z d. 
Kułaga. Ukończył studia pedagogiczne na Wyższych Kursach 
Nauczycielskich w Warszawie, do 1939 r. nauczyciel na Polesiu.  
We wrześniu 1939 r.  zmobilizowany do WP, walczył w stopniu 
kaprala podchorążego na Podkarpaciu, jego pułk został rozbity, 
przedostał się na Węgry, gdzie był internowany. Z Węgier wró-
cił do Koszyc, gdzie był nauczycielem tajnego nauczania do 1945.  
W ZWZ-AK ps. Lis. Po 1945 kierownik szkoły w Prokocicach, w la-
tach 1961-1972 kierownik Powiatowego Ogniska Metodycznego 
Matematyki w Kazimierzy Wielkiej. Miał odznaczenia: Złoty Krzyż 
Zasługi. 
        Zmarł w 2000 r. w Prokocicach, pochowany w Rachwałowicach.

 Parlak	Stanisław
   Ur. 9 IX 1911 r. w Ksanach, s. rolników Jana i Marianny z 
d. Dybała. W 1923 r. ukończył szkołę powszechną w Ksanach, w 
1931 r. gimnazjum staroklasyczne w Tarnowie, rozpoczął studia 
na Politechnice Lwowskiej, w 1936 r. ukończył Szkołę Inżynierii 
i Saperów w Warszawie. Ukończył też Wydział Matematyczny 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie, a już po wojnie w 1961 
r. Wydział Mechaniczny Politechniki Warszawskiej ze stopniem mgr 
inż. W latach 1936-1939 służył zawodowo w WP jako oficer I Baonu 
Mostów Kolejowych w Krakowie. Walczył w Kampanii Wrześniowa 
1939 r., przedostał się na Węgry, gdzie został internowany.  
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Następnie przedostał się do Francji, gdzie został przyjęty do 
PSZ na Zachodzie. Organizator i komendant Szkoły Motorowo-
Mechanicznej w I Korpusie Polskim w Szkocji. W 1945 r. wrócił 
do kraju, w l. 1947-1953 organizator i dyrektor Liceum i Technikum 
Mechaniczno-Elektrycznego w Gliwicach, a w l. 1954-1972 na-
uczyciel i dyrektor Technikum Mechanicznego i ZSZ w Kielcach.  
W 1973 przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Kielcach. Działacz 
organizacji kombatanckich. W końcu lat 80-tych XX w. był 
współinicjatorem budowy Pomnika Trzech Pokoleń Żołnierzy 
Niepodległości w Ksanach. Od sierpnia 1989 r. był człon-
kiem Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Zwycięstwa 
Legionów w Czarkowach nad Nidą oraz Komitetu Budowy 
Pomnika Niepodległości na placu przed dworcem PKP w Kielcach,  
a w 1994 r. był głównym inicjatorem budowy Pomnika Józefa 
Piłsudskiego w Opatowcu. Ostatni stopień wojskowy: ppłk rez.
 Posiadał odznaczenia: Order Odrodzenia Polski 5 kl., Złoty 
Krzyż Zasługi; Medal Wojska x 3, Medal Zasłużony dla Kielecczyzny.
   Zmarł 17 VI 2014 r. w Kielcach, pochowany został w Opatowcu.

 Pietraszewski	Zygmunt
   Ur. 26 III 1892 r. w Opatowcu, s. Feliksa i Zofii z d. Węgrzyn. St. 
przodownik Policji Państwowej, od 1936 r. służył w woj. poleskim. Po 17 IX 
1939 r. w Prużanie dostał się do niewoli sowieckiej, gdzie zamordowany.
   Zmarł w IV 1940 r. w Twerze, zamordowany przez sowietów,  
pochowany w Miednoje.

