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SŁOWO WSTĘPNE

Drogi Czytelniku
Człowiek od zarania dziejów, oprócz pracy, która zapewnia mu codzien-
ny chleb, bezpieczny dom i utrzymanie rodzinie, odczuwa nieustanną 
potrzebę identyfi kacji z otaczającym go światem. Elementem tego jest 
oczywiście tożsamość narodowa, językowa, religijna, ale też społeczna, 
zawodowa. Jest to również przynależność i przywiązanie do małej oj-
czyzny, do miejsca urodzenia, wzrastania, miejsca, do którego zawsze 
wraca się z sentymentem, gdzie można się poczuć „u siebie”, gdzie bliski 
nam jest każdy kamień, drzewo, gdzie wszyscy znają się nawzajem…
 Podczas licznych spotkań z mieszkańcami gminy wielokrotnie pa-
dały pytania, czy oprócz realizowania zadań ważnych a codziennych 
– takich jak budowa dróg, wodociągów, kanalizacji, remontów szkół, 
świetlic – możliwe byłoby przygotowanie publikacji, która pokazałaby 
to, co łączy nas wszystkich stąd się wywodzących, tu żyjących i pracu-
jących. By w jednym miejscu ująć razem historię i teraźniejszość, by 

pokazać skąd i kim jesteśmy, ale też czym obecnie się zajmujemy, co robimy. W dobie masowego dostępu do 
mediów, Internetu, niezliczonej ilości fotografi i w postaci cyfrowej z potrzeby serca chcemy sięgnąć po książ-
kę, w której znajdziemy cząstkę nas samych.
 Świadomi tych oczekiwań poszukiwaliśmy sposobu, który umożliwiłby realizację tego zadania. Zależało 
nam, by nie była to książka odłożona na półkę w urzędzie, ale by trafi ła do każdego domu w naszej gmi-
nie. Planując tę publikację, zwracaliśmy się wielokrotnie na zebraniach wiejskich, podczas licznych spotkań 
z mieszkańcami, sołtysami i radnymi z szerokim apelem o udostępnienie jak największej ilości materiałów 
i zdjęć, które mogłyby być pomocne przy jej opracowaniu. Uzyskane tą drogą dokumenty stanowią pokaźny 
wkład w jakość i treść niniejszej publikacji. 
 Ponieważ w obliczu wielu ważniejszych wydatków nie chcieliśmy nadmiernie obciążać niewielkiego prze-
cież budżetu gminnego, możliwość wydania tej książki pojawiła się dopiero w momencie znalezienia fundu-
szy. Dzięki środkom pozyskanym od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania „Perły Ponidzia” zamierzenia stały się faktem.
 Opisujemy tu historię lokalną „od zarania dziejów”, lata dawnej świetności, zrywy narodowe, naszą dumę, 
ale też czasy upadku, wojen i nieszczęść. Staramy się pokazać prawdę zawartą w dokumentach, pamiątkach 
rodzinnych, ale też i tę podawaną ustnie z pokolenia na pokolenie. Pokazujemy miejsca dla nas ważne: ko-
ścioły parafi alne, kapliczki, pomniki, ale też budynki szkół, domy, świetlice wiejskie, czy remizy. Są krajobrazy 
i widoki na Wisłę czy lessową skałę. Utrwalamy wreszcie ludzi – tych, których znamy na co dzień, ale i tych, 
których z nami już nie ma…
 Jest i teraźniejszość, wydarzenia współczesne, to, czym się szczycimy. Mamy Świętokrzyski Młodzieżowy 
Championat Koni Małopolskich, który niewątpliwie wyróżnia i promuje naszą gminę. Podkreślamy ważne for-
my współpracy pomiędzy mieszkańcami, opisujemy Ochotnicze Straże Pożarne, Orkiestrę Dętą, Koła Gospo-
dyń Wiejskich. Są tu święta patriotyczne, turnieje o puchar wójta gminy, zawody strażackie, dożynki powiatowe 
i gminne oraz inne uroczystości. Pokazujemy pracę z dziećmi i młodzieżą w szkołach i w Domu Kultury.
 Dołożyliśmy starań, by obiektywnie pokazać jak najszersze obszary działalności mieszkańców i samorządu 
na terenie gminy. Pominęliśmy jednak zakres bieżących remontów, inwestycji oraz kwoty pozyskane i przezna-
czane na te cele. Unikaliśmy też nadmiernego przytaczania danych statystycznych czy danych ogólnie znanych, 
uznając, że te informacje można przekazać do wiadomości mieszkańców w inny sposób i w innym miejscu. 
 Pomimo obszernego, ale przecież ograniczonego stronicami rozmiaru, nie udało nam się zamieścić tu 
wszystkich zebranych materiałów. To zawsze był trudny wybór. Już sama charakterystyka poszczególnych 
miejscowości wyróżnia jedne względem drugich. Na to składa się tak ich wielowiekowa historia, jak i obecny 
„stan posiadania”. Są duże miejscowości z licznymi zabytkami, szkołami czy instytucjami, ale są też mniejsze. 
Niemniej wszędzie staraliśmy się pokazać miejsca szczególne, te które łączą. W najbliższej przyszłości utwo-
rzymy bazę ciekawych zdjęć i dokumentów dostępną w formie elektronicznej, dotyczy to również zachowa-
nych historycznych akt lokalnego Urzędu Stanu Cywilnego. 



Szanowni Państwo!
Niniejsza publikacja to długo oczekiwane usystematyzowane opraco-
wanie obejmujące bogatą i ciekawą historię naszej wspólnoty. Jak głosi 
znana sentencja – „historia jest nauczycielką życia”. To właśnie podczas 
obcowania z  przeszłością możemy dowiedzieć się więcej na temat włas-
nej tożsamości, rodowodu, chwalebnych i bohaterskich chwil, wydarzeń 
sprzed lat.
 Mamy nadzieję, że album, który oddajemy do rąk Czytelników, sta-
nie się przyczynkiem do dyskusji, wyrażania opinii i komentarzy doty-
czących dziejów naszego regionu. Tego typu opracowania mają wartość, 
gdyż z nich dowiadujemy się o ludziach „z krwi i kości”, o wydarzeniach 
pojawiających się w opowiadaniach najbliższych nam osób. Możemy 
również poznać historię doskonale znanych i otaczających nas miejsc.

 Nasi dziadkowie i rodzice pamiętają trudne i ciężkie czasy, gdy niejednokrotnie zmagali się z różnymi 
przeciwnościami losu. To na nas spoczywa dziś obowiązek wychowywania następnych pokoleń w duchu pa-
triotyzmu, poszanowania i kultywowania tradycji. Pamięć o bohaterskich czynach, o krwi przelanej w obronie 
niepodległości i opieka nad miejscami pamięci to dług, jaki mamy do spłacenia wobec tych, którzy za naszą 
wolność zapłacili najwyższą cenę. Chciałbym, aby zapoznanie się z historią było dla nas wszystkich natchnie-
niem do realizowania szlachetnych celów.
 Niniejszy album mówi także o teraźniejszości. Wiele działań podjętych w ostatnim czasie przez władze 
samorządowe przekonuje, że warto być aktywnym, warto wyznaczać sobie cele i – co najważniejsze – je reali-
zować. Przykładem tego jest szeroko rozumiana integracja środowisk społecznych, takich jak Koła Gospodyń 
Wiejskich, Rady Sołeckie czy Ochotnicze Straże Pożarne, które współpracują ze sobą w naszych miejscowo-
ściach, organizując życie towarzyskie.  Grupy te przez pracę społeczną działają na rzecz rozwoju całej Gminy 
Opatowiec. Wykształcenie, edukacja dzieci i młodzieży to najlepsza z możliwych inwestycji. Dbałość o pla-
cówki oświatowe na terenie naszej gminy dowodzi, że traktujemy te sprawy priorytetowo; budynki szkół są 
ozdobą gminy.
 W publikacji nie pominęliśmy też informacji o wspaniałym położeniu geografi cznym, ciekawostkach, 
zabytkach, walorach krajoznawczo-turystycznych. Możliwość poznania  tego co, było, i tego, co jest, niech 
będzie dalszym bodźcem do działania we wszystkich dziedzinach życia naszej małej ojczyzny.
 Mam nadzieję, że książka ta zostanie życzliwie przyjęta przez wszystkich mieszkańców. Chcielibyśmy, by  
mogła dotrzeć do każdego gospodarstwa domowego, do wszystkich nas tworzących wspólnotę jednej gminy, 
do tych, którym dzieje, losy i rozwój tej okolicy są najbliższe. Przyszłość budujemy bowiem wspólnie, nie 
zapominając przy tym o przeszłości. My, mieszkańcy gminy Opatowiec, razem tworzymy historię. Niech nikt 
nigdy do nas nie powie: „Cudze chwalicie swego nie znacie…”.

Michał Szczerba
Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu

PODZIĘKOWANIA

Album, który oddajemy do rąk Czytelników, nie mógłby powstać bez życzliwej pomocy i wsparcia 
wielu osób. Wyrazy szczególnej wdzięczności kierujemy do pani Bożeny Soleckiej, która udostępniła 
wiele materiałów archiwalnych do dziejów Opatowca i chętnie dzieliła się swoją wiedzą na temat jego 
historii. Za udostępnienie prywatnych zbiorów dawnych zdjęć i nieocenioną  pomoc w zbieraniu 
informacji na temat dziejów gminy serdecznie dziękujemy również paniom: Marii Walosze-Greli, 
Marii Mączyńskiej, Sabinie Minior, Halinie Polaskiej, Małgorzacie Dybale-Bugajewskiej, Marii 
Kowalczyk, Genowefi e Stoksik, Teresie Skrzeli, Krystynie Łazarz, Krystynie Buczak, Renacie 
Mazurek, Leokadii Witkoś, Henryce Srogowej, Zofi i Sobczyk, Barbarze Krajewskiej-Sagan, Lucynie 
Tułak oraz panom: Markowi Krupie, Sewerynowi Łukasikowi, Leszkowi Krzysztofowi, Józefowi 
Wojtalowi, Stanisławowi Jachnie, Stanisławowi Piwowarskiemu, Władysławowi Majce, Edwardowi 
Nowakowi, Ryszardowi Kłosowi, Stanisławowi Jarkiewiczowi, Arkadiuszowi Tomalowi, Zdzisławowi 
Kałuży, Stanisławowi Kożuchowi, Waldemarowi Kasperkowi, a także mieszkańcom Charbinowic, 
Chrustowic, Chwalibogowic, Kamiennej, Kęsowa, Kobieli, Kociny, Kraśniowa, Krzczonowa, Ksan, 
Ław, Mistrzowic, Opatowca, Podskala, Rogowa, Rzemienowic, Senisławic, Trębaczowa, Urzut 
i Wyszogrodu.
 W gromadzeniu informacji na temat poszczególnych miejscowości nieocenionego wsparcia 
udzielili ich sołtysi: panie Mariola Wach z Kęsowa, Grażyna Książek z Mistrzowic, Małgorzata 
Dybała z Rogowa, Helena Marzec z Trębaczowa oraz panowie Waldemar Chałon z Charbinowic, 
Janusz Kaczmarczyk z Chrustowic, Mirosław Boksa z Chwalibogowic i Kraśniowa, Tadeusz Domoń 
z Kamiennej, Wiktor Kozioł z Kobieli, Marek Pluta z Kociny, Marian Gruszka z Krzczonowa, Jarosław 
Szumilas z Ksan, Robert Popiel z Ław, Alfred Minior z Opatowca, Zdzisław Korzec z Podskala, 
Andrzej Krypciak z Rzemienowic, Stefan Małek z Senisławic, Jan Sojka z Urzut i Lesław Rajtar 
z Wyszogrodu.
 Za przekazanie materiałów i zdjęć dziękujemy również państwu: Janowi Charzewskiemu, 
Mateuszowi Kaszludze, Tomaszowi Kościółkowi, Marioli Kowalkowskiej, Michałowi Nieciowi, 
Zdzisławowi Pilarskiemu, Janowi Pociejowi, Jackowi Stojkowi, Agnieszce Susuł i Maciejowi 
Wasztylowi.
 Wyrazy wdzięczności za inspirację i cenne uwagi kierujemy również do władz samorządowych 
gminy Opatowiec, pracowników Urzędu Gminy Opatowiec oraz licznych niewymienionych 
z nazwiska mieszkańców, którzy przyczynili się do powstania tej publikacji.

 Album, który oddajemy do rąk czytelników, był wielokrotnie i przez wielu sprawdzany pod kątem zgod-
ności danych i poprawności merytorycznej. Gdyby jednak znalazły się w nim nieścisłości bądź przeinacze-
nia, prosimy o wyrozumiałość – przedsięwzięcie było rozległe i złożone, a te same fakty bywają różnorodnie 
postrzegane. Niniejszą publikację warto potraktować jako próbę uporządkowania i scalenia w jedno spraw, 
które są wspólne, bo wspólnie dotyczą naszej gminy. Album powstał na zlecenie gminy i jest jej własnością. 
W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w powstanie 
tej książki, za trud, poświęcony czas i zaangażowanie.

 Drogi Czytelniku, potraktuj tę publikację życzliwie. Może Cię zaciekawi, może dojrzysz tu cząstkę swojej 
historii, zobaczysz w nieco innej perspektywie rzeczy, które na pozór znasz dobrze, a może nawet ujrzysz tu 
coś nowego, co umykało dotychczas Twej uwadze… Z życzeniami miłej lektury i wyrazami szacunku,

Sławomir Kowalczyk
Wójt Gminy Opatowiec 
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Początki osadnictwa

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

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

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

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

Urna ze spopielonymi szczątkami znaleziona  ▼
w Opatowcu

Denar rzymski (ok. 138–141) znaleziony przez  ▲
Seweryna Łukasika i przekazany gminie Opatowiec
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Pod rządami Piastów
i Jagiellonów

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

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

Akt nadania praw miejskich dla Opatowca z 15 maja 1271 roku wydany przez Bolesława Wstydliwego ▲

Potwierdzenie lokacji szpitala przez króla Władysława IV (1633) ▼
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portowania tą drogą jedynie soli. Sto lat później, 
w roku 1404 odnotowano w Opatowcu istnienie 
portu rzecznego będącego ośrodkiem handlu 
winem i drewnem. 
 Równolegle z handlem rzecznym rozwijała 
się lokalna wymiana handlowa. W 1341 roku 
król Kazimierz Wielki potwierdził jarmark od-
bywający się w Opatowcu w dniu św. Jakuba, 
patrona tutejszej parafii. W roku 1470 król Kazi-
mierz Jagiellończyk nadał miastu drugi jarmark 
– na pierwszą niedzielę października. W roku 
1639 król Władysław IV Waza ustanowił cztery 
następne: na Nowy Rok, pierwszą niedzielę po 
Wielkanocy, uroczystość Trójcy Świętej i święto 
Podwyższenia Krzyża. Pod koniec XIV wieku 
dwór królewski stacjonujący na zamku w No-
wym Korczynie zaopatrywał się przede wszyst-
kim w Opatowcu. Kupowano tu biały chleb (jak 
wynika z rachunków dworu – na specjalne ży-
czenie królowej Jadwigi), mięsa, łój, piwo, pieprz 
oraz owies. Pałac, w którym zatrzymywali się 
królowie i dostojnicy, istniał również w samym 
Opatowcu, prawdopodobnie w okolicy dzisiej-
szej ulicy Krakowskiej. To w nim miał się leczyć 
zraniony na polowaniu król Kazimierz Wielki, 
chętnie zatrzymywali się tu również Jagiello-
nowie. W XV stuleciu Opatowiec rywalizował 
z Nowym Korczynem o zjazdy szlacheckie. 
W Opatowcu zjazd taki, zwołany przez króla 
Kazimierza Jagiellończyka w celu ogłoszenia po-
spolitego ruszenia na wypadek wojny z Węgra-
mi, odbył się w roku 1474. W tym samym roku 
król przyjął tu posłów weneckich, proszących 
o pozwolenie na przejazd do Moskwy i Persji, 
oraz wysłannika szacha perskiego, który nakła-
niał polskiego władcę do wojny z Turcją. 
 Pierwsza wzmianka o opatowieckiej parafii 
pochodzi z roku 1326, ale musiała ona istnieć 
znacznie wcześniej, przypuszczalnie na przeło-
mie XI i XII wieku. Jak na owe czasy była ona 
duża – około 1340 roku zamieszkiwało ją ponad 
3200 osób – a patronowali jej pierwotnie święci 
apostołowie Szymon i Juda oraz Jakub. W stule-
ciu XV miejscowy pleban sprawował duszpaster-
ską opiekę nad czternastoma miejscowościami: 
Chwalibogowicami, Chrustowicami, Kęsowem, 
Kobielą, Kraśniowem, Mistrzowicami, Pruską, 
Rzemienowicami, Urzutami i Wyszogrodem na 
lewym brzegu Wisły oraz Bieniaszowicami, Bi-
skupicami, Pałuszycami i Ujściem po jej prawej 
stronie. W wieku XVI Chrustowice, Kęsów, Ko-
biela i Wyszogród odnotowane są już jako nale-
żące do parafii w Rogowie. W latach 1513–1883 
Opatowiec był siedzibą dekanatu podlegającego 

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

Pieczęć Opatowca z 1633 roku ▶
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U schyłku świetności

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

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

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

Opatowiec na mapie z 1678 roku ▶
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Mapa mająca przedstawiać prace regulacyjne Austriaków przy ujściu Dunajca do Wisły dołączona do petycji szlacheckiej z 1780 roku ▲

