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750. ROCZNICA
NADANIA PRAW MIEJSKICH DLA OPATOWCA

I. HISTORIA OPATOWCA

Historia Opatowca jako osady sięga końca XI wieku, gdy Judyta, żona Władysława
Hermana, nadała osadę opactwu Benedyktynów z Tyńca. Ówczesnej nazwy miejscowości 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. Opatowiec pozostawał własnością opactwa tynieckiego niemal do
końca XVIII wieku.

Na prośbę opata tynieckiego Modliboga w 1271 roku osada Opatowiec otrzymała od
księcia Bolesława Wstydliwego prawa miejskie i ustanowiono w niej jarmark. W 1283 roku
opat tyniecki założył tu klasztor dominikanów. W owym czasie głównym źródłem utrzymania
mieszkańców tych terenów był handel i rzemiosło. Rozwój społeczno-gospodarczy
zapewniała Wisła, droga z Wilna do Krakowa, zwana drogą Jagiellońską oraz szlak
pielgrzymi wiodący do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostella. Zgodnie z relacjami
Jana Długosza na wysokiej lessowej skale w XV wieku znajdował się częściowo murowany
kościół parafialny, a patronowali mu apostołowie Szymon i Juda oraz Jakub. W XVIII wieku
w związku z zagrożeniem osunięcia się świątyni do wody został on rozebrany, a siedzibę
parafii przeniesiono w miejsce dawnego kościoła klasztornego. Do dnia dzisiejszego
w Opatowcu istnieje kościół pod wezwaniem św. Jakuba, stanowiący świadectwo
wielowiekowego kultu Apostoła.

W 1474 r. odbył się tu zjazd szlachty małopolskiej dla ogłoszenia pospolitego
ruszenia, na wypadek wojny z Maciejem węgierskim. W tym samym roku król Kazimierz
Jagiellończyk przyjął w Opatowcu posłów weneckich oraz wysłanników perskiego szacha,
w sprawie wojny z Turkami.

Pod koniec XV w. król Jan Olbracht ufundował tu szpital, stąd wzięła się nazwa jednej z ulic
naszego miasta – Szpitalnej.

W 1869 roku na mocy ukazu cara Aleksandra II Opatowiec utracił prawa miejskie.
Car w ten sposób ukarał naszych przodków za udział w Powstaniu Styczniowym.

Pamiątkami po minionych latach są: imponujący rynek na planie kwadratu oraz kościół
parafialny.

W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę naszej miejscowości
przywrócono status miasta. Wspólne działanie Pana Sławomira Kowalczyka – ówczesnego
Wójta Gminy Opatowiec, Rady Gminy, Sołtysów i Mieszkańców wpłynęło na pozytywną
decyzję Prezesa Rady Ministrów o nadanie praw miejskich. Na mocy Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 roku Opatowiec po 150. latach znowu stał się miastem.

Chlubą Opatowca jest Ochotnicza Straż Pożarna. Udokumentowana działalność
drużyny z Opatowca sięga roku 1888. W 1965 roku do użytku oddana została nowa remiza
strażacka, do której w następnych latach dobudowano wieżę. Dziś pięknie wyremontowana
jest jedną z atrakcji oraz symbolem Opatowca, z której codziennie w południe rozlega się
hejnał, którym jest melodia do piosenki „Opatowiec bujnym lasem i Wisłą pachnący”. Jej
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autorem jest Wilhelm Szewczyk, jeden z pośród wielu nauczycieli tajnego nauczania,
późniejszy pisarz i publicysta śląski, który w latach wojny ukrywał się w naszym mieście.
Posłuchajmy tej pięknej melodii w wykonaniu uczennicy naszej szkoły.

PIOSENKA „OPATOWIEC BUJNYM LASEM I WISŁĄ PACHNĄCY”

II. ZNANI I ZASŁUŻENI MIESZKAŃCY OPATOWCA

Z naszego miasteczka wywodzi się wiele wspaniałych, znanych i zasłużonych osobistości,
o których dziś warto wspomnieć.