 ks.	Pluta	Franciszek	
   Ur. 24 XII 1905 r.  w Kocinie. Absolwent gimnazjum  
w Pińczowie. Wyświęcony na kapłana 29 I 1933 r. w Łucku, następnie 
wikary w Równem. W l. 1936-1939 zorganizował parafię w Janowej 
Dolinie w powiecie Kostopol. Po 17 IX 1939 r. aresztowany przez 
NKWD, więziony, wywieziony na Syberię, gdzie w nieludzkich 
warunkach przebywał dwa lata, skazany na karę śmierci, wyrok za-
mieniono na 15 lat więzienia. W sierpniu 1941 r. zwolniony, przedostał 
się do Armii gen. Andersa jako kapelan wojskowy, w kwietniu 1942 r. 
jako komendant transportu wyjechał z polskimi dziećmi, sierotami 
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wojennymi do Indii. Nazywany ojcem tysiąca dzieci. Po wojnie dzieci 
te przewiózł do Anglii. W 1946 r. udał się do Chicago. W marcu 1953 r.  
założył polską parafię w London w prowincji Ontario w Kanadzie,  
a następnie w Mississauga koło Toronto. Prałat Jego Świątobliwości. 
W 1980 r. powołany na Delegata Rządu RP na Kanadę. Za czasów 
PRL odwiedził Kocinę trzykrotnie.  
 Posiadał odznaczenia: Order Odrodzenia Polski 3 kl. (1983 r.), 
Order Odrodzenia Polski 4 kl. (1977 r.).
   Zmarł 23 I 1990 r. w Mississauga w Kanadzie, pochowany  
w Etobicoke na obrzeżach Toronto.

 ks.	Pluta	Józef
   Ur. 27 I 1907 r. w Charsznicy. 10 VI 1933 r. otrzymał święce-
nia kapłańskie z rąk bpa Augustyna Łosińskiego. W styczniu 1938 
r. został proboszczem w Rogowie. W czasie okupacji hitlerowskiej 
plebania w Rogowie była miejscem schronienia wielu ludzi, m.in. 
przez jakiś czas przebywał tam wybitny poeta Leopold Staff. 22 
czerwca 1944 r. wraz z proboszczem Starego Korczyna ks. Stefanem 
Oparą i proboszczem Opatowca ks. Pawłem Widerskim przewod-
niczył uroczystemu pochówkowi żołnierzy WP, poległych 8 IX 
1939 r. w boju na polach Ksan i Kociny - na cmentarzu legionowym  
w Czarkowach. W l. 1946-1958 był proboszczem w Gołczy, w l. 1958-
1981 proboszczem i dziekanem w Kazimierzy Wielkiej. 
   Zmarł 3 III 1990 r. w Kielcach, pochowany został w Gołczy. 

 Pociej	Jan	Łukasz
   Ur. 18 X 1916 w Opatowcu, s. Jana (1881-?) i Julii Sylwiny z d. 
Cugowska (1888 Opatowiec - ?).
   Profesor statystyk, matematyk, działacz sportowy i kultu-
ralno-oświatowy. Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych. Od 1957 
pracownik naukowy w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie. 
Członek Komitetu Ekonomiki Rolnej PAN. Członek Sodalicji 
Mariańskiej i od 1946 r. Chóru Katedralnego na Wawelu. Biegły 
Sądu Okręgowego w Krakowie, członek Towarzystwa Rozwoju Ziem 
Zachodnich. Autor książek z dziedziny statystyki matematycznej. 
Posiadał odznaczenie: Medal Papieski Pro Ecclesia et Pontifice.
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   Zmarł 26 I 2005 r. w Krakowie, pochowany na cmentarzu 
Salwatorskim.

 Pociej	Władysław	August
   Ur. 28 V 1918 r. w Opatowcu, s. Jana (1881-?) i Julii Sylwiny  
z d. Cugowska (1888 r. Opatowiec - ?). Oż. dwukrotnie: 1 voto z 
Krystyną z d. Wojtasik, mieli syna Aleksandra, obecnie znanego 
adwokata warszawskiego. 2 voto Marianną z d. Mleczko, mieli 1 
dziecko;
   Dr Władysław August Pociej to znany adwokat warszaw-
ski, obrońca w głośnych sprawach politycznych m.in. Melchiora 
Wańkowicza w latach 60-tych ub. stulecia, taterników, komandosów 
w latach 80-tych. Redaktor naczelny czasopisma Palestra, autor ar-
tykułów prasowych. 
   Zmarł 15 III 2007 r. w Warszawie.