Rogów i Kocina

Równocześnie z Opatowcem rozwijały się ota-
czające go miejscowości. Większość z nich zo-
stała odnotowana w II połowie XV wieku przez 
Jana Długosza w Liber benefi ciorum dioecesis 
Cracoviensis, ale ich korzenie sięgają przeważnie 
XII–XIII stulecia. Najlepiej udokumentowane są 
dzieje Rogowa i Kociny, w których miały swoje 
siedziby możne rody. 
 Rogów należał w średniowieczu do rycer-
skiego rodu Hińczów herbu Działosza, z które-
go wywodzili się dworzanie Władysława Jagiełły 
i Władysława Warneńczyka. Jeden z nich wziął 
udział w bitwie pod Grunwaldem i był posłem 
królewskim, jeden z jego synów przewodził woj-
skom biskupim w czasie bitwy z husytami pod 
Grotnikami nieopodal Nowego Korczyna i był 
oskarżany o romans z królową Zofi ą. To Hiń-
czowie wybudowali we wsi pierwszy kościół 
parafi alny, spalony podczas najazdu tatarskiego 
w 1241 roku. Po wygaśnięciu rodu w XV wieku 
Rogów był własnością Eustachego Sprowskiego 
herbu Odrowąż, a następnie kasztelana sando-
mierskiego, by wreszcie w połowie XVI stulecia 
przypaść w udziale Szafrańcom.
 Szafrańcowie puścili majątek w dzierża-
wę przybyłemu z Włoch Prosperowi Provanie, 
pierwszemu kierownikowi poczty królewskiej 
i zarządcy żup wielickich. Provana był ariani-
nem, jednym z wielu, którzy schronili się w Pol-
sce przed prześladowaniami we własnym kraju. 
Wspólnie z Szafrańcami zamienił kościół w Ro-
gowie na zbór, a w 1562 roku gościł w dzierża-
wionych dobrach przywódców ariańskich. 
 Pod koniec XVI wieku rogowską świątynię 
przywrócili Kościołowi katolickiemu następni 
właściciele majątku, Firlejowie, w których posia-
daniu były w tym czasie również Bejsce. W 1664 
roku ufundowali oni w Rogowie szpital, czyli 
przytułek dla nędzarzy. W 1682 roku majątek 
nabył Jan Wawrzyniec Wodzicki, ulubieniec Jana 
III Sobieskiego i weteran odsieczy wiedeńskiej. 
Wzniósł on w Rogowie dwór, potocznie nazy-
wany pałacem, a także rozbudował port rzeczny 
służący głównie do przeładunku zboża. W Ro-
gowie miał w tym czasie gościć wracający spod 
Wiednia król Jan III Sobieski. Na pamiątkę swo-
jego pobytu władca ofi arował srebrną puszkę do 
kościoła i posadził w dworskim parku lipę, która 

przetrwała ponad dwa stulecia – dopiero w 1904 
roku powalił ją wiatr.
 Po przedsiębiorczym Janie Wawrzyńcu wła-
ścicielem Rogowa został jego syn, Michał, uro-
dzony w 1687. Michał Wodzicki był duchownym 
i piastował różne godności kościelne, od kanoni-
ka po administratora diecezji krakowskiej i bi-
skupa przemyskiego. Wodzicki do końca życia 
był bardzo blisko związany z Rogowem. W 1719 
roku wzniósł drugi spichlerz (przeniesiony 
w XIX wieku do Złotej Pińczowskiej, a obecnie 
znajdujący się w Muzeum Wsi Kieleckiej w To-
karni koło Kielc). W 1734 zainicjował powstanie 
Bractwa Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny, 
a cztery lata później, w akcie dziękczynienia za 
koronację Augusta III, ufundował kamienną 
fi gurę Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie 
Poczętej.  W 1751 roku Wodzicki znów zawitał 
do Rogowa – tym razem sfi nansował budowę 
nowego drewnianego kościoła oraz kamiennej 
dzwonnicy. Niewykluczone, że w projektowaniu 
obu budowli wziął udział królewski architekt 
Francesco Placidi. W świątyni znajdowały się 
cztery nowe bogato zdobione ołtarze, piąty został 
przeniesiony z dawniejszego kościoła pw. Pana 
Jezusa Miłosiernego. Świątynia, konsekrowana 
przez fundatora w 1762 roku, niestety spłonęła 
kilka lat przed wybuchem drugiej wojny świa-
towej. W tym samym czasie biskup ufundował 
jeszcze jeden kościół – dla rogowskiego szpitala. 
Czas był dla tego kościółka łaskawy i w latach 
dziewięćdziesiątych XX wieku przeniesiono go 
do skansenu w Tokarni. Ciało zmarłego w 1764 
roku biskupa Michała Wodzickiego pochowano 
w rodzinnym grobowcu w kościele Mariackim 
w Krakowie, ale jego serce do dziś spoczywa 
w Rogowie. Dewizą wielkiego dobrodzieja tej 
miejscowości było bowiem: „Serce najpierw dla 
Boga, a później dla ziemi rogowskiej”. 
 Rogów przechodził przez ręce kolejnych 
spadkobierców z rodów Wodzickich, Potulic-
kich, a od 1856 roku do końca istnienia majątku 
był własnością Skórzewskich. Ostatnim właści-
cielem był hrabia Karol Skórzewski-Ogiński.

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

Dwór w Rogowie, nazywany przez miejsco-
wą ludność pałacem, został wzniesiony w 1685 
roku. Podmurowany budynek z drewna modrze-
wiowego stał na planie prostokąta o wymiarach 
27,5 × 22,5 metra. Wysoki na cztery metry par-
ter nakryty był drewnianym dachem mansardo-
wym, którego projektantem miał być Francuz, 
a budowniczymi – szwedzcy jeńcy. Na parterze 
budynku znajdowały się pomieszczenia repre-
zentacyjne (obszerna izba stołowa z widokiem 
na Wisłę i dwa saloniki) oraz pokoje państwa 
i pomieszczenia gospodarcze (kredens, skarbiec). 
Pod pomieszczeniami gospodarczymi zbudowa-
no dwie sklepione piwnice. Na piętrze mieściło 
się dwanaście niewielkich pokoi przeznaczonych 
dla pozostałych domowników i przyjezdnych 
gości oraz jedna większa salka nad sienią.
 Wystrój wnętrza znany z opisów i fotogra-
fii z początku XX wieku pochodził z przełomu 
XVIII i XIX stulecia. Na ścianach i stropach po-
łożono wtedy ozdobne boazerie, sprowadzono 
kunsztowne meble i zamówiono obrazy. Z ze-
wnątrz pierwotnie oszalowane deskami drew-
niane ściany zostały otynkowane i pobielone, 
a frontowy ganek, początkowo drewniany, za-
stąpiono murowaną galerią. W takim kształcie 
dwór zachował się do XX wieku. 
 Pałac otoczony był ogrodem, najpierw w sty-
lu francuskim, a następnie angielskim. W poło-
wie XIX wieku, gdy Rogów przeszedł na własność 
Skórzewskich, na folwarku w Kęsowie założono 
cegielnię, a z wytworzonych w niej cegieł wznie-
siono nowe zabudowania gospodarskie i basztę 
widokową w parku. Ruiny tych zabudowań za-
chowały się do dziś.
 W czasie pierwszej wojny światowej w ro-
gowskim dworze stacjonowały sztaby wojsk 
rosyjskich i austriackich. Znaczna część boga-
tego wyposażenia została wówczas rozkradzio-
na. Losy dworu dopełniły się w w styczniu 1945 
roku – dwustupięćdziesięcioletni budynek spło-
nął doszczętnie po podłożeniu ognia przez żoł-
nierzy sowieckich.

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

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

Opatowiecki chór kościelny w czasie odpustu w Rogowie (1941) ▶



24 25

Pod jarzmem zaborcy

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

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

Kościół parafi alny w Opatowcu ok. 1914 roku (fot. ▼
ze zbiorów Muzeum Historii Fotografi i im. Walerego 
Rzewuskiego w Krakowie)

Akt chrztu Michaliny Franciszki Nowakowskiej z 1889 roku ▲
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kiej. W latach dwudziestych pojawiły się na Wi-
śle pierwsze statki parowe, a w latach 1853–1866 
podjęto próbę uregulowania jej biegu przez bu-
dowę tam, między innymi pod Igołomią, Pio-
trowicami, Opatowcem i Nowym Korczynem. 
By zwiększyć bezpieczeństwo żeglugi na trasie 
od Opatowca do Warszawy ustawiono rotma-
nów, nadzorujących sytuację na rzece. W 1848 
Rosjanie otworzyli drugą przeprawę przez Wisłę 
między Chwalibogowicami a Kraśniowem. Prze-
prawił się tamtędy korpus feldmarszałka Iwana 
Paskiewicza zdążający na Węgry, by wspomóc 
Austriaków w tłumieniu tamtejszego powsta-
nia. Po kilku latach przeprawę zamknięto. Sam 
Opatowiec był wówczas miasteczkiem o drew-
nianej zabudowie liczącej na początku stulecia 
około stu domów zamieszkiwanych przez ponad 
600 osób. W 1847 roku epidemia cholery zabiła 
połowę ludności miasta; późniejsze zarazy z lat 
1866 i 1901 zebrały już mniejsze żniwo. 
 W roku 1861, gdy w Królestwie Kongreso-
wym rozeszła się wieść o zniesieniu pańszczyzny 
w carskiej Rosji, rozpoczęły się rozruchy chłop-
skie. W kwietniu pańszczyzny odmówili chłopi 
z Jurkowa koło Wiślicy, a potem również z Ksan, 
Probołowic, Czarków, Podolan, Bejsc i innych 
miejscowości. Chłopi solidarnie odmawiali pra-
cy na folwarkach i bronili dostępu do nich na-
jemnikom. W Ksanach oświadczyli nawet, że 
ziemia jest ich własnością, i odmówili przyjęcia 
proponowanego im czynszu. Sytuacja uspokoiła 
się dopiero po wydaniu dekretu uwłaszczenio-
wego przez rząd powstańczy w 1863 roku i car-
skiego ukazu w tej sprawie z roku 1864.
 Mieszkańcy Opatowca i okolic mogli z bliska 
śledzić losy zrywu powstańczego, który rozpo-
czął się w styczniu 1863 roku. W drugiej połowie 
marca po krwawej bitwie pod Grochowiskami 
ówczesny dyktator powstania generał Marian 
Langiewicz wycofał się z częścią swojego kor-
pusu do Opatowca, gdzie 20 marca przeprawił 
się przez Wisłę z zamiarem pracowania na rzecz 
sprawy powstańczej z terenu Galicji. Został jed-
nak rozpoznany i aresztowany wraz z pełniącą 
funkcję jego adiutanta Anną Henryką Pusto-
wójtówną. Z Przemykowa do Opatowca Langie-
wicza i Pustowójtownę miał przewieźć swoimi 
końmi Walenty Tomal z Wyszogrodu. Wkrótce 

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

Na dalszym planie ziemianki 48 Pułku Piechoty Austro-Węgier  ▶
(1914–1915) (fot. ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii im. Walerego 
Rzewuskiego w Krakowie)



28 29

do Opatowca dotarli powstańcy z pozostawio-
nego przez Langiewicza korpusu, również chcąc 
przeprawić się do Galicji. Udało się to jednak 
tylko niewielu, a pozostali szukali schronienia 
w okolicznych miejscowościach lub próbowali 
przebić się do innych oddziałów.
 W roku 1869 Opatowiec wraz z trzydziesto-
ma trzema innymi miastami guberni kieleckiej 
utracił prawa miejskie. Pozostał jednak siedzi-
bą gminy, a dla okolicznych mniejszych wiosek 
w dalszym ciągu stanowił centrum zaopatrzenia 
w podstawowe towary. Sytuacja materialna lud-
ności była trudna – podobnie jak w pobliskiej 
Galicji panowała tu dotkliwa bieda, która zmu-
siła wielu mieszkańców do emigracji, najczę-
ściej do Stanów Zjednoczonych, Francji, Danii 
i Saksonii. 
 Koniec okresu niewoli przyniosła pierwsza 
wojna światowa, choć już na początku XX wieku, 
tworzył się w Opatowcu ruch wyzwoleńczy. We 
wrześniu 1914 roku Józef Piłsudski jako dowód-
ca 1 Pułku Legionów otrzymał rozkaz ofensyw-
nej obrony granicy na Wiśle w rejonie Nowego 
Korczyna i Opatowca. Początkowo swoją kwate-
rę umieścił w Gręboszowie, a następnie, gdy bój 
na lewym brzegu przybrał na sile, przeniósł się 
do Opatowca. Żołnierze legionów stoczyli krwa-
we walki z Moskalami między innymi w okoli-
cach Ksan, gdzie kilku legionistów poległo. 22 
września Piłsudski wydał rozkaz odwrotu na 
prawy brzeg. Do końca nadzorował przeprawę 
w Opatowcu, a sam – jak pisze w swoich wspo-
mnieniach – przepłynął na drugi brzeg ostatnim 
pontonem 24 września wieczorem.
 W czasie wojny kilku mężczyzn z okolicy 
zgłosiło się do legionów, większa liczba zosta-
ła natomiast wcielona do armii Rosyjskiej. Ci, 
którzy pozostali w wioskach, byli zmuszani do 
pracy na rzecz zaborczych armii, między innymi 
przy budowie okopów i umocnień wykorzysty-
wanych podczas rosyjsko-austriackich walk po-
zycyjnych na linii Nidy w okresie od listopada 
1914 do maja 1915 roku. Wskutek działań wo-
jennych najbardziej ucierpiały Ksany i Kocina. 
Mieszkańców ewakuowano stamtąd daleko za 
linię frontu, w okolice Posądzy koło Proszowic. 
Po powrocie zastali gruzy i zgliszcza. Zabudowa-
nia, które nie spłonęły, zostały rozebrane, a ma-
teriał z nich wykorzystany do budowy schronów 
i ziemianek. Pod koniec wojny w Opatowcu, 
Starym Korczynie i innych miejscowościach 
prężnie działała Polska Organizacja Wojskowa. 
To jej członkowie dokonali w listopadzie 1918 
roku bezkrwawego rozbrojenia okolicznych po-
sterunków austriackich.

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

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

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

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

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

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

Pierwsze lata niepodległości były czasem odbu-
dowy, zwłaszcza we wsiach zniszczonych wsku-
tek działań wojennych jak Kocina czy Ksany. Pod 
koniec wojny mieszkańców Opatowca zdziesiąt-
kowała epidemia tyfusu plamistego, ale pomimo 
biedy i innych trudności liczba domów i miesz-
kańców w miejscowościach stale się zwiększa-
ła w porównaniu do stanu z końca XIX wieku. 
Jeszcze w 1920 roku, w czasie wojny polsko-
-bolszewickiej, pewna liczba mężczyzn została 
powołana do wojska, później jednak zapanował 
czas długo wyczekiwanego spokoju. Tereny dzi-
siejszej gminy Opatowiec wchodziły wówczas 
w skład dwóch jednostek administracyjnych: 
gminy Opatowiec (Chrustowice, Chwalibogo-
wice, Kęsów, Kobiela, Kraśniów, Ksany, Mistrzo-
wice, Podskale, Rogów, Senisławice, Urzuty, Wy-
szogród) oraz gminy Czarkowy (Charbinowice, 
Kamienna, Kocina, Krzczonów, Rzemienowice, 
Trębaczów). W okolicy istniało kilka folwarków: 
w Rogowie i Potulinie, Kęsowie, Kobieli oraz 
w Kamiennej i Krzczonowie.
 Głównym ośrodkiem rzemiosła i usług po-
zostawał Opatowiec. Znajdowały się tu apteka, 
sześć sklepów spożywczych, sklep bławatny, pie-
karnia, piwiarnia, restauracja, rzeźnia i masar-
nia, warsztaty szewskie i stolarskie, punkt wyro-
bu dachówek, kowal, skład maszyn rolniczych, 
skład drzewny i składy węgla. W Opatowcu pra-
cował również lekarz (we wdzięcznej pamięci 
ówczesnych mieszkańców zapisał się doktor Jan 
Jarosz) i felczer. Na terenie gminy działało kil-
ka młynów wodnych, między innymi w Chwa-
libogowicach (gdzie wyróżniano nawet osobno 
„osadę młyńską”) i Ksanach. Zauważalną rolę 
w życiu lokalnej społeczności odgrywali Żydzi – 
w Opatowcu na nieco ponad siedmiuset miesz-
kańców było ich ponad stu sześćdziesięciu – któ-
rzy trudnili się przede wszystkim handlem.
 Charakterystyczne dla dwudziestolecia mię-
dzywojennego było przede wszystkim ożywienie 
działalności społecznej. W okolicznych miejsco-
wościach powstawały spółdzielnie spożywców 
i spółdzielnie mleczarskie, kółka rolnicze, a tak-
że kasy Stefczyka. Organizowano nowe druży-
ny Ochotniczej Straży Pożarnej (Kocina 1923, 
Rzemienowice 1924, Ksany 1925 i Charbinowi-

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

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

Rada gminy Opatowiec (lata 30. XX wieku) ▲

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

Uczniowie szkoły w Chwalibogowicach podczas sypania kopca Piłsudskiego w Krakowie (1935) ▲

Uczniowie szkoły powszechnej w Ksanach z nauczycielem Rzepeckim (1928) ▲
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ce 1928), oddziały Związku Strzeleckiego i Koła 
Gospodyń Wiejskich; w latach trzydziestych 
rozpoczęła działalność Akcja Katolicka i Ka-
tolickie Koła Młodzieży. W Kocinie i Rogowie 
działały koła Stronnictwa Ludowego i Zrzesze-
nia Młodzieży Wiejskiej „Wici” – skupiały one 
rolników o socjalistycznych poglądach, świado-
mych swojej roli w społeczeństwie i dążących do 
poprawy bytu mieszkańców wsi, między innymi 
przez parcelację folwarków ziemiańskich. Prócz 
gospodarczej i politycznej rozwijała się również 
działalność kulturalna – w samym Opatowcu ist-
niał chór parafialny prowadzony przez Stanisła-
wa Cugowskiego oraz Teatr Opatowiecki.
 Na terenach obecnej gminy Opatowiec funk-
cjonowało kilka szkół powszechnych: w Opa-
towcu, Chwalibogowicach, Kocinie, Ksanach, 
Krzczonowie, Mistrzowicach i Rogowie. Coraz 
częściej gospodarzy stać było na posyłanie dzieci 
do szkół średnich, przede wszystkim do gimna-
zjów w Kielcach i Tarnowie; już po drugiej woj-
nie światowej wielu z ówczesnych absolwentów 
tych placówek ukończyło studia wyższe. 
 Dla najstarszych żyjących mieszkańców 
gminy Opatowiec lata dwudziestolecia między-
wojennego to czas dzieciństwa i młodości, czas 

