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prace konserwatorskie, prace remontowe

Nagrobek kantora

Płyta kantora księdza Józefa Grudziń-
skiego pochodzi z  1802 r. Wykonana jest 
z  piaskowca, który uległ dość znacznemu 
zniszczeniu, bo leży bezpośrednio na ziemi. 
Płyta ma wymiary 71 centymetrów na 167,5. 

Zabytek najwyższej klasy
Osoba spoczywająca pod nagrobkiem 

musiała być dość zamożna, o czym świadczą 
bogate zdobienia płyty. Zachowały się one 
we fragmentach, chociaż minęło już ponad 
dwieście lat. Na górze wyryte są skrzyżowane 
kości, nad nimi – czaszka. Widoczne są na 
płycie napisy łacińskie. Z  tekstu można od-
czytać, że kantor w chwili śmierci miał 66 lat.

- Kantorzy pracowali przy kolegiacie, 
jako księża bezpośrednio uczestniczyli w ży-
ciu parafialnym - opowiada wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej Andrzej Żychowski. 
– Grudziński był z pewnością ważną osobą. 
Jego pochówek na nowym cmentarzu miał 

W dawnej części Cmentarza Parafialnego w Opatowie, przy głównej alei, przed ka-
plicą po prawej stronie, znajduje się nagrobek kantora, księdza Józefa Grudzińskiego. 
To prawdopodobnie najstarsza płyta na naszej nekropolii. 

pokazać, że już teraz zmarli nie będą grzeba-
ni przy kolegiacie.

Obok, na cmentarzu, też znajdują się 
płyty, ale na podmurowaniu. Dlatego nie są 
tak zawilgocone i  przez to ich piaskowiec 
jest twardy. - Odkryłem płytę Grudzińskie-
go przed dziesięciu laty, gdy przygotowywa-
łem inwentaryzację wszystkich zabytkowych 
nagrobków z  piaskowca – mówi Wiesław 
Baka z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opa-
towskiej. - To nasz zabytek najwyższej klasy. 
Podobnych płyt i nagrobków w różnych for-
mach, ale już znacznie młodszych, znajduje 
się na cmentarzu około 350. 

Spore wyzwanie dla wykonawcy 
Pierwszy zabieg konserwatorski będzie 

polegał na wydobyciu płyty Grudzińskiego 
z ziemi. Trzeba ją dobrze wysuszyć, by oce-
nić, w jakim stanie się znajduje. 

- Sporym wyzwaniem dla wykonawcy 
będzie oczyszczenie ca-
łej powierzchni tablicy 
– wyjaśnia Piotr Za-
wadzki, który zajmuje 
się podobnymi pracami. 
– Trzeba odnowić in-
skrypcje, pogłębić relief, 
jeżeli byłby nieczytelny, 
a  zleceniodawcy zależa-
łoby na uczytelnieniu. 
Oczywiście wszystko za 
zgodą konserwatora za-
bytków. Trzeba będzie 
wyeksponować tablicę, 
wykonać z kamienia lub 
cegły skośny pulpit, czyli 

podmurówkę. W końcu osadzić ją w miejscu 
wskazanym przez administrację cmentarza. 

Wszystkie prace związane z  renowacją 
tablicy zaplanowane są w tym roku. 

6 tys. zł na renowację 
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Opatowskiej Wojciech Gdowski potwier-
dza, że płyta wymaga jak najpilniejszej reno-
wacji. Trzeba ją odrestaurować, obsadzić na 
fundamencie, by stała się widoczna i nikt jej 
nie zniszczył. 

Oblicza się, że koszty prac wyniosą oko-
ło 6 tys. zł. – Będziemy zbierać pieniądze, 
by odnowić zabytkową tablicę – zapowiada 
Wojciech Gdowski. 

To nie jest pierwsza inicjatywa towarzy-
stwa w  odrestaurowywaniu dawnych gro-
bów. Odnowiono już 8 pomników w Opa-
towie, między innymi doktora Ludwika 
Bukowieckiego, Seweryna Horodyskiego, 
który pokochał Opatów, grób rodziny Gano 
wspólnie z  Urzędem Miasta. W  ubiegłym 
roku odrestaurowano dwa pomniki rosyjskie 
z  czasów carskich, które są dziełami sztuki 
i nie można było ich zmarnować. 

Towarzystwo ma bogate plany. Chce od-
nowić około 300 pomników na cmentarzu. 
Niektóre z nich już należą do zabytków. 

Członkowie i sympatycy towarzystwa 
kwestują na rzecz odnowienia starych na-
grobków we Wszystkich Świętych, podczas 
odwiedzin cmentarza w listopadzie. Dotych-
czas zebrali około 20 tys. zł, pierwszy raz po-
nad 3 tys. zł, potem kilka razy po około 4 tys. 
zł, ostatnio dwa razy po około 5 tys. Jak na 
warunki opatowskie, udaje się sporo zebrać. 

W zbiórkach, oprócz prezesa Wojciecha 
Gdowskiego, uczestniczą: prezes honorowa 
Irena Szczepańska, członkowie towarzystwa 
– Mirosław Polak, Wiesław Baka, Andrzej 
Żychowski, Izabela Bajak, ostatnio 16 osób. 
Ludzie chętnie wrzucają pieniądze do puszek.
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BUDŻET NA 2016 ROK UCHWALONY

z życia samorządu

KREDYT Z MYŚLĄ O INWESTYCJACH

Dochody bieżące wynoszą 29,254 mln zł, 
dochody majątkowe – 1,429 mln zł. Z kolei po 
stronie wydatków bieżących widnieje 28,282 
mln zł, po stronie wydatków majątkowych – 
1,306 mln zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 
1,094 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę 
kredytów – 200 tys. zł, spłatę pożyczek – 94 tys. 
zł i wykup papierów wartościowych – 800 tys. 
zł. Rezerwa ogólna w budżecie wynosi 130 tys. 
zł, celowa – 74,2 tys. zł z przeznaczeniem na za-
rządzanie kryzysowe – 72,2 tys. zł, na realizację 
inicjatyw lokalnych – 2 tys. zł.

Podczas dyskusji burmistrz Andrzej Cha-
niecki odniósł się do wypowiedzi radnych An-
drzeja Żychowskiego i Wiesława Suski w kwe-
stiach dotyczących inwestowania w  turystykę 
i promocję gminy oraz przebudowę dróg gmin-
nych w sołectwach Gojców, Jagnin i Strzyżowi-
ce. Stwierdził, że w projekcie budżetu zaplano-
wano na bieżące utrzymanie dróg i udział gminy 
w projektach inwestycyjnych ok. 1 mln. złotych, 
co na obecną chwilę jest optymalne.

Wyjaśnił, że gmina chce wykorzystać jak 

najwięcej dostępnych środków w  2016 roku, 
który tak naprawdę rozpoczyna realnie perspek-
tywę 2014-2020.

Najważniejszą inwestycją jest Zakład Opie-
kuńczo-Leczniczy w  Brzeziu, bo w  ramach 
własnych zadań gmina zabezpiecza pobyt dla 
swoich mieszkańców i sąsiednich gmin, którzy 
potrzebują takiej opieki i - co nie mniej ważne - 
tworzy około 25 miejsc pracy.

Z informacji z NFZ Oddział Kielce wyni-
ka, że z powiatu opatowskiego na terenie całego 
kraju w ZOL-ach jest ok. 70 osób, powiat opa-
towski jest jedynym w woj. świętokrzyskim, na 
terenie którego nie ma ZOL-u.

Burmistrz poinformował, że obecnie gmina 
przygotowuje się do modernizacji oczyszczalni 
ścieków z zastosowaniem innowacyjnej techno-
logii odzyskiwania gazu oraz do budowy kanali-
zacji na obszarze tzw. aglomeracji miejskiej.

Ponadto przygotowywana jest dokumenta-
cja do wniosku o dofinansowanie przebudowy 
dróg gminnych z  PROW-u  oraz dofinanso-
wanie zadań modernizacyjnych pomieszczeń 

domu kultury z  przeznaczeniem na bibliotekę 
miejską.

Są plany adaptacji i budowy mieszkań ko-
munalnych, bo rozwój gminy zależy przede 
wszystkim od ludzi, którzy chcą mieszkać 
w Opatowie. Burmistrz liczy też, że na wiosnę 
rozpocznie się budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ulicy Partyzantów, bo to 
kolejny impuls społeczny i gospodarczy.

Na te wszystkie bardzo ważne inwestycje 
potrzebne są także środki własne, które pocho-
dzić będą z dochodów gminy oraz w razie po-
trzeby z  zaciągniętego kredytu, po uprzedniej 
konsolidacji obecnego. Burmistrz zdecydowanie 
stwierdził, że możliwości kredytowe są bardzo 
ograniczone, zatem trzeba tak gospodarować 
mieniem gminy, środkami finansowymi będą-
cymi dochodami bieżącymi, aby jak najwięcej 
„zgromadzić’ na udział własny w inwestycjach.

Burmistrz Andrzej Chaniecki podziękował 
wszystkim za współpracę, szczególnie skarbnik 
Martynie Rusak za przygotowanie projektu 
budżetu, radnym, przewodniczącej Komisji 
Budżetowej Beacie Wrzołek. W  miarę możli-
wości plan będzie doskonalony, by była większa 
nadzieja na rozwój i wpływy do budżetu. Bur-
mistrz życzył wszystkim realizacji wielu uda-
nych projektów w Nowym Roku.

Podczas dyskusji burmistrz Andrzej Cha-
niecki wyjaśnił, że konsolidacja to wykup przez 
wyłoniony w  drodze przetargu publicznego 
bank, dotychczasowych zobowiązań gminy 
i przesunięcie spłaty tych zobowiązań do 2035 
r. Te zobowiązania finansowe wobec wyłonio-
nego banku Gmina Opatów zamierza spłacać 
z dochodów własnych począwszy od tego roku 
średnio w kwotach 800 tys. złotych (raty kapi-
tałowe).

W ubiegłym roku (2015) Gmina Opatów 
zrealizowała zadania inwestycyjne i remontowe 
na kwotę ponad 2,5 mln. zł, w tym udział środ-
ków własnych wyniósł ponad 1 mln i w całości 
były to środki z dochodów bieżących i docho-
dów majątkowych gminy. Ogromne potrzeby 
inwestycyjne z  możliwością pozyskania środ-
ków unijnych determinują także do gromadze-
nia środków finansowych na udziały własne, 
stąd przeznaczenie spłaty zobowiązań w czasie 
powoduje mniejsze obciążenie roczne, zachowa-
nie płynności finansowej i w razie potrzeby sko-
rzystanie z kredytu inwestycyjnego w kwotach 
nie zagrażających stabilizacji finansowej gminy. 
Generalnie inwestycje mają przyczynić się do 
wzrostu dochodów gminy. 

Andrzej Chaniecki odpowiedział też na py-
tanie o plany związane z rozwojem budownic-

twa mieszkaniowego. Gmina potrzebuje około 
50 mieszkań, od 20 do 40 metrów kwadrato-
wych powierzchni. W  nowej perspektywie są 
środki na adaptacje budynków pod mieszkania 
socjalne do 75, nawet 80 proc. dofinansowa-
nia. Gmina przygotowuje dokumentację na 8 

Rada Miejska podjęła uchwałę o budżecie na 2016 rok. Po stronie dochodów wid-
nieje 30,684 mln zł, po stronie wydatków – 29,589 mln zł.

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu konsolidacyj-
nego w kwocie 17.060.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów i wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

mieszkań w kompleksie garaży w rejonie ulicy 
Sienkiewicza i Leszka Czarnego. Po wyprowa-
dzeniu biblioteki w  istniejącym budynku też 
przeprowadzi niewielką adaptację. Tam jest po-
sesja na 8 mieszkań. Poza tym gmina wstępnie 
porozumiała się już ze Spółdzielnią Pszczelarską, 
by nabyć od niej budynek. Znalazłoby się w nim 
jeszcze 6 lokali. Udział własny gminy byłby nie-
wielki. Ze wszystkich adaptacji można uzyskać 
do 30 mieszkań.

Miasto Opatów uczestniczyło w XXII 
Targach - Regiony Turystyczne Na Styku 
Kultur, które w końcu lutego przez trzy dni 
odbywały się w Łodzi. 

- Podczas targów wspólnie z  Hotelem 
i  Restauracją „Miodowy Młyn” prezentowa-
liśmy nasze walory turystyczne, sztandarowe 
obiekty, kolegiatę opatowską, podziemną trasę 
turystyczną, klasztor i kościół ojców bernardy-
nów, ale także zamek Krzyżtopór w Ujeździe, 
produkty Krówkę Opatowską, Krówkawia-
renkę i „pączka od Szarego” – mówi Jarosław 
Czub z Urzędu Miasta i Gminy. - Nasze mia-
sto turyści mogą też traktować jako miejsce 
wypadowe, by zwiedzić pobliskie, atrakcyjne 
miejsca, między innymi Góry Świętokrzyskie, 

Sandomierz, Ujazd, Kurozwęki. 
Swoje materiały oraz produkty przekazali 

do promocji: Lokalna Grupa Działania Po-
wiatu Opatowskiego, dwie opatowskie para-
fie, Restauracja Żmigród, opatowska mleczar-
nia - zakład produkujący Krówkę Opatowską, 
Cukiernia „U Szarego”, których wyroby wpi-
sane są na listę produktów tradycyjnych. 

Jarosław Czub przebywał na targach 
wspólnie z  Iwoną Bąk przedstawicielką no-
wego, oddanego niedawno do użytku  hotelu 
i restauracji "Miodowy Młyn".

turystyka

NA TARGACH 
W ŁODZI 
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APEL POLEGŁYCH ZA OJCZYZNĘ
Dzień Żołnierzy Wyklętych

Mieszkańcy miasta i gminy uczest-
niczyli w niedzielę, 28 lutego, w apelu 
poległych za ojczyznę, który odbył się 
przed pomnikiem Ludwika Zwierzdow-
skiego „Topora” w rynku. Liczne grupy 
młodzieży, kombatantów trzymały w rę-
kach zapalone pochodnie.

Obowiązek pamięci
Burmistrz Andrzej Chaniecki po-

dziękował mieszkańcom za obecność na 
szóstym już z  kolei apelu poświęconym 
Narodowemu Dniu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, który został ustanowiony w lu-
tym 2011 r. Podkreślił, że my, współcześni, 
jesteśmy zobowiązani, by kultywować pa-
mięć i  wyrażać wdzięczność tym wszyst-
kim, którzy przez pokolenia narażali swoje 
własne życie, swoich najbliższych, przele-
wali krew po to, by dzisiejsze pokolenia 
żyły w Polsce niepodległej. .

- Trzeba naprawdę wiele siły i  deter-
minacji, by po tylu latach ciężkiej walki 
i  tułaczki żołnierze wyklęci nie zrezygno-
wali ze swojej idei i  przeciwstawiali się 
sowietyzacji – powiedział Andrzej Cha-
niecki. - Pomyślmy o tych ludziach, którzy 
często walczyli bez broni, bez jedzenia, by 
Polska była demokratyczna. Około 20 ty-
sięcy osób podziemia zginęło w walce, gdy 
utrwalano władzę ludową. Ostatni żoł-
nierz wyklęty poległ w 1963 r. nie podda-
jąc się do końca. Jesteśmy im za to wszystko 
wdzięczni, składamy wielkie uszanowanie. 

Za uroczystości Opatowie wyraził 
wdzięczność wicewojewoda Andrzej Bęt-
kowski. Przypomniał, że w  2011 r. był 
posłem na Sejm RP i  głosował za świę-
tem żołnierzy wyklętych. - To żołnierze, 
którzy po 1944 i 1945 r. nie pogodzili się 
porządkiem, który tu zaprowadzano na so-
wieckich bagnetach – podkreślił. - Cześć 
i chwała bohaterom!       

Przeciw polityce  
nowego okupanta

Duże wrażenie na zebranych wywołał 
apel poległych za ojczyznę w latach 1939-
1947. Odczytane zostały nazwiska żołnie-
rzy wyklętych Narodowych Sił Zbrojnych, 
Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ludzi, 
którzy na ziemi opatowskiej i  świętokrzy-
skiej walczyli o  demokrację. Na wieczną 
wartę odeszli: generał Stanisław Gano, 
generał Franciszek Kamiński, Władysław 
Jasiński „Jędruś”. Odczytano poległych 
z oddziału Zgrupowanie Jodła Barwy Bia-
łe Zawiszacy. Długa była lista osób, którzy 
zginęli za niepodległość.

