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prace konserwatorskie, prace remontowe

Figura Chrystusa Króla 
Wszechświata 

W północnej części Kolegiaty imienia św. Marcina z Tours, na zewnątrz, znajduje 
się Figura Chrystusa Króla Wszechświata. Mieszkańcy od wielu lat zapalają tu znicze, 
kładą kwiaty. 

W Roku Miłosierdzia
Figura nie była odnawiana od początku jej 

powstania w 1904 r., kiedy to została ufundo-
wana przez mieszkańców Jurkowic, rodzinę 
Przysuchów. 

Gdy ksiądz proboszcz Michał Spocinski 
przybył czternaście lat temu do Opatowa, od 
razu zauważał wśród mieszkańców wielki sza-
cunek wobec tej figury, jej kult. Postanowił w 
tym roku ją wyremontować. 

 - W związku z tym, że ten rok jest rokiem 
jubileuszowym, Rokiem Miłosierdzia, posta-
nowiłem odnowić tę figurę, by podziękować 
za opiekę Panu Jezusowi Miłosiernemu nad 
naszą parafią, naszym miastem – mówi ksiądz 
proboszcz. - To taki dar od parafii z wdzięcz-
ności dla Chrystusa, który błogosławi nam w 
znaku tej figury. 

Ślady po kulach
Figura jest symbolem pobożności miesz-

kańców Opatowa, ziemi opatowskiej, symbo-
lem wiary. Przez ponad sto lat uległa jednak 
zniszczeniu pod wpływem wiatru, śniegu, 
deszczu. Nastąpiły pęknięcia dokonane przez 
mróz, chociaż figura znajduje się pod zadasze-
niem. 

Największe straty przyniosła jednak woj-
na. Na figurze i w jej otoczeniu są ślady po 
kulach, po przechodzących tutaj działaniach 
wojennych. Chrystus ma rany z okresu pro-
wadzonych walk. 

- Część z tych znaków wojennych posta-
nowiliśmy zachować jako świadectwo wojny 
– wyjaśnia ksiądz proboszcz Michał Spo-

ciński. – Tylko niektóre 
ubytki spróbujemy uzu-
pełnić, by ta figura była 
jak najbardziej zadbana 
i zachowana dla następ-
nych pokoleń. 

Figura Chrystusa jest 
bardzo ciekawa. Autorem 
pracy, co wynika z napi-
su, jest Sadkowski, który 
reprezentował warsztat 
kamieniarski z Janikowa. 
Niestety, nie znamy jego 
imienia. Wykonał pracę 
w wyjątkowo artystycz-

ny sposób. Wyraźna jest wyryta w kamieniu 
twarz Chrytusa, jego szaty. 

 Napis na figurze głosi: „Z ofiary Kazimie-
rza i Józefy małżonków Przysuchów z Jurko-
wic 1904 r.”

Troska całej parafii
Ksiądz proboszcz Michał Spociński pod-

jął się trudnej pracy, kosztownej. Pomagają 
mu wierni, ludzie dobrej woli. 

- Nie chciałbym nikogo wyróżniać, bo 
najczęściej jest to troska całej parafii – mówi. 
- Wiadomo, że są wierni, którzy co roku skła-
dają ofiarę i zawsze z otwartym sercem pod-
chodzą do największych prac wykonywanych 
w parafii. Wspierają nasze dzieło i na nich 
można najwięcej liczyć. Czasem jest to wdowi 

grosz ludzi, którzy sami potrzebują pomocy, 
wsparcia. To jest takie budujące, że ci najstarsi, 
emeryci, renciści potrafią swoimi darami wes-
przeć inwestycje. Ludzie swoim sercem dzielą 
się, gdy widzą, że z troską podchodzimy do 
remontów w naszej parafii. . 

Obecnie kończą się już prace przy Figurze 
Chrystusa Króla Wszechświata. Parafianie 
zgromadzą się przy niej w ostatnią niedzielę 
roku liturgicznego, w Niedzielę Chrystusa 
Króla Wszechświata, 20 listopada. . 