Drużyna Strzelca z Opatowca (1938) ▲

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

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

pięknych wspomnień, pomimo że życie na wsi 
wypełnione było ciężką pracą, na ogół nazna-
czone mniejszym lub większym niedostatkiem, 
który znacznie pogłębił się w czasie kryzysu 
gospodarczego na początku lat trzydziestych 
XX wieku. Jeden z ówczesnych opatowieckich 
chłopców zanotował pod koniec życia w swoich 
pamiętnikach: „Jakże trudno mi oderwać się od 
tych lat dziecięcych spędzonych w Opatowcu – 
od tego biegania boso w lecie, od kwietnia do 
później jesieni. Tkwią w mej świadomości wra-
żenia z latania po błocie boso, zwłaszcza po bu-
rzy letniej, gdy ziemia jeszcze ciepła; wrażenia 
z łażenia po drzewach i wspinania się systema-
tycznie coraz wyżej; odpędzania krów na błonie, 
pojenia koni, karmienia drobin, pasienia gęsi 
(piląt) na błoniu, chodzenia po grząskim dnie 
rynsztoka, gdzie było mnóstwo pijawek, żab, ki-
janek, wsłuchiwania się w rechotanie lub kumka-
nie tych żab. (…) A cóż dopiero mówić o jesien-
nych zapachach dymów ulatniających się przy 
suszeniu śliw i nocnych czuwaniach przy lassach 
w czasie księżycowych i gwiezdnych nocy jesien-
nych”. Świat ten, udokumentowany na starych 
fotografiach, miał wkrótce zniknąć na zawsze.
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Obok i powyżej: Ⱚ  Symboliczny pogrzeb Józefa Piłsudskiego w kościele w Opatowcu oraz kondukt żałobny na rynku obok budynku 
szkoły w Opatowcu (1935). Poniżej: Dom na rogu ulic 3 Maja i Nowokorczyńskiej, gdzie w okresie pierwszej wojny światowej zatrzymywał 
się Józef Piłsudski (lata 30. XX wieku)



40 41

Przed apteką w Opatowcu (lata 30. XX wieku) ▲Zakład krawiecki w Ksanach, na zdjęciu Jan Krzysztof (lata 30. XX wieku) ▲

Wycieczka mieszkańców gminy Opatowiec do Zoo w Poznaniu (1929) ▼ Ambulans w Opatowcu z lekarzem i mieszkańcami Opatowca (lata 40. XX wieku) ▼
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Druga wojna światowa

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

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

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

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

Podpis na odwrocie zdjęcia: ▶  Wielce Szanownym 
Państwu Grabkowskim wdzięczni za serdeczną 
gościnność w ciężkich dniach zawieruchy światowej 
wysiedleni wygnańcy Bronisława i Władysław 
Rymaszewscy 23 VI 1940 r. Kamienna
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Na odwrocie zdjęcia widnieje napis:  ▲ Kompani nie polegli na wojnie. 3 czerwca 1941 Ksany, Kocina, Opatowiec

Rynek w Opatowcu podczas drugiej wojny światowej (1 maja 1941) ▼

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

Chór parafialny w Opatowcu w 1944 roku ▲
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Uczestniczki kursu kroju i szycia w Opatowcu (okres okupacji) ▲

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

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

Wizyta biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka w Opatowcu – orszak konny witający biskupa na rynku w Opatowcu (1943) ▼
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Gdy front przeszedł, Niemcy zaprowadzili na za-
jętych terenach własną administrację. Ówczesna 
gmina Opatowiec znalazła się pod cywilnym za-
rządem Generalnego Gubernatorstwa, wchodząc 
w skład nowo utworzonego starostwa miechow-
skiego. W okolicznych miasteczkach zorganizo-
wane zostały placówki żandarmerii i posterunki 
granatowej policji. W samym Opatowcu w roku 
1940 było dwóch policjantów, rok później już 
czterech, a w roku 1944 ich liczbę zwiększono 
do sześciu. Zamknięto szkoły i inne instytucje, 
i tylko w zarządach majątków – na Kobieli, w Ka-
miennej i Rogowie – Polacy mogli pełnić funkcje 
kierownicze. W okolicznych miejscowościach co 
jakiś czas rozgrywały się dramatyczne wydarze-
nia, które głęboko i boleśnie wryły się w pamięć 
mieszkańców. Pod koniec 1942 roku Niemcy roz-
poczęli planowe działania skierowane przeciwko 
Żydom – aresztowali ich i wywozili do obozów 
koncentracyjnych lub mordowali. Jeżeli znaleźli 
ukrywających się, zabijali ich na miejscu. W Mi-
strzowicach niemieccy żołnierze rozstrzelali 28 
Żydów pochodzących z okolicznych wiosek. 
 Terror i szara okupacyjna rzeczywistość nie 
zgasiły ducha walki. Pewna liczba młodych męż-
czyzn została powołana do Wojska Polskiego, 
biorąc udział w kampanii wrześniowej. Niektó-
rzy wrócili potem do domów, inni przedarli się 
przez granice okupowanego kraju i dołączyli do 
polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Na miejscu 
wiele osób zaangażowało się w walkę partyzanc-
ką. Działalność miejscowego ruchu oporu zain-
augurowała kilkuosobowa grupa konspiratorów 
zebrana wokół opatowieckiego lekarza Władysła-
wa Madeja. Nie oddał on władzom okupacyjnym 
radioodbiornika, dzięki któremu mógł słuchać 
francuskich i angielskich radiostacji. Wiosną 
1940 roku grupa konspiratorów, w której skład 
oprócz doktora Madeja wchodzili Jan Rumas, Ju-
lian Kryca, Piotr Walocha, Stanisław Baran, Mie-
czysław Cieśniarski, ksiądz Wieczorek, Tamara 
Nega i Bolesław Cegielski, zaczęła wydawać i kol-
portować zawierający informacje z audycji radio-
wych biuletyn „Wiadomości”, potajemnie przepi-
sywany na maszynie w opatowieckim Urzędzie 
Gminy. Działalność ta trwała do 12 maja 1941 
roku, kiedy w rezultacie donosu aresztowano 
wójta gminy Opatowiec, sołtysa Podskala i Piotra 
Walochę oraz rodzinę doktora Madeja. On sam 
został ostrzeżony o grożącym mu aresztowaniu 
i zdążył uciec. Aresztowanych po kilku dniach 
zwolniono. 
 W Opatowcu i okolicach przez cały czas nie-
mieckiej okupacji działały rozbudowane struk-

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

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

Podziękowanie dowództwa alianckich sił powietrznych dla Mieczysława Jańca za pomoc okazaną lotnikowi Brytyjskiej Wspólnoty  ▲
Narodów (fot. ze zbiorów Muzeum Armii Krajowej w Krakowie)
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skowe i sanitarne pod kierunkiem Henryka Sta-
rzewskiego, Zdzisława Ciszewskiego, Edwarda 
Zaremby i Janiny Charzewskiej. Harcerki przy-
łączyły się do działalności „matek chrzestnych” 
– przygotowywały i wysyłały za pośrednictwem 
kazimierskiego oddziału Rady Głównej Opiekuń-
czej paczki żywnościowe dla więźniów stalagów 
i oflagów; do paczek wkładały między innymi 
własnoręcznie wypiekane suchary. Młodsi harce-
rze, by zebrać pieniądze na pomoc dla więźniów 
i ubogich, wystawiali przedstawienia na scenie 
opatowieckiej remizy. 
 Tereny dzisiejszej gminy Opatowiec dały 
schronienie wojennym uchodźcom i przesie-
dleńcom. Już w 1940 roku okolica przyjęła grupę 
uciekinierów z Poznania, rozlokowanych całymi 
rodzinami w różnym wioskach, we dworze w Ka-
miennej ukrywali się m.in. światowej sławy profe-
sor Ludwik Hirschfeld (1884–1954) z córką Marią, 
późniejszy kapelan Żołnierzy Niezłomnych ksiądz 
Władysław Gurgacz (1914–1949) oraz inteligenc-
kie rodziny z Poznania, Kościana i Śmigla; w Ro-
gowie zatrzymali się przez jakiś czas Gustaw Wolff 
(1872–1951), współwłaściciel znanej przedwojen-
nej firmy wydawniczej Gebethner i Wolff, oraz – 
prawdopodobnie – kustosz Biblioteki Narodowej 
profesor Jerzy Zathey (1911–1999); w Opatowcu 
przebywał Wilhelm Szewczyk (1916–1993), pi-
sarz, publicysta i krytyk literacki, który napisał 
wówczas piosenkę Opatowiec, będącą dziś hym-
nem gminy. Wiadomo również, że ukrywała się 
tu Żydówka Rachela Kałowska, która szczęśliwie 
doczekała końca wojny.
 Lata 1942 i 1943 to okres względnego spoko-
ju. Za zgodą okupanta w Opatowcu działała wów-
czas kształcąca około sześćdziesięciu uczniów 
Szkoła Handlowa prowadzona przez Kazimierę 
Kałużową (bezpośrednio przed i po wojnie kie-
rującą opatowiecką szkołą powszechną), a w ra-
mach tajnego nauczania, prowadzonego pod 
kierownictwem Henryka Skrzyńskiego i Felicji 
Cegielskiej, realizowano program polskiej szkoły 
średniej. W czasie okupacji w Opatowcu prężnie 
działał kilkudziesięcioosobowy chór parafialny 
kierowany po aresztowaniu Stanisława Cugow-
skiego przez Henryka Lizaka i Jana Pocieja. Re-
gularnie odbywały się mecze piłkarskie, pozwala-
jące choć na chwilę zapomnieć o okrutnej i szarej 
wojennej rzeczywistości. 

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

Ciała mieszkańców Opatowca pomordowanych podczas pacyfikacji 29 lipca 1944 ▼

Nazwiska i wiek ofiar pacyfikacji Opatowca ▶



Pogrzeb pomordowanych w czasie pacyfikacji Opatowca. Na zdjęciu mieszkańcy Podskala z wieńcami ▲



62 63

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

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

Partyzanci w stodole pp. Sekułów w Chwalibogowicach. Znajdowała się tu radiostacja (1944) ▲
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Jan Pszczoła ps. „Wojnar”  ▲ (*1914 w Krzczonowie, †1944)
Żołnierz Batalionów Chłopskich, komendant obwodu 
w Pińczowie. W lipcu 1944 roku uczestniczył w rozbroje-
niu posterunku żandarmerii niemieckiej w Nowym Kor-
czynie, dowodząc oddziałami Batalionów Chłopskich. 
5 sierpnia 1944 r. wziął udział w bitwie o Skalbmierz, którą 
partyzanci wygrali dzięki sprowadzonym przez niego na 
pole bitwy dwóm czołgom rosyjskim. W listopadzie 1944 
roku został aresztowany przez gestapo i zamordowany 
w Busku-Zdroju. Po zakończeniu wojny ciało Jana Pszczoły 
zostało przeniesione z prowizorycznej mogiły na dziedziń-
cu budynku gestapo i złożone na cmentarzu w Sokolinie. 
 Pośmiertnie awansowany do stopnia majora i odzna-
czony Krzyżem Virtuti Militari 5 kl. Jego imię nosi szkoła pod-
stawowa w Krzczonowie.

Tomasz Lubera z Chrustowic przyjmujący odznaczenie  ▼
po bitwie o Monte Cassino (Włochy, 1944)

Wacław Bacharz  ▲ (*1915 w Czyżowicach, †1988) 
Żołnierz 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach, kawaler 
Orderu Virtuti Militari 5 kl. W 1939 roku uczestnik obrony 
Westerplatte, internowany do zakończenia wojny. Przez 
większość życia mieszkał w Kobieli.

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

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

Żołnierze i partyzanci z gminy Opatowiec

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

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

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

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

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

Stanisław Makuch (*1907, †?)
Kapral Wojska Polskiego, przed wojną służył w 5 Pułku 
Strzelców Podhalańskich w Przemyślu, uczestniczył w kam-
panii wrześniowej 1939 roku. Żołnierz Batalionów Chłop-
skich od 1942 roku, uczestniczył w obronie Opatowca. 

Marian Marek ps. „Gałązka” (*1920)
Artysta malarz i krawiec. Od roku 1939 członek Związ-
ku Strzeleckiego, od 1941 roku żołnierz Armii Krajowej, 
uczestniczył w zakładaniu orkiestry dętej w Kocinie. Wziął 
udział w rozbrojeniu posterunku żandarmerii niemieckiej 
w Nowym Korczynie i obronie Opatowca. po wojnie przez 
pewien czas mieszkał w Sosnowcu, a potem wrócił do 
Kociny. 

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

Ludwik Sobczyk (*1907, †?)
Żołnierz Batalionów Chłopskich, Członek PSL, wójt gminy 
Opatowiec. Pracował jako księgowy w Czarkowych, Kazi-
mierzy Wielkiej i w Chmielniku, po przejściu na emeryturę 
zamieszkał w Ksanach.



Obchody rocznicy pacyfikacji Opatowca (1945) ▼
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Lata powojenne
i czasy współczesne

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

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

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

(1956)
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Nauczyciele i dzieci przed szkołą podstawową w Rogowie (lata 50. XX wieku) ▲

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

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

Parafianie z Rogowa z księdzem Janem Paskiem na placu przykościelnym (lata 20. XX wieku) ▲
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Pierwsza Komunia Święta w Opatowcu. Na zdjęciu dziewczęta z księdzem P. Widerskim (lata 50. XX wieku) ▼

Rynek w Opatowcu (lata 60. XX wieku) ▲

Odpust w Opatowcu (lata 60. XX wieku) ▼

Klasa z nauczycielem w Opatowcu (lata 20. XX wieku) ▲
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Ukoronowaniem absurdów rzeczywistości koń-
ca lat czterdziestych były obowiązkowe lustracje 
w poszukiwaniu stonki ziemniaczanej – 17 sierp-
nia 1949 roku odnotowano, że w samym tylko 
Krzczonowie szukało jej 165 osób.
 W latach pięćdziesiątych rozpoczęła się elek-
tryfikacja okolicy, na początku lat sześćdziesią-
tych poprowadzono asfaltową szosę z Krakowa 
przez Opatowiec do Sandomierza, nowe drogi 
połączyły też gminę z Kazimierzą Wielką i Bu-
skiem-Zdrojem. W roku 1958 oddano w Opatow-
cu do użytku nowy budynek szkolny, na Rynku 
założono zieleniec. Na początku lat sześćdziesią-
tych stanął tam obecnie już nieistniejący pomnik 
ku czci „poległych w walce z okupantem i ro-
dzimą reakcją”. W latach powojennych powstał 
obecny budynek Urzędu Gminy i Dom Kultury, 
w którym mieściło się kino „Wisła”. Od połowy 
lat osiemdziesiątych działa wybudowany w tym 
czasie Ośrodek Zdrowia. 
 Transformacja ustrojowa w roku 1989 przy-
niosła następne zmiany. Z jednej strony trzeba 
było dostosować się do nowej, nie zawsze łatwej 
wolnorynkowej rzeczywistości, z drugiej jednak 
pojawiły się nowe możliwości. Ostatnie dwu-
dziestopięciolecie to z jednej strony czas dużego 
odpływu młodzieży do miast i zmniejszania się 
liczby mieszkańców, z drugiej jednak – intensyw-
nego rozwoju infrastruktury: remontów i budo-
wy dróg oraz sieci wodociągowej, odnawiania 
szkół. Zaczęła się rozwijać działalność społeczna 
odpowiadająca rzeczywistym potrzebom miesz-
kańców – uaktywniły się drużyny Ochotniczych 
Straży Pożarnych i Koła Gospodyń Wiejskich, 
rozpoczęto remontowanie świetlic, organizowa-
nie uroczystych obchodów świąt narodowych 
i spotkań towarzyskich przy okazji Wianków czy 
Dnia Kobiet, które powoli na trwałe wpisują się 
w życie lokalnej społeczności. Gmina stała się 
gospodarzem imprez na poziomie powiatowym 
i międzywojewódzkim (dożynki, Świętokrzyski 
Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich). 
Po kilkudziesięciu latach można też wreszcie było 
przywrócić pamięć o sprawach na długi czas wy-
mazanych z oficjalnej pamięci – w Ksanach stanął 
pomnik Legionisty, Żołnierza i Partyzanta, nad 
Wisłą w Opatowcu wzniesiono statuę marszałka 
Piłsudskiego, zaczęto odnawiać wojenne cmen-
tarze i oznaczać miejsca pamięci. Ostatnie lata 
to również czas intensywnych starań o ożywie-
nie turystycznego zainteresowania gminą (przez 
Opatowiec prowadzi Szlak Jagielloński) i pamięci 
o dawnej świetności okolicy; o roli, jaką Opato-
wiec, Rogów, Kocina i inne miejscowości odegra-
ły w polskiej historii w XVI i XVII wieku. 