 Prykan Piotr
   Ur. w Kocinie. Pracował w policji kolejowej w Piotrkowie. 
Walczył we Wrześniu 1939 r., wycofywał się w kierunku Rumunii, 
wzięty po drodze do niewoli przez sowietów. Osadzony w obozie  
w Ostaszkowie, skąd w grudniu 1939 r. wymieniony w ramach wymiany 
jeńców. Osadzony przez Niemców w stalagu, po uwolnieniu w Polskich 
Siłach Zbrojnych na Zachodzie. W 1947 r. wyjechał do Kanady.
   Zmarł w Toronto.

 Pszczoła	Jan
   Ur. 1 XII 1914 r. w Krzczonowie, s. Jakuba i Anny z d. Oracz.  
W 1944 r. ożenił się ze Stanisławą z d. Zmarzła, mieli s. Jana. W 1936 r.  
ukończył Seminarium Nauczycielskie w Tarnowie. Od 1937 r. stu-
diował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. 
Służbę wojskową odbył w Dywizyjnym Kursie Podchorążych  
w Cieszynie, a następnie odbywał praktykę w 1. Pułku Strzelców 
Podhalańskich w Nowym Sączu. Przed 1939 r. awansował do stop-
nia podporucznika rez. Brał udział w Kampanii Wrześniowej  
w szeregach 21. Dywizji Piechoty Górskiej. W konspiracji działał 
od 1940 r., ps. Wojnar, Janczar. Od października 1940 r. był komen-
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dantem Obwodu BCh Pińczów, następnie, od scalenia w 1943 r. 
zastępcą komendanta Obwodu AK Pińczów. Niemcy nazywali 
go Der Schwarze Hans. W 1944 r. był zastępcą dowódcy 120. Pułku 
Piechoty AK. Walczył z bronią w ręku m. in. w walce o posterunek 
żandarmerii w Nowym Korczynie i o uratowanie spacyfikowanego 
przez Niemców i Ukraińców 5 VIII 1944 r. Skalbmierza. Dzięki jego 
staraniom z Wiślicy pod Skalbmierz zostały sprowadzone dwa 
czołgi radzieckie. 5 XI 1944 r. został aresztowany w Bejscach, był 
więziony na posterunku w Złotej, a następnie w Busku Zdroju. 
   Zamordowany 12 XI 1944 r. przez gestapo w Busku Zdroju, 
pochowany na cmentarzu parafialnym w Sokolinie. Posiadał od-
znaczenia: Krzyż Walecznych, Krzyż Batalionów Chłopskich. 
   Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari 5 kl.,  
a w 1974 r. awansowany do stopnia podpułkownika. Jego imię nosi 
Szkoła Podstawowa w Krzczonowie, tam też tablica pamiatkowa ku 
czci zołnierzy BCh odsłonięta 20 IX 1992 r. 

 Rokicki Franciszek
   Ur. 1891 r. w Opatowcu, s. Andrzeja i Katarzyny z d. Rychter.  
Oż. z Dionizją z d. Remer, mieli syna Franciszka. W Policji Państwowej 
służył od 5 VIII 1919 r. Starszy przodownik Policji Państwowej.  
Od 1935 r. służył w woj. wołyńskim. Po 17 IX 1939 w Łucku dostał się 
do niewoli sowieckiej, gdzie został zamordowany.
   Zmarł w IV 1940 r. w Twerze, zamordowany przez sowietów, 
pochowany w Miednoje.