Przed pomnikiem Ludwika Zwierz-

dowskiego „Topora” kwiaty złożyła 
Wojskowa Komenda Uzupełnień z  San-
domierza, delegacja gminy Opatów z bur-
mistrzem Andrzejem Chanieckim i  wice-
wojewodą Andrzejem Bętkowskim. 

W  spotkaniu na rynku uczestniczył 
Marek Baradziej, miejscowy regionalista, 
autor opracowania o  księdzu Stanisławie 
Domańskim, który pochodził z pobliskich 
Strzyżowic i  był wielkim bohaterem, żoł-
nierzem wyklętym w czasach, gdy przyszła 
następna okupacja, tym razem sowiec-
ka. - Już w  czasie okupacji działał jako 
kapelan woskowy 
w  Zgrupowaniach 
Partyzanckich Ziemi 
Iłżeckiej – przypo-
mniał postać księ-
dza. - Uczestniczył 
w akcji „Burza”, za co 
został awansowany 
do stopnia kapitana 
i  odznaczony Krzy-
żem Walecznych. 
Po wojnie przeciw-
stawiał się polityce 
nowego okupanta 
i  jego satelitów, ów-
czesnych polskich 

władz. Wspierał żołnierzy wyklętych. Za-
łożył organizację ROAK, Ruch Oporu 
Armii Krajowej. W 1946 r. w Eugeniowie 
koło Sienna zginął w  walce z  żołnierzami 
KBW i NKWD.

Wśród osób uczestniczących w uroczy-
stości znalazł się między innymi żołnierz 
Armii Krajowej, kombatant Marian Bie-
lec. - To jest wspaniała uroczystość - po-
wiedział. - Przypomina dawnych żołnie-
rzy, którzy z  poświęceniem swojego życia 
walczyli o  naszą niepodległość. Bronili 
nasz naród przed obcym najeźdźcą. 
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nasze tradycje

100 LAT HARCERSTWA 
OPATOWSKIEGO (część 1)

1916. I Opatowska Drużyna Harcerska im. R. Traugutta, od lewej stoją: Mączka Marian, 
Wróblewski Józef, Demkowski Feliks, Jancza Piotr, Mroczkowski Antoni, Boruch Jan, od 

lewej siedzą: Staszyński Kazimierz, DUBOIS STANISŁAW (założyciel drużyny), Judycki Wa-
cław, Judycki Stefan (stoi), od lewej leżą: Czerwiński Jerzy, Demkowski Władysław

1920 II Opatowska Drużyna Harcerska im. T. Kościuszki przy Gimnazjum B. Głowackiego, 
stoją od lewej: Hołoński Piotr, Smętowski Bolesław, Walkiewicz Albin, Gacoń Józef, siedzą 
od lewej: Czerwiński Jerzy, Królikowski Eugeniusz, ks. J. Hołoński, Stępień Jan, Kulczycki 

Zbigniew, Natowski Stefan, leżą od lewej: Galiński Antoni, Kutyłło Stanisław

HUFIEC MĘSKI 1916 – 1939
Członkami pierwszej drużyny byli: Józef 

Wróblewski, Feliks Denkowski, Piotr Jańcza, 
Stefan Judycki, Jan Borcuch, Kazimierz Sa-
rzyński, Wacław Judycki, Marian Mączka, Je-
rzy Czerwiński i Władysław Denkowski. Dru-
żyna przyjęła imię Romualda Traugutta i  od 
początku była drużyną środowiskową. Mimo 
różnych okresów działalności, które znaczo-
ne były wzlotami i  upadkami, przetrwała do 
wybuchu II wojny światowej, a jej członkowie 
brali udział w  różnych formacjach w  walce 
z  okupantem. Następnie 15 października 
1917 roku nauczyciel Jan Bondera założył 
przy Gimnazjum imienia Bartosza Głowac-
kiego w Opatowie drugą drużynę męską im. 
Tadeusza Kościuszki. Opiekunami drużyny 
byli wykładowcy Gimnazjum w  Opatowie, 
a  drużynowym jeden z  uczniów najstarszej 
klasy. Byli to kolejno: Józef Kolanowski (XI 
1917 – III 1918), Melchior Makulak (III 
1918 – IX 1918), Eugeniusz Królikowski (od 
IX 1918). Egzamin na III stopień złożyło 19 
stycznia 1919 roku – 49 harcerzy. Pod koniec 
1918 roku, na terenie całego kraju, rozbra-
jano żołnierzy wojsk okupacyjnych. W  tych 
akcjach wzięli czynny udział harcerze z Kielc, 
Skarżyska, Pińczowa, Starachowic i Opatowa. 

Rozkazem Komendy XI Okręgu ZHP 
(Chorągiew Radomska) z  dnia 1 czerwca 
1919 roku sformowano V Hufiec w  Opato-
wie. W jego skład weszły następujące drużyny: 

I DH im. R. Trugutta – drużynowy Piotr 

Jancza (do VI 1919), Stefan Poradowski (od 
VI 1919) 

II DH im. T. Kościuszki – drużynowy E. 
Królikowski (III – X 1919), sekretarz J. Wró-
blewski

DH w Ćmielowie – drużynowy J. Z. Ba-
reja (III – X 1919), M. Skwirowski (od 21 X 
1919)

Komendantem Hufca V w  Opatowie 
mianowano druha harcmistrza Piotra Janczę, 
następnie rozkazem L. 80 z dnia 11 stycznia 

1920 roku do V Hufca wcielono drużyny 
z Ostrowca i Denkowa. 

W obronie ojczyzny
W  lipcu 1920 roku pod naporem kilka-

krotnie liczniejszej armii bolszewickiej zachwiał 
się front polski. Dnia 7 lipca 1920 roku Naczel-
nik ZHP wydał rozkaz o potrzebie Wojskowej 
Służby Państwu, a następnie 13 lipca 1920 roku 
rozkaz rozesłano do poszczególnych środowisk 
w wyniku czego zmobilizowano harcerzy star-
szych. W  sumie wyjechało z  Opatowa kilku 
druhów z I drużyny i 35 druhów z II DH im. 
T. Kościuszki. Będąc w  Warszawie po zamel-
dowaniu się w  Naczelnictwie ZHP zostali 
odesłani do cytadeli warszawskiej, gdzie kilku 
niezdolnych do służby wojskowej zwolniono, 
pozostałych wcielono do: 221, 205, 206 i 209 
Pułku Artylerii Ciężkiej. Wzięli oni udział 
w  „Bitwie Warszawskiej”, która była począt-
kiem zwycięstw wojska polskiego nad wojska-
mi sowieckimi. Trzech spośród ochotników 
było rannych, dwóch dostało się do niewoli, 
natomiast Władysław Jancza z I DH oraz Sta-
nisław Stępniewski i Stanisław Ćwikła (11 Pułk 
Ułanów) – polegli na polu chwały lub zmarli 
z innych przyczyn. Po wojnie liczebność hufca 
systematycznie rosła. Z  inicjatywy dh. Euge-
niusza Królikowskiego w dniu 1 III 1921 roku 
przy Gimnazjum im. B. Głowackiego powstała 
III DH im. Bolesława Krzywoustego. Tworzyli 
ją uczniowie klas młodszych, a pierwszym dru-
żynowym był dh Albin Walkiewicz. Poszcze-
gólne drużyny organizowały sobotnio-nie-
dzielne wycieczki i biwaki m.in. do Ćmielowa, 
Międzygórza i na Św. Krzyż, natomiast w 1924 

Pierwsza drużyna harcerska powstała w Opatowie w 1916 roku. Zdjęcia, przekazy ustne, rękopisy wskazują, że jej założycielem 
był późniejszy działacz socjalistyczny – Stanisław Dubois. Mieszkał w Warszawie, blisko spokrewniony z rodziną Judyckich. 
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opieka społeczna 

RODZINA 500 PLUS
Od 1 kwietnia wchodzi w życie usta-

wa o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci, program „Rodzina 500 plus”. Za 
jego realizację w gminie będzie odpowia-
dał Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Prawo do świadczenia wychowawcze-
go ustalane będzie na okres od 1 kwietnia 
2016 roku do 30 września 2017 r., w  ko-
lejnym okresie - od 1 października do 30 
września kolejnego roku. - Świadczenie na 
każde drugie i  kolejne dziecko do ukoń-
czenia przez nie 18 lat przysługuje matce, 
ojcu opiekunowi faktycznemu dziecka albo 

opiekunowi prawnemu – mówi kierownik 
OPS, Elżbieta Chodorek. - W  przypadku 
starania się o wsparcie na pierwsze dziecko 
trzeba będzie spełnić kryterium dochodo-
we: 800 zł netto na jednego członka rodzi-
ny lub 1200 zł netto w przypadku dziecka 
niepełnosprawnego. Osoby będą musiały 
udokumentować dochody za 2014 r. oraz 
przedstawić sytuację bieżącą swojej rodziny. 

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w OPS, pokój nr 2 od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 7 – 15, tel. 15 86 81 302, 
strona internetowa - www.mpips.gov.pl 

roku zorganizowano I  Zlot Hufca Opatów. 
Harcerze opatowscy uczestniczyli w  wielkich 
ogólnopolskich imprezach: I Narodowym Zlo-
cie na Siekierkach pod Warszawą (1924) i  II 
Narodowym Zlocie w  Poznaniu (1929) oraz 
Zlotach Chorągwi Radomskiej. Podczas wiel-
kiego Zlotu w Poznaniu Komendantem Dru-
żyn Chorągwi Radomskiej był dh hm. Piotr 
Jancza, komendantem drużyn opatowskich 
był nauczyciel druh phm. Kazimierz Wrona, 
natomiast komendantem drużyn sandomier-
skich phm. Jerzy Czerwiński. Orkiestra huf-
cowa, która szła na czele defilady została przez 
mieszkańców Poznania obdarowana kwiatami. 
Jedną z konkurencji rozegranych na Zlocie były 
zawody strzeleckie. Zespół strzelecki DH im. T. 
Kościuszki występujący w składzie: Ostaszew-
ski W., Badowski J., Pisarski Wł., Szymczyk 
B., Wiatrowski B. i Zajda L. zajęła III miejsce 
w ogólnopolskiej rywalizacji. Około 1925 roku 
powstają drużyny przy szkołach powszech-
nych: IV DH im. K. Pułaskiego (drużynowy 
Kazimierz Wrona) i  DH Wilcząt (zuchowa) 
im. Stasia Tarkowskiego (opiekun nauczycielka 
Kazimiera Mąkówna).

Zloty zagraniczne i krajowe
Świadectwem dużej aktywności harcerzy 

opatowskich w połowie lat 30-tych był udział 
czterech spośród nich, Jerzego Czerwińskiego, 
Stefana Gnatowskiego, Jana Glińskiego i  Ju-
liana Hendlera w Światowym Zlocie Skautów 
w Gödöllö na Węgrzech. Drużyny brały udział 
w biwakach i kursach, stan liczebny Hufca Opa-
tów stale rósł. Harcerstwo polskie przygotowy-
wało się do 25-lecia swego istnienia. Na miejsce 
obchodów wybrano Spałę – miejscowość let-
niskową na ziemi piotrkowskiej. W dniach 11 
– 24 lipca 1935 roku odbył się tam Międzyna-
rodowy Zlot Harcerstwa. Harcerze z Opatowa 
i Ostrowca otrzymali polecenie wspólnego roz-
bicia obozu na jednej z polan. Starszyznę Huf-
ca Opatów stanowili w  tamtym czasie: phm. 
Kazimierz Wrona, phm. Stefan Gnatowski, 
phm. Julian Hendler, pwd. Julian Matuszewski, 
phm. Jerzy Czerwiński, Czesław Majka, prof. 
Edmund Bondera. Zlot Jubileuszowy stał się 
okazją do zaprezentowania dorobku drużyn 
harcerskich z całego kraju. W roku 1936 odbył 
się w Warszawie kurs harcerski, w którym wzię-
li udział: Kazimierz Wrona, Jerzy Czerwiński 
i  Julian Hendler, otrzymując po zakończeniu 
mianowania na stopień harcmistrza. Wraz 
z  wybuchem II wojny światowej rozwój życia 
harcerskiego uległ reorganizacji. Najprężniej-
sza z podziemnych organizacji, Związek Walki 
Zbrojnej, podporządkował sobie również pod-
ziemne harcerstwo męskie tzw. „Szare Szeregi”, 
które w  Opatowie organizowali harcmistrzo-
wie: Jerzy Czerwiński i Kazimierz Wrona. 

Andrzej Żychowski

Najlepsi w konkursach przedmiotowych 

Podwójny finalista 
Marcin Wróblewski został finalistą z hi-

storii, laureatem konkursu ogólnopolskiego 
„Losy żołnierza i  dzieje oręża polskiego”. 
Jego opiekunem był Robert Wójcik. - To jest 
podwójny, spektakularny sukces – podkreśla 
dyrektor szkoły, Anna Przygoda. - Ten uczeń 
już wcześniej zdobywał sukcesy, w ubiegłym 
roku też był finalistą tego samego konkursu. 

Do finału z biologii zakwalifikowały się: 
Iga Adamska i Paulina Lis, obydwie z klasy 
III b. Przygotowywała je Agnieszka Karnas. 

- Na pewno zainteresowania uczennic 
odegrały bardzo dużą rolę w  ich sukcesie – 
mówi nauczycielka biologii, Agnieszka Kar-
nas. - Zarówno Paulina Lis, jak i Iga Adamska 
od pierwszej klasy gimnazjum przejawiały 
duże zainteresowanie przedmiotem. Swo-
je też zrobiła moja praca na dodatkowych 
zajęciach. Finalista olimpiady biologicznej 
musi się wykazać większą wiedzą niż jego ró-
wieśnicy, znacznie poszerzoną o materiał ze 
szkoły średniej. Liczy się logiczne myślenie, 

interpretacja różnych zadań do zdiagnozo-
wania. 

Pasje uczniów, praca z nauczycielem
Z  języka angielskiego uczeń klasy 

szóstej Szkoły Podstawowej, Bartłomiej 
Moroń zakwalifikował się do etapu woje-
wódzkiego. Pracował pod kierunkiem Ewy 
Stępień. Uczennica klasy III b Publicznego 
Gimnazjum, Ola Nowakowska, też znalazła 
się w finale etapu wojewódzkiego. Jej opie-
kunką była Anna Przygoda.

Ten rok był dla szkoły bardzo dobry 
pod względem udziału uczniów w konkur-
sach i finałach. W 80-90 proc. wychowan-
kowie zawdzięczają to swojej pracy, pasji, 
ale również pracy nauczycieli, którzy regu-
larnie się z nimi spotykają w czasie wolnym. 
Bez wspólnej pracy szkoła nie uzyskałaby 
tak wspaniałych wyników. 

W maju będzie juz znana pełna lista fi-
nalistów i laureatów. 

(n)

Zespół Szkół nr 1 w tym roku szkolnym miał dość liczną reprezentację w wielu konkur-
sach przedmiotowych. W finałach najwięcej uczniów znalazło się z biologii i języka angiel-
skiego. Spory sukces z historii zdobył uczeń klasy II, Marcin Wróblewski. 

młodzież z talentem
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ZNANI - NIEZNANI 
POD OPATOWEM 

W PAŹDZIERNIKU 1914 R.

wielka wojna 1914-1918 

Erich von Manstein jako oficer  w czasie I 
wojny światowej

Stanisław Taczak w mundurze oficera Woj-
ska Polskiego

Z charakteru wydarzeń wynika, że byli to 
głównie wojskowi reprezentujący walczące 
strony. Wymieńmy kilka przykładów osób, 
które krótko co prawda przebywały w  tym 
czasie w Opatowie i jego okolicach, ale zwią-
zały się przez to na zawsze z historią naszego 
miasta.