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

Nieistniejący pomnik „poległych w walce z okupantem i rodzimą reakcją” na rynku w Opatowcu ▼

Urząd Gminy z siedzibą Ruchu i ośrodkiem zdrowia w Opatowcu (1959) ▲
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Życie na wsi – Ⱚ  powyżej: wypas zwierząt na opatowieckich błoniach; poniżej: karmienie kur w Ksanach; na stronie obok: żniwa
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Życie na wsi – traktor Ursus z kółka rolniczego w Kraśniowie (lata 60./70. XX wieku) ▲

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

Plantatorzy tytoniu z Wyszogordu na wycieczce w Czyżynach (lata 60. XX wieku) ▲



82 83

Msza polowa na boisku szkolnym w Krzczonowie z okazji odsłonięcia tablicy upamiętniającej żołnierzy Batalionów Chłopskich  ▲
w Krzczonowie (1992)

Msza polowa podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Józefa Piłsudskiego nad Wisłą w Opatowcu (1994) ▼

Miejscowości tworzące gminę Opatowiec należą do sześciu różnych parafii. Trzy kościoły parafialne – w Opatowcu, Rogowie  Ⱚ
i Kocinie – znajdują się na terenie gminy Opatowiec, a pozostałe trzy – w Starym Korczynie, Sokolinie i Przemykowie – poza jej 
granicami administracyjnymi. Powyżej po lewej: Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Starym Korczynie, po prawej: Kościół parafialny 
pw. św. Katarzyny w Przemykowie, poniżej: Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Sokolinie
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Gmina Opatowiec położona jest w dolinie Wisły, 
na wysokim lewym brzegu rzeki w obrębie uro-
dzajnego Płaskowyżu Proszowickiego, w centrum 
historycznej Małopolski. Gminę tworzy dwadzie-
ścia sołectw. Administracyjnym ośrodkiem gmi-
ny i historycznym centrum regionu jest Opato-
wiec, z którym bezpośrednio sąsiadują Kraśniów, 
Chwalibogowice, Ksany, Chrustowice, Kobiela 
i Podskale. Na północy gminy leżą Kamienna, 
Kocina, Krzczonów i Trębaczów, najbardziej wy-
sunięte na zachód są Charbinowice, a na wschód 
– Senisławice. Południowo-zachodnią część gmi-
ny zajmują Rzemienowice, Chrustowice, Mistrzo-
wice i Kęsów, a najdalej na południe wysunięte są 
przylegające do Wisły Rogów i Wyszogród oraz 
położone nad Nidzicą Urzuty i Ławy. 
 Ponad 70 procent powierzchni gminy to grun-
ty orne. Żyzne lessy i czarnoziemy – prawie 75 
procent użytków rolnych to gleby dobre (klasa I, 
II i IIIa) – sprzyjają uprawie zbóż, roślin okopo-
wych, tytoniu i rzepaku. 94 procent areału rolnego 
należy do sektora prywatnego. Kilkanaście pro-
cent powierzchni to łąki i pastwiska, następnych 
10 procent zajmują lasy administrowane przez 
Nadleśnictwo Pińczów. Nad ciekami wodnymi 
dość licznie występuje będący pod ochroną bóbr 
europejski. 
 Od południowego zachodu ku północnemu 
wschodowi gminę przecina biegnąca wzdłuż wi-
ślanego brzegu droga krajowa nr 79, łącząca Śląsk 
i Kraków z Sandomierzem i wschodnią częścią 
Polski. Drogi powiatowe łączą gminę z między 
innymi z Kazimierzą Wielką i Wiślicą, a przepra-
wa promowa w Opatowcu umożliwia wygodny 
dojazd do miejscowości na prawym brzegu Wisły 
i Dunajca, w tym do Tarnowa. Łączna długość 
dróg krajowych wynosi 12,3 km, powiatowych 
62,6 km, a gminnych – 41 km.
 W gminie zameldowanych jest obecnie 3460 
osób (stan z 30 czerwca 2014 roku). Substancję 
mieszkaniową stanowią 1154 budynki, w których 
znajduje się 1206 mieszkań (stan z końca 1999 
roku). Gmina posiada sieć wodociągową o łącznej 
długości 82 km, z której korzystają 972 gospodar-
stwa. Dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych 
gmina została w 30 procentach skanalizowana. 

Gmina Opatowiec dziś

Urząd Gminy w Opatowcu ▼

Rynek w Opatowcu ▲
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Pomnik Józefa Piłsudskiego w Opatowcu ▶

 Dzieci i młodzież kształcą się w dwóch szko-
łach podstawowych znajdujących się w Opatow-
cu i Krzczonowie, a także w gimnazjum w Opa-
towcu. Szkoły są przedmiotem szczególnej troski 
władz gminy, które dbają o pozyskiwanie dla 
nich środków materialnych przeznaczanych na 
remonty, zakup nowoczesnych pomocy dydak-
tycznych i realizację bogatej oferty zajęć poza-
lekcyjnych. Od grudnia 2012 roku w Krzczono-
wie działa też nowoczesne przedszkole powstałe 
dzięki staraniom lokalnej społeczności i samo-
rządu gminy, a finansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Zajęcia dla dzieci 
i młodzieży organizują poza tym opatowiecki 
Dom Kultury i tamtejsza Biblioteka Publiczna.
 Na terenie gminy działają dwa ośrodki zdro-
wia – w Opatowcu i Krzczonowie – funkcjonuje 
także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 W lokalnym życiu społecznym ważną rolę 
odgrywają drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej, 
często o kilkudziesięcioletniej i dłuższej trady-
cji. Czynnie działają Koła Gospodyń Wiejskich, 
Koło Łowieckie „Bażant”, Klub Sportowy „Wi-
sła Opatowiec”, Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, rozwija się Bractwo Bartne. Po-
nadto mieszkańcy gminy podejmują rozmaite 
inicjatywy społeczne – to dzięki zawiązywanym 
w gminie komitetom obywatelskim wzniesiono 
pomnik „Legionisty, Żołnierza Września 1939 
i Partyzanta 1939–1945” w Ksanach oraz po-
mnik Józefa Piłsudskiego nad Wisłą w Opatow-
cu, a także wyremontowano wieżę strażacką w tej 
miejscowości.
 W życiu gminy ważną rolę odgrywają też cy-
klicznie organizowane imprezy i spotkania. Od 
kilkunastu lat gmina jest gospodarzem Święto-
krzyskiego Młodzieżowego Championatu Koni 
Małopolskich, który jest nie tylko spotkaniem 
hodowców, ale jako atrakcyjna impreza plenero-
wa odbywająca się na rozległych opatowieckich 
błoniach przyciąga gości z całego regionu. Nieod-
łącznym elementem życia w rolniczej społeczno-
ści jest lokalne Święto Plonów, podczas którego 
gospodarze dziękują za zbiory; tradycją staje się 
obchodzony od sześciu lat gminny dzień kobiet 
w Krzczonowie, będący okazją do spotkania się 
i wspólnego świętowania dla kilkuset pań. Ważną 
częścią lokalnego życia są również turnieje spor-
towe i zawody pożarnicze.

Budynek Zespołu Szkół w Opatowcu stan po remoncie 2014 rok ▲

Uroczystość otwarcia unijnego przedszkola w Krzczonowie (2013) ▼
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Przeprawa promowa w Opatowcu Ⱚ

W herbie Opatowca od XIV wieku znajduje się postać  ▲
św. Jakuba Apostoła, patrona tutejszej parafi i. Na obecnym 
herbie sylwetka świętego pielgrzyma umieszczona została 
na żółtym tle. Ubrany w niebieską szatę i niebieski kapelusz 
Apostoł w prawej ręce trzyma biały kostur pielgrzymi, 
a w lewej – białą muszlę. 

Flaga Opatowca ▲

Pieczęć gminy Opatowiec ▼

Dom Kultury w Opatowcu ▼
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liczba mieszkańców: 340
powierzchnia: 547 ha
parafi a: Opatowiec

Opatowiec pełni funkcję administracyjnego 
ośrodka gminy, a zarazem skupia jej życie kul-
turalne i społeczne. Przez kilkaset lat posiadał 
prawa miejskie. Pomimo ich utraty w roku 1869, 
pamięć o dawnej świetności i historycznym zna-
czeniu miejscowości jest ciągle żywa wśród jej 
mieszkańców i tych, którzy się stąd wywodzą. 
 Opatowiec położony jest malowniczo na ska-
le lessowej na lewym brzegu Wisły, przy ujściu 
Dunajca. Od południowego wschodu u podnóża 
skały rozciągają się błonia, które chronią osadę 
przed wiosennymi wylewami rzeki, a także są 
dogodnym miejscem do organizowania imprez 
plenerowych. Centrum miasteczka stanowi ry-
nek, w którego pobliżu znajdują się najważniej-
sze instytucje – Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, 
Zespół Szkół, plebania oraz Dom Kultury, w któ-
rym mieści się Biblioteka Publiczna i Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 Przyjeżdżający do Opatowca mogą podzi-
wiać zabytkowy poklasztorny kościół parafi alny; 
niewątpliwą atrakcją jest również znajdująca się 
przy remizie wieża strażacka, z której codziennie 
rozlega się opatowiecki hejnał. Nad Wisłą stoi 
pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, upamięt-
niający przeprawę 1 Pułku Legionów we wrze-
śniu 1914 roku. Ważnymi miejscami pamięci są 
także znajdujący się na miejscowym cmentarzu 
pomnik ku czci ofi ar pacyfi kacji dokonanej przez 
hitlerowców 29 lipca 1944 roku, Dąb Pamięci, 
zasadzony ku czci zamordowanych w Katyniu 
mieszkańców Opatowca, i niedawno odnowiony 
cmentarz z czasów pierwszej wojny światowej, 
na którym spoczywa 501 żołnierzy austro-wę-
gierskich i 336 rosyjskich, a prawdopodobnie 
również dwóch żołnierzy Wojska Polskiego po-
ległych w 1939 roku.
 Obecnie coraz częściej przypomina się o hi-
storycznym znaczeniu Opatowca i jego okolic 
w kontekście turystyki. Miejscowość znajduje 
się na trasie międzynarodowego Szlaku Jagiel-
lońskiego (Via Jagiellonica), łączącego Kraków 
z Lublinem i Wilnem; wymienia się ją również 
wśród atrakcji leżących w pobliżu Małopolskiej 
Trasy Świętego Jakuba.

Opatowiec
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Kościół parafialny w Opatowcu zimą ▶

Płyta upamiętniająca żołnierzy pochowanych na  ▲
cmentarzu wojennym w Opatowcu

Dąb Pamięci zasadzony ku czci mieszkańców Opatowca zamordowanych w Katyniu ▼
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Od niedawna częścią panoramy Opatowca stała 
się zwieńczona w 2012 roku wieża hejnałowo-ze-
garowa, z której każdego dnia w południe rozlega 
się opatowiecki hejnał. Wieża w obecnej formie 
ma symbolizować „trwałość Opatowca w histo-
rii, łączyć pamięć ze współczesnością, umacniać 
więzy międzypokoleniowe, tradycję miejscową, 
a także związki z tymi, którzy stąd pochodzą i tę 
ziemię kochają”. Środki na remont wieży, zakup 
mechanizmu zegarowego, wykonanie i zainsta-
lowanie hejnalisty zebrał komitet obywatelski 
powołany przez Jana Charzewskiego, pomysło-
dawcę przedsięwzięcia. Hojnego wsparcia finan-
sowego udzieliły władze samorządowe gminy 
Opatowiec.
 Hejnał opatowiecki to melodia lokalnie do-
brze znanej piosenki, do której słowa ułożył 
Wilhelm Szewczyk (1916–1993), publicysta, 
poeta i śląski działacz kulturalny, który znalazł 
w Opatowcu schronienie w latach drugiej wojny 
światowej.

Wieża hejnałowo-zegarowa w Opatowcu nocą ▲

Hymn Opatowca
słowa Wilhelm Szewczyk (1916–1993)

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

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

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

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

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



98 99

Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła 
w Opatowcu wznosi się na lessowym urwisku, 
z którego rozciąga się widok na błonia. Począt-
kowo świątynia ta należała do dominikanów, 
obecnych w mieście od roku 1283 do usunięcia 
zakonu z zaboru rosyjskiego; funkcję kościoła pa-
rafialnego zaczęła pełnić dopiero w XIX wieku. 
Pierwszym patronem dominikańskiego kościoła 
klasztornego był św. Piotr z Werony, męczennik, 
któremu poświęcony był jeden z sześciu bocz-
nych ołtarzy. Do świątyni, jeszcze w XVIII wieku 
znajdującej się poza granicami miasteczka, przy-
legały zabudowania i grunty klasztorne.
 Dzisiejszy kształt kościół otrzymał po prze-
budowie w połowie XVII wieku. Do nakrytej 
kolebkowym sklepieniem prostokątnej nawy 
przylegają zakrystia, przedsionek oraz Kaplica 
Różańcowa, w której znajduje się niedawno od-
restaurowany siedemnastowieczny obraz Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. 
 Wystrój świątyni jest barokowy, a większość 
wyposażenia pochodzi z XVII wieku. W ołtarzu 
głównym znajduje się obraz św. Jakuba Większe-
go, obecnego patrona kościoła i parafii. W nawie 
znajdują się cztery ołtarze boczne poświęcone 
Sercu Pana Jezusa i Sercu Matki Bożej oraz św. 
Wincentemu Ferreriuszowi i Krzyżowi Święte-
mu. Na granicy nawy i prezbiterium na belce tę-
czowej umieszczony został barokowy krucyfiks. 
Przed kościołem wznosi się dziewiętnastowiecz-
na dzwonnica, w której znajdują się trzy dzwony: 
dwa dwudziestowieczne i jeden z wieku XVII, na 
którym wyryto datę 1670 i słowa Jacobus est no-
men meum – „Imię moje Jakub”. Jeszcze kilka-
dziesiąt lat temu dzwony wyznaczały bieg dnia 
– z opatowieckiej dzwonnicy codziennie w po-
łudnie dzwoniono na Anioł Pański, a raz w ty-
godniu odzywał się dodatkowo dzwon Jakub, 
wzywając do modlitwy za poległych w obronie 
ojczyzny. 
 Opatowiecka parafia ma tradycje sięgają-
ce przełomu XI i XII stulecia. Rok liturgiczny 
i związane z nim święta oraz nabożeństwa od 
wieków wyznaczają rytm życia mieszkańcom, 
a dźwięk kościelnych dzwonów towarzyszy naj-
ważniejszym wydarzeniom. Odpusty w parafii 
przypadają 25 lipca, w uroczystość św. Jakuba 
Apostoła, oraz w pierwszą niedzielę październi-
ka, w święto Matki Bożej Różańcowej.

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

Kaplica Matki Bożej Różańcowej ◀
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Zgodnie z tysiącletnią tradycją około roku 980 
urodził się w Opatowcu św. Andrzej Świerad, 
pierwszy święty wywodzący się z ziemi polskiej. 
Wiadomo o nim, że w roku 1022 przywędrował 
do benedyktyńskiego klasztoru na górze Zobor, 
nieopodal słowackiej Nitry, gdzie spędził pewien 
czas jako zakonnik. Przez większość naznaczone-
go ciężką praca i surową ascezą życia był jednak 
eremitą. Podejmował misje apostolskie wzdłuż 
biegu Dunajca, na terenach dzisiejszych Węgier, 
Słowacji i Śląska, a przez pewien czas mieszkał 
także w samotni niedaleko Opatowca. W Kra-
śniowie do dziś znajduje się źródełko, z którego 
miał czerpać wodę.

Opatowiecki eremita zmarł w roku 1034, a kano-
nizowany został w roku 1083 przez papieża Grze-
gorza VII. Kult św. Andrzeja Świerada, zwanego 
także Żurawkiem, jest ciągle żywy wśród miesz-
kańców Opatowca i okolic. W opatowieckim ko-
ściele parafialnym znajduje się przedstawiający 
go obraz z podpisem: „Błogosławiony Andrzej 
Żurawek albo Zaradeusz urodzony w Opatowcu 
nad Wisłą przy ujściu Dunajca. Przepędził życie 
ostre, pokutnicze, na rozmyślaniu męki Pańskiej 
w Pustyni koło Opatowca, w tym miejscu, gdzie 
dziś nazywają Wrzosy i źródło jest, co nosi na-
zwę Zaradeusza”.

Dzwonnica przy koście w Opatowcu (widok od strony kościoła) ◀

Św. Andrzej Świerad (obraz z kościoła w Opatowcu) ▲
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Gminny Ośrodek Sportu przy Zespole Szkół w Opatowcu  ▶
po remoncie sfinansowanym w 2013 roku ze środków 
pozyskanych przez władze samorządowe gminy

 Zespół Szkół w Opatowcu mieści się w bu-
dynku wzniesionym w latach sześćdziesiątych 
XX wieku na potrzeby ówczesnej szkoły pod-
stawowej. W skład istniejącego od 2000 roku 
Zespołu wchodzą Szkoła Podstawowa i Gimna-
zjum. W budynku szkół mieści się również punkt 
przedszkolny.
 Szkoły dysponują mobilną pracownią kom-
puterową, mają także nowocześnie wyposażoną 
pracownię językową. Niedawno wyremontowa-
na sala gimnastyczna służy przede wszystkim 
uczniom, ale jest również miejscem lokalnych 
imprez sportowych.
 W roku 2014 opatowiecka szkoła otrzymała 
imię marszałka Józefa Piłsudskiego.

Budynek Zespołu Szkół w Opatowcu po remoncie  ▲
w 2014 roku ze środków pozyskanych przez władze 
samorządowe gminy
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Opatowiec położony jest na urwistej lessowej 
skale. Miękka i porowata struktura lessu spra-
wia, że łatwo w nim kopać, dlatego też w daw-
nych stuleciach pod miastami Wyżyny Sando-
mierskiej drążono rozległe lochy i korytarze, 
które wykorzystywano do przechowywania 
i jako schronienie przed niebezpieczeństwem. 
Sieć piwnic i tuneli miał również Opatowiec. 
Wybudowane w XIII wieku korytarze wykorzy-
stano między innymi podczas najdazdu szwedz-
kiego w 1655 roku – miało wtedy ocaleć tylko 
264 mieszkańców miejscowości, którzy schronili 
się pod ziemią.