 Rumas Jan
   Ur. 2 X 1916 r. w Ksanach, s. Jana i Anny. W 1933 złożył ma-
turę. W 1936 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Tarnowie. 
Absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rez. Kawalerii  
w Różanie. Do września 1939 r. służył w WP jako oficer zawodowy.  
We Wrześniu 1939 r. dowódca plutonu w 3. Pułku Strzelców Konnych, 
walczył m. in. pod Kockiem. Dostał się do niewoli niemieckiej, zbiegł  
z transportu i wrócił do Ksan. Nauczyciel tajnego nauczania.
   Od III 1941 r. w konspiracji ZWZ – BCh - AK ps. Mirosław, 
dowódca Placówki Wiślica. W VI 1941 r. przeniesiony do BCh i po-
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wołany w skład Komendy Obwodu BCh Pińczów, gdzie był oficerem 
szkoleniowym i komendantem BCh w Bejscach. Od XI 1941 r. ko-
mendant Obwodu BCh Olkusz. Od IX 1942 r. komendant Obwodu 
BCh Radom, jednocześnie szef wyszkolenia bojowego w Komendzie 
III Okręgu BCh Kielce. Od XI 1944 r. do końca okupacji komendant 
Obwodu BCh Pińczów. 1945 – 1947 kierownik sekretariatu Zarządu 
Wojewódzkiego PSL w Gdańsku. Represjonowany i więziony. 1948 
– 1969 pracował w Państwowych Zakładach Zbożowych, a następ-
nie w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetycznym w Krakowie.  
W l. 1969 – 1973 zastępca komendanta OHP przy dyrekcji ZBP Budostal 
w Krakowie. Ostatni stopień wojskowy: podpułkownik rez. 
   Zmarł w 1979 r. w Krakowie.  

 Rydlewski	Stanisław
   Ur. 29 X 1911 r. w Rogowie w gminie Opatowiec. W 1930 
r. złożył maturę w Tarnowie, następnie ukończył Politechnikę 
Lwowską z tytułem inżyniera. W 1935 r. ukończył Dywizyjny Kurs 
Podchorążych Rez. Piechoty we Lwowie, w 1938 r. mianowany podpo-
rucznikiem rez. W sierpniu 1939 r. zmobilizowany do WP, brał udział  
w obronie Warszawy. Dostał się do niewoli niemieckiej, do koń-
ca wojny przebywał w oflagach, ostatnio w oflagu II C Woldenberg. 
Po wyjściu z niewoli przybył do Łodzi, gdzie pracował w Zarządzie 
Miejskim, następnie przeniósł się do Gdyni. Od 1 XI 1945 r. praco-
wał na Politechnice Gdańskiej, 10 II 1949  r. obronił pracę doktorską, 
w l. 1951-1952 kierował Katedrą Statyki na Wydziale Architektury. 
Wykładowca na Politechnice Gdańskiej. W l. 1954-1958 prorektor ds. 
nauczania Politechniki Gdańskiej. 29 VI 1955 r. mianowany profeso-
rem nadzwyczajnym. W l. 1968-1970 rektor Politechniki Gdańskiej. 
Autor licznych prac naukowych. 
   Posiadał odznaczenia: Krzyż Virtuti Militari 5 kl. (29 IX 1939 r. , 
potwierdzony w 1966 r. ), Order Odrodzenia Polski 3 kl. (1966 r. ), Order 
Odrodzenia Polski 4 kl. (1960r.), Order Odrodzenia Polski 5 kl. (1954 r.), 
Zasłużony Nauczyciel PRL (1968 r.). 
   Zmarł 28 II 1970 r. w Gdańsku.
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 Schabowski	Stefan
   Ur. w 1874 r. w Radomiu jako syn Antoniego i Honoraty. Ojciec 
jego był powstańcem 1863 r., a następnie zesłańcem syberyjskim, zmarł 
9 VII 1898 r. i został pochowany na cmentarzu w Starym Korczynie. 
   Stefan Schabowski ochotniczo wstąpił w sierpniu 1914 r.  do 
Legionów Polskich, przeszedł cały szlak bojowy 1.PP LP, a po kry-
zysie przysięgowym w 1917 r. został internowany w Szczypiornie.  
Po wojnie włączył się do prac społecznych na Ponidziu, był kie-
rownikiem budowy szkoły im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Winiarach i Pomnika Zwycięstwa Legionów Polskich w Czarkowach. 
Był też organizatorem oddziałów Strzelca w powiecie pińczowskim.  
Jednym z efektów pracy społecznej Stefana Schabowskiego był dyplom 
uznania podpisany osobiście przez Marszałka Józefa Piłsudskiego.  
W połowie lat 30-tych Stefan Schabowski zapadł na zdrowiu, leczył go 
i ratował dr Józef Bellert. Śmierć nastąpiła w styczniu 1936 r.
   Stefan Schabowski pochowany został na cmentarzu parafial-
nym w Opatowcu.  