Po stronie austriackiej 
Liczną spośród nich grupę stanowili 

młodsi oficerowie armii niemieckiej, którzy 
służyli w korpusach atakujących Opatów. Od 
północy miasto otaczał Rezerwowy Korpus 
Gwardii. W 2. Rezerwowym Pułku Gwardii 
nacierającym na Adamów – Brzezie – Gier-
czyce funkcję adiutanta pułku pełnił por. 
Erich von Manstein, który podczas II wojny 
światowej był autorem planu agresji na Fran-
cję w 1940 r., a następnie dowodził wielkimi 
jednostkami na froncie wschodnim. W 1943 
r. mianowany został feldmarszałkiem. W ata-
ku 93. Rezerwowego Pułku Piechoty na od-
cinku Brzezie – Nikisiałka Duża brał udział 
adiutant I  Batalionu tegoż pułku por. Hans 
von Arnim, w czasie II wojny światowej gene-
rał, do maja 1943 r. ostatni dowódca niemiec-
kich i włoskich wojsk w Afryce.

Od zachodu główny atak na Opatów pro-

wadziła 38. Dywizja Piechoty. Funkcję adiu-
tanta w II Batalionie wchodzącego w jej skład 
95. Pułku Piechoty, który z rejonu Tudorowi-
ce – Kochów atakował na Czerników – Oka-
linę pełnił por. Gotthard Heinrici, później ge-
nerał dowodzący wiosną 1945 r. ostatnią linią 
niemieckiej obrony na Odrze. 

W  czasie walk 4 października, wśród 
żołnierzy atakującego przez Mydłów, Jagnin 
i Gojców na Okalinę II Batalionu 96. Pułku 
Piechoty na pierwszej linii pojawił się auten-
tyczny panujący ówcześnie książę. Był nim 
służący w  sztabie XI Korpusu Armijnego, 
książę Henryk XXVII, dziedzic tronu księ-
stwa Reuss – Greiz leżącego w  dzisiejszej 
Turyngii. Wywołał tym konsternację linio-
wych oficerów pułku. Była ona tym większa, 
bo przybył wraz synem, następcą tronu. Pułk 
zaś w  tym czasie znajdował się pod silnym 
ogniem rosyjskiej artylerii i piechoty.

Od południa w kierunku Opatowa nad-
chodził korpus niemieckiej Obrony Krajo-
wej (Landwehry). W  posuwającym się tuż 
za strażami przednimi 46. Pułku Piechoty 
Landwehry, który przez Włostów i Karwów 
wieczorem 4 października osiągnął rejon 
Gierczyc, służył jako dowódca kompanii 
Polak, por. Stanisław Taczak. U  progu nie-
podległości Polski, w grudniu 1918 r. był on 
pierwszym dowódcą i  organizatorem wojsk 
jedynego w  naszej historii zwycięskiego Po-
wstania Wielkopolskiego.

Po stronie rosyjskiej
Ciekawych postaci nie zabrakło także po 

stronie rosyjskiej. Warto wymienić chociażby 
dowódcę Samodzielnej Brygady Kawalerii 
Gwardii, Fina z pochodzenia, gen. Karla Gu-
stawa Mannerheima. Operował on w rejonie 
Klimontowa, osłaniając skutecznie przez 
dwa dni Opatów od południa. Krytycznego 
4 października działania kawalerii gen. Man-
nerheima, która przesunęła się w rejon Malic, 
umożliwiły odwrót głównych sił rosyjskich. 
W  czasie ataku Związku Radzieckiego na 
Finlandię i  Wojny Zimowej 1939 – 1940 r. 
gen. Mannerheim będąc naczelnym dowódcą 
armii fińskiej z  powodzeniem zatrzymywał 
przez długi czas agresję silniejszego sąsiada. 
Uznany został za bohatera narodowego Fin-

landii. Warto wiedzieć, że w przeddzień paź-
dziernikowej bitwy 1914 r. gen. Mannerche-
im był osobiście w słynnej cukierni Kulniewa 
na opatowskim Rynku . 

Na tymże Rynku, w  domu znanego 
opatowskiego notariusza Seweryna Horo-
dyskiego stacjonował sztab broniącej miasta 
Grupy Bojowej gen. Piotra Delsala. Funkcję 
starszego adiutanta, który m.in. kontrasygno-
wał wszystkie rozkazy swojego dowódcy, peł-
nił kpt. Dawid Tugan – Mirza – Baranowskij. 
Pochodził on z  rodziny polsko – litewskiej 
o mocno skomplikowanej historii. Jedni z jego 
przodków byli gorliwymi polskimi patriotami 
a  inni nie mniej gorliwymi rusyfikatorami. 
Dawid Tugan po zakończeniu Wielkiej Woj-
ny mieszkał i zmarł w Polsce.

Wątek rosyjski związany z  październi-
kową bitwą o  Opatów kryje jeszcze jedną, 
zupełnie u nas nieznaną i dość niezwykłą hi-
storię. Jej bohaterka, choć nosiła najniższy ze 
wszystkich wcześniej wymienionych postaci 
stopień wojskowy, w  krótkim czasie stała się 
słynna w ówczesnych ogólnoświatowych me-
diach a przy tej okazji wymieniany był także 
Opatów. Przedstawmy tylko pokrótce tę hi-
storię. Otóż w  składzie 5. Pułku Strzelców, 
który od rana 4 października bronił pozycji 
w  rejonie Kornacice – Podole znajdował się 
przybyły niedawno do oddziału młodziutki 
ochotnik (17 – 18 lat) Anatolij Pawłowicz 
Tyczinin, który wyróżniał się wyjątkowo 
drobną budową ciała. Już wcześniej, dowódca 
postanowił uczynić chłopca pisarzem kom-
panii, jednak ten kategorycznie zażądał, aby 
włączyć go w  szeregi walczących. W  czasie 
bitwy o Opatów podoficer kompanii wyzna-
czył szeregowca Tyczinina do przenoszenia 
amunicji na pierwszą linię. Anatolij czynił to 
pod silnym ogniem nieprzyjaciela, z wielkim 
poświęceniem, a dodatkowo z własnej inicja-
tywy pomagał przy wynoszeniu rannych na 
tyły. Wkrótce sam został ranny w rękę, póź-
niej w nogę, a mimo to nadal walczył do mo-

Z opisaną w poprzednim numerze kwartalnika bitwą stoczoną pod Opatowem 4 
października 1914r. wiąże się szereg ciekawych szczegółów. Obok samego przebiegu 
działań wojennych zainteresowanie budzić mogą także ich niektórzy uczestnicy. 
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„DRZAZGA MOJEJ WYOBRAŹNI’

AKADEMIA DOBREGO HUMORU

kultura

Karl Gustaw Mannerheim. Fotografia z
okresu służby w armii rosyjskiej

mentu, aż kula przeszyła na wylot jego pierś. 
W trakcie zamieszania związanego z szybkim 
odwrotem Tyczinina pozostawiono na polu 
walki. 

Anatolij jest kobietą
Po zajęciu Opatowa, wraz z innymi ranny-

mi został umieszczony w jednym z tutejszych 
wojskowych lazaretów polowych, który jak 
można przypuszczać mieścił się w  budynku 
szpitala opatowskiego. Dopiero wtedy, opa-
trujący rannego austriacki lekarz wojskowy 
z ogromnym zdziwieniem odkrył, że Anatolij 
Tyczinin jest kobietą! W rzeczywistości mło-
dziutka dziewczyna nazywała się Natalia Ty-
czinina, pochodziła z Kijowa i była uczennicą 
tamtejszego żeńskiego gimnazjum. Wzbudzi-
ła sensację w opatowskim szpitalu. W czasie 
odwrotu wojsk austro – węgierskich z  Opa-
towa w końcu października 1914 r. miała być 
ewakuowana wraz z innymi rannymi jeńcami. 
Jak głosi wieść, ukryła się w stojącej koło szpi-
tala beczce na wodę i  przeczekawszy w  ten 
sposób jakiś czas, ponownie trafiła do swoich. 
Za swoje bohaterstwo otrzymała, choć nie 
bez biurokratycznych trudności (przepisy nie 
przewidywały tego dla kobiet!), wojskowy 
Krzyż św. Jerzego 4 klasy. 

Jej historia, za sprawą ówczesnych gazet 
stała się głośna w całej Rosji, a później opisano 
ją m.in. we Francji i Anglii. Zawędrowała tak-
że za ocean. Na początku lutego 1915 r. Tyczi-
nina, a wraz z nią wydarzenia pod Opatowem 
znalazły się na łamach amerykańskiego „New 
York Times’a”. Obecnie informacje o  Natalii 
Tyczininie i  jej bojowych czynach pod Opa-
towem znaleźć można w wielu zagranicznych 
opracowaniach dotyczących udziału kobiet 
w walkach I wojny światowej. 

Marek Lis
Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie

Na wystawie zaprezentowanych zosta-
ło 39 prac, które powstawały w różnych 
technikach, między innymi akryl, olej, 
mozaika, tempera jajeczna, enkaustyka, 
najwięcej jednak w digital art painting, z 
pomocą tabletu graficznego i komputera.

-Prace, które prezentuję, mają dużą 
rozbieżność stylistyczną – powiedziała 
Renata Zybała podczas wernisażu. -  Wy-
stępuje w nich bogata kolorystyka. Każdy 
z obrazów jest odrębnym światem. To za-
mierzony efekt, broniłam się przed nudą. 
Klamrą spinającą wszystkie prace jest wy-
obraźnia i wolność twórcza. O wielkiej ich 
sile opowiada wiersz Haliny Poświatow-
skiej „Drzazga mojej wyobraźni”, z którego 
zaczerpnęłam tytuł. 

Pierwotnie cykl powstał jako ilustracje 
do książki. Ich autorka sztywno trzymała 
się zamówienia, ale nie znaczy to, że okieł-
znała wyobraźnię. Prace z cyklu były wyko-
nywane w 2014 i 2015 r.

To druga wystawa autorska Renaty Zy-
bały, pierwsza odbyła się przed dwoma laty 
w Bogorii. Przed rokiem nasza malarka 
uczestniczyła w wystawie zbiorowej „Przy-
leciały anioły”, też w Bogorii. Zaprezento-
wała tam własnego autorstwa logo festiwa-
lu Opatowskiego Ośrodka Kultury „Tobie 

Panie Śpiewać Chcę” w wersji kolorowej i 
czarno-białej.

Renata Zybała urodziła się w 1982 r. 
w Staszowie, jest absolwentką edukacji 
artystycznej w zakresie sztuk plastycznych 
na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, 
gdzie nabyła umiejętności w malarstwie, 
rysunku, rzeźbie, grafice oraz w techni-
kach komputerowych. W 2007 r. z wyróż-
nieniem obroniła dyplom z historii sztuki 
oraz malarstwa. Od 15 lat mieszka w Opa-
towie, od 8 - pracuje w OOK. Obecnie 
tworzy równocześnie cztery różne cykle w 
tradycyjnych technikach malarskich. Chce 
je jak najszybciej zakończyć i całość znowu 
zaprezentować miłośnikom sztuki.

W Kawiarni Gwarek Opatowskiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy 
Renaty Zybały „Drzazga mojej wyobraźni’. Tłumnie uczestniczyli w nim przyjaciele, 
znajomi, ludzie różnych pokoleń, mieszkańcy, miłośnicy sztuki.  

Od początku ferii zimowych w Opatow-
skim Ośrodku Kultury z dużym powodzeniem 
działała Akademia Dobrego Humoru. Dzieci 
spotykały się, wspólnie bawiły, pracowały 
twórczo. 

- Zabawy integracyjne i artystyczno-
-rekreacyjne były dla uczestników doskona-
łą odskocznią od nauki i czasu spędzonego 
przed komputerem – mówi Barbara Kasińska 
z OOK. – Zajęcia odbywały się pod naszym 
kierunkiem, dzieci były zadowolone, czuły się 
bezpiecznie. W pierwszym tygodniu akademii 
dzieci poznawały się, dekorowały salę. Chętnie  
brały udział w rozmaitych zabawach rucho-
wych, na przykład „Simon mówi”, „Pająki i mu-
chy”, „Ciuciubabka”, „Stonoga”. Rozwijały swój 
intelekt, pisały opowiadania, układały zagadki, 
poznawały sztukę origami, wykonywały laurki 
dla dziadka i babci.

Niewątpliwie dużą atrakcją było dla dzieci 
spotkanie z policjantami z Komendy Powiato-
wej Policji oraz ich czworonożnym przyjacie-

lem, funkcjonariuszem „Argo”. Duże wrażenie 
zrobiła też na nich Regionalna Rozgłośnia Ra-
dia Opatów.  Zwiedzały jej pomieszczenia, po-
znawały zawód dziennikarza, przygotowywały 
wspólnie audycje. 

Akademia Dobrego Humoru pracowała 
i działała codziennie od godziny dziesiątej do 
trzynastej. Zajęcia odbywały się do 29 stycz-
nia, kiedy to podczas uroczystego zakończenia 
dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upo-
minki.
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pasjonaci, społecznicy 

NA TROPIE 
DAWNYCH PAMIĄTEK

Członkowie Stowarzyszenia Mi-
łośników Historii „Zawisza”: Marek 
Baradziej, Grzegorz Gołyski, Mariusz 
Twaróg, Tomasz Heba, Artur Krajew-
ski, Piotr Machula, Marian  Nadzia-
łek, Janusz Staniek, Andrzej Wojsa.

Z szacunkiem do dziedzictwa
- Skąd wzięła się ta pasja do historii, 

starych przedmiotów? – zastanawia się 
przedstawiciel stowarzyszenia, Piotr Ma-
chula. – Gdy uczyłem się w „podstawów-
ce”, znalazłem w  domu bagnet. Sąsiad, 
który miał sporo hełmów, dał mi kilka. 
I  tak to się zaczęło. A  skąd postać Zawi-
szy w nazwie stowarzyszenia? Brat mojego 
dziadka walczył w czasie wojny w oddziale 
partyzanckim „Zawisza”. Nawiązujemy do 
tradycji, historii regionu, z szacunkiem od-
nosimy się do naszego dziedzictwa. 

Stowarzyszenie skupia osoby różnych 
zawodów, środowisk, które są miłośnikami 
lokalnej historii, zwłaszcza II wojny świa-
towej. Zamierza współpracować z miejsco-
wymi władzami przy planach powstania 
izby pamięci w  budynku, gdzie dawniej 
znajdowało się więzienie. Chce nawiązać 
kontakt z  innymi, podobnymi stowarzy-

szeniami, organizacja-
mi, instytucjami, mię-
dzy innymi z  Muzeum 
Orła Białego w  Skar-
żysku-Kamiennej, Mu-
zeum Wojska Polskiego 
w Warszawie. 

Stowarzyszenie ma 
zasięg ogólnopolski, 
należą do niego osoby 
z  powiatu opatowskie-
go, ale też z Wybrzeża. 
Do współpracy zachę-
ca wszystkich, którzy 
interesują się historią, 
odszukiwaniem daw-
nych przedmiotów, ich 
opisywaniem, współ-
pracą z  konserwatorem 
zabytków.  

Potrzebna cierpli-
wość, 

ale i ostrożność
Spotykamy się przed Kolegiatą św. 

Marcina. Prezes stowarzyszenia Piotr 
Machula przyjechał z  Andrzejem Wojsą, 
który przywiózł urządzenie służące do wy-

Stowarzyszenie Miłośników Historii „Zawisza” powstało przed rokiem, by upo-
wszechniać wiedzę historyczną. Jego członków interesują obiekty fortyfikacyjne, mili-
tarne, gromadzenie dawnych dokumentów, pomoc w pracach archeologicznych. 

w dobrym zdrowiu

JUBILEUSZ ZOFII KUCHARSKIEJ 
28 lutego Józefa Kucharska z Opato-

wa ukończyła 101 lat. Życzenia jubilat-
ce złożyli osobiście: burmistrz Andrzej 
Chaniecki, kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej Elżbieta 
Chodorek, kierownik 
Urzędu Stanu Cywil-
nego Hubert Dziadczy-
kowski. 

Józefa Kucharska 
jest członkiem Związ-
ku Kombatantów Rze-
czypospolitej Polskiej 
i  Byłych Więźniów 
Politycznych. Pamię-
tali o  niej jej koledzy, 
którzy też przybyli 
z  gratulacjami. Jubilat-
ka w  dobrym zdrowiu, 

w  otoczeniu najbliższej rodziny i  gości, 
aktywnie uczestniczyła w  uroczystości. 
Wszyscy życzyli jej kolejnych takich spo-
tkań. 

krywania metali żelaznych i  kolorowych. 
To Pulsar, znany wśród poszukiwaczy daw-
nych przedmiotów. 