Kościół na lessowej skale w Opatowcu (widok z błoń) ▲

Na sąsiedniej stronie: ▶  wąwóz lessowy w Opatowcu

Studnia na rynku w Opatowcu ▶
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liczba mieszkańców: 171
powierzchnia: 381 ha
parafi a: Sokolina

Pierwsza wzmianka źródłowa o Charbinowicach 
pochodzi z roku 1278. Do połowy XV wieku wieś 
była własnością Charbinowskich herbu Sulima. 
Nazwa osady pochodzi od imienia protoplasty 
tego rodu, Cherubina, i brzmiała kiedyś Che-
rubinowice. W XIX stuleciu w Charbinowicach 
działał folwark, we wsi był także młyn.
 W Charbinowicach znajdował się cmentarz 
wojenny z czasów pierwszej wojny światowej, na 
którym w 30 mogiłach spoczywało 122 żołnierzy 
austro-węgierskich i 8 rosyjskich. W roku 1937 
szczątki poległych zostały przeniesione na cmen-
tarz wojenny w Opatowcu.
 Od 1928 roku w Charbinowicach działa dru-
żyna Ochotniczej Straży Pożarnej.

Charbinowice

Przydrożny krzyż w Charbinowicach ▶

Grób nieznanego żołnierza w Charbinowicach ▲

Remiza w Charbinowicach ▼
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liczba mieszkańców: 81
powierzchnia: 363 ha
parafi a: Opatowiec

Pierwsze wzmianki o Chrustowicach pochodzą 
już z XII wieku. Nazwa wsi pochodzi od imie-
nia niejakiego Chrosta, wymienionego w doku-
mencie wydanym przez benedyktyńskiego lega-
ta Idziego. W XVI wieku wieś była własnością 
kasztelana żarnowieckiego Stanisława ze Sprowy, 
a potem kasztelana sandomierskiego Stanisława 
Szafrańca.
 W 1966 roku na chrustowickim polu wyora-
no średniowieczny miecz. Początkowo przecho-
wywany był w szkole w Mistrzowicach, a w 1968 
Stanisław Gwiazda ofi arował go Muzeum Naro-
dowemu w Kielcach. Żeleźce o długości 87 cen-
tymetrów datowane jest na XIII wiek.
 Blisko połowę powierzchni sołectwa Chru-
stowice porastają lasy, w których w 2012 roku od-
były się ćwiczenia taktyczno-bojowe Krajowego 
Systemu Ratunkowo-Gaśniczego.

Chrustowice

Miecz z Chrustowic (fot. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach) ▲

Budynek Koła Łowieckiego „Bażant” w Chrustowicach ▼

Przydrożna fi gura Matki Boskiej w Chrustowicach ▶
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liczba mieszkańców: 139
powierzchnia: 379 ha
parafi a: Opatowiec

Chwalibogowice jako osada (pod nazwą Fali-
bogowice) po raz pierwszy zostały wymienione 
dopiero w 1400 roku, ale ludzie osiedlali się tu 
już w epoce kamiennej. Badania archeologiczne 
prowadzone na tych terenach odsłoniły liczne 
pozostałości paleolitycznej kultury świderskiej.
  W XV wieku wieś należała Mikołaja Żela-
znego ze Skotnik, po czym stała się własnością 
królewską. Według zachowanych akt lustracji 
województwa sandomierskiego z lat 1564–1565 
znajdowała się tu wówczas karczma i młyn z dwo-
ma kołami wodnymi. W późniejszym okresie, aż 
do lat międzywojennych, funkcjonowały tu dwa 
młyny. Przed drugą wojną światową istniała tu 
również szkoła powszechna.
 Od 1921 roku w miejscowości działa drużyna 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Chwalibogowice

Cmentarz ofi ar epidemii cholery i żołnierzy poległych w czasie  ▶
pierwszej wojny światowej w Chwalibogowicach

Remiza w Chwalibogowicach w trakcie prac modernizacyjnych (2014) ▼

Przydrożna fi gura w Chwalibogowicach ▲
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liczba mieszkańców: 247
powierzchnia: 474 ha
parafi a: Sokolina

Kamienna to najdalej wysunięta na północ 
miejscowość gminy Opatowiec. Jako Kamyona 
pojawia się już w Długoszowym w Liber benefi -
ciorum. Nazwa wsi wywodzi się przypuszczalnie 
od określenia rodzaju gleby, która miała tu być 
kamienista. 
 W Kamiennej, podobnie jak w Rogowie, do 
1945 roku istniał dwór ziemiański. W XIX wieku 
wieś była własnością rodziny Masłowiczów, po 
których przejęli ją Ludwika z Rzewuskich i Adam 
Grabkowscy. W czasie drugiej wojny światowej 
dwór w Kamiennej był miejscem schronienia 
licznych uciekinierów (m.in. wybitnego serologa 
Ludwika Hirszfelda), znajdował się w nim także 
punkt opatrunkowy 106. Dywizji Piechoty Armii 
Krajowej. Po wojnie majątek został skonfi skowa-
ny przez państwo i rozparcelowany.
 W pobliżu miejscowości przebiegała jedna 
z odnóg Szlaku Jagiellońskiego prowadzącego 
niegdyś z Krakowa do Wilna. Dziś o drodze tej 
przypominają zabytkowe fi gury ustawione przy 
dawnym trakcie.
 W Kamiennej działa drużyna Ochotniczej 
Straży Pożarnej i Koło Gospodyń Wiejskich. 
W 2012 roku sołectwo po raz pierwszy było go-
spodarzem gminnego Święta Plonów. 
 Jeszcze w ostatnich dekadach XX wieku przez 
Kamienną przejeżdżała kolejka wąskotorowa, 
której tory zostały rozebrane dopiero niedawno.

Kamienna

Figura przy dawnym Szlaku Jagielońskim ▲Zabytkowa fi gura przydrożna w Kamiennej ◀

Dożynki gminne w Kamiennej przed budynkiem remizy (2013) ▼
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liczba mieszkańców: 87
powierzchnia: 186 ha
parafi a: Rogów

Kęsów po raz pierwszy został wspomniany przez 
Jana Długosza w Liber benefi ciorum. Wieś ta nale-
żała kiedyś do majątku rogowskiego, znajdowały 
się w niej dobra folwarczne i dworska cegielnia. 
 Od 1980 roku działa tu drużyna Ochotniczej 
Straży Pożarnej. W Kęsowie znajduje się najwy-
żej położony punkt widokowy gminy, z którego 
można podziwiać panoramę okolicy.

Kęsów

Widok na świetlicę w Kęsowie ▼ Widok z Kęsowa w kierunku Rogowa ▼

Opatowiec widziany z Kęsowa ▲
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liczba mieszkańców: 106
powierzchnia: 307 ha
parafi a: Rogów

Kobiela położona jest na wzgórzu, z którego 
rozciąga się piękny widok na Opatowiec i drugi 
brzeg Wisły. Znaleziono tu należący do kultury 
ceramiki sznurowej kurhan z III tysiąclecia p.n.e. 
O Kobieli wspomina po raz pierwszy Jan Długosz 
w Liber benefi ciorum, w późniejszych stuleciach 
znajdował się tu folwark należący do majątku 
rogowskiego. Mieszkańcy nazywają wzniesienie 
w Kobieli „Gubałówką”.

Kobiela

Panorama Opatowca, Podskala i Rogowa z Kobieli ▲

Świetlica w Kobieli ▼

Przydrożna fi gura Matki Boskiej w Kobieli ▶
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liczba mieszkańców: 413
powierzchnia: 658 ha
parafi a: Kocina

W historii Polski Kocina zapisała się jako miejsce 
zjazdu szlachty, który w roku 1587 potwierdził 
elekcję Zygmunta III Wazy na króla polskiego. 
Dzieje wsi, której nazwę wywodzi się od kociąt 
znalezionych przez wędrownych osadników 
w dziupli spróchniałego drzewa, sięgają jednak 
jeszcze kilkaset lat wstecz. Pierwsza wzmian-
ka o Kocinie pochodzi z roku 1276 – wieś zo-
stała wtedy wymieniona w przywileju Bolesła-
wa Wstydliwego dla kapituły w Sandomierzu. 
W XIV wieku Kociną władał Jerzy Grabiec, ry-
cerz, którego ród przyjął potem nazwisko Kociń-
skich. O długiej historii miejscowości przypomi-
na tablica z herbem Grabie, którym pieczętowali 
się Kocińscy, wmurowana w elewację tutejszej 
remizy strażackiej.
 Kocina jest drugim co do wielkości i licz-
by mieszkańców sołectwem gminy Opatowiec. 
Działa tutaj drużyna Ochotniczej Straży Pożar-
nej z dziewięćdziesięcioletnią tradycją (jubile-
usz hucznie obchodzono w czerwcu 2013 roku), 
a szczególną dumą wsi jest Orkiestra Dęta, która 
już od ponad sześćdziesięciu lat zapewnia oprawę 
muzyczną lokalnych uroczystości.

Kocina
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Herb Grabie wmurowany na elewacji remizy strażackiej w Kocinie ▲

Dzwonnica kościelna w Kocinie ▶
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Najstarsza wzmianka o parafii w Kocinie po-
chodzi z roku 1457, jednak pierwszy drewniany 
kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych 
powstał w tym miejscu już w roku 1403. W roku 
1611 wzniesiono w tym samym miejscu następ-
ną, również drewnianą świątynię, a pół wieku 
później zbudowano zachowany do dziś kościół 
murowany. W ołtarzu głównym jednonawowej 
barokowej świątyni znajduje się łaskami słyną-
cy obraz Matki Bożej Kocińskiej. W barokowym 
wystroju kościoła zwraca uwagę kamienna Pie-
ta z XVI wieku, pochodząca z dawnej świątyni. 
Obecnie patronką kościoła i parafii w Kocinie 
jest św. Barbara, której obraz w srebrnej sukien-
ce umieszczony jest w jednym z bocznych ołta-
rzy. Kocińska parafia jest najmniejszą w diecezji 
świętokrzyskiej.

Wnętrze kościoła parafialnego w Kocinie ▶

Mogiła poległych w obronie ojczyzny na polach Kociny w 1939 roku (po renowacji w 2014 roku) ▼

Boczny ołtarz w kościele parafialnym w Kocinie ▶
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liczba mieszkańców: 47
powierzchnia: 190 ha
parafi a: Opatowiec

Na terenie Kraśniowa odnaleziono ślady osad-
nictwa wczesnośredniowiecznego i dawniejsze-
go, sięgającego epoki kamiennej. Miejscowość ta 
po raz pierwszy została wymieniona przez Jana 
Długosza w Liber benefi ciorum. 
 Według wielowiekowej tradycji na obszarze 
dzisiejszego Kraśniowa i Chwalibogowic (na 
Wrzosach) pustelniczy żywot wiódł Andrzej 
Świerad, pierwszy święty pochodzący z ziem 
polskich. W Kraśniowie znajduje się źródełko, 
z którego miał czerpać wodę, dziś uznawaną za 
pomocną w leczeniu chorób oczu.

Kraśniów

Przydrożny krzyż w Kraśniowie ▶

Źródełko św. Andrzeja Świerada w Kraśniowie ▲

Wisła w Kraśniowie ▼
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liczba mieszkańców: 549
powierzchnia: 759 ha
parafi a: Sokolina

Krzczonów to największe i najludniejsze sołec-
two gminy. Pierwsze wzmianki o nim pocho-
dzą z XV wieku, ale osada istniała już wcześniej, 
o czym świadczą badane w ostatnich latach 
przez archeologów pozostałości średniowiecz-
nego gródka stożkowatego. W XIX stuleciu był 
tu rozległy folwark. Dworek, który stanowił jego 
centrum, do dziś jest zamieszkany. W latach po-
wojennych Krzczonów był siedzibą władz gminy 
Czarkowy.
 W Krzczonowie mieści się Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pszczoły „Wojnara”, przywódcy 
miejscowych Batalionów Chłopskich, w której 
w sześciu klasach uczy się ponad osiemdziesię-
cioro dzieci. Obecnie przeprowadzana jest mo-
dernizacja infrastruktury i wyposażenia szkoły 
oraz remont elewacji. Przy szkole funkcjonuje 
niedawno utworzony Punkt Przedszkolny. Na 
boisku sportowym w Krzczonowie organizowane 
są lokalne spotkania sportowe i zawody pożar-
nicze, miejscową tradycją stają się też uroczyste 
obchody Dnia Kobiet.
 We wsi mieści się Ośrodek Zdrowia, działa 
drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z dziewięć-
dziesięcioletnią tradycją oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich. Na terenie Krzczonowa położony jest 
tzw. Las Trębaczowski.

Krzczonów
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Pozostałości średniowiecznego gródka w Krzczonowie ▼

Szkoła w Krzczonowie (2013) ▲ Plac zabaw z altanami grillowymi przy boisku sportowym w Krzczonowie ▲

Szkoła w Krzczonowie w trakcie prac termomodernizacyjnych (2014) ▼
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liczba mieszkańców: 204
powierzchnia: 515 ha
parafi a: Opatowiec, Stary Korczyn

Ksany po raz pierwszy odnotowane zostały 
w roku 1275 jako własność cystersów z Wąchocka. 
W XV wieku należały do biskupów krakowskich, 
w następnych stuleciach również były własnością 
kościelną. W wieku XIX pisze się o nich jako wsi 
rządowej. W 1861 roku miejscowi chłopi wsz-
częli bunt, odmawiając odrabiania pańszczyzny. 
W Ksanach znajdowały się dobra folwarczne 
i dwór, rozebrany w 1914 roku przez Austriaków. 
Na początku XX wieku działała tu szkoła.
 W latach pierwszej i drugiej wojny świato-
wej toczyły się w Ksanach i okolicy krwawe boje, 
a sama wieś kilkakrotnie płonęła. We wrześniu 
1914 roku legioniści Józefa Piłsudskiego starli się 
tutaj z Moskalami, a we wrześniu 1939 – oddziały 
Armii „Kraków” broniły się tu przed nacierają-
cymi Niemcami. Uroczysty pogrzeb poległych 
wówczas żołnierzy stał się w 1944 roku wielką 
manifestacją patriotyczną. Pamiątką tych wyda-
rzeń jest Pomnik Legionisty, Żołnierza Września 
1939 i Partyzanta 1939–1945.
 Kamienna fi gura stojąca przy tak zwanym 
placu szkolnym, nieopodal ksańskiego pomnika, 
upamiętnia zniszczenie wsi podczas pierwszej 
wojny światowej. Napis na niej głosi, że w 1928 
roku została „po zburzeniu przez wojnę napra-
wiona od fundamentu” i że „kosztem wsi Ksany” 
umieszczono wówczas na niej krzyż.

Ksany

Krzyż przydrożny w Ksanach upamiętniający burzliwe dzieje wojenne Ksan ◀

Hubertus na ksańskich łąkach organizowany przez Stadninę Koni Arabskich z Ksan ▲

Przydrożna fi gura Matki Boskiej w Ksanach ▼
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Biały kamienny orzeł, a przy nim trzy postaci 
walczących na okolicznych ziemiach o wolność 
Ojczyzny przypominają o tragicznych wyda-
rzeniach, które rozgrywały się w Ksanach i in-
nych okolicznych wsiach podczas dwóch wojen 
światowych. Żołnierze na ksańskim pomniku 
przedstawiają uczestników walk toczonych w tej 
okolicy we wrześniu 1914 roku przez Legiony Pił-
sudskiego i podczas kampanii wrześniowej 1939 
roku przez oddziały 11. Pułku Piechoty wcho-
dzącego w skład Armii „Kraków”. Stojąca obok 
postać partyzanta upamiętnia trud miejscowej 
ludności, która w latach hitlerowskiej okupacji 
podjęła walkę z najeźdźcą. 
 Pomnik dłuta Winicjusza Stoksika odsłonięty 
został w 1989 roku w miejscu dawnej szkoły po-
wszechnej w Ksanach. Co roku we wrześniu przy 
pomniku odbywają się msze polowe, a u stóp ka-
miennych żołnierzy, w dowód pamięci i wdzięcz-
ności poległym bohaterom, składane są kwiaty. 
W roku 2014 przeprowadzono jego gruntowne 
odnowienie połączone z zagospodarowaniem te-
renu wokół.

Pomnik Legionisty, Żołnierza Września 1939 i Partyzanta  ▶
1939–1945 w Ksanach
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Zapinka do szat z okresu wpływów rzymskich, bez zachowanej sprężynki, pochewki i igły. Znaleziona w Ławach, przekazana do  ▼
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu przez Stowarzyszenie SAKWA

Grot włóczni lub oszczepu z okresu wpływów rzymskich, żelazny, pokryty patyną ogniową. Znaleziony w Ławach, przekazany do  ▲
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu przez Stowarzyszenie SAKWA

liczba mieszkańców: 55
powierzchnia: 122 ha
parafi a: Przemyków

Nazwa Ław, w których badania archeologiczne 
odsłoniły znaleziska z epoki kamiennej i pozo-
stałości kultury lateńskiej, związana jest z poło-
żeniem tej miejscowości u zbiegu Wisły i Nidzicy 
– słowo ława oznaczało w staropolszczyźnie kład-
kę. Pierwsza wzmianka na temat Ław pochodzi 
od Jana Długosza. Miejscowość, w której znajdo-
wała się karczma, należała do dóbr królewskich, 
potem była własnością parafi i w Przemykowie, 
a w XVII wieku ich właścicielem był Jan Brożek. 
 Dziś w Ławach znajduje się kopalnia piasku.