Opatowiec jest legendarnym miejscem urodzenia pierwszego polskiego świętego Andrzeja
Świerada – pustelnika, nauczyciela św. Benedykta, męczennika. W niewielkim kompleksie
leśnym w Kraśniowie przywrócono do użytku źródełko, z którego, według, tradycji miał
czerpać wodę święty pustelnik. Wykonaną z drewna figurę Andrzeja Świerada, usytuowano
w tym miejscu w wybudowanej z kamienia szanieckiego grocie-kapliczce. W dniu 13 lipca
2019 roku odbyła się uroczystość poświęcenia Źródełka Świętego Andrzeja Świerada,
zwanego Żurawkiem. Źródełko to nie jedyne miejsce pamięci o świętym na terenie gminy
Opatowiec. W kościele parafialnym w Opatowcu znajduje się XVII-wieczny, barokowy obraz
przedstawiający pustelnika. Obecność obrazu stanowi jeden ze śladów potwierdzających
związki Andrzeja Świerada z Ziemią Opatowiecką.

Bliska jest nam także postać Jadwigi Andegaweńskiej – królowej Polski z Dynastii
Andegawenów, pierwszej żony Władysława Jagiełły. Królowa ceniła dobry smak: zapiski
w rachunkach dworskich mówią, że sprowadzano dla niej chleb z Opatowca,
bo krakowskiego pieczywa „Królowa jeść nie chciała”.

Kolejną znamienitą postacią jest Wojciech z Opatowca, żyjący w XIV w. kanclerz
dobrzyński, proboszcz bocheński, poseł króla Kazimierza Wielkiego do dworu papieskiego
w Awinionie. Był dziekanem w kapitule wrocławskiej, a także przyczynił się do pozostania
diecezji wrocławskiej w metropolii gnieźnieńskiej.

Kolejną znaną postacią jest Marek z Opatowca, żyjący w XV w. Prawdopodobnie nauczał
metryki w Akademii Krakowskiej. Autor łacińskiego podręcznika wersyfikacji (Metrifi cale),
odnalezionego w Bibliotece Cesarskiej w Petersburgu i wydanego drukiem przez Aleksandra
Brücknera.

Kazimierz Garbusiński, urodzony w 1883 r. w Opatowcu był muzykiem, nauczycielem
śpiewu, autorem podręczników do nauki dyktatu muzycznego, kompozytorem oraz autorem
muzyki do kolęd i wielu pieśni kościelnych. Od 1909 r. był organistą w krakowskim kościele
pod wezwaniem św. Anny.

W Opatowcu w 1908 r. urodziła się Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa -
nauczycielka, pisarka i eseistka, pasjonatka historii. Absolwentka Wydziału Historii
Wyższego Kursu Nauczycielskiego w Krakowie, Studium Pracy Społeczno-Oświatowej
w Warszawie oraz Wydziału Pedagogicznego Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Jest
autorką wielu opracowań naukowych i powieści.
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W roku 1916 w Opatowcu urodził się Jan Pociej. Profesor (doc. dr hab.), statystyk,
matematyk, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, biegły Sądu Okręgowego w Krakowie oraz
członek Towarzystwa Ziem Zachodnich. W latach 1960–1992 kierownik Katedry Statystyki
Matematycznej Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Od 1946 roku członek Sodalicji
Mariańskiej i Chóru Katedralnego na Wawelu. W okresie PRL inwigilowany przez UB
i kontrwywiad, odmówił współpracy z organami bezpieczeństwa. Odznaczony Medalem
Papieskim Pro Ecclesia et Pontifice przez papieża Jana Pawła II.

To tutaj w 1921 roku urodził się, żył i tworzył Mieczysław Charzewski († 2002) - poeta
ludowy, rolnik. Spod jego pióra wyszło około pięciuset wierszy.

Z Opatowca pochodzi urodzona w 1932 r. Maria Mączyńska (z domu Cugowska).
To wybitna polska łuczniczka, zawodniczka klubów krakowskich oraz warszawskich.
Siedmiokrotna mistrzyni świata, trzykrotna mistrzyni Europy, sześciokrotna mistrzyni Polski
w wieloboju indywidualnym. Zdobyła osiem medali na Mistrzostwach Świata i pięć podczas
Mistrzostw Europy. Dziewięć razy ustanowiła rekord świata.

Stąd pochodził Stanisław Król – polski inżynier mechanik, specjalizujący się w inżynierii
materiałowej, korozji metali i stopów, metaloznawstwie, obróbce cieplnej; nauczyciel
akademicki związany z Politechniką Opolską.