 Skrzyński	Lucjan
   Ur. 20 VII 1899 r. w Opatowcu, s. Waleriana i Felicji. Brat inż. 
Henryka Skrzyńskiego. Mieszkał w Podskalu. Szkołę powszech-
ną ukończył w Opatowcu, a gimnazjum w Częstochowie. W 1916 r.  
w Częstochowie wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej oraz do 
Polskiej Organizacji  Skautowej pod ps. Walerian Łukasiński, Stanisław 
Konarski i Stanisław. Mieszkał w Podskalu koło Opatowca. W 1918 r. ko-
mendant POW w Opatowcu. 2 XI 1918 r. stał na czele rozbrajania żołnierzy 
austriackich w Opatowcu i okolicy, po czym powołał polskie władze sa-
morządowe w tych stronach. W szeregach Pińczowskiego Pułku Kawalerii 
wziął udział w wojnie bolszewickiej 1920 r., 20 sierpnia 1920 r. został ranny 
pod Bóbrką k. Lwowa. Awansowany do stopnia starszego wachmistrza, 
uznany jako inwalida wojenny. W 1928 r. jeden z organizatorów budo-
wy Pomnika Zwycięstwa Legionów w Czarkowach nad Nidą. W czasie II 
wojny św. był organizatorem Szarych Szeregów w Opatowcu. W 1944 r.  
organizator manifestacyjnego pogrzebu żołnierzy Września 1939 r.  
w Czarkowach; sporządził kronikę fotograficzną tego pogrzebu. W 1945 r. 
wybrany na prezesa OSP w Opatowcu, ale prześladowany przez władze 
komunistyczne opuścił Opatowiec i osiadł u swej siostry w Koluszkach. 
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   Posiadał odznaczenia: Krzyż Walecznych, Krzyż POW, Medal 
Niepodległości, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal za Wojnę 1920 r., 
Medal XX-lecia Odzyskania Niepodległości.  
   Zmarł w 1966 r. w Koluszkach i tam pochowany na miejsco-
wym cmentarzu parafialnym.

 Sobczyk	Ludwik
   Ur. 1907 r. w Chwalibogowicach. Rolnik w Ksanach. Żołnierz 
BCh, członek trójki politycznej, po wojnie w PSL. Od 1945 r. do 16 
IX 1946 r. wójt gminy Opatowiec. Potem pracował w księgowości  
w Kazimierzy Wielkiej, w Czarkowach i Chmielniku. Będąc na eme-
ryturze mieszkał w Ksanach.

 Solarski	Stefan
   Ur. w Kocinie. Walczył we Wrześniu 1939 r., po 17 IX 1939 r. do-
stał się do niewoli sowieckiej, przebywał w łagrach. Od 1941 w Armii 
gen. Andersa, potem w II Korpusie Polskim, walczył pod Monte 
Cassino.

	 Stoksik	Edward
   Ur. 6 X 1916 r. w Rzemienowicach. Rolnik z Rzemienowic, 
rzeźbiarz. Autor kamiennej płaskorzeźby na grobach żołnierzy 
Września 1939 r. na cmentarzu legionowym w Czarkowach. Jego 
synami są znani rzeźbiarze - Krzysztof i Winicjusz Stoksikowie (16 
IV 1948), autor pomnika z kamienia pińczowskiego Trzech Żołnierzy 
Niepodległości w Ksanach, odsłoniętego uroczyście 10 IX 1989 r. 
Winicjusz Stoksik mieszka i tworzy w Wałbrzychu.
  Edward Stoksik zmarł w 1973 r.