Ławy

Kopalnia piasku w Ławach z widokiem na okoliczne łąki ▶
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Budynek remizy w Mistrzowicach ▼

liczba mieszkańców: 63
powierzchnia: 132 ha
parafi a: Opatowiec

Najstarsze wzmianki źródłowe o Mistrzowicach 
pochodzą z XIV wieku. W XV wieku część wsi 
była własnością proboszcza wiślickiego, mają-
cego tu swój folwark; właścicielem drugiej czę-
ści był Jakub Kociński h. Grabie, współdziedzic 
Kociny. W XVI wieku miejscowość należała do 
Jana Królewskiego, posiadającego również Pru-
skę, a w późniejszym okresie była częścią dóbr 
Rogowskich.
 Podczas drugiej wojny światowej miejscowo-
ści te były areną walk z Niemcami. W 1942 roku 
hitlerowcy zamordowali w Mistrzowicach 28 Ży-
dów. We wrześniu 2011 roku w miejscu rozstrze-
lania i pochówku ofi ar odsłonięto pamiątkową 
tablicę.
 Od 1948 roku działa tu drużyna Ochotniczej 
Straży Pożarnej.

Mistrzowice

liczba mieszkańców: 143
powierzchnia: 228 ha
parafi a: Opatowiec

Podskale to niewielka wieś bezpośrednio sąsia-
dująca z Opatowcem. Ponieważ nie była wymie-
niana w spisach aż do drugiej połowy XIX wieku, 
przypuszcza się, że stanowiła przedmieście Opa-
towca. Nazwa wsi związana jest z położeniem jej 
zabudowań u stóp lessowego urwiska. Częścią 
wsi są Rzyczyska.

Podskale

Przydrożna fi gura na Podskalu ▲
Tablica upamiętniająca Żydów zamordowanych  ▶

w Mistrzowicach w 1942 roku

Droga na Rzyczyska na Podskalu ▼
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liczba mieszkańców: 273
powierzchnia: 555 ha
parafi a: Rogów

Już w XIII wieku istniał tu kasztel będący własno-
ścią Hińczy z Rogowa i jego potomków. Potem 
dobra należały do znakomitych rodów – Od-
rowążów, Szafrańców, Firlejów i Wodzickich. 
Ostatnimi właścicielami majątku byli Skórzew-
scy i Ogińscy. Losy Rogowa wielokrotnie splatały 
się z biegiem polskiej historii. W XVI wieku był 
miejscem zjazdu przywódców polskiego ruchu 
ariańskiego, a sto lat później gościł tu przejaz-
dem król Jan III Sobieski powracający z wyprawy 
wiedeńskiej.
 Centrum życia Rogowa i okolicznych miej-
scowości stanowił otoczony parkiem dwór, nazy-
wany powszechnie „pałacem”. W ciągu kilkuset-
letniej historii były tu poza tym port rzeczny, dwa 
kościoły, szkoła, ochronka dla dzieci i przytułek 
dla ubogich.
 Przejeżdżający dziś przez Rogów rzadko są 
świadomi długiej i bogatej historii tego miej-
sca, bo też jej śladów zachowało się stosunkowo 
niewiele. Dwór spłonął w czasie drugiej wojny 
światowej, a zabytkowy drewniany kościół i spi-
chlerz przeniesiono do Muzeum Wsi Kieleckiej 
w Tokarni. 
 Dziś Rogów jest siedzibą parafi i. Działają tu 
drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej i Koło Go-
spodyń Wiejskich.

Rogów Kościół parafi alny w Rogowie Ⱚ
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Barokowa furta przy kościele parafialnym w Rogowie  ▲
(odnowiona w 2012 roku)

Rogowska parafia została wymieniona w źródłach 
już w roku 1433. Pierwszy kościół ufundował dla 
niej Hińcza z Rogowa, podskarbi króla Włady-
sława Jagiełły. W drugiej połowie XVI wieku za 
sprawą ówczesnego dzierżawcy dóbr rogowskich, 
żupnika krakowskiego Prospera Provany, został 
zamieniony na zbór ariański. Następnie świąty-
nia wróciła do katolików. W roku 1751 budowę 
nowego drewnianego kościoła na kamiennym 
podmurowaniu sfinansował biskup przemyski 
Michał Wodzicki, który w 1762 roku dokonał 
konsekracji. Zbudowano wtedy również zacho-
waną do dziś murowaną dzwonnicę. Wisi w niej 
dzwon, na którym widnieje herb Śreniawa oraz 
cytat z biblijnej Pieśni nad pieśniami: Vox tua in 
auribus meis vox enim tua duldis Anno Domini 
1757 – „Niechaj głos twój zabrzmi w uszach mo-
ich; albowiem głos twój wdzięczny Roku Pań-
skiego 1757”. Drewniany kościół spłonął w 1932 
roku. Dwa lata później wzniesiono nową neokla-
sycystyczną świątynię, która jest obecnie dumą 
parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 
W kościele znajduje się kopia rzymskiego obrazu 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Wnętrze kościoła parafialnego w Rogowie ▶

Figura św. Jana Nepomucena w Rogowie z XVIII wieku ▼
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Spichlerz z portu rzecznego w Rogowie w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni ▲

W XVIII wieku, gdy włości w Rogowie przejęła 
rodzina Wodzickich, rozbudowany został tutej-
szy port rzeczny. Znajdowało się w nim sześć spi-
chrzów przeładunkowych, z których najstarszy, 
dwukondygnacyjny, nakryty dachem krakow-
skim, kazał zbudować w 1719 roku niezwykle 
zasłużony dla ziemi rogowskiej biskup Michał 
Wodzicki. Spichlerz ten został przeniesiony z Ro-
gowa najpierw do Złotej, a następnie do Muzeum 
Wsi Kieleckiej w Tokarni, gdzie można go podzi-
wiać do dziś. W samym Rogowie do końca XX 
wieku dotrwał również inny spichlerz, jednokon-

Wnętrze kościoła szpitalnego z Rogowa ▼

Kościół szpitalny z Rogowa w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni  ▲

dygnacyjny, zbudowany w roku 1684, obecnie 
nieistniejący.
 W 1763 roku biskup przemyski Michał Wo-
dzicki, ówczesny właściciel Rogowa, ufundował 
kościół z drewna modrzewiowego dla tamtejsze-
go szpitala, czyli przytułku dla ubogich. W 1808 
roku kościółek pod wezwaniem Matki Bożej Po-
cieszenia został włączony do rogowskiej parafii, 
a w 1864 – jego wnętrze pokryto barwną poli-
chromią. Świątynia szczęśliwie przetrwała obie 
wojenne zawieruchy, a w 1997 roku została prze-
niesiona do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.
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Ruiny baszty widokowej w Rogowie ◀

Figura Boga Ojca z 1759 roku ▲
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Figura Boga Ojca w Rzemienowicach ▶

liczba mieszkańców: 196
powierzchnia: 351 ha
parafi a: Opatowiec

Pierwsza wzmianka źródłowa o Rzemienowi-
cach pochodzi z końca XIV wieku. W wieku 
XV wieś należała do Jana Pileckiego herbu Le-
liwa, a w następnym stuleciu do Marcina Gro-
dowskiego i Stanisława Pileckiego. W XIX wieku 
osada była częścią majątku Krzczonów – działał 
tu wówczas folwark. We wsi wyróżnia się kilka 
przysiółków: Kolonię, Podgaje, Pagórek i Zamły-
nie. W miejscowości działa drużyna Ochotniczej 
Straży Pożarnej założona w 1924 roku oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich.

Rzemienowice

Remizo-świetlica w Rzemienowicach ▲

Krzyż upamiętniający ofi ary epidemii cholery w Rzemienowicach ▼
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Remizo-świetlica w Senisławicach ▼

liczba mieszkańców: 126
powierzchnia: 243 ha
parafi a: Stary Korczyn

Miejscowość ta po raz pierwszy została wymie-
niona w źródłach w roku 1579 jako Sendzisła-
wice, ale podczas badań archeologicznych na-
trafi ono tu na ślady osadnictwa neolitycznego 
i wczesnośredniowiecznego. Senisławice jako 
wieś królewska były częścią starostwa korczyń-
skiego, znajdowała się tu niezajezdna karczma, 
stawy i młyn. 
 Od 1947 roku działa tu drużyna Ochotniczej 
Straży Pożarnej.

Senisławice

Dom w Senisławicach wybudowany w 1932 roku ▲

Przydrożna fi gura w Senisławicach ▶



Trębaczów

liczba mieszkańców: 55
powierzchnia: 92 ha
parafi a: Sokolina

Trębaczów jest najmniejszą miejscowością gminy, 
może się jednak poszczycić długą tradycją – tere-
ny te były bowiem zamieszkałe już we wczesnym 
średniowieczu. Osada była kiedyś wsią włościań-
ską wchodzącą w skład dóbr Krzczonowskich. 
W Lesie Trębaczowskim znajduje się pamiątko-
wy krzyż z okresu pierwszej wojny światowej.

Przydrożna fi gura Matki Boskiej w Trębaczowie ▲

Widok z Trębaczowa  ▼

Urzuty

liczba mieszkańców: 156
powierzchnia: 212 ha 
parafi a: Rogów

Pierwotna nazwa tej miejscowości brzmiała 
Urzut – od staropolskiego słowa, oznaczającego 
nasyp, wał ochronny lub groblę. Nazwa wioski 
wiąże się więc z jej położeniem u ujścia Nidzicy 
do Wisły. W roku 1252 przebywał w Urzutach 
książę Bolesław Wstydliwy, który zatwierdził tu 
akt sprzedaży wsi Ściborzyce nad Dłubnią klasz-
torowi w Szczyrzycu. Wieś była przez wiele stule-
ci własnością klasztoru benedyktynów w Tyńcu. 
W XIX wieku istniał tu folwark. Części wsi to 
Krzywda, Legatka i Zaskale.
 Nad Nidzicą przepływającą przez Ławy 
i Urzuty mają swoje żeremia bobry. 

Przydrożna fi gura w Urzutach ▲

Budynek świetlicy w Urzutach ▼
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Figura św. Michała Archanioła z 1768 roku ▶

Wyszogród

liczba mieszkańców: 63
powierzchnia: 158 ha
parafi a: Rogów

Wyszogród po raz pierwszy wymienił dopiero Jan 
Długosz, ale nazwa wsi – znacząca tyle co „gród 
Wysza” – każe przypuszczać, że osada istniała 
tu już we wczesnym średniowieczu. W XV wie-
ku właścicielem wsi był Mściwój z Wyszogrodu, 
potem należała do kasztelana sandomierskiego 
Stanisława Szafrańca, a wreszcie przeszła w ręce 
administratora żup krakowskich Prospera Prova-
ny, właściciela Rogowa, i stała się w ten sposób 
częścią dóbr rogowskich.

Lessowy wąwóz w Wyszogrodzie ▲

Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1872 roku ▼



Życie gminy

Delegacja Kół Gospodyń Wiejskich z wójtem gminy w sejmie RP na zaproszenie posła na sejm RP Mirosława Pawlaka Ⱚ
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Stoisko gminy Opatowiec  podczas powiatowych dożynek w Opatowcu (2012) ▲

Starostowie powiatowych dożynek w Opatowcu ze Starostą Powiatu Kazimierskiego Janem Nowakiem, przewodniczącą rady  ▼
powiatu kazimierskiego i wójtem gminy Opatowiec (2012)

Starostowie dożynek gminnych w Kamiennej z księdzem proboszczem parafii w Sokolinie, w tle delegacja z wieńcami (2013) ▲

Dzieci i młodzież w strojach krakowskich podczas dożynek gminnych w Kamiennej (2013) ▼
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Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk podczas dożynek gminnych w Rogowie (2014) ▲

Delegacja z wieńcami podczas dożynek gminnych w Rogowie (2014) ▼
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Ochotnicze straże pożarne w gminie Opatowiec 
mają długą i chlubną tradycję. Działa tu w sumie 
dwanaście drużyn, z których dwie – z Opatow-
ca i z Kociny – należą do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, którego zadaniem jest 
ujednolicenie działań ratowniczych nie tylko 
w przypadku pożarów, ale również innych sy-
tuacji zagrażających życiu i zdrowiu ludności, 
a także jej mieniu.
 Udokumentowana działalność najstarszej 
drużyny w gminie, tej z Opatowca, sięga roku 
1888. Na czas pierwszej wojny światowej jej dzia-
łalność została zawieszona, a mieszkańcy zorga-
nizowali wtedy pogotowie pożarnicze – w razie 
pożaru wyznaczeni mieszkańcy jak najszybciej 
udawali się na jego miejsce, zabierając określony 
sprzęt gaśniczy. Nad drzwiami domostw umiesz-
czone były tabliczki z wizerunkami tych narzę-
dzi: wiader, bosaków, drabin itp. Po odzyskaniu 
niepodległości opatowiecka drużyna Ochotniczej 
Straży Pożarnej została reaktywowana, a w roku 
1930 otrzymała pierwszy sztandar, którego ro-
dzicami chrzestnymi byli Józefa Rumas i Józef 
Leszczyński. Sztandar szczęśliwie przetrwał za-
wieruchę drugiej wojny światowej pod opieką 
ówczesnego naczelnika opatowieckiej OSP Wło-
dzimierza Zossla. W latach międzywojennych 
strażacy zakupili hełmy, mundury, sprzęt gaśni-
czy i wybudowali remizę (pierwotnie na terenie 
dzisiejszego parku, potem w miejscu obecnego 
Domu Kultury). Środki na te inwestycje zdoby-
wali organizując festyny, zabawy, loterie fantowe, 
a także ze składek członkowskich.
 Po tragicznych latach drugiej wojny świato-
wej straż szybko wznowiła działalność, angażując 
się w odbudowę miejscowości. W 1965 roku do 
użytku oddana została nowa remiza strażacka, do 
której dobudowano potem wieżę – dziś pięknie 
wyremontowana jest jedną z atrakcji Opatowca. 
W roku 1973 opatowieccy strażacy otrzymali 
nowy sztandar, a w 1989 – wóz bojowy Star 266-
GBH 2/8, wykorzystywany do dziś. Od 1995 roku 
opatowiecka drużyna OSP jest częścią Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Drużyny Ochotniczej 
Straży Pożarnej

Obchody dziewięćdziesiątej rocznicy założenia OSP w Kocinie ▶
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 W roku 2008 hucznie obchodzono 120 rocz-
nicę założenia OSP w Opatowcu. Strażacy otrzy-
mali wtedy trzeci już sztandar, ufundowany przez 
społeczność Opatowca i Podskala. W roku 2013 
odbyły się również uroczyste obchody 125-lecia 
istnienia tutejszej drużyny.
 Długimi przedwojennymi tradycjami mogą 
się poszczycić również jednostki z Kociny 
i Krzczonowa (założone w roku 1923), Rzemie-
nowic (od 1924), Ksan (od 1925) i Charbinowic 
(od 1928). Powstawały one w czasach wyjątkowo 
trudnych, gdy młode państwo polskie podnosiło 
się po latach niewoli. Okolica była biedna, zabu-
dowa drewniana, więc pożary rozprzestrzeniały 
się szybko, obejmując często po kilka domów. 
Straże miały temu zapobiegać. Godna podzi-
wu jest konsekwencja i zaradność ówczesnych 
druhów w pozyskiwaniu kosztownego sprzętu 
i umundurowania. By kupić wymarzone sikaw-
ki i węże organizowano składki wśród miesz-
kańców, proszono o wsparcie rodaków, którzy 
wyemigrowali za ocean. Drużyny z Krzczonowa 
i Rzemienowic wygrały nowoczesny sprzęt gaśni-
czy podczas zawodów strażackich; rzemienowic-
kim strażakom mundury szył sam naczelnik Ka-
zimierz Lis, z zawodu krawiec. W 1937 roku straż 
w Kocinie otrzymała sztandar ze św. Florianem 
i orłem w koronie, którego rodzicami chrzestny-
mi byli Maria Szczechura i Józef Gruchała.
 Lata drugiej wojny światowej dla wszystkich 
jednostek były trudne. Nadzór nad Ochotniczą 
Strażą Pożarną objęli hitlerowcy, wielu strażaków 
wstępowało do oddziałów partyzanckich, wal-
cząc z wrogiem. W latach powojennych drużyny 
wznowiły działalność, nie tylko gasząc pożary, 
ale także czynnie uczestnicząc w życiu społecz-
ności – w Opatowcu przy drużynie OSP działa-
ło nawet kółko teatralne kierowane przez Marię 
Temiro. Z biegiem lat jednostki zaopatrywały się 
w motopompy i samochody, budowały remizy 
i świetlice. W roku 1960 do już istniejących dołą-
czyły nowo utworzone drużyny z Chwalibogowic 
i Senisławic, rok później jednostka z Kamiennej, 
w roku 1964 z Mistrzowic, a w 1969 z Rogowa. 
Najmłodsza w gminie jest jednostka z Kęsowa, 
założona w roku 1980. 
 W Charbinowicach, Kocinie, Krzczonowie 
i Rzemienowicach działają Młodzieżowe Dru-
żyny Pożarnicze, zarówno męskie, jak i żeń-
skie; w Krzczonowie istnieje również drużyna 
kobieca. 

Obchody sto dwudziestej piątej rocznicy założenia OSP  ▶
w Opatowcu

Obchody sto dwudziestej rocznicy założenia OSP w Opatowcu ▲

Obchody Dnia Strażaka w Rogowie (2014) ▼
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 Przez ponad sto lat istnienia Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Opatowcu i okolicach zmie-
nił się wprawdzie sprzęt i mundury, ale istota 
działalności pozostaje ta sama – „Bogu na chwałę, 
ludziom na ratunek”. Hasło to, często widniejące 
na sztandarach drużyn, określa charakter stra-
żackiej służby. Strażacy wyjeżdżają do pożarów, 
pomagają podczas powodzi i podtopień, wypad-
ków drogowych. Ważnym aspektem strażackiej 
służby jest doskonalenie umiejętności bojowych, 
dlatego OSP z gminy Opatowiec same organizują 
szkolenia dla mieszkańców oraz zawody sporto-
wo-pożarnicze, a także uczestniczą w podobnych 
imprezach na wyższych – powiatowych i woje-
wódzkich – szczeblach. Drużyny powoli zaczy-
nają się specjalizować – na przykład jednostki 
z Rogowa i Senisławic coraz bardziej doskonalą 
się w ratownictwie wodnym. Podobnie jak daw-
niej strażacy angażują się również w życie lo-
kalnej społeczności, biorąc udział w obchodach 
uroczystości kościelnych i państwowych, organi-
zując zabawy i przedstawienia. Z drużyną OSP 
w Kocinie związana jest parafialno-strażacka Or-
kiestra Dęta.