- Trzeba dużo cierpliwości, ostroż-
ności, by cokolwiek wykryć – opowiada 
Andrzej Wojsa. – Człowiek musi długo 
chodzić, powoli, a nie po godzinie, dwóch 
zakończyć sprawdzanie terenu i  iść do 
domu. Czasami pół dnia trzeba poświęcić, 
aż do skutku, by coś znaleźć. Wszystko za-
leży od szczęścia. Na ciekawą rzecz natrafia 
się rzadko, raz, dwa razy w roku.

Gdy coś się znajduje w  ziemi, słychać 
sygnał, który może być cichy lub głośny. 
Wszystko zależy od głębokości zalegania 
przedmiotu. Bywa, że natrafia się na kap-
sel, kawałek rudy żelaza, puszkę z konser-
wy. Każdy sygnał trzeba sprawdzić. Należy 
delikatnie podkopać miejsce, które wska-
zuje sygnał. Potrzebna jest ostrożność, bo 
można natrafić na minę. To niebezpieczna 
praca.    

W okolicach Opatowa w ziemi znaj-
duje się jeszcze wiele ciekawych przedmio-
tów z okresu II wojny światowej, bo prze-
chodziła tędy linia frontu,  rozgrywały się 
ciężkie walki. 

Piotr Machula i  Andrzej Wojsa ubo-
lewają, że w  Polsce kolekcjonera traktuje 
się jak złodzieja. - Ktoś, kto ratuje dawne 
przedmioty, wydobywa z ziemi, powinien 
być należycie traktowany, a  nie szykano-
wany, straszony więzieniem – mówią mi-
łośnicy historii. - W  Niemczech państwo 
płaci temu, kto znajdzie niewybuch. Na 
Litwie trzeba mieć tylko pozwolenie. Na-
sze przepisy są jednak najostrzejsze.

(a)
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pamięć o przeszłości

Uroczystości w rynku poprzedził spektakl 
w OOK, który przygotowała młodzież z Li-
ceum Ogólnokształcącego imienia Bartosza 
Głowackiego pod kierunkiem polonistki Ewy 
Cybuli i historyka Piotra Kaptura. Półgodzin-
ne widowisko „Ten pamiętny dzień” przypo-
mniało wydarzenia z powstania styczniowego 
i  bitwy opatowskiej. Na ekranie widzowie 
mogli obejrzeć fragmenty filmu „Szwadron”. 
Młodzi aktorzy recytowali wiersze, między 
innymi Juliana Tuwima, Wisławy Szymbor-
skiej, śpiewali znane piosenki, w  tym „Biały 
krzyż”. Prezentację multimedialną przygoto-
wał uczeń szkoły, Adam Hara. Pojawiły się 
w niej ryciny dawnego Opatowa, stare mapki. 
W spektaklu wzięło udział około 20 uczniów. 
– To jest ważne, by wszyscy pamiętali o daw-
nych wydarzeniach, o takich wartościach, jak 
miłość do ojczyzny, odwaga, oddanie – po-
wiedziała Ewa Cybula. - Obecnie różnie jest 
z  tą pamięcią, a  przecież tamte wydarzenia 
w pewnym sensie zbudowały naszą współcze-
sność.

Następnie delegacje instytucji, organi-
zacji, szkół przeszły ulicami miasta na rynek. 
Uczestników uroczystości prowadziła Orkie-
stra Dęta imienia Józefa Grudnia. Burmistrz 
Andrzej Chaniecki wygłosił przemówienie. 
- Naszą coroczną obecnością w  tym miejscu 
dajemy świadectwo, że pamiętamy o  tych, 
którzy dla wolności i niepodległości ojczyzny 
poświęcili własną karierę zawodową, narażali 

przed pomnikiem bohaterskiego oficera puł-
kownika Ludwika Zwierzdowskiego jako wy-
raz naszej wdzięczności, zapalamy znicze jako 
symbol wiecznej pamięci o dowódcy i żołnie 
rzach, powstańcach, którzy walczyli o  wol-
ność i niepodległość naszej opatowskiej małej 
ojczyzny i naszej wielkiej ojczyzny, Rzeczpo-
spolitej – podkreślił burmistrz Andrzej Cha-
niecki. - Oby pamięć po Was, żołnierze tuła-
cze, wiecznie trwała. Cześć Waszej pamięci!

Prezes honorowy Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Opatowskiej, Irena Szczepańska przy-
pomniała młodym pokoleniom, że powstań-
cy oddali życie po to, by Polska była wolna. 
Nie żałowali młodego życia, złożyli je na oł-
tarzu ojczyzny. Pokazali światu, że Polska żyje 
i żyć będzie, bo żyje jej naród, który mówi po 
polsku i modli się po polsku.  

Wieńce przed pomnikiem złożyły dele-
gacje samorządów, instytucji, zakładów pracy, 
szkół. Samorząd Opatowa reprezentowali: 
burmistrz Andrzej Chaniecki, przewodniczą-
cy Rady Miasta Jacek Cheba, sekretarz gminy 
Barbara Kłosińska. W imieniu posła Kazimie-
rza Kotowskiego kwiaty złożył dyrektor jego 
biura poselskiego – Robert Sobieraj, w imie-
niu Starostwa Powiatowego – wicestarosta 
Gustaw Saramański, radna powiatowa Aneta 
Bławat.

Organizatorami uroczystości byli: Opa-
towski Ośrodek Kultury, Towarzystwo Przy-
jaciół Ziemi Opatowskiej, Urząd Miasta 
i Gminy Opatów.

(a)

Kwiaty przed pomnikiem 
„Topora”

W poniedziałek, 22 stycznia, w 152. rocznicę bitwy opatowskiej i 153. rocznicę wy-
buchu powstania styczniowego odbyły się uroczystości w Opatowskim Ośrodku Kultu-
ry i w rynku. Delegacje samorządów, instytucji, zakładów pracy, szkół złożyły wiązanki 
kwiatów przed pomnikiem Ludwika Zwierzdowskiego „Topora”.

na śmiertelne niebezpieczeństwo życie własne 
i życie najbliższych – powiedział.

Burmistrz przedstawił postać pułkownika 
Ludwika Zwierzdowskiego „Topora”, który 
w latach 1846 – 1863 zdobywał wiedzę inży-
nieryjno-wojskową w armii rosyjskiej i który 
w 1860 r. został awansowany do stopnia ka-
pitana armii carskiej. Burmistrz przypomniał 
tło historyczne, militarne, wojskowe bitwy 
opatowskiej, późniejsze potyczki pod Piórko-
wem, Witosławicami, w okolicach Częstocic, 
Łagowa, Rakowa czy Kunowa. Powstanie 
styczniowe miało charakter wojny partyzanc-
kiej, w której stoczono 1200 bitew i potyczek. 
Uczestniczyło w walkach około 200 tys. żoł-
nierzy i partyzantów, z których kilkadziesiąt 
tysięcy zostało zabitych na polu walki, blisko 
tysiąc straconych i około 40 tys. zostało ska-
zanych na katorgę 
lub zesłanych na 
Syberię. Represje, 
które dotknęły pol-
skie rodziny w  na-
stępnych latach po 
upadku powstania, 
historycy określają 
mianem żałoby na-
rodowej.

- Dzisiaj po 152 
latach od tamtej 
tragicznej bitwy 
składamy kwiaty 
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wspaniałe karty historii

RENESANSOWE 
PERŁY OPATOWA (CZ. 1)

Monogramista S.C., 
malarz nadworny

Jego postać stoi na granicy epok, łącząc 
bezimienną pracowitość średniowiecznego 
mnicha z pewnością siebie i nowatorstwem 
artysty Odrodzenia. To pierwszy znany z na-
zwiska wybitny malarz polski i do tego powią-
zany z Ziemią Opatowską. Mieszkańcy na-
szego regionu znają go przede wszystkim jako 
autora dekoracji dokumentu z 1519 r., zwa-
nego „Przywilejem Opatowskim”. Z trudem 
identyfikowano jego osobę jeszcze pod koniec 
XIX wieku. Wojciech Gerson (sam zresztą 
znany malarz), wykonał wówczas barwną lito-
grafię, kopię dzieła sztuki, jakim są obramowa-
nia „Przywileju”. Reprodukcja została wydana 
w Warszawie w 1892 r., a następnie ukazała 
się w naukowym opracowaniu - „Sprawozda-
niach Komisji do badania Historii Sztuki w 
Polsce” (1896). Autor dzieła pozostał jednak 
dla Gersona anonimowy. 

Krył się długo pod monogramem „S.C.” 
Okazał się to być „religiosus Stanislaus pictor 
de Mogila”, malarz i zarazem brat - cysters z 
Mogiły (niegdyś wsi, a dziś części Krakowa). 
Clara Tumba, dosłownie „jasna”, ale w znacze-
niu „słynna” Mogiła to dawna nazwa siedziby 
klasztoru. Słynna ze znajdującego się w pobli-
żu Kopca Wandy, według legend będącego 

mogiłą tej, „co nie chciała Niemca”. Artysta 
posługiwał się nazwiskiem Stanislaus Clara-
tumbensis, co należy tłumaczyć jako Stani-
sław Jasnomogilski, a raczej Słynnomogilski. 
Nomen omen - przyniosło mu ono sławę…

Nie łacińskie, lecz słowiańskie miano ro-
dowe malarza brzmi Samostrzelnik. Badacz 
jego twórczości ks. Bolesław Przybyszewski 
przypuszczał, że Stanisław był synem Pio-
tra i Anny Samostrzelników. Mieszkali oni 
w krakowskim dworcu cysterskiego opata 
Koprzywnicy. Nosili nazwisko dość rozpo-
wszechnione wśród krakowskich rodzin 
mieszczańskich, urobione od określenia za-
wodu rzemieślniczego, producentów kusz i 
łuków. Związki rodziny z cystersami mogły 
zadecydować, że młody Stanisław wstąpił 
do tego zakonu. Rozwijał bardzo pożądane 
wówczas w klasztorze zdolności plastyczne, a 
wśród nich iluminatorskie, polegające na zdo-
bieniu i ilustrowaniu rękopiśmiennych ksiąg i 
dokumentów. 

Posiadany talent zwrócił na niego oczy 
pewnego zamożnego mecenasa. Od 1511 r. 
Samostrzelnik aż do śmierci Krzysztofa Szy-
dłowieckiego był jego głównym artystą na-
dwornym, pełniącym też funkcję osobistego 
kapelana. Aby mógł swobodnie realizować 
liczne artystyczne zlecenia niezbędne było 
dokonanie jego eksklaustracji. Termin ten 
oznacza czasowe pozwolenie zakonnikowi lub 
zakonnicy na przebywanie poza klasztorem. 
W przypadku brata Stanisława przedłużyło 
się ono do około 20 lat. Stworzył w tym czasie 
wiele dzieł, dzięki którym zapisał się w anna-
łach polskiej sztuki złotymi zgłoskami.

Zaczęło się od „Przywileju”
Pewnego razu Samostrzelnik otrzymał 

zadanie ozdobienia nudnego, urzędowego 
pisma, w którym wymieniano włości, dostoj-
ników, przysługujące im tytuły, dochody itd. 
Robił to dla człowieka, któremu wiele za-
wdzięczał. Poczuł, że musi się postarać.

O tzw. „Przywileju Opatowskim” napisa-
no już wiele, jego reprodukcja pojawiła się w 
licznych opracowaniach. Od strony formalnej 
jest dokumentem, potwierdzającym pewien 
układ między „jedynym opiekunem” kolegia-
ty w Opatowie Krzysztofem Szydłowieckim 
a członkami kolegiackiej kapituły. W zamian 

za dawne, należne im czynsze gruntowe oraz 
opłaty propinacyjne od miejscowych piwo-
warów otrzymywali oni prawo pobierania 
dziesięciny z należących do Szydłowieckiego 
miejscowości, wchodzących w skład dóbr opa-
towskich. Duchowni zostali też zobligowani 
do wykonywania określonych religijnych obo-
wiązków. Dokument spisano w Sandomierzu, 
a datowano na 26 sierpnia 1519 roku.

Opatów odgrywa znaczącą rolę w historii sztuki polskiej. To tutaj, u zarania dziejów 
rodzimego renesansu, w pierwszych dziesięcioleciach XVI wieku pojawiły się dzieła 
prekursorskie, uchylające drzwi następnym, a do dziś stanowiące unikatową i bezcen-
ną wizytówkę grodu nad Łukawą.

Fragment „Przywileju Opatowskiego” z 
miniaturami Stanisława Samostrzelnika

Postać Krzysztofa Szydłowieckiego z „Przy-
wileju Opatowskiego”.

Od strony artystycznej „Przywilej” ma 
formę dyplomu, będącego perełką począt-
ków polskiego renesansu. Nawet w tym 
drobnym fragmencie wymowa Samostrzel-
nikowego malarstwa jest oczywista. To już 
początek „złotego wieku”. Tło całości jest 
właśnie w kolorze złota. Jeszcze dość go-
tyckie ornamenty w formie winorośli przy-
ćmione zostają przez te renesansowe, w 
postaci tzw. arabeski, wici roślinnej, wśród 
której pojawiają się kwiaty, owoce, a także 
zwierzęta: ptaki, a nawet delfiny. W swojej 
rozpędzonej żywiołowości zdobienia sięga-
ją odwrotnej strony pergaminu. To pełen 
życia, barwny, silny powiew wytworności 
nowej epoki, ciepłego wiatru z południa.

Jednak głównym zamiarem artysty było 
uwiecznienie swego dobroczyńcy. Klęczy on 
z rękami, złożonymi do modlitwy. Klęczy, ale 
na wykwintnej poduszce. Jeszcze „na margi-
nesie” i w pokornej pozie adoranta. Jest ona 
typowa dla dawnej sztuki sakralnej. Symboli-
zuje oddawanie przez donatora (ofiarodawcę, 
fundatora np. świątyni, ołtarza, obrazu) czci 
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temu, co Boskie, a także cnotę służby i pokory, 
która nie powinna przecież omijać możnych 
tego świata. Lecz postać Szydłowieckiego 
dumnie tkwi na pierwszym planie. Zazwyczaj 
sylwetka adoranta była znacznie pomniejszo-
na w stosunku do świętych postaci i zwróco-
na w ich kierunku. Tutaj kanclerz zdaje się 
być najważniejszy, ukazany w pełni swego 
majestatu. Przywdziewa drogocenną zbroję 
maksymiliańską, okrytą czerwonym sajanem, 
pochodzącym z Włoch przykładem rene-
sansowej mody męskiej. Jego głowę ozdabia 
hełm z zasłoną ze złoconej kraty, zwieńczony 
pękiem pawich piór. U pasa dostojnik zawiesił 
ozdobną kaletę – sakiewkę z literami S.(igil-
lum) R.(egni) P.(oloniae) - Pieczęć Królestwa 
Polskiego, atrybut władzy kanclerskiej, a z 
drugiej strony miecz, wraz z herbowym pro-
porcem symbolizujący potęgę szlacheckiego 
stanu. Cesarski smok, uszlachetnienie herbu 
Krzysztofa dwukrotnie oplata Odrowąża, na 
proporcu i herbowej tablicy. To już nie tyle ry-
cerz, co model renesansowej elegancji i prze-
pychu.