 Szczechura Roman 
   Ur. 16 VI 1887 r. w Kocinie, s. nauczyciela Józefa (13 II 1855 r. 
Kocina - 16 V 1915 r.).
   Lekarz medycyny. Oficer I Brygady Legionów Polskich, gdzie 
służył jako porucznik lekarz. Uczestnik walk pod Czarkowami 23 
IX 1914 r. Od XI 1918 w WP, uczestnik wojny bolszewickiej 1920 r. 
W 1921 r. lekarz Dyonu Żandarmerii Wojskowej Nr 3 w Kielcach.  
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W przedsionku kościoła parafialnego w Kocinie znajduje się tablica 
pamiątkowa rodziny Szczechurów. 
   Zm. 16 IV 1938 r..

	 Szewczyk	Wilhelm
   Ur. 5 I 1916 w Czuchowie. Pisarz, krytyk literacki, poeta, 
prozaik, publicysta. Przed wojną pracował jako górnik, od 1939 r.  
do 1941 r. żołnierz Wehrmachtu, walczył na froncie wschodnim,  
w sierpniu 1941 ranny pod Smoleńskiem, leczony w szpitalu, skąd 
zbiegł do Opatowca i mieszkał tam pod przybranym nazwiskiem. 
Był tam nauczycielem tajnego nauczania a także autorem słów 
hymnu Opatowca. Po wojnie w l.1957-1984 poseł na Sejm PRL.  
Prezes Oddziału Związku Literatów Polskich w Katowicach. 
Redaktor pism literackich, autor powieści i opowiadań.  
   Zmarł 8 VI 1993 r. w Katowicach i tam został pochowany.

 Tomal	Zdzisław
   Ur. 19 III 1921 r. w Rogowie. Inżynier rolnik, polityk, 
działacz ludowy. Od 1938 r. był członkiem ZMW Wici, podczas oku-
pacji niemieckiej w szeregach BCh ps. Lis. Po wojnie członek SL  
i ZSL, członek władz naczelnych tych organizacji. W 1956 r. ukoń-
czył Wyższą Szkołę Rolniczą we Wrocławiu. W latach 1961-1984 
poseł na Sejm PRL. W l. 1969-1976 wiceprezes Rady Ministrów PRL,  
a w l. 1976-1984 zastępca przewodniczącego Rady Państwa PRL.  
Posiadał odznaczenia: Order Odrodzenia Polski 3, 4 i 5 kl., Krzyż 
Partyzancki oraz Order Sztandaru Pracy 1 i 2 kl. (nieistniejący, z okresu 
PRL).
   Zmarł 18 VIII 1984 r. w Warszawie, został pochowany na  
wojskowych Powązkach.

 Waglewski	Jerzy
   Ur. 1929 w Opatowcu, s. sekretarza magistratu w Opatowcu, 
a potem w Skalbmierzu - Kazimierza (1896 Skarżysko Kościelne - 26 
VI 1943 r. Skalbmierz) i Marii (3 IV 1895 - 4 IV 1947). Żonaty, ma syna 
Wojciecha (1953 r.) i dwóch wnuków: Bartosza Waglewskiego Fisza 
(1978 r.) i Piotra Waglewskiego Emade (1981 r.).
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   Dziennikarz radiowy. Ukończył studia na Wydziale Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, jednak pierwszą pracę 
dziennikarską rozpoczął jeszcze przed studiami w dzienniku Życie 
Radomskie. W kolejnych latach pracował we wrocławskiej Gazecie 
Robotniczej i Żołnierzu Wolności. Wreszcie znalazł pracę w Polskim 
Radiu, najpierw w programie dla zagranicy, a od 1968 r. w redakcji 
reportażu Programu III Polskiego Radia.
   Waglewski był wicedyrektorem i zastępcą redaktora na-
czelnego Agencji Radiowo-Telewizyjnej ARTEL oraz działał  
w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich.
   W 1972 r. roku we współpracy z Tadeuszem Sumińskim wydał 
opracowanie W Beskidzie Żywieckim i na Orawie. W kolejnych latach był 
autorem reportaży radiowych opowiadających o losach Polaków, człon-
ków ruchu oporu w kraju i za granicą podczas II wojny światowej.