Powyżej i poniżej: Ⱚ  Obchody dziewięćdziesiątej rocznicy założenia OSP w Kocinie
Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Krzczonowie (2014) Ⱚ
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Orkiestra Dęta z Kociny, uświetniająca przebieg 
wielu lokalnych uroczystości, rozpoczęła działal-
ność w roku 1952 roku z inicjatywy Stanisława 
Cabaja i Edwarda Parlaka. Pierwszym nauczy-
cielem gry i kapelmistrzem został organista Józef 
Fitko, a orkiestra działała przy parafi i. Pieniądze 
na zakup pierwszych instrumentów pochodziły 
ze składek mieszkańców. W roku 1983 orkiestra 
została połączona z Ochotniczą Strażą Pożarną, 
stając się orkiestrą strażacką. Od tamtej pory ze-
spół uczestniczy w wojewódzkich i powiatowych 
Przeglądach Orkiestr Strażackich OSP. 
 Kocińska orkiestra chlubi się tym, że grają 
w niej tylko kociniacy – w tej chwili jest ich dwu-
dziestu dziewięciu. Kapelmistrzem jest obecnie 
Robert Pluta, zarazem organista w kocińskiej 
parafi i, z którą zespół nadal jest blisko związany. 
Kocińscy muzycy mają bogaty repertuar, obej-
mujący ponad sto dwadzieścia utworów o zróż-
nicowanym charakterze (kolęd i pieśni kościel-
nych, patriotycznych, marszów, walców, tang). 
Ta różnorodność związana jest z uczestnictwem 
orkiestry w wielu uroczystościach i imprezach 
– zespół zapewnia oprawę artystyczną świąt ko-
ścielnych i państwowych, występuje też podczas 
lokalnych jubileuszy, pochodów, pogrzebów. 
 W 2012 roku, podczas obchodów sześćdzie-
sięciolecia działalności orkiestry, jej sztandar zo-
stał uhonorowany srebrnym medalem „Za zasłu-
gi dla pożarnictwa”.

Orkiestra Dęta OSP 
z Kociny

Obchody sześćdziesiątej rocznicy założenia orkiestry  Ⱚ
w Kocinie
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Od kilku lat w życiu gminy coraz bardziej wi-
doczna jest działalność Kół Gospodyń Wiejskich, 
zrzeszających ponad sto pań z Opatowca, Ksan, 
Krzczonowa, Kociny, Rogowa, Kamiennej i Rze-
mienowic. Koła stawiają sobie za cel rozwijanie 
życia kulturalnego na wsiach, a także podtrzy-
mywanie tradycji i przekazywanie jej młodszym 
pokoleniom. Bronią również praw i interesów 
kobiet i rodzin.
 Panie zrzeszone w Kołach są wolontariusz-
kami, a w swojej działalności współpracują z in-
nymi organizacjami i instytucjami w gminie – 
samorządem, szkołami, biblioteką, drużynami 
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Związkiem 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Koła kultywu-
ją lokalne tradycje, biorą udział w przygotowaniu 
obchodów rozmaitych uroczystości i imprez. 
W swoich miejscowościach panie organizują 
spotkania z okazji Dnia Kobiet, Dnia Seniora, 
wianków, dożynek. Przedstawiają wtedy progra-
my artystyczne, częstują regionalnymi potrawa-
mi i domowymi wypiekami. Członkinie KGW 
uczestniczą także w szkoleniach i warsztatach 
doskonalących różne umiejętności, organizowa-
nych wraz z Powiatowym Zespołem Doradczym 
w Kazimierzy Wielkiej.
 Mieszkanki pozostałych miejscowoś ci 
ró wnież  aktywnie uczestniczą  we wszelkiego 
rodzaju imprezach i warsztatach, a liczba kó ł 
i członkiń  bę dzie zapewne rosła.

Koła
Gospodyń Wiejskich

Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z gminy  ▶
Opatowiec wraz z wójtem w Sejmie RP
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Przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Rogowa z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem, wójtem  ▲
Sławomirem Kowalczykiem i przewodniczącym rady gminy Michałem Szczerbą, Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni 
Małopolskich w Opatowcu

Przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Krzczonowa podczas gminnego Dnia Kobiet w Krzczonowie ▲

Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Opatowca, Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu  ▼ Występ Kół Gospodyń Wiejskich na Świętokrzyskim Młodzieżowym Championacie Koni Małopolskich w Opatowcu  ▼
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Przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Rzemienowic podczas gminnego spotkania w Domu Kultury w Opatowcu ▲

Koło Gospodyń Wiejskich z Kociny, obchody pierwszej rocznicy założenia koła (2014) ▼ Przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Kamiennej podczas gminnego spotkania w Domu Kultury w Opatowcu ▼

Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Ksan, Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu  ▲
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Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna 
w Opatowcu mieszczą się w budynku wzniesio-
nym w latach siedemdziesiątych XX wieku i bę-
dącym pierwotnie siedzibą Wiejskiego Ośrodka 
Kultury oraz kina „Wisła”. W niedawno wyre-
montowanym budynku znajduje się sala wido-
wiskowa i sala konferencyjna, w której odbywają 
się m.in. posiedzenia Rady Gminy. Oferta zajęć 
Gminnego Ośrodka Kultury skierowana jest 
przede wszystkim do najmłodszych mieszkań-
ców gminy. Dzieci i młodzież uczą się grać na in-
strumentach, uczestniczą w zajęciach muzyczno-
teatralnych. W Ośrodku odbywają się również 
przedstawienia z udziałem uczniów opatowiec-
kiego Zespołu Szkół, spotkania okolicznościowe, 
warsztaty.
 Gminny Ośrodek Kultury ściśle współdziała 
z mieszczącą się na jego terenie Biblioteką Pu-
bliczną. Biblioteka powstała w roku 1948 z ini-
cjatywy Stanisława Barana, nauczyciela w Szkole 
Podstawowej w Opatowcu. Początki były skrom-
ne – księgozbiór mający zaspokoić czytelnicze 
potrzeby Opatowca i okolicznych miejscowości 
liczył zaledwie osiemdziesiąt książek. Od tam-
tej pory wiele się zmieniło, a biblioteka nie jest 
już tylko wypożyczalnią, ale sprawnie działającą 
instytucją kultury. Oprócz sporego księgozbioru 
opatowiecka biblioteka posiada stanowiska kom-
puterowe, na których czytelnicy mogą korzystać 
z Internetu, ale także uczyć się obsługi różnych 
programów podczas specjalnych warsztatów. Bi-
blioteka dba o promocję czytelnictwa, m.in. orga-
nizując spotkania autorskie z pisarzami, a także 
prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas 
ferii i wakacji.

Gminny Ośrodek 
Kultury i Biblioteka 
Publiczna w Opatowcu

Spotkanie ze świętym Mikołajem w Domu Kultury  ▶
w Opatowcu

Dzień otwarty w Domu Kultury w Opatowcu ▲

Święto Babci i Dziadka w Domu Kultury w Opatowcu (2014) ▼



Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta w Krzczonowie (2014) Ⱚ Akcja „Widoczni i bezpieczni” w szkołach w gminie Opatowiec Ⱚ
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Świętokrzyski 
Młodzieżowy Championat 
Koni Małopolskich

Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu Ⱚ

Od piętnastu lat Opatowiec jest gospodarzem 
Świętokrzyskiego Młodzieżowego Championatu 
Koni Małopolskich, odbywającego się latem na 
opatowieckich błoniach. Początkowo Champio-
nat był przede wszystkim spotkaniem hodowców 
i pasjonatów koni małopolskich, jednak z bie-
giem czasu przerodził się w interesującą imprezę 
plenerową, przyciągającą wystawców, miłośni-
ków koni i gości z całego regionu. Głównymi 
organizatorami zawodów są Okręgowy Związek 
Hodowców Koni w Kielcach, Starostwo Powia-
towe w Kazimierzy Wielkiej oraz Wójt Gminy 
Opatowiec.
 Konie małopolskie to rasa liniami żeńskimi 
wywodząca się od koni używanych przez miej-
scowych chłopów. Zwierzęta te miały duży udział 

krwi koników polskich, po których dziedziczą 
płodność, długowieczność, dobre wykorzystanie 
paszy, odporność i wytrzymałość. Konie mało-
polskie przez wieki były wierzchowcami wojen-
nymi i znakomicie nadają się również do prac 
gospodarskich. 
 Podczas wojewódzkiego championatu 
w Opatowcu swoje zwierzęta prezentuje kilku-
dziesięciu hodowców. Zawodom towarzyszą po-
kazy jeździeckie, występy artystyczne lokalnych 
zespołów, jarmark wyrobów związanych z koń-
mi i jeździectwem, wesołe miasteczko i zabawa 
taneczna; okoliczne Koła Gospodyń Wiejskich 
częstują regionalnymi przysmakami i ciastami.
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Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu – poseł do PE Czesław Siekierski z Marszałkiem  ▲
Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem wręczają nagrody zwycięzcom

Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu ▲
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Rada gminy

Radni gminy Opatowiec 
w latach 2010–2014

Michał Szczerba – przewodniczący1. 
Marian Gruszka – wiceprzewodniczący2. 
Stanisław Walczak – wiceprzewodniczący3. 
Dorota Domoń4. 
Jolanta Zborowska5. 
Andrzej Krypciak6. 
Henryk Kryca7. 
Zbigniew Bugajski8. 
Jarosław Kociński9. 
Rafał Kański10. 
Jarosław Porębski11. 
Janusz Cabaj (od 2012 roku)12. 
Jan Sojka13. 
Andrzej Malec14. 
Tomasz Nowak15. 

Sołtysi gminy

Sołtysi gminy Opatowiec 
w latach 2011–2015

Waldemar Chałon, Charbinowice 1. 
Janusz Kaczmarczyk, Chrustowice 2. 
Mirosław Boksa, Chwalibogowice 3. 
Tadeusz Domoń, Kamienna 4. 
Mariola Wach, Kęsów (od 2013 roku)5. 
Wiktor Kozioł, Kobiela 6. 
Marek Pluta, Kocina 7. 
Mirosław Boksa, Kraśniów 8. 
Marian Gruszka, Krzczonów 9. 
Jarosław Szumilas, Ksany 10. 
Robert Popiel, Ławy 11. 
Grażyna Książek, Mistrzowice 12. 
Alfred Minior, Opatowiec 13. 
Zdzisław Korzec, Podskale 14. 
Małgorzata Dybała, Rogów 15. 
Andrzej Krypciak, Rzemienowice 16. 
Stefan Małek, Senisławice 17. 
Helena Marzec, Trębaczów 18. 
Jan Sojka, Urzuty 19. 
Lesław Rajtar, Wyszogród 20. 

Radni gminy Opatowiec z wójtem Sławomirem Kowalczykiem ▼ Sołtysi gminy Opatowiec z wójtem Sławomirem Kowalczykiem ▼
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Znani i zasłużeni 

Stanisław Bajka ps. „Strwiąż”
(*1904 w Rogowie, † 1993) 
Nauczyciel, miłośnik książek, historii i archeolo-
gii, kolekcjoner pamiątek regionalnych. W czasie 
drugiej wojny światowej był żołnierzem Batalio-
nów Chłopskich. Wieloletni kierownik szkoły 
w Czyżowicach.

Stanisław Brodko
(*1918 w Wyszogrodzie, †2002 w Busku Zdroju)
Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersyte-
tu Wrocławskiego, długoletni nauczyciel Liceum 
Ogólnokształcącego w Opolu, współautor wielu 
publikacji o charakterze historycznym, w tym 
„Kroniki Rogowa”.

Józef Cabaj (*1923 w Starym Korczynie)
Honorowy gminny prezes Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Nowym Korczynie, prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Starym Korczynie, instruktor 
i wizytator wychowania fi zycznego, nauczyciel 
szkół rolniczych w Czarkowach i Nowym Kor-
czynie, kapitan rezerwy. W okresie okupacji hitle-
rowskiej żołnierz Armii Krajowej (ps. „Brzytwa“). 
Po wojnie ukończył szkołę średnią, Wyższą Szko-
łę wychowania Fizycznego w Krakowie, a także 
Wyższą Szkołę Rolniczą. Uhonorowany licznymi 
odznaczeniami cywilnymi i wojskowymi.

Mieczysław Charzewski
(*1921 r. w Opatowcu, † 2002) 
Poeta ludowy, rolnik, żył i tworzył w Opatowcu. 
Spod jego pióra wyszło około pięciuset wierszy.

Ojczyzno miła (fragment):

Ojczyzno moja wolności spragniona,
czemu się wahasz i niepewna kroczysz?
Rozbity Naród nie tulisz do łona,
Ty jeszcze raną braterskiej krwi broczysz.

Czy jeszcze mało łez w sierocej doli?
Cierpiących matek, tych bolesnych krzyków?
W zdradzie żyć gorzej! Gorzej jak w niewoli!
Ginąc przez zdradę byłych sprzedawczyków. 

Stanisław Cugowski
(*1897 w Pińczowie, †1967 w Opatowcu)
Od początku lat dwudziestych XX wieku organi-
sta w Opatowcu. Ożenił się z Rozalią Plucińską, 
z którą miał troje dzieci, a po jej śmierci z Julią 
Garbusińską, która urodziła mu jeszcze dwie cór-
ki. W czasie drugiej wojny światowej dostał się 
do niewoli niemieckiej w Brześciu nad Bugiem. 

Po wojnie wrócił do Opatowca i dalej sprawował 
funkcję organisty. Był założycielem i dyrygentem 
chóru parafi alnego w Opatowcu. Na organach 
nie tylko akompaniował podczas nabożeństw, 
ale także grał utwory z repertuaru muzyki kla-
sycznej, m. in. Jana Sebastiana Bacha, Charlesa 
Gounoda, Stanisława Moniuszki.

Remigiusz Fitko (*1925 w Kocinie, †2004) 
Profesor zwyczajny, autor wielu prac naukowych 
wydanych na terenie Polski i za granicą, współ-
autor książek i skryptów akademickich. Podczas 
okupacji hitlerowskiej pobierał nauki na taj-
nych kompletach oraz w Technikum Rolniczym 
w Czernichowie. Studiował w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a po-
tem na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersyte-
tu Warszawskiego, który ukończył w 1950 roku, 
otrzymując dyplom lekarza weterynarii. Uzyskał 
roczne stypendium Fundacji Rockefellera na 
studia naukowe w Montrealu w Kanadzie. Do 
końca życia był blisko związany z rodzinną wsią, 
Kociną. Zorganizował zjazd byłych kociniaków, 
opublikował Historię społeczno-gospodarczą wsi 
Kocina (1998).

Kazimierz Garbusiński
(*1883 w Opatowcu, † 1945 w Krakowie)
Muzyk, nauczyciel śpiewu, autor podręczników do 
nauki dyktatu muzycznego, kompozytor oraz au-
tor muzyki do kolęd i wielu pieśni kościelnych. Od 
1909 r. był organistą w krakowskim kościele pod 
wezwaniem św. Anny. Skomponował m.in. Mszę 
do św. Anny, Mszę ku czci św. Jana Kantego, Kanta-
tę Wielkanocną, Hymn ku czci Piotra Skargi.

Tomasz Halibski-Wilk (*ok. 1840, †?)
Uczestnik powstania styczniowego, walczył pod 
komendą Mariana Langiewicza w bitwach pod 
Małogoszczą i Grochowiskami. Pochodził z Wi-
leńszczyzny w 1864 roku osiadł w okolicach 
Opatowca, do końca swojego życia pracował jako 
nauczyciel.
Stanisław Kopeć ps. „Oszczep”
(*1918 w Ksanach, †2006)
Absolwent lwowskiej szkoły podofi cerskiej, 
żołnierz 6 Pułku Artylerii Ciężkiej we Lwowie, 
w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku wal-
czył w szeregach 38 Dywizji Piechoty. W czasie 
drugiej wojny światowej dowódca Oddziału Dy-
wersyjno-Partyzanckiego „Dominika-Kasia”, któ-
ry w 1944 podczas akcji „Burza” wszedł w skład 
120 Pułku Piechoty AK Ziemi Pińczowskiej przy 
106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dowodzo-
ny przez niego oddział brał udział m.in. w przy-
jęciu zrzutu broni pod Opatowcem, likwidacji 
posterunku żandarmerii niemieckiej w Nowym 
Korczynie, obronie pacyfi kowanego Opatowca, 
bitwie o Skalbmierz. W czasach PRL represjo-
nowany przez władze, przebywał w zakładach 
karnych w Pińczowie, Sandomierzu, Kielcach 
i w Krakowie. Uhonorowany wieloma odznacze-
niami, m.in.: Virtuti Militari 5 kl., Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem 
Armii Krajowej, Krzyżem Walecznych.

Gotfryd Stanisław Kozera (*1928)
Pracownik naukowy (docent) Wyższej Szkoły 
Rolniczej we Wrocławiu, a później Akademii 
Rolniczej w Krakowie (w latach 1968–1969 pro-
dziekan Wydziału Ogrodniczego, 1969–1971 
prorektor i pierwszy zastępca Rektora, 1973–
1991 wicedyrektor Instytutu Produkcji Ogrodni-
czej). Uhonorowany najwyższymi odznaczenia-
mi państwowymi. 