W podobnym tonie utrzymana jest 
postać św. Marcina z Tours, patrona opa-
towskiej kolegiaty. Ukazując tradycyjną, 

słynną scenę z 
żebrakiem Samo-
strzelnik zrobił 
to wedle nowych 
wzorców. W 
prze dstawieniu 
jeźdźca badacze 
dopatrzyli się wy-
raźnych inspiracji 
sztuką renesansu 
n i e m i e c k i e g o . 
Szczególnie do-
tyczy to wierz-
chowca. Ten z 
o p a t o w s k i e g o 
dokumentu przy-
pomina swoją 
sylwetką ruma-
ka z drzeworytu 
mistrza Albrech-
ta Dürera „Das 
Kleine Pferd” z 
1505 roku. W 
dawnych wiekach 
nie istniało poję-
cie plagiatu czy 
praw autorskich. 
Udane i ciekawe 
prace  stawały 
się powszechnie 
powielanym i 
modyfikowanym 
wzorem. Samo-
strzelnik do woli 

Chromolitografia Wojciecha Gersona, stanowiąca kopię malarskich 
dekoracji „Przywileju Opatowskiego”. Środkowy dolny odcinek uka-
zuje fragment rzadko reprodukowanego zdobienia odwrotnej strony 

dokumentu

Postać św. Marcina z „Przywileju Opatowskiego”

To, że świętych przedstawiano w ubio-
rach współczesnych twórcom dzieł sztuki, to 
nic wyjątkowego. Szczególne nowatorstwo 
scen z „Przywileju” tkwi w fizjonomiach 
namalowanych tam postaci. Realistycznie, 
portretowo ujęte twarze są wyrazem coraz 
silniejszych tendencji do ukazywania in-
dywidualności człowieka, przedstawiania 
go takim, jaki jest. Na obliczu 52-letniego 
wówczas Szydłowieckiego czas odcisnął już 
swoje piętno. Mimo niezwykle bogatego, ga-
lowego ubioru jego twarz wygląda całkiem 
naturalnie, wręcz zwyczajnie. To jeszcze nie 
jest portret samoistny, ale już ujęcie por-
tretowe, chronologicznie pierwsze znane 
przedstawienie osoby kanclerza. Inicjuje 
ono drogę dążeń Krzysztofa Szydłowieckiego 
do uwiecznienia samego siebie. Drogę, która 
rozpoczęła się w opatowskiej kolegiacie i tu 
się zakończyła.

inspirował się dziełami swoich zagranicz-
nych kolegów po fachu, a nawet je kopio-
wał. 

Św. Marcin z „Przywileju” to nie rzymski 
legionista. Wygląda jak współczesny mala-
rzowi możnowładca w paradnym, rycerskim 
kostiumie. Żebrak w napięciu czeka, a może 
bardziej podziwia niezwykły przepych, któ-
rym odznacza się dumny jeździec o pogod-
nym wyrazie twarzy. Odcina on mieczem 
część płaszcza, gestem tym wywiązując się ze 
swej roli. Na głowie ma książęcą mitrę, zdo-
bioną okazałym pióropuszem. Święty nie 
odbiega wyglądem od wyeksponowanego 
na pierwszym planie dostojnika. Obaj mogą 
stanowić ilustrację, ukazującą przedstawicieli 
najzamożniejszej warstwy XVI-wiecznego 
społeczeństwa. 

Dziękuję proboszczowi Kolegiaty pod we-
zwaniem św. Marcina z Tours w Opatowie ks. 
dr. Michałowi Spocińskiemu za udostępnienie 
zdjęć „Przywileju Opatowskiego”.

Artykuł stanowi fragmenty przygotowywa-
nej książki.

Zbigniew Zybała
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Poznań 1912;
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Opatów 2012;

Miodońska Barbara, Miniatury Stanisława Samo-
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Przybyszewski Bolesław, Stanisław Samostrzelnik, 
Biuletyn Historii Sztuki, nr 1-2/1951;

Puget Wanda, Przyczynek do działalności Stanisława 
Samostrzelnika. Malarstwo ścienne w budowlach fundacji 
Szydłowieckich [W:] Renesans. Sztuka i ideologia, War-
szawa 1976.
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życie duchowe 

W podcieniach ratusza
Po mszy świętej w Kolegiacie św. Marcina 

mieszkańcy przybyli przed ratusz.  – Chcemy 
ci, Boże Dziecię, z  wdzięcznością podzięko-
wać za to, że zechciałeś zamieszkać wśród nas, 
przyjąłeś ludzką kruchość i  nieobce ci jest 
nasze cierpienie – przemówił ksiądz prałat 
dr Michał Spociński. - Stawiamy się, jak be-
tlejemscy pasterze, jak mędrcy i  królowie ze 
Wschodu uczcić twoje dziecięctwo. Pragnie-
my publicznie wyznać ci miłość i przywiąza-
nie. Kłaniamy się tobie i adorujemy twój boski 
majestat. Tobie, Boże Dziecię, zawierzamy 
całą wspólnotę opatowskich parafii i prosimy: 
Ogarnij swoją miłością wszystkich mieszkań-
ców wiosek i miasta Opatów. 

Ksiądz prałat dr Michał Spociński mi-
łości Dzieciątka polecił kapłanów, rodziny 
obu parafii. Prosił, by wszyscy mieli dach nad 
głowami i umiejętnie radzili sobie w trudach 
dnia codziennego. Prosił o błogosławieństwo 
dzieci, by zawsze były radością oraz pociechą,  
pomocą dla rodziców, dziadków i wychowaw-

ców. Dzieciątku Jezus zawierzył osoby pełnią-
ce władzę w mieście i   gminie, pracowników 
służby zdrowia. 

Zanim ksiądz Michał Spociński klęknął 
przed Dzieciątkiem i  ucałował je w  czoło, 
powiedział: - Ofiarujemy ci dziś złoto gorącej 
miłości oraz kadzidło żarliwej modlitwy i po-
kornej prośby. Uświęć nasze serca jak niegdyś 
uświęciłeś ubogich pasterzy.    

Betlejem już blisko!
W  OOK odbyły się Gody Opatowskie, 

mali aktorzy opowiadali o cudzie Bożego Na-
rodzenia. W  przeglądzie uczestniczyło sześć 
zespołów kolędniczych: Dziecięca Grupa 
Teatralna OOK, Szkolne Koło Teatralne przy 
Samorządowym Zespole Szkół nr 2, Opatow-
ski Teatr Muzyczny z OOK, Franciszkańska 
Młodzież Oazowa z  Klasztoru Ojców Ber-
nardynów, Zespół Oberon, który działa przy 
Warsztatach Terapii Zajęciowej w Opatowie, 
Zespół Teatralno-Muzyczny Samorządowego 
Zespołu Szkół nr 1.  

Dziecięca Grupa Teatralna pokazała 
przedstawienie „Gore gwiazda Jezusowi”, któ-
re wyreżyserowała Dorota Jopek.  – Betlejem 

Barwny korowód Trzech Króli już po raz drugi przeszedł ulicami Opatowa, od Kole-
giaty św. Marcina do podcieni budynku Urzędu Miasta. Po symbolicznym ofiarowaniu 
darów Dzieciątku Jezus, orszak wyruszył do Opatowskiego Ośrodka Kultury, gdzie licz-
ne zespoły dziecięce i młodzieżowe wystawiły jasełka.  

Z KOROWODEM TRZECH 
KRÓLI 

już blisko! Patrz, światła już błyszczą! – tymi 
słowami dzieci zaczęły występ.

- Józef z Galilei, z miasta Nazaret, z domu 
Dawida. Zapisałem. Kto następny? – recyto-
wali mali aktorzy.   

Duże wrażenie na publiczności wywarł 
między innymi występ grupy oazowej działa-
jącej przy Klasztorze Ojców Bernardynów. Na 
scenie wystąpiło około 20 osób. Scenariusz 
Ewy Jasińskiej powstał na podstawie kilku wy-
branych wierszy, całość nosiła tytuł „Narodzi-
ła nam się nadzieja i miłość”. Wzruszające były 
dwa teksty. Jeden w wykonaniu 7-letniej Fau-
stynki Kucharskiej, która mówiła o  szczerej 
miłości do Jezusa. Drugi tekst w formie listu 
przedstawiła Paulinka Lis. To był  list matki, 
która samotnie spędza wigilię i pisze do syna. 
I chociaż przebywa on daleko od niej, zawsze 
jest w  jej sercu. W  spektaklu uczestniczyli 
także rodzice dzieci, między innymi Tomasz 
Kucharski, który grał na gitarze, a jego córka 
na flecie. 

Na scenie pojawił się też zespół Oberon 
z  WTZ w  Opatowie, którego opiekunem 
jest Renata Partyka. Wystąpił w dość licznym, 
ponad 20-osobowym składzie. Wszyscy akto-
rzy mieli na sobie kolorowe stroje, założyli na 
twarze maski. Zespół pracował półtora mie-
siąca przed występem i  musiał włożyć wiele 
pracy, by zagrać przed publicznością. W roli 
Maryi wystąpiła Kinga Kalinowska, Józefa – 
Andrzej Turski. Trzech Króli zagrali: Jacek 
Chmioła, Grzegorz Skuza, Michał Cebula.

Podziękowania i życzenia noworoczne 
Po zakończeniu występów ksiądz Michał Spociński podziękował dzieciom, opiekunom, 

rodzicom za przygotowanie wszystkich uroczystości. Ze szczególnie ciepłymi słowami 
zwrócił się do aktorów, którzy odtwarzali role Świętej Rodziny. Podarował im piękne albu-
my, wydania „Pisma Świętego” 

Burmistrz Andrzej Chaniecki, który wraz z księdzem Michałem Spocińskim sprawował 
patronat nad uroczystościami, podziękował organizatorom uroczystości. W imieniu całego 
samorządu życzył wszystkim mieszkańcom szczęśliwego 2016 roku. 

W uroczystościach, oprócz już wymienionych osób, uczestniczyli: przewodniczący 
Rady Miasta Jacek Cheba, sekretarz gminy Barbara Kłosińska, ojciec Leszek z Klasztoru 
Bernardynów, radni miejscy i powiatowi, kierownicy jednostek organizacyjnych, mieszkań-
cy. Organizatorzy: Parafia pod wezwaniem św. Marcina, Opatowski Ośrodek Kultury. 
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nasze firmy

Bank 
w interesie mieszkańców

Według 
nowoczesnych standardów
W  odnowionym budynku powstała 

nowa sala obsługi klientów, która wcze-
śniej mieściła się na pierwszym piętrze. 
Wybudowano nową wewnętrzną klatkę 
schodową, bo dawna była bardzo wąska. 
Teraz na parterze jest sala obsługi klien-
tów, wejście do niej poprzedza strefa sa-
moobsługowa, gdzie znajduje się banko-
mat z  funkcją wpłatomatu oraz infomat, 
by klient mógł samodzielnie przeglądać 
swoje konto.  

Wszystko zostało zmienione zgodnie 
z  nowymi przepisami, powstały podjaz-
dy dla osób niepełnosprawnych, które na 
wózkach mogą bezpośrednio podjechać 
do lady. Spełnione są też nowe wymogi 
bezpieczeństwa. 

 
Z kapitałem polskim

Dyrektor Krzysztof Bieniek prezen-
tuje album poświęcony bankowi, poka-
zuje dawne dokumenty. Z  dumą mówi, 
że Opatowskie Towarzystwo Oszczędno-
ściowo-Pożyczkowe powstało w  1902 r. 
Jego pierwszym prezesem został opatow-
ski rejent Seweryn Horodyski, członkami 
– Stanisław Kosieradzki, Adam Gawroń-
ski.  Przewodniczącym Rady Nadzorczej 
był Zachariasz Gano.  

- To bank polski – podkreśla dyrek-
tor Krzysztof Bieniek. – Jego założycie-
le zbierali pieniądze z  danego terenu, by 
potem wydać je tutaj na rozwój gospodar-
czy. Wspierali budowę rowów meliora-
cyjnych, inwestycje użyteczne, praktycz-
ne dla mieszkańców. Ta idea  jest ciągle 
żywa. Mamy kapitał polski, działamy na 
terenie województwa i w ościennych po-
wiatach poza jego granicami. Staramy się, 
by pieniądze naszych klientów wykorzy-
stać na miejscu dla dobra mieszkańców.        

W 1999 r. Bank Spółdzielczy w Opa-
towie połączył się ze swoim odpowiedni-
kiem w Kielcach. 

Dumą są pracownicy
Obecnie bank w Opatowie zatrudnia 

19 osób, które pracują w  oddziale przy 

ulicy Szerokiej i  w  filiach: w  Starostwie 
Powiatowym przy ulicy Sienkiewicza 
oraz w Sadowiu.

Bank liczy ponad 800 członków 
w  Opatowie, spółdzielców. Nikt tu nie 
ma większościowego pakietu udziałów. 
Decyzje należą do wszystkich członków 
bez względu na ilość posiadanych udzia-
łów i  są podejmowane podczas zebrań 
wybranych przedstawicieli. Ta forma wła-
sności sprawdza się w trudnych czasach.

Większość klientów to osoby fizycz-
ne, rolnicy, pojedyncze osoby prowadzą-
ce działalność gospodarczą, nauczyciele. 
- Współpracujemy z  samorządami, pro-
wadzimy od wielu lat, w  wyniku wygra-
nych przetargów, ich  rachunki bankowe   
– podkreśla dyrektor Krzysztof Bieniek. 

Z  dumą wymienia nazwiska pracow-
ników o  najdłuższym stażu w  Opatowie, 
którzy przeszli na emeryturę w ostatnich  
latach, Marię Wosik, Elżbietę Motykę, 
Zofię Czyż. Chlubi się pracownikami 

o  najdłuższym stażu: Grażyną Sitarską,  
Anną Rusak, Urszulą Surmą. 

Co roku w  okresie świąteczno-no-
worocznym bank organizuje w  świetlicy 
spotkania emerytowanych pracowników. 
W tym roku odpowiedziało na zaprosze-
nie jedenastu z  nich, w  poprzednich la-
tach - siedemnastu. 

Sprostać konkurencji
Bank Spółdzielczy ciągle rozwija swo-

je usługi. W  dobie dużej konkurencji na 
rynku bankowym na coraz większą skalę 
wprowadza obsługę elektroniczną, konta 
internetowe, bankomaty. – Chcemy cią-
gle pracować w tym terenie i zabezpieczać 
potrzeby klientów, wspierać ich inwesty-
cje – mówi Krzysztof Bieniek. - Produk-
ty staramy się dostosować do potrzeb 
klientów. Spółdzielczość przeszła przez 
najtrudniejsze okresy i  w  aktualnej trud-
nej sytuacji  w bankowości  również  musi 
sobie radzić.

Bank współpracuje z  lokalnym śro-
dowiskiem, wspiera różne inicjatywy 
społeczne, kulturalne, sportowe, bierze 
udział w  różnych akcjach charytatyw-
nych, dofinansowuje nagrody w  turnie-
jach pożarniczych. Uczestniczył również 
w  renowacji na Cmentarzu Parafialnym 
żeliwnego nagrobka Seweryna Horody-
skiego, jednego ze swych założycieli.  

Stoimy przy ulicy Szerokiej, ładnie prezentuje się budynek opatowskiego oddzia-
łu Banku Spółdzielczego w Kielcach. - Modernizacja i remont zostały zakończone  
w 2012 r. – mówi dyrektor Krzysztof Bieniek. - W środku wszystko jest przebudowane, 
zostały tylko mury zewnętrzne.
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ze wspomnień mieszkańców

STRAŻNICZKA PAMIĘCI

Magia października
Urodził się i zmarł w październiku. Miał 

dwóch braci, którzy też zmarli w październi-
ku.  Najpierw umarł mój mąż, chociaż nie był 
najstarszy. Józef był najstarszy, rocznik 1916, 
ksiądz. Zmarł dwanaście lat później, 5 paź-
dziernika 2005 r. Najmłodszy Henryk, rocz-
nik 1920, zmarł 12 października 2012 r. 

Jak poznałam męża? 
Pracowałam u krawcowej, która mieszka-

ła przy ulicy 1 Maja, u  Genowefy Kuśnierz.  
Kiedy wyjechała do sanatorium, dała mi klu-
cze, bym opiekowała się jej domem, bo bardzo 
mnie lubiła. Mieszkała sama, bo mama jej 
zmarła. Prosiła, bym wieczorem do niej przy-
chodziła i nocowała w domku. 

Pewnego październikowego ranka, gdy 
wracałam rano do domu, do Oficjałowa.  za-
uważył mnie młody mężczyzna. Pod górę 
zsiadł z roweru i szedł piechotą. Pytał, gdzie 
mieszkam, czym się zajmuję. Przyznał, że wi-
dzi mnie w kościele i  obserwuje.      