 Walocha-Grela	Maria	z	d.	Witkoś
   Ur. 1929 r. w Opatowcu. Nauczycielka, pasjonatka historii re-
gionu opatowieckiego. W okresie okupacji w AK. Przewodnicząca 
Koła Gminnego Związku Kombatantów i b. Więźniów Politycznych 
w Opatowcu. W 1994 r. odznaczona Krzyżem Armii Krajowej. 

 Wawrzykowska-Wierciochowa	Dionizja
   Ur. 22 IX 1908 r. w Opatowcu. Historyczka, nauczycielka, pisar-
ka. Ukończyła Wydział Historii Wyższych Kursów Nauczycielskich 
w Krakowie. Jako pisarka zadebiutowała w 1929 r. Jest autorką wie-
lu opracowań biograficznych i monograficznych, m.in.: Polska pieśń 
rewolucyjna (1970 r.), Mazurek Dąbrowskiego. Dzieje polskiego hymnu 
narodowego, „Maria Bohuszewiczówna”, „Muza Słowackiego i Chopina. 
Opowieść biograficzna o Marii Wodzińskiej”, „Kościuszkowska pra-
wnuka” (1974 r., 1981 r.), „Najdziwniejszy z adiutantów”, „Opowieść o 
Annie Henryce Pustowójtównej”, Promienna. Opowieść biograficzna o 
Klaudynie z Działyńskich Potockiej”, „Sercem i orężem ojczyźnie służyły. 
Emilia Plater i inne uczestniczki powstania listopadowego 1830-1831” (1982 
r.), „Wysłouchowa. Opowieść biograficzna”, „Z orlego gniazda” (1970 r.), 
„Z umiłowania. Opowieść biograficzna o Wandzie z Wolskich Umińskiej”. 
„Od prządki do astronautki”, „Z dziejów kobiety wiejskiej” (1951 r.), „Adam 
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i Maryla. Dzieje romantycznej miłości Adama Mickiewicza i Maryli 
Wereszczakównej”, „Kochanki pierwszych dni”, „Stefania Sempołowska”, 
„Irena Kosmowska”. 
 Zm. 1997 r.

 ks.	Widerski	Paweł
   Ur. 1908 r. w Słomnikach Absolwent Seminarium Duchownego 
w Kielcach. Wyświęcony na kapłana w 1934 r, następnie wikariusz  
w Krzcięcicach, Kurzelowie, Busku Zdroju i w Skalbmierzu. W l. 1941-
1977 proboszcz w Opatowcu.
   Zm. 12 XI 1977 r., pochowany w Opatowcu. 

 Zuwała Stefan
   Ur. 14 V 1912 r. Urzuty, s. Feliksa i Weroniki z d. Ciołek. W 
1934 r. wcielony do WP do 3. PP Leg. Jarosław, potem Czortków, kpr. 
W 1939 r. zmobilizowany do 6. Pułku Strzelców Podh. w Samborze, 
Walczył we Wrześniu 1939 r. Uniknął niewoli, od 1941 r. w BCh ps. 
Sosna.

 Zwierz	Adam
   Ur. 6 III 1943 r. w Opatowcu. Artysta śpiewak, bas-baryton, 
uznany jako wybitny artysta. Debiutował w Operze Krakowskiej  
w 1963 r., brał udział w festiwalach w Opolu, Zielonej Górze, Sopocie 
i Kołobrzegu. Współpracował z Reprezentacyjną Orkiestrą Wojska 
Polskiego. Koncertował w kraju, w wielu krajach Europy, w USA  
i w Kanadzie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski i Medalem Gloria Artis
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