Marek z Opatowca (XV w.)
Prawdopodobnie nauczał metryki w Akademii 
Krakowskiej. Autor łacińskiego podręcznika wer-
syfi kacji (Metrifi cale), odnalezionego w Bibliote-
ce Cesarskiej w Petersburgu i wydanego drukiem 
przez Aleksandra Brücknera.

Maria Mączyńska
(z d. Cugowska, *1932 r. w Opatowcu)
Wybitna polska łuczniczka, zawodniczka klubów 
krakowskich (Sparty i Energetyka) oraz warszaw-
skich (Łączności i Marymontu). Siedmiokrotna 
mistrzyni świata (tytuł indywidualnie i drużyno-
wo zdobyła w latach 1959, 1967, 1971), trzykrot-
na mistrzyni Europy (1968, 1974), sześciokrotna 

Maria Mączyńska (Mistrzostwa Świata w Amersfoort,1967) ▲

Złoty medal Marii  ▲
Mączyńskiej z Mistrzostw 

Świata w Amersfoort (1967)

mistrzyni Polski w wieloboju indywidualnym 
(1956, 1958, 1967, 1969, 1972). Zdobyła osiem 
medali na Mistrzostwach Świata i pięć podczas 
Mistrzostw Europy. Dziewięć 
razy ustanowiła rekord świa-
ta. Otrzymała tytuły Mistrzyni 
Sportu (1955) i Zasłużonej Mi-
strzyni Sportu (1968), odzna-
czona m.in. trzy razy Złotym 
Medalem za Wybitne Osią-
gnięcia Sportowe, otrzymała 
dyplom honorowy „Fair Play”. 
Razem z mężem, Stanisławem, 
mieszka w Warszawie.

Seweryn Jan Łukasik (*1919)
Profesor, lekarz, specjalista 
chorób wewnętrznych i kar-
diolog, autor wielu prac na-
ukowych. Z wyróżnieniem 
ukończył gimnazjum im. A. 
Mickiewicza w War-
szawie, po czym roz-
począł studia na Wy-

Tomasz Halibski-Wilk (lata 80. XIX wieku) ▲
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dziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego 
im. J. Piłsudskiego. W tym samym czasie powo-
łany został do służby wojskowej w Szkole Pod-
chorążych Sanitarnych. Podczas kampanii wrze-
śniowej przydzielony został do szpitala polowego 
w DOK IV Łódź. W Grupie operacyjnej „Polesie” 
był asystentem lekarza w batalionowym punkcie 
opatrunkowym. Kilka dni przebywał w niewoli 
niemieckiej, z której zbiegł i przedostał się w ro-
dzinne strony. Podjął pracę w wiejskim ośrod-
ku zdrowia i uczestniczył w tajnym nauczaniu 
w Opatowcu. 
 Po wojnie, w roku 1948 ukończył studia me-
dyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim W 1951 
roku obronił doktorat z zakresu nauk medycz-
nych, w roku 1961 został docentem. W latach 
1971 i 1980 uzyskał kolejno stopnie profesora 
nadzwyczajnego i zwyczajnego. Przez dwadzie-
ścia lat kierował Kliniką Kardiologiczną we 
Wrocławiu, w latach 1976–1983 był prezesem 
Towarzystwa Internistów Polskich. Przez redak-
cję Who’s Who w Cambridge został uznany za 
Międzynarodowego Człowieka Roku 1991/1992, 
a Amerykański Instytut Biograficzny przyznał 
mu tytuł Człowieka Roku 1993.
Posiada stopień wojskowy majora rezerwy, jest 
przewodniczącym Koła Związku Kombatantów 

RP i byłych Więźniów Politycznych przy Akade-
mii Medycznej we Wrocławiu. Został odznaczo-
ny Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 
1939 r., Medalem Weterana Walk o Niepodle-
głość i innymi. 

Stanisław Parlak (*1911 w Ksanach, †2014)
Major, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 
roku, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zacho-
dzie, społecznik i nauczyciel związany z ziemią 
świętokrzyską. Jako student Wydziału Mecha-
nicznego Politechniki Lwowskiej został powoła-
ny do Szkoły Podchorążych Inżynierii, po której 
ukończeniu w 1936 roku był oficerem technicz-
nym 1 Baonu Mostów Kolejowych w Krakowie. 
Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku uczest-
niczył ze swoją jednostką w odbudowie znisz-
czonych torów kolejowych i mostów. Następnie 
został ewakuowany na Węgry, z obozu interno-
wania zbiegł do Francji, a potem przedostał się 
do Anglii. W latach 1943–1946 był komendan-
tem założonej przez siebie Szkoły Motorowo-
Mechanicznej 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie, w której kształcili się między inny-
mi żołnierze 1 Brygady Zmechanizowanej dowo-
dzonej przez gen. Stanisława Maczka.
 Po powrocie do kraju pracował jako wykła-
dowca na kursach kierowców samochodowych 
w Krakowie, po czym, uzyskawszy uprawnienia 
pedagogiczne, jako dyrektor szkoły przyzakła-
dowej w Fabryce Materiałów Izolacyjnych w Gli-
wicach, a następnie Technikum Mechanicznego 
w Kielcach. Zaocznie ukończył studia wyższe 
i uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika na 
Politechnice Warszawskiej.
 Po roku 1989 dbał o przywracanie pamię-
ci o czynie legionowym – zainicjował odbudo-
wę Pomnika Niepodległości w Kielcach i wielu 
miejsc pamięci na szlaku Legionów Piłsudskie-
go na Kielecczyźnie, między innymi w Ksanach 
i Opatowcu. 

Jan Pociej (*1916 w Opatowcu, † 2005) 
Profesor (doc. dr hab.), statystyk, matematyk, 
żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, biegły Sądu 
Okręgowego w Krakowie oraz członek Towarzy-
stwa Ziem Zachodnich. W latach 1960–1992 kie-
rownik Katedry Statystyki Matematycznej Wyż-
szej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Od 1946 roku 
członek Sodalicji Mariańskiej i Chóru Katedral-
nego na Wawelu. W okresie PRL inwigilowany 
przez UB i kontrwywiad, odmówił współpracy 
z organami bezpieczeństwa. Odznaczony Me-

dalem Papieskim Pro Ecclesia et Pontifice przez 
papieża Jana Pawła II. 

Rogowscy herbu Działosza
Protoplasta Rogowskich, rycerz Hincza z Rosz-
kowic († przed 1415), przybył do Małopolski ze 
Śląska. W roku 1396 nabył Rogów, z którego pisał 
się od tego czasu on i jego synowie: Henryk, Ja-
kub i Jan Hincza (†1474). Hincza oraz dwaj jego 
synowie – Henryk i Jan Hincza – piastowali urząd 
podskarbiego królewskiego. Hincza był ponadto 
w 1400 roku członkiem poselstwa Władysława 
Jagiełły do Celje, skąd przybyła jego trzecia żona 
władcy Anna, a w czasie bitwy pod Grunwal-
dem należał do królewskiej straży przybocznej. 
Jego synowie, sprzyjający początkowo husytom 
i Spytkowi z Melsztyna, wzięli w 1439 roku udział 
w bitwie pod Grotnikami po stronie królewskiej. 
Najmłodszy z nich, Jan Hincza, był też posądza-
ny o romans z czwartą żoną Władysława Jagiełły, 
królową Zofią. Rogowscy należeli do najbogat-
szych możnowładców Korony Polskiej, ostatni 
z rodu znaczną część majątku przeznaczył na lo-
kacje budowę kościołów oraz fundacje szpitalne 
i klasztorne.

Lucjan Skrzyński (*1899 †1966)
W czasie pierwszej wojny światowej członek Pol-
skiej Organizacji Skautowej (ps. „Walerian Łu-
kasiński”), w listopadzie 1918 jako komendant 

Rodzina Łukasików – drugi od prawej stoi Seweryn  ▲
Łukasik 

placówki Polskiej Organizacji Wojskowej w Opa-
towcu rozbroił tutejszy posterunek austriackiej 
żandarmerii. W szeregach Pińczowskiego Pułku 
Kawalerii wziął udział w wojnie polsko-bolsze-
wickiej; w 1920 roku został ranny pod Bóbrką 
koło Lwowa. W czasie drugiej wojny światowej 
organizator Szarych Szeregów w Opatowcu.
 Po roku 1945 wskutek prześladowania przez 
władze komunistyczne zmuszony był opuścić 
Opatowiec i zamieszkać u siostry w Koluszkach. 
Za swoje zasługi został odznaczony Krzyżem 
Polskiej Organizacji Wojskowej, Medalem za 
Wojnę 1920 r., Krzyżem Walecznych, Medalem 
Dwudziestolecia Odzyskania Niepodległości, 
Medalem Niepodległości, Srebrnym Krzyżem 
Zasługi i Medalem Dwudziestolecia za pracę na 
rzecz niepodległości kraju.

Wilhelm Szewczyk (*1916, † 1993)
Krytyk literacki, poeta, prozaik, publicysta; 
w młodości pracował jako górnik. Podczas oku-
pacji hitlerowskiej pomagał polskiemu jeńcowi 
wojennemu, za co został aresztowany przez gesta-
po w 1940 roku. W 1943 zbiegł z więzienia i pod 
przybranym nazwiskiem zamieszkał w Opatow-
cu. Brał udział w tajnym nauczaniu młodzieży 
opatowieckiej. Jest autorem słów opatowieckiego 
hymnu. 

Zdzisław Tomal (*1921, † 1984)
Ludowiec, działacz społeczno-polityczny. Od 
roku 1938 członek Związku Młodzieży Wiej-
skiej „Wici”; podczas okupacji hitlerowskiej 
w szeregach Batalionów Chłopskich. Po wojnie 
uczestniczył w organizowaniu nowej admini-
stracji. W latach 1947–1956 członek Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu; 
w latach 1956–1966 przewodniczący Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie 
i wiceprezes Narodowego Komitetu ZSL. W la-
tach 1969–1976 wiceprezes Rady Ministrów PRL, 
od 1976 roku zastępca przewodniczącego Rady 
Państwa. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztan-
daru Pracy 1 i 2 kl., Krzyżem Partyzanckim.

Maria Walocha-Grela
(z domu Witkoś, *1929 w Opatowcu)
Nauczycielka, miłośniczka historii Opatowca, 
jedna z jego najstarszych mieszkanek. Czynnie 
angażuje się w życie miejscowości, a w groma-
dzonym przez lata domowym archiwum zebrała 
wiele interesujących materiałów. Zawsze służy 
chętną pomocą wszystkim zainteresowanym 
przeszłością okolicy. W 1994 roku odznaczona 
Krzyżem Armii Krajowej.

Stanisław Parlak podczas uroczystości odsłonięcia  ▼
pomnika Józefa Piłsudskiego w Opatowcu (1994)
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Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa
(*1908 w Opatowcu, †1997)
Nauczycielka, pisarka i eseistka, pasjonatka hi-
storii. Absolwentka Wydziału Historii Wyższego 
Kursu Nauczycielskiego w Krakowie, Studium 
Pracy Społeczno-Oświatowej w Warszawie oraz 
Wydziału Pedagogicznego Wolnej Wszechnicy 
Polskiej w Warszawie. Jako pisarka zadebiutowa-
ła w 1929 roku na łamach prasy. W latach 1932–
–1939 pracowała w szkolnictwie, a w okresie dru-
giej wojny światowej prowadziła tajne nauczanie. 
W 1978 roku otrzymała nagrodę Ministra Obrony 
Narodowej. Jest autorką wielu opracowań nauko-
wych i powieści, m.in.: Polska Pieśń rewolucyjna 
(1970), Z orlego gniazda (1970), Kościuszkowska 
prawnuka (1974, 1981), Sercem i orężem ojczyź-
nie służyły (1982).

Michał Wodzicki (*1687, †1764) 
Biskup przemyski i podkanclerzy koronny, syn 
mieszczanina krakowskiego Jana Wawrzyńca 
Wodzickiego, właściciela Rogowa; kawaler Orde-
ru Orła Białego. Przez całe życie pozostał blisko 
związany z rodzinnym majątkiem w Rogowie. 
W XVIII wieku ufundował tu spichlerz dla por-
tu rzecznego i dwa drewniane kościoły: bardziej 
okazały parafialny i mniejszy dla przytułku. Cia-
ło biskupa spoczęło w krakowskim Kościele Ma-
riackim, a serce – w kościele parafialnym w Ro-
gowie, zgodnie z dewizą: „Serce najpierw dla 
Boga, a potem dla ziemi rogowskiej”. 

Wojciech z Opatowca (XIV w.)
Kanclerz dobrzyński, proboszcz bocheński, poseł 
króla Kazimierza Wielkiego do dworu papieskiego 
w Awinionie. Był dziekanem w kapitule wrocław-
skiej, a także przyczynił się do pozostania diecezji 
wrocławskiej w metropolii gnieźnieńskiej. 

Adam Zwierz (*1943 w Opatowcu)
Artysta śpiewak bas-baryton urodził się w Opa-
towcu 1943 r. Debiutował w Operze Krakowskiej. 
Jego nośny, szlachetny w brzmieniu o pięknej bar-
wie głos zaskakiwał znakomitą techniką. Śpiewał 
arie oratoryjne, operowe oraz pieśni i piosenki 
rozrywkowe. Zachwycał słuchaczy śpiewając pie-
śni neapolitańskie. Brał udział w krajowych festi-
walach w: Opolu, Zielonej Górze, Sopocie oraz 
Kołobrzegu. Na przestrzeni trzydziestopięciolet-
niej kariery artystycznej dokonał nagrań z Orkie-
strą Polskiego Radia i Telewizji. Współpracował 
z Reprezentacyjną Orkiestrą Wojska Polskiego 
Cieszył się przez lata dużą popularnością i podzi-
wem. Koncertował we wszystkich filharmoniach 
w Polsce, współpracując z najwybitniejszymi 
dyrygentami.
 Posiada bogatą fonotekę w archiwum Pol-
skiego Radia i Telewizji. Brał udział w setkach 
audycji radiowych i telewizyjnych. Uznany za 
wybitnego artystę był przez lata etatowym so-
listą Polskiego Radia. Koncertował w prawie 
wszystkich krajach Europy, w USA i Kanadzie. 
Kolekcjoner i znawca sztuki dekoracyjnej. Pasją 
Adama Zwierza jest ciesielka dekoracyjna. Dzię-
ki swoim umiejętnością technicznym wykonywał 
repliki żyrandoli i aplik od baroku do neoklasy-
cyzmu. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, Medalem Gloria Artis. 
W 2004 r. otrzymał dyplom od Ministra Kultury 
za wybitne osiągnięcia artystyczne. Otrzymał 
również nagrodę II stopnia od Ministra Obrony 
Narodowej za dorobek artystyczny w dziedzinie 
muzyki. Jest zasłużonym Działaczem Kultury. 
 Za udział w koncertach charytatywnych 
otrzymał Złotą Odznakę Polskiego Komite-
tu Pomocy Społecznej, a za krzewienie kultury 
poza granicami Polski Złotą Odznakę Towarzy-
stwa Polonia. W 2012 r. odebrał nagrodę Mia-
sta Stołecznego Warszawy za całokształt pracy 
artystycznej.

Adam Zwierz ▲
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 php? op=modload&name=News&file=article&sid=4356, dostęp 4.08.2014].
Zasoby archiwalne Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie oraz Archiwum Państwowego 
 w Krakowie, oddział na Wawelu.

Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
Muzeum Narodowe w Kielcach
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
Stowarzyszenie SAKWA
Urząd Gminy w Opatowcu

Wykaz Instytucji udostępniających fotografie:

Maria Walocha-Grela ▶

Adres internetowy gminy Opatowiec, pod którym udostępniamy niniejszą publikację:
www.opatowiec.pl
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Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” jest 
partnerstwem trójsektorowym, składającym się 
z przedstawicieli sektora publicznego, gospo-
darczego i społecznego z terenu Miasta i Gminy 
Skalbmierz oraz gmin Bejsce, Bolesław, Czarno-
cin, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Opatowiec. 
Całkowity obszar działalności LGD Perły Poni-
dzia obejmuje 489 km2. Znajduje się na południe 
od stolicy województwa świętokrzyskiego – Kielc 
oraz w kierunku północno-wschodnim od stolicy 
województwa małopolskiego – Krakowa. Cztery 
gminy przynależące do LGD leżą w wojewódz-
twie małopolskim i cztery w województwie świę-
tokrzyskim. Pierwsze cztery znajdują się w grani-
cach administracyjnych powiatu dąbrowskiego, 
natomiast gminy województwa świętokrzyskiego 
– w granicach powiatu kazimierskiego.
 Wizja rozwoju obszaru działania Lokalnej 
Grupy Działania „Perły Ponidzia” objętego Lo-

LGD
Perły Ponidzia

kalną Strategią Rozwoju została sformułowana 
następująco: „Obszar działania LGD „Perły Poni-
dzia” obszarem zapewniającym wysoki standard 
życia jego mieszkańcom, rozpoznawalnym w re-
gionie i kraju, podkreślającym swoją unikalność, 
zachowującym własną tożsamość”
 Misją Lokalnej Grupy Działania „Perły Po-
nidzia” jest: „Pełne wykorzystanie istniejącego 
potencjału obszaru w oparciu o zasoby środo-
wiskowe, kulturowe i kapitał ludzki. Dążenie 
do rozwiązywania istniejących problemów, 
stymulowanie pożądanych procesów społecz-
no-gospodarczych oraz aktywizacja i integracja 
mieszkańców.
 W Lokalnej Strategii 
Rozwoju obszaru oddzia-
ływania Lokalnej Grupy 
Działania „Perły Poni-
dzia” przyjęto cztery cele 
strategiczne, wzajemnie 
ze sobą powiązane, opi-
sujące wybrane dziedzi-
ny lub grupy zagadnień. 
Dla każdego z celów 
strategicznych przyję-
to również zestaw celów 
operacyjnych, które wy-
znaczają kierunki działań 
oraz dotyczą konkretnych 
przedsięwzięć.

www.perlyponidzia.pl