Nie chciałam zawierać z nim znajomości. 
Miałam 19 lat, nie w głowie była mi kawaler-
ka. W  niedziele znowu mnie zauważył, od-
prowadził do domu. Mama gotowała rosół, 
poczęstowała go obiadem. Zaproponował, 
byśmy poszli do kina. Wtedy innych rozrywek 
nie było. I tak wszystko się zaczęło.  

   
Gazetki w butelkach 

Ślub wzięliśmy w 1951 r. Dzieliła nas róż-
nica wieku. Mieszkał na Armii Krajowej, wte-
dy ta ulica nazywała się Zatylna, potem była 
Gwardii Ludowej. Armii Krajowej zaraz po 
przemianach ustrojowych, w pierwszej kaden-
cji nowego samorządu, jeszcze przed śmiercią 

męża w 1993 r. Bardzo się cieszył z tej zmiany. 
Zaczął opowiadać o AK jak już było wię-

cej swobody w kraju. Tylko w domu. Cichut-
ko, by nikt za drzwiami nie słyszał. Opowia-
dał, jak gazetki rozwoził. Jak je na powielaczu 
drukował,  jak zakopał broń. Kiedy budowa-
liśmy dom, to gazetki w  butelkach odkopał. 
A broni nie mógł znaleźć. Gdzieś leży w zie-
mi, broń krótka. Mówił, jaki kaliber,  jakiej 
marki. Mnie to nie interesowało. 

W 1958 r., po dojściu Gomułki do wła-
dzy, otrzymał dość wysokie odznaczenie,  
Odznakę Grunwaldzką. Wtedy więcej można 
było mówić, wielki strach już minął. 

Gazetki bardzo pożółkły, chociaż znajdo-
wały się w  butelkach. Można było odczytać 
ich treść. Miał na strychu powielacz. 

Pół roku w schronie
Niemcy go ścigali. Dojrzeli go gdzieś 

w rejonie Lipowej, między zbożami, jak jechał 
rowerem. Rower zostawił, bo gazetki miał 
przy sobie. Całe szczęście, że go nie znaleźli. 
Strzelali, miał mały ślad na czole, jakaś kulka 
go drasnęła. Nawet nie bardzo czuł, zrobiło 
mu się gorąco. Gdy wrócił do domu, dopiero 
zobaczył, że jest lekko ranny. 

Najczęściej opowiadał o  tym, jak 
w  schronie siedział u  sąsiadów Dydów. 
Obawiał się o swoje życie. Niemcy za dużo 
o nim wiedzieli. Pół roku tam przesiedział, 
świata nie widział, wychodził tylko nocą. 
Matka dała mu pierzynkę, słomę miał 
zmienianą, jedzenie zanosili mu do schro-
nu. Przebywał sam ze sobą, stał się nerwo-
wy. Zaczął boleć go  kręgosłup. Gdy ukoń-
czył 50 lat, miał trudności z chodzeniem. 
Pracował jednak do końca, z  laską potem 

chodził. Miał 32 lata pracy, gdy szedł na 
emeryturę. 

Radość z odznaczeń
Mąż był znaną osobą w konspiracji, zapi-

sał się w  historii walk niepodległościowych 
na naszym terenie. Wszyscy wiedzą, że wal-
czył, miał powielacz, wydawał gazetki. Piszą 
o  nim w  kilku wydaniach książkowych, pu-
blikują jego zdjęcia, między innymi w książce 
Kazimierza Gula, Antoniego Sułowskiego, 
„U  podnóża Gór Świętokrzyskich. Z  dzie-
jów obwodu ZWZ-AK 1939-1945”, Instytut 
Wydawniczy PAX, Warszawa 1987, Piotra 
Matusaka, „Ruch oporu na ziemi opatowsko-
-sandomierskiej 1939-1945”, Wydawnictwo 
MON, 1976. 

Otrzymał wiele odznaczeń, Odznakę 
Grunwaldzką, Krzyż Partyzantom 1939-
1945, Odwet Jędrusie 1939-1945, Medal 
Zwycięstwa i  Wolności 1945. Cieszył się 
z  każdego odznaczenia, miał tyle radości. 
Nosił ze sobą wszystkie legitymacje, kochał te 
legitymacje kombatanckie. 

W  dokumentach po małżonku są jego 
wspomnienia, które pisał w  wolnych chwi-
lach. Zostawił kilkanaście stron, które ręcznie 
pisał na papierze kancelaryjnym. Pokazał tam 
swoje życie partyzanckie, opisał niektóre ak-
cje. Józef Sienniak był jego najlepszym kolegą, 
mieszkał na ulicy Kościuszki, już nie żyje. 

Należał najpierw do ZBOWiD-u, potem 
do Koła Światowego Związku Żołnierzy AK. 
Po śmierci męża w 1993 r. jako podopieczna 
zostałam przyjęta do związku. Koła już nie ma, 
ale jeszcze czasami się spotykamy. Gdy ktoś 
umrze, kupujemy wieniec, znicze. Sztandar 
naszego koła oddaliśmy  do „Dwójki”. Teraz 
ja dbam o pamięć po mężu, o jego kolegach.  
Jestem taką strażniczką pamięci. Już niewiele 
osób żyje – Dydo, Cieślicki, Filarowska. 

Rodzina
Syn Zygmunt urodził się w 1952 r., miesz-

ka w Bydgoszczy, pracował w Urzędzie Skar-
bowym, poznał kolegę z Bydgoszczy, pojechał 
na jego ślub, gdzie spotkał przyszłą żonę, córka 
Halina rocznik 1954, mieszka w Katowicach, 
pracowała w Hucie Katowice, Anna rocznik 
1955, mieszka w Katowicach, po maturze po-
jechała na Śląsk do pomaturalnej szkoły geo-
dezyjnej, potem ukończyła studia geodezyjne, 
jest inżynierem, Małgorzata rocznik 1964, też 
mieszka w  Katowicach, ukończyła biologię, 
pracowała w szkole.  

Wybudowaliśmy dom dużym wysiłkiem 
w latach 1968-1972, nie ma żadnego dziecka 
ze mną, bo tu nie ma pracy. Liczę, że tu ktoś 
przyjdzie. Mieszkam teraz sama. Dzieci mają 
swoje mieszkania, tu nie wrócą, może przyja-
dą wnuki, ale też nie wiadomo.  

Bronisława Lipidalska, rocznik 1930, wspomina męża, Tadeusza Lipidalskiego, 
który urodził się 19 października 1917 r. i zmarł 9 października1993 r. 
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Mistrzowie ligi halowej

sport

- To jedna z  większych imprez sporto-
wych na terenie regionu świętokrzyskiego, 
która ma już wspaniale tradycje, nieprze-
rwanie odbywa się od jedenastu lat – mó-
wią organizatorzy ligi, Jarosław Muszyński 
i   Piotr Zając ze Stowarzyszenia Opatow-
skiej Ligi Halowej. -  Skupia wiele zespołów, 
z  którymi na rozgrywki przyjeżdżają całe 
rodziny. Bywa też, że w jednym zespole gra 
ojciec z  synem. To piękna tradycja, godna 
naśladowania.  

Pierwsze miejsce podczas rozgrywek już 
po raz trzeci z kolei zdobył Korbud Zielo-
ny Stok z Ostrowca Świętokrzyskiego, dość 
mocny zespół, w  którym grają zawodnicy 
o dużym doświadczeniu, nawet z ekstrakla-
sy, drugie miejsce - Swat Service Ostrowiec, 
mocna ekipa, w  której występował znany 
w Polsce i Europie bramkarz Paweł Kapsa, 
trzecie – Agro Service, drużyna, która re-
prezentowała gminę Opatów. 

Królem strzelców został Kornel Kor-
pikiewicz z Korbudu Zielony Stok, najlep-
szym zawodnikiem był Michał Kamiński, 

również z  Korbudu. Tytuł najlepszego 
bramkarza zdobył  Cezary Duda ze Swat 
Service.  Dariusz Duda to najstarszy zawod-
nik turnieju, były komendant opatowskiej  
policji, który od dziesięciu lat gra w  lidze 
i reprezentuje GOK Sadowie. 

Puchary i  nagrody rzeczowe ufundo-
wali: burmistrz miasta i  gminy Andrzej 

Przez trzy miesiące, do 20 lutego, odbywały się rozgrywki XI Edycji Opatowskiej 
Ligi Halowej Piłki Nożnej. Wzięło w nich udział 14 zespołów i około 200 zawodników                                                                           
z trzech powiatów: opatowskiego, ostrowieckiego i kieleckiego. 

Chaniecki, starosta opatowski Bogusław 
Włodarczyk, prezes Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej, 
Grzegorz Gajewski, prezes Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej Krówka Opa-
towska, Roman Marchewka, fundator od 
trzech lat superpucharu, Artur Chrzanow-
ski. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki pogra-
tulował zespołom sukcesów, podziękował 
organizatorom za przygotowanie impre-
zy. Podkreślił, że takie spotkania promują 
sport, zdrowy styl życia, co jest ważne dla 
każdego człowieka. 

ARTUR DĘBSKI

W słowach wiersza „Opatowskie tchnienie” pobrzmiewają echa dawnej krainy wielko-
ści i chwały. Miejsca krzewienia chrześcijańskiej wiary, kultury naszych przodków i rycer-
skiego, szlacheckiego sejmikowania. Naszej  małej Ojczyzny, w której od tysiąca lat toczy 
się życie, za którą tu walczono i umierano. To właśnie „dawny gród opatowy”.

Opatów może i dziś być miejscem two-
rzenia, inspirującym atmosferą minionych 
wieków, zatrzymaną w kamieniu i spiżu, w 
kształtach, fragmentach, okruchach, które 
wciąż pozwalają się widzieć, słyszeć, dotykać. 
I powracać do nich poprzez starte milionami 
stóp progi świątyń, przez bezimienne znaki, 
pozostawione na wieczną rzeczy pamiątkę. 
Można tutaj odnaleźć zarówno osobiste szczę-
ście, jak i wspaniałe źródło inspiracji, o czym 
zaświadcza twórczość Artura Dębskiego.

Serdecznie polecamy wiersze mieszkańca 
naszego miasta, zawarte w dwóch dotychczas 
wydanych tomikach, zatytułowanych „Dy-
lematy” i „Przedpory”. Jego poezja wyrasta z 
najlepszych tradycji literackich. Zbudowana 
jest z wykwintnej, barwnej polszczyzny, we-
dług klasycznych zasad. Przemawia do każde-
go, trafia do wyobraźni swoją niezwykle obra-
zową, a zarazem tradycyjną formą przekazu. 
Przynosi otuchę, owo tak potrzebne tchnienie 
słońca. Daje poczucie dumy z miejsca, w któ-

„Opatowskie tchnienie”
Gdy w ramionach orzechowych,
W dawnym grodzie opatowym, 

Wonią letnich pól tulony,
Ciszy słucham, zagubiony

Myślą wśród podziemi starych,
Gdzie żmigrodzkiej jeszcze wiary

Głosy słyszę, jako żywo,
Zbroję zrzucam swę fałszywą,

Uwalniając z piekła duszę,
By, obmyta deszczem wzruszeń,

Radowała się bez końca
Tchnięta słońcem, życiem tchnąca.

Tu jedynie pieśń godowa,
W lekkich, lotnej gwardii słowach,

Po tysiąckroć powielana,
Gdy poranną rosą zlana,

Ziemia budzi się do życia,
Aż, po pierwszy blask księżyca,
Karmi czystym pięknem uszy.

Sercaś mego dom i duszy.
z tomiku „Przedpory”

sztuka

rym żyjemy. Daje też szansę na głęboką reflek-
sję nad naszą współczesnością i nad tym, jak i z 
czego powinniśmy ją budować, aby była choć 
odrobinę lepsza, piękniejsza.

Zbigniew Zybała

Artur Dębski prowadzi stronę inter-
netową z własną twórczością pod adresem: 
https://www.facebook.com/Artur-Dębski-
-160464487652158/?rc=p



ŻYCIE ZATRZYMANE 
W KAMIENIU

z literackiej szuflady
W październiku 2014 r. minęło 500 lat odkąd Krzysztof Szydłowiecki, Kanclerz Wielki 

Koronny, przyjaciel Króla Zygmunta Starego i jeden z najbogatszych magnatów ówcze-
snej Polski zakupił od biskupów lubuskich dobra Opatowa wraz z okolicznymi wsiami. O 
tym, jakie wrażenia i odczucia do dziś wywołują nagrobki renesansowe rodziny Szydło-
wieckich, można dowiedzieć się z opowiadania Elżbiety Strzałkowskiej.

Pod romańską kolegiatę św. Marcina 
w  Opatowie, wzniesioną jeszcze w  XII wieku, 
a  później przebudowaną w  stylu gotyckim – 
podjechały dwa autokary pełne turystów. Z tego 
niebieskiego z  wolna, niezdarnie gramolili się 
starsi ludzie, kurczowo trzymając się lasek albo 
rąk swoich towarzyszy. Większy, krzyczący ko-
lorem rozgniecionych truskawek, wypluł z siebie 
nieprawdopodobną ilość rozgadanej, rozchicho-
tanej młodzieży. Czereda przypominała stado 
rozbieganych źrebaków, które z wyraźnym tru-
dem próbowała okiełznać młoda przewodnicz-
ka. Wchodząc na dziedziniec kościoła, gromada 
nastolatków powoli milkła. Śmiechy i  krzyki 
ustawały stopniowo, niezauważalnie, aż wresz-
cie wszyscy niemal bezgłośnie wsypali się do środ-
ka.

*
– Ale ja – rzekł cicho, powoli kanclerz 

Krzysztof Szydłowiecki – nauczon doświadcze-
niem moich, a i waszych, Zofio, krewnych, którzy 
siła pacholąt, zwłaszcza synów, w młodym wie-
ku pochowali, poczynię pewne kroki, o  których 
zamyślałem już czas jakiś.

– Poczekajcie, panie mężu – przeraziła się 
Zofia Szydłowiecka. – Co chcecie uczynić?!

– Nie obawiajcie się niczego niepokojącego – 
uśmiechnął się blado kanclerz. – Wyście, pani, 
młodzi, ale ja już szóstego krzyżyka dobiegam 
i chciałbym sprowadzić na nasz dwór onych ka-
mieniarzy Włochów, co to dla króla jegomości 
kaplicę grobową na Wawelu szykują. Najważ-
niejszy z  nich, powiadają, mistrz nad mistrze, 
to niejaki Bartolomeo Berrecci, rzemieślnik niby 
przecież, a cudeńka w kamieniu tworzy. Ma on 
nadzwyczaj zdolnych pomocników, zaraz, jak 
oni się zwą…? Nie sposób wszystkie cudzoziem-
skie nazwania spamiętać.

– Są w tym piśmie, panie mężu, które oneg-
daj przyszło do was z  Krakowa – nieśmiało 
wtrąciła pani Zofia.

– A  prawda, dawajcież zaraz to pisanie… 
mam! – Bernardino de Gianotis i  Giovanni 
Cini! Otóż umyśliłem sobie sprowadzić ich do 
Opatowa, aby póki żyję, przyjrzeli się mojej fizjo-
nomii i według naszych dokładnych wskazówek 
zaprojektowali godny mnie grobowiec, z  figu-
rą w  rycerskiej zbroi, ze znakami herbowymi 
i  wszelakim orężem. A  wokół postaci jakoweś 
frukta i kwiecie, które to zdobienia prosto z Italii 
rodem widywałem już na innych dziełach ręki 
italskich rzemieślników. Koszty zasię nieważne, 
stać mnie na to, choć słyszałem, że król wypłaca 
kamieniarzom ogromne sumy – dodał Krzysz-
tof Szydłowiecki, jakby uprzedzając pytanie, 
czające się w oczach żony.

– Napiszecie tedy do Krakowa, coby onych 
mistrzów sprowadzić, to może i naszych dzieci 
liczka odwzorują, tak na wszelki wypadek – ze 
smutkiem szepnęła pani Zofia.