W Opatowcu w 1929 roku przyszedł na świat Jerzy Waglewski - znany reportażysta,
dziennikarz radiowy. Jest autorem wielu powieści historycznych, biografii oraz pamiętników.

Artysta śpiewak bas-baryton Adam Zwierz urodził się w Opatowcu 1943 r. Jego nośny,
szlachetny w brzmieniu o pięknej barwie głos zaskakiwał znakomitą techniką. Śpiewał arie
oratoryjne, operowe oraz pieśni i piosenki rozrywkowe. Zachwycał słuchaczy śpiewając
pieśni neapolitańskie. Brał udział w krajowych festiwalach. Cieszył się przez lata dużą
popularnością i podziwem. Koncertował w prawie wszystkich krajach Europy, w USA
i Kanadzie. W 2012 r. odebrał nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy za całokształt pracy
artystycznej.

Jednym z piękniejszych utworów, który śpiewał Adam Zwierz jest Aria Skołuby z III aktu
opery "Straszny dwór":

„TEN ZEGAR STARY”

Ten zegar stary gdyby świat,
Kuranty ciął jak z nut.

Zepsuty wszakże od stu lat,
Nakręcać próżny trud.

Lecz jeśli niespodzianie
Ktoś obcy tutaj stanie,

Pan zegar, gdy zapieje kur
Dmie w rząd przedętych rur.

Dziś zbudzi cię
Koncercik taki.

Boisz się
nie

Zażyj tabaki.
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III. MIEJSCA PAMIĘCI

Od 1 stycznia 2019 roku Opatowiec stał się wyjątkowym miejscem – najmniejszym
i jednym z najstarszych miast w Polsce. Na jego terenie znajduje się wiele niezwykłych
i ciekawych miejsc. Wymownym symbolem hołdu mieszkańców naszego miasta ludziom,
dzięki którym możemy żyć w wolnej Polsce, jest dbanie o Miejsca Pamięci.

Szczególne miejsce w pamięci mieszkańców Opatowca zajmuje Dąb Pamięci
znajdujący się przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. To tutaj przedstawiciele władz
lokalnych, harcerze oraz delegacje uczniów gromadzą się co roku, by złożyć hołd ofiarom
Katynia i Tweru pochodzącym z terenu Gminy Opatowiec: Franciszkowi Rokickiemu,
Franciszkowi Grudniowi oraz Zygmuntowi Pietraszewskiemu.

Przy lewym brzegu Wisły w Opatowcu znajduje się pomnik, który jest jedną
z najpiękniejszych rzeźb przedstawiających Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wykonany
w połowie lat 90-tych, dzięki inicjatywie Stanisława Parlaka pomnik, to ponad 3 metrowy
odlew wykonany z brązu, przedstawiający całą postać Marszałka opartego o szablę,
spoglądającego z cokołu wykonanego z granitu, w kierunku miejsca przeprawy przez Wisłę
1. Pułku Piechoty Legionów.

Na cmentarzu Parafialnym w Opatowcu znajduje się mogiła - Pomnik Ofiar
Pacyfikacji Opatowca z wyrytymi na granitowej płycie nazwiskami, upamiętniająca jedną
z tragiczniejszych kart w historii Opatowca. Stanowi ona świadectwo mordu dokonanego na
mieszkańcach Opatowca przez hitlerowskich oprawców. W dniu pacyfikacji 29 lipca 1944
roku zginęło 30 mieszkańców i spłonęło 80 budynków i zabudowań gospodarskich.

Znajdujący się w Opatowcu Cmentarz z czasów I Wojny Światowej jest miejscem
wiecznego spoczynku 336 żołnierzy rosyjskich, 501 austrowęgierskich, poległych na froncie
I Wojny Światowej oraz żołnierzy Wojska Polskiego poległych w kampanii wrześniowej.
Obiekt ma formę kopca ze ściętym wierzchołkiem, na nim stoi drewniany krzyż, pod którym
usytuowano pamiątkowy głaz.

Każdego roku, w kolejne rocznice ważnych wydarzeń władze oraz mieszkańcy
Opatowca gromadzą się w miejscach pamięci narodowej, by oddać hołd zasłużonym
bohaterom naszego miasta. Także w 750. rocznicę nadania praw miejskich dla Opatowca
delegacja harcerzy 14. Buskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej, działająca przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym udała się w te miejsca, by zapalić znicze pamięci.