*
– Anno droga, ojciec umierając wiedział już, 

że nie zostawi dziedzica płci męskiej. Z  wcze-
śniejszego stadła miał wszak córkę, a mały Zyg-
munt, twój kolejny braciszek, jak pamiętasz, 
zaledwie roczny - pożegnał się z  żywotem, gdy 
liczyłaś jedynie osiem wiosen. Piękne te nagrob-
ki, zarówno twego ojca kanclerza, jak i małego 
Zygmunta, jak wiesz, odlali z  brązu przybyli 
niegdyś z Italii królewscy artyści. To już nie zwy-
kli rzemieślnicy, ale specjaliści najwyższej klasy. 
Rada jestem wielce, że choroby się tak ciebie nie 
imają, jak obu niedoszłych dziedziców możnego 
rodu Szydłowieckich. Czternaście lat już stuknie 
zaraz, męża ci trzeba.

– Toż wiem, pani matko, ale nikogo odpo-
wiedniego dla mnie 
wszak na oku nie 
macie? Takiego, aby 
nazwaniem i  ma-
jątkiem naszemu 
rodowi dorównywał, 
no i… coby mi się 
choć troszkę podobał! 
Przebacz, Matko 
Niebieska, że tyle 
śmiem żądać, ale 
dawno zegar odmie-

rzył mi trzynastą wiosnę i miarkuję przecie, że 
długo nie pobędę w rodzicielskim dworze.

– Ano, nie wypatrzyliśmy jeszcze kandyda-
ta zdatnego na twego dozgonnego towarzysza, 
Anno. Tyle do niedawna było zamieszania po 
śmierci ojca i tylu kręciło się u nas kamieniarzy, 
odlewników, pacholąt służących, że całkiem za-
pomniałam o jakimś odświętnym przyodziewku 
dla ciebie.

– Takim, pani matko, jak najświetniejsze 
damy italskie nosić zwyczajne! Według najnow-
szych we świecie obyczajów – gorączkowała się 
młodziutka kanclerzówna.

– Dobrze już, dobrze – wdowa po Krzysz-
tofie Szydłowieckim z  ciepłym uśmiechem spo-
glądała na zgrabną, szczupłą panienkę. Młodo-
cianym synkom nie udało się przeżyć, tedy choć 
ona, Anna niechaj rozsławi dom Szydłowieckich 
wraz z  przeznaczoną Tarnowskiemu starszą 
siostrą z  pierwszego mariażu kanclerza. – Ja-
kie tedy stroje chciałabyś mieć w wyprawie swej, 
dziecino? – spytała córkę.

– Wiecie, pani matko, że suknie szyją te-
raz z  italskich wzorzystych materii o  mocnych 
barwach, zwanych aksamit i  brokat. Najczę-
ściej jest to szmaragdowa zieleń albo czerwone 
wino. Długość do samej ziemi, ale tak, coby nie 
utrudniały chodzenia. Materia ma spływać do 
posadzki równoległymi fałdami. A nowa moda, 
właśnie z Italii rodem, wymaga obcisłego stani-
ka z dużym czworokątnym dekoltem…

– O nie, moja droga córo, na takie bezeceń-
stwa żadną miarą nie pozwolę! Wszak należysz 
do jednego z najznamienitszych rodów Rzeczy-
pospolitej i  wiesz, że panieńska skromność to 
jakby część twego wiana! – Zofii Szydłowieckiej 
wystąpiły na gładkie jeszcze lico mocne kolory.

– Ależ, pani matko najmilejsza, nie mam 
najmniejszego zamiaru niczego z mej skromno-
ści ująć – zaperzyła się na małą chwilę Anna. 
– Na gołe ciało, pod tymże stanikiem, musi być 
haftowane giezłeczko z białej cieniuteńkiej ma-
terii. Bufiaste rękawy sukni muszą ukazywać 
pod spodem, w rozcięciach, owo giezłeczko. A na 
szyi aby naszyjnik szeroki, niby obroża jaka. Na 
stanik spływają złote, zdobne łańcuchy, a  i pas 
z klejnotów w talii winien strojną damę opasy-
wać – rozmarzyła się dziewczyna.

– A, to całkiem co inszego, droga Anno – na 
takie śliczności zawsze dam swoje pozwoleństwo, 
żeby jedyne dziecię, co mi pozostało na tym łez 
padole, wyglądało niby królewiątko. Zaraz ju-
tro wyślę umyślnego po materie i klejnoty, a spo-
rządzać ci będzie one szaty szwaczka samej kró-
lowej jejmości! Tak, dawno już mi ten przywilej 
przyrzeczono, a słowo królewskie rzecz święta.

– Nie wiecie nawet, pani matko, jak się 
raduję! Chciałabym, aby cały dwór krakowski 
mnie w tych sukniach i ozdobach oglądał. Co ja 
rzekę, także samo wszystkie inne strojne damy 
i  ich kawalerowie niechby się napatrzyli, jak 
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kultura
wygląda córa kasztelana i  starosty krakowskie-
go, Królestwa Polskiego kanclerza – Krzysztofa 
Szydłowieckiego!

*
A tutaj, proszę państwa, obok omówionego 

przed chwilą grobowca magnata Krzysztofa 
Szydłowieckiego wraz z  brązową płytą, zwa-
ną, jak mówiłam, „Lamentem Opatowskim”, 
mamy ewenement, renesansową perełkę. Są to 
pierwsze nagrobki dziecięce w  Polsce i  jedynie 
dla Polski charakterystyczne i  w  Polsce rozpo-
wszechnione, czyli rzeźbione podobizny dwóch 
rocznych synków i  czternastoletniej córki kanc-
lerza. Jak sądzą badacze, twórcą figurki małego 
Ludwika Mikołaja, z  czerwonego marmuru, 
jest słynny artysta włoski Bartolomeo Berrecci. 
On pierwszy przełamał gotycki sposób ukazywa-
nia postaci jako nieruchomo leżących zmarłych. 
Zaczął ich pokazywać jakby żyli, ale zapadli tyl-
ko w krótką drzemkę. Tak wyrzeźbił figurę kró-
la Zygmunta Starego na Wawelu, a  podobnie 
tego właśnie Ludwisia Szydłowieckiego, zgasłej 
nadziei Szydłowieckich na potomka linii mę-
skiej. Tłuściutki malec słodko śpi na miękkiej po-
duszce, oparłszy główkę na rączce. Zupełnie jak 
renesansowy amorek, jakich pełno we włoskiej 
sztuce. Na cokole pod nim herb Szydłowieckich 
– Odrowąż.

– Jak pani myśli, czy to udawanie snu miało 
rodziców pocieszyć po stracie dziecka? – stojąca 
najbliżej grobowca dziewczyna podniosła na 
przewodniczkę pytający wzrok.

– O, na pewno, podobnie jak rzeźby dzieci 
z dziewiętnastowiecznych nagrobków, przedsta-
wiane jak żywe podczas zabawy, z psem na przy-
kład. Drugiego chłopczyka, Zygmusia, wykonał 
podobnie na płycie z brązu uczeń i współpracow-
nik Berrecciego, Bernardino de Gianotis, autor 
postaci dziecka. Obudowa architektoniczna 
i ozdoby to dzieło jego wspólnika, który nazywał 
się Giovanni Cini – wyjaśniła przewodniczka.

– A ta ładna młoda dziewczyna z rękami 
skrzyżowanymi na brzuchu? Też wygląda, jak-
by spała – nie dawała za wygraną dociekliwa 
nastolatka.

– To właśnie czternastoletnia córka kanc-
lerza Szydłowieckiego, właściciela Opatowa, 
Anna, wyrzeźbiona przez tych samych artystów.

– Boże, ja też mam czternaście lat i… żyję! 
A  ona leży na miękkiej poduszce z  frędzlami, 
ma chyba wianek z  kwiatów na głowie. Jakie 
śliczne, falujące włosy, a jaka elegancka! Sukien-
ka w fałdy czy plisy, ładne bufki na rękawach, 
i łańcuch.

Ania pochyliła się na dłuższą chwilę nad 
postacią zatrzymaną w  kamieniu od blisko 
pięciuset lat. Podziwiała wraz z  innymi naj-
modniejszy wówczas renesansowy strój swojej 
imienniczki. Tak jak chciała młodziutka panna 
Szydłowiecka, nie przewidziawszy, że miękka 
materia może przemienić się w marmur. 

FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

Jury obradowało w składzie: Justyna Cha-
mera - przewodnicząca jury, muzyk, dyrektor 
Domu Kultury im. Witolda Gombrowicza 
w  Ćmielowie, Sebastian Szymański - mu-
zyk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
we Włostowie i  Roman Dulny - choreograf 
OOK. Wysłuchało 57 prezentacji w  5 kate-
goriach.

I  miejsce, w  kategorii soliści, duety od 6 
do 11 lat, zajęła Oliwia Jałowska z Gminnego 
Ośrodka Kultury we Włostowie, II miejsce - 
Weronika Gumuła ze Studia Piosenki OOK, 
III miejsce - Zofia Skurska ze Studia Piosenki 
OOK. Wyróżnienie otrzymała Paulina An-
dzel ze Studia Piosenki OOK, Nadia Wójcik 
i  Karolina Dumani ze Szkoły Podstawowej 
w Sadowiu. 

Wśród solistów i duetów od 12 do 15 lat 
najlepsza okazała się Anna Surma ze Studia 
Piosenki OOK, II miejsce zdobyła Martyna 
Wójcik z SZS Nr 2 w Opatowie, III miejsce 
-  Katarzyna Pawłowska z  Linowa. Ponadto 
jury wyróżniło Kingę Wolańską z Gimnazjum 
w Sadowiu i Krzysztofa Kieca z Zespołu Szkół 
w Lipniku. 

W kategorii soliści i duety powyżej 16 lat 
I  miejsce zdobył Wiesław Szydłowski z  Tar-
łowa, II miejsce - Natalia Dziama ze Studia 
Piosenki OOK, III miejsce - Andżeliki Pater 
z  Warsztatu Terapii Zajęciowej w  Opatowie. 

Wyróżnienia przypadły: Aleksandrze Wol-
skiej z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie oraz 
Renacie i Agnieszce Wróbel z Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej w Opatowie. 

W kategorii chóry, zespoły wokalne i scho-
le I miejsce przypadło Zespołowi Wokalnemu 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ko-
bylanach, II miejsce - Zespołowi Wokalnemu 
z Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie, 
a III zdobyło Koła Kobiet Aktywnych z Sado-
wia. Wyróżniono Zespół Wokalny z SZS nr 2 
w Opatowie, Zespół Wokalny Gwiazdeczki ze 
Szkoły Podstawowej w Sadowiu. 

I miejsce, w kategorii zespołów wokalno-
-instrumentalnych i  instrumentalnych, za-
jął  Zespół AVART z  Niepublicznej Szkoły 
Muzycznej im. Ignacego Krzyżanowskiego 
w Opatowie. Na kolejnych miejscach uplaso-
wały się: Zespół Wokalno-Instrumentalnego 
z Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 
i   Zespołu Nowianecki z Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Ożarowie. 

Nagrodami za zdobycie miejsc w poszcze-
gólnych kategoriach były statuetki.

Podczas festiwalu ogłoszone zostały wyni-
ki konkursu plastycznego na szopki bożonaro-
dzeniowe i  noworoczne. Twórcy najlepszych 
prac otrzymali dyplomy i  nagrody. Patronat 
nad imprezą objął Burmistrz Miasta i Gminy 
Opatów Andrzej Chaniecki.

14 stycznia w sali widowiskowej OOK odbył się Festiwal Kolęd i Pastorałek organi-
zowany corocznie przez Opatowski Ośrodek Kultury w ramach „Godów Opatowskich”. 
Brali w nim udział wykonawcy z terenu powiatu. 

Niezwykła noc 

W ostatnią niedzielę stycznia odbył się 
koncert kolęd „Niezwykła noc”, w którym 
usłyszeliśmy najstarsze, najbardziej popu-
larne kolędy polskie, ale także współczesne 
pastorałki utrzymane w klimacie jazzującym. 

Weronika Klusek, Aleksandra Tworek, Gabrie-
la Kowaluk, Maciej Mizera, Zuzanna Gwoź-
dzik, Aleksandra Basak, Zuzanna Wiśniewska, 
Natalia Pyszczek, Barbara Chrapek, Paulina 
Andzel, Andrzej Raczyński, Justyna Węgle-
wicz, Mateusz Firmanty, Angelika Zięba, Alicja 
Szczepańska. Wokalistom towarzyszył zespół 
w składzie: Weronika Kucharska, Jakub Kapsa, 
Magdalena Szemraj i Tomasz Kucharski. 

Scenariusz koncertu opracowała i  reżyse-
rowała Edyta Gwoździk. Przygotowaniem wo-
kalnym i aranżacją muzyczną zajęła się Magda-
lena Szemraj. Scenografię przygotowała Beata 
Piątek.

Na scenie Opatowskiego Ośrodka Kul-
tury wystąpili młodzi artyści z Opatowskiego 
Teatru Muzycznego działającego przy OOK: 
Sara Al Kantar, Zofia Skurska, Iza Dziadowicz, 
Wiktoria Gruszka, Mateusz Woźniak, Daria 
Żerdecka, Natalia Oparowska, Zuzanna Susło, 
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ciekawi ludzie 

W takim mieście trudno nie 
interesować się historią

Dr Paulina Codogni urodziła się w Opa-
towie, jest wnuczką Stanisławy Filarowskiej, 
cenionej regionalistki, miłośniczki miejscowej 
tradycji i historii. 

- Jak wielka historia Opatowa, wspa-
niałe dziedzictwo tego miasta wpłynęło na 
pani zainteresowania historią?  

- Mieszkając w takim miejscu jak Opatów 
chyba trudno choć trochę nie interesować się 
historią. Miasto na każdym kroku odsłania ko-
lejne jej warstwy, poczynając od zamierzchłych 
czasów. Mówiąc to myślę również o okolicach, 
gdzie znajdują się stanowiska archeologiczne, 
ale także lasy, w  których podczas czasie oku-
pacji szukali schronienia partyzanci. Te kolej-
ne warstwy dziejów miasta i  okolicy, po raz 
pierwszy odsłaniał przede mną mój dziadek, 
żołnierz AK Dionizy Filarowski. Było to na 
długo nim sama mogłam czytać książki. Dzia-
dek opowiadał  mi o tym, jak Leszek Czarny 
nadawał prawa miejskie, jak Jan III Sobieski 
odpoczywał tu w drodze pod Wiedeń i pisał tę-
skne listy do swojej Marysieńki, a także o tym, 
jak w pobliskich lasach ukrywali się „Jędrusie”. 
Mimo, że w Opatowie mieszkałam tylko do 4 
roku życia, część z tych obrazów pozostała. 

Potem przez kilkanaście lat regularnie spę-
dzałam tu wakacje. Teraz wpadam na krótko 

kilka razy w  roku, zawsze, 
aby spędzić tu 1 listopada, 
kiedy wieczorem wybieram 
się  na spacer w  stronę ko-
legiaty i  Bramy Warszaw-
skiej. Idąc od strony rynku 
do Bramy, przy odrobinie 
szczęścia, gdy w pobliżu nie 
zaparkował żaden samochód 
i  ulica jest zupełnie pusta, 
można na krótką chwi-
lę przenieść się w  czasie do 
okresu średniowiecznej świet-
ności Opatowa, kiedy przez 
miasto przetaczały się liczne 

wozy kupieckie załadowane po brzegi cenny-
mi towarami. Bardzo też lubię zatrzymać się 
na chwilę przed znajdującym się w kolegiacie 
św. Marcina obrazem Madonny. Gdy miałam 
kilkanaście lat, za sprawą mamy Małgorzaty, 
oczywiście również opatowianki, moje zainte-
resowanie historią ewoluowało w stronę historii 
sztuki. 

- Mimo młodego wieku pani dorobek 
jest dość bogaty. Napisała pani książki 
o najważniejszych wydarzeniach w naszej 
najnowszej historii.

- Zapoczątkowane we wczesnym dzieciń-
stwie przez dziadka zainteresowanie historią 
przeobraziło się w coś poważniejszego dopiero 
po studiach, które nawiasem mówiąc nie mia-
ły nic wspólnego z historią, gdyż ukończyłam 
Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Tam 
poznałam jednego z najlepszych znawców hi-
storii Polski profesora Wojciecha Roszkowskiego, 
który przygarnął mnie pod swoje skrzydła. Za 
jego sugestią zaczęłam pisać książki na temat 
najnowszej historii Polski. Jedna z nich, anali-
zująca wydarzenia z 1989 r. w Polsce, stała się 
podstawą mojego doktoratu, który obroniłam 
w 2010 r. Zawsze pierwszą recenzentką moich 
publikacji, a  nawet niekiedy poszczególnych 
rozdziałów, jest moja babcia, również żołnierz 
AK, Stanisława Filarowska. To ona motywu-

je mnie do pracy. Gdy jej zdaniem, zbyt dużo 
czasu poświęcam na inną pracę na uczelni, 
złości się na mnie i wymaga szybkiego powrotu 
do pisania. Co jakiś czas babcia podsuwa mi 
ciekawe historie związane z dziejami Opato-
wa. Wtedy obiecuje sobie zająć się kiedyś bar-
dziej na poważnie historią regionu.  Opatów 
to przecież taki mikrokosmos dziejów nie tylko 
Polski, ale i całej Europy Środkowej. 

- Dlaczego dla nas współczesnych jest 
tak ważna najnowsza historia kraju, prze-
łomowe wydarzenia w 1956 r., 1989 r.? 

- Truizmem jest powtarzanie, że ci, którzy 
nie znają historii, skazani są na powtarzanie 
jej błędów. Bez znajomości historii niemożliwe 
jest po prostu zrozumienie wszystkiego tego, co 
nas otacza. Mnie szczególnie fascynuje analiza 
historyczna z zastosowaniem narzędzi z innych 
dyscyplin, przede wszystkim socjologii czy psy-
chologii. Historia uczy cierpliwości i  pokory. 
Pokazuje, jak często niewiele brakowało, aby 
losy ludzi, całych rodzin, a  nawet narodów 
potoczyły się w  zupełnie innym kierunku. 
Zajmując się najnowszą historią Polski, wiele 
pisałam o takich momentach, które z później-
szej perspektywy można uznać za przełomowe 
w dochodzeniu do chwili, w której dziś jeste-
śmy. Myślę tutaj szczególnie o  tzw. polskich 
miesiącach, czyli o  Czerwcu i  Październiku 
1956 r., Marcu 1968 r., Grudniu 1970 r., 
Czerwcu 1976 r., Sierpniu 1980 r. i wreszcie 
o całym 1989 r. Każdy z nich sprawiał, że pol-
skie społeczeństwo stawało się coraz dojrzalsze 
i  miało coraz większy bagaż doświadczenia, 
aby w końcu pozbyć się narzuconego systemu. 
Historia tego okresu pokazuje też bardzo wy-
raźnie, że wszystko ma swoją cenę. 

- Nad czym obecnie pani pracuje?
- Po wielu latach powróciłam do moich 

zainteresowań z czasów studiów. Wtedy zaj-
mowałam się współczesnymi konfliktami, 
zwłaszcza bliskowschodnimi i  kosowskim. 
W 2001 r. dwa razy byłam w Kosowie jako 
obserwator wyborów z ramienia Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz 
jako wolontariusz Polskiej Akcji Humani-
tarnej, gdzie pracowałam przez kilka lat 
w czasie studiów. Obecnie przygotowuję mo-
nografię i serię artykułów na temat walki bez 
przemocy, czyli innymi słowy zorganizowa-
nego oporu obywatelskiego. Interesuje mnie 
zarówno jego aspekt teoretyczny, jak i studia 
przypadków. W  tym kontekście powróciłam 
do Bliskiego Wschodu. W  sierpniu i  wrze-
śniu ubiegłego roku prowadziłam badania 
na Zachodnim Brzegu. Zbierałam materiały 
i prowadziłam wywiady z tamtejszymi pale-
styńskimi działaczami, którzy z narażeniem 
życia od lat walczą o  podstawowe prawa 
człowieka. 

(n)

Rozmawiamy z dr Pauliną Codogni, prorektor ds. współpracy zagranicznej w Col-
legium Civitas w Warszawie, adiunktem w Zakładzie Europy Środkowo-Wschodniej w 
Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Paulina Codogni, doktor nauk o polityce, autorka książek o współczesnej historii Polski, 
prorektor ds. współpracy zagranicznej w Collegium Civitas, adiunkt w Zakładzie Europy 
Środkowo-Wschodniej w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Zaj-
muje się okresem transformacji politycznej w Polsce oraz walką bez przemocy. Jest autorką 
monografii: „Rok 1956” wydanej w 2006 r., „ Okrągły Stół, czyli polski Rubikon” z 2009 r. 
oraz „Wybory czerwcowe 1989 r. u progu transformacji ustrojowej” z 2012 r.. W wolnym 
czasie uprawia sport, podróżuje i spaceruje z psami po Polu Mokotowskim.
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kulinaria oświata 

Z pomocą Afryce  

Schab w sosie 
kurkowym

Już po raz piąty Samorządowy Zespół 
Szkół Nr 1 w Opatowie pod patronatem 
Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti  
uczestniczył w projekcie Mikołajkowa Po-
moc Afryce - Zostań Świętym Mikołajem 
i podaruj dzieciom w Rwandzie roczną pre-
numeratę miesięcznika „Hobe”. 

Kilkuletnia współpraca opatowskiej „Je-
dynki” z  Fundacją owocuje coroczną świą-
teczną zbiórką datków, które przeznaczane 
są na edukację dzieci rwandyjskich. Cała spo-
łeczność jednoczy się we wspólnym dzieleniu 
się swoim dobrem z potrzebującymi rówieśni-
kami z Afryki. 

Podczas tegorocznego Festynu Misyjne-
go połączonego z kiermaszem zebrano łącznie 
ponad 3 tys. zł. Jego uczestnicy obejrzeli krót-
ki spektakl teatrzyku szkolnego. Po złożeniu 
życzeń odbył się wielki kiermasz. Wśród za-
proszonych gości, jak co roku, byli opatowscy 

kombatanci zaprzyjaźnieni ze szkołą, przed-
stawiciele Urząd Miasta i  Gminy - sekretarz 
Barbara Kłosińska oraz kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Elżbieta Chodorek.

 Uczniowie szkoły czekają co roku na ten 
szczególny dzień, angażują się wraz ze swoimi 
wychowawcami i  rodzicami w  jego przygo-
towanie. - Już czterokrotnie byliśmy  najlep-
szą w kraju szkołą w ilości zebranych datków 
w  projekcie „Hobe, znaczy witaj” – mówią: 
nauczyciel-katecheta Gustawa Skrzypczak 
i  nauczyciel-bibliotekarz Izabela Bajak, któ-
rzy koordynowali projekt przy współpracy 
nauczycieli, dyrekcji i uczniów. - W nagrodę 
spotkali się z nami misjonarze z Afryki, poje-
chaliśmy do Lwowa i Warszawy. Za wygraną 
w  zeszłorocznej edycji projektu planujemy 
wycieczkę na Słowację. Jednak uważamy, że 
nie nagrody są najważniejsze. Praca dla misji 
afrykańskich przynosi niewymierne wartości 
wychowawcze, o czym świadczy wielkie zaan-
gażowanie naszych uczniów. 

(oprac. Izabela Bajak)

Rzemieślnicy współpracują ze szkołą 
W Zespole Szkół nr 1 w Opatowie 

odbyły się warsztaty dla doradców za-
wodowych ze szkół gimnazjalnych, które 
poprowadził Piotr Prędota, dyrektor Izby 
Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kiel-
cach. 

W spotkaniu udział wzięła także Tere-
sa Gajewska, starsza Cechu Rzemieśl-
ników Różnych i  Przedsiębiorców 
w Opatowie oraz Magdalena Gdowska, 
dyrektor ZS nr 1. Podczas warsztatów 
pokazana została droga zawodowa mło-
dych ludzi, która zapewni im uzyskanie 
dobrego zawodu i  w  późniejszej per-
spektywie – pracę. 

Izba Rzemieślników i Przedsiębior-
ców w Kielcach objęła patronatem tylko 
najlepsze klasy o wielu zawodach w wo-
jewództwie świętokrzyskim. Wśród wy-
różnionych znalazły się klasy z tutejszej 

szkoły. Celem zaplanowanej współpracy 
jest doskonalenie szkolenia zawodowego, 
fachowe doradztwo, a  także udział w  do-
datkowych atrakcyjnych kursach i  prak-
tykach. O  techniczną i  kulinarną oprawę 
warsztatów zadbały klasy Technikum Ży-
wienia i Usług Gastronomicznych ZS nr 1. 

Firmowym, bardzo popularnym da-
niem Zajazdu Świętokrzyskiego w Jało-
węsach jest schab w sosie kurkowym. 
Znajduje się w karcie lokalu od ponad 
czterech lat, jest bardzo chwalone i często 
zamawiane. 

- Schab marynujemy dwa dni w kompo-
nowanej przez nas przyprawie – mówi szefo-
wa kuchni Zajazdu Świętokrzyskiego, Emilia 
Lisicka. – Potem pieczemy go w swoim pie-
cu. Schab podajemy w sosie kurkowym, któ-
rego przygotowanie ze względu na walory 
smakowe jest naszą tajemnicą.  

Tak przyrządzony schab ma specyficzny 
smak, charakterystyczny tylko dla Zajazdu 
Świętokrzyskiego. Podawany jest, w zależno-
ści od życzenia klienta, z ziemniakami opie-
kanymi, frytkami lub ziemniakami z  wody. 
Do schabu przygotowywana jest surówka,  
buraczki na zimno, papryka i  jedna z egzo-
tycznych przypraw. Polecana jest też kiszona 
kapusta, surówka z marchewki lub surówka 
z białej kapusty. W sezonie letnim lokal pro-
ponuje surówkę wiosenną z  sałaty lodowej, 
pomidora, ogórka. 

Klienci zamawiają często pikantne plac-
ki ziemniaczane po węgiersku z  gulaszem 
wołowym, papryką i  pieczarkami. Do dania 
proponowana jest surówka z kiszonej kapusty. 
W Zajeździe Świętokrzyskim dość popularne 
są też pierogi ruskie. Lokal zatrudnił kucharkę 
z Ukrainy, która jako jedyna w naszym regio-
nie zna tajniki ich przygotowywania. 

 Schab, podobnie jak wszystkie rodza-
je mięsa, lokal kupuje od stałego dostawcy, 
sprawdzonego. Produkty mają duże wartości 
smakowe. Dania są obfite, kaloryczne i przy 
tym niedrogie, na kieszeń każdego klienta.  
Lokal stara się, by posiłki były przygotowy-
wane jak w domu, z przepisów babci. 

Świętokrzyski Zajazd działa w  Jałowę-
sach od dziesięciu lat. Jego właścicielką jest 
Beata Karbowniczak.  
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Stanisław Kostkowski urodził się w  1935 r. w  Krakowie, ale 
dzieciństwo spędził w  Opatowie. Mieszkał tu z  rodzicami przy 
ulicy Sandomierskiej nr 13 do wysiedlenia, do 7 stycznia 1945 r. 
Potem przebywał w  Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie zdał matu-
rę. Po ukończeniu studiów pracował dwanaście lat w  Hucie „Le-
nina” najpierw jako majster, potem inżynier i kierownik budowy. 
Następnie przebywał na różnych dużych obiektach budownictwa 
przemysłowego, między innymi na nowej walcowni w  Ostrowcu, 
Bochni, Zawierciu, Cementowni Ożarów. Obecnie od kilkunastu 
lat mieszka w Kielcach. 

Fot. 2 -  Trzy osoby, od lewej: wuj Tadeusza Kostkowskiego, Ste-
fan Bąkowski, który służył w  armii carskiej, Tadeusz Kostkowski, 
Władysław Wodzinowski, mąż Bąkowskiej. – To kuzyni i przyja-
ciele mojego ojca z  okresu nauki w  Petersburgu, gdzie studiował 
budownictwo do rewolucji październikowej w 1917 r. – opowia-
da pan Stanisław. - Potem musiał uciekać, znalazł się na Kresach 
Wschodnich, w Samkowie, dawnym majątku Druckich-Lubeckich, 
gdzie dorwali go czerwonoarmiści i skazali na karę śmierci. Jednak 
znowu udało mu się uciec, dostał się do oddziałów polskich genera-
ła Dowbora-Muśnickiego, skąd trafił do Polski. 

Fot. 3 - Zdjęcie wykonane w  Kielcach, w  zakładzie przy uli-
cy Dużej, Hotel Europejski, wuj żony Tadeusza Kostkowskiego 
z  domu Ksyk - Aleksander Parko. Fot. 4 – Pracownicy starostwa 
w  Opatowie, wśród nich ojciec Stanisława, który jest zaznaczony 
krzyżykiem nad głową, drugi rząd od góry, trzeci od lewej strony. 
Pracował jako pełniący obowiązki inżyniera budownictwa od 1930 
do 1942 r. Z tego okresu pochodzi też zdjęcie (fot. 5), które przed-
stawia ojca Stanisława. Siedzi pierwszy od lewej, trzeci od lewej 
- prof. Jan Szymański, który uczył geografii. Jest tu także inżynier 
Rebajn, który pracował w  Ostrowcu. To ostrowiecko-opatowskie 
koło socjalistów. Fot. 6 – Działacze Polskiego Towarzystwa Krajo-
znawczo-Turystycznego z Opatowa podczas wycieczki do Ujazdu. 
Mama Stanisława i ojciec brali udział w pracach organizacji. Kon-
taktowali się ze znanym działaczem, Stefanem Kotarskim, dyrekto-
rem Gimnazjum imienia Bartosza Głowackiego.      

Kolejne zdjęcie przedstawia pobyt prezydenta RP Ignacego 
Mościckiego na ziemi opatowskiej (fot. 7). Zdjęcia (fot. 8, 9 i 10) 
pokazują powitanie biskupa sandomierskiego w Opatowie. Pierw-
sze przedstawia bramę powitalną na cześć biskupa, po prawej stro-
nie szczytowa ściana budynku przy ulicy prowadzącej w dół rynku, 
na wprost – prawdopodobnie poczta, po prawej stronie znajdował 
się budynek starostwa. Drugie zdjęcie pokazuje Żydów opatow-
skich w odświętnych strojach, ze swoimi symbolami, godłem, któ-
rzy witają biskupa.  Trzecie zdjęcie to powitanie biskupa przy pół-
nocnej stronie rynku, na tle apteki Świestowskich. Następne zdjęcia 
przedstawiają uroczystości 11 Listopada, Święto Niepodległości 
w Opatowie. Fot. 11 – oddział wojskowy w rynku, przy skwerze. 
Fot. 12 – obchody niepodległościowe na tle północno-zachodniej 
części rynku, z  widokiem na kolegiatę. Fot. 13 – obchody na tle 
północnej części rynku. Fot. 14 – Procesja w środkowej części ryn-

ku z widokiem na północ, gdzie kiedyś była stacja benzynowa. Fot. 
15 – Obchody 11 Listopada, po lewej stronie fragment budynku 
ratusza, budynek więzienia, . Fot. 16 –Liga Ochrony Przeciwpo-
wietrznej na ćwiczeniach organizowanych przez Hannę Ksyk, sio-
strę Stefanii Kostkowskiej, żony Tadeusza, około 1937-1938 r. Fot. 
17 – Tadeusz Kostkowski, ojciec Stanisława.  
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Z albumu  
inżyniera budownictwa

stara fotografia

cd na str. 22 i 23

Stanisław Kostkowski ze swego bogatego zbioru wybrał jedno z 
najstarszych zdjęć (fot. 1), które pochodzi z około 1900 r. 

Zdjęcie (fot.1) przedstawia rodzinę Stanisława Kostkowskiego, 
od lewej w  górnym rzędzie: Stanisław Dołęga-Kostkowski, adiu-
tant Mariana Langiewicza, Kazimiera Kostkowska, siostra Tade-
usza Kostkowskiego, ojca Stanisława, Józef Czesław Dołęga-Kost-
kowski,, ojciec Tadeusza (pochowany w  Szewnie koło Ostrowca 
Świętokrzyskiego). Od lewej w drugim rzędzie: Konstancja z War-
deckich, matka Józefa Czesława Kostkowskiego (żyła 102 lata), 
Władysława Kostkowska, później Kwiatkowska, Wiktoria z  Łu-
kasiewiczów Kostkowska, żona Józefa Czesława Kostkowskiego, 
matka Tadeusza Kostkowskiego, Tadeusz Kostkowski, chłopczyk 
siedzący na dole (1895-1972). 

1

3

4

2

5