O godzinie dwunastej ksiądz Michał Spo-
ciński zaprasza do parafii razem z Akcją Katolic-
ką, bo to jest jej patronalne święto. To wtedy pro-
boszcz dokona aktu poświęcenia odnowionej 
figury, równocześnie zawierzy parafię i miasto 
Opatów Chrystusowi Królowi Wszechświata. 

(n)
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Lato w mieście
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Zapraszamy Państwa do lektury kolejnego numeru na-
szego kwartalnika, w którym tradycyjnie sporo jest informa-
cji o bieżących wydarzeniach. Nie brakuje też materiałów o 
naszym dziedzictwie, przeszłości. Staramy się tak redagować 
pismo, by zachować równowagę między współczesnością i hi-
storią. 

Zamieszczane artykuły reprezentują różne gatunki 
dziennikarskie, obok krótkich informacji, relacji, są też więk-
sze formy, rozmowy, reportaże, szkice. Najgorsza w redago-
waniu pisma jest monotonia, której za wszelką cenę chcemy 
uniknąć.  

W obecnym numerze zwracamy uwagę na informacje z 
cyklu „Z życia samorządu”, w których piszemy między inny-
mi o absolutorium dla burmistrza, zmianach w planie prze-
strzennym. Proponujemy lekturę tekstu „Chleba naszego po-
wszedniego” o rodzinnej firmie Pawła Jasińskiego słynącej w 
regionie ze smacznych i zdrowych wypieków.  Jesteśmy pełni 

podziwu dla działań osób skupionych w Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku, które stanowią wspaniały pomysł na zachowa-
nie młodości. 

Piszemy o ciekawym pomyśle, udanej imprezie, Opatow-
skich Spotkaniach Pojazdów Dawnych. Podobało nam się 
najsłodsze święto w regionie, czyli „Krówka z dziećmi”. Pole-
camy tekst o naszym przyjacielu, Zbigniewie Zybale, autorze 
ciekawych przemyśleń o przeszłości Opatowa. W cyklu „Nie-
znane karty przeszłości” prezentujemy rozmowę z Jerzym 
Roszkiewiczem, członkiem Krakowskiego Klubu Taternic-
twa. Bogaty jest serwis informacji o kulturze. 

Ze zbiorów Stanisławy Filarowskiej prezentujemy stare 
zdjęcia, wśród nich między innymi Rynek w okresie okupacji, 
pożar mydlarni Mandelbauma, pierwsze dożynki w Opato-
wie po II wojnie.

Zespół redakcyjny
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Absolutorium dla burmistrza
z życia samorządu

ZMIANY W PLANIE PRZESTRZENNYM

PRACE NAD PROGRAMEM REWITALIZACJI

Rada Miejska jednogłośnie udzieliła 
absolutorium burmistrzowi Andrzejowi Cha-
nieckiemu za wykonanie budżetu w 2015 r. 

Przed głosowaniem skarbnik gminy Mar-
tyna Rusak przedstawiła sprawozdanie z wy-
konania budżetu gminy, informację o stanie 
mienia komunalnego. Zapoznała radnych z 
pozytywną opinią Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. Dochody budżetu ogółem po 
zmianach wyniosły 35,9 mln zł, wydatki – 37 
mln, deficyt - 1 mln zł i źródłem jego pokrycia 
były wolne środki w tej samej wysokości. – Na 
dzień sprawozdawczy stan kredytów i poży-
czek wyniósł 17,7 mln zł – powiedziała skarb-
nik. – Zgodnie z harmonogramem w 2015 r. 
spłacone zostały cztery raty pożyczek długo-
terminowych do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach na łączną kwotę 94,9 tys. zł, do-
konano wykupu obligacji komunalnych na 
kwotę 606 tys. zł. Źródłem spłaty był kredyt 
długoterminowy, który został uruchomiony 
w dniu terminu spłaty. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finan-
sów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia, rad-
na Beata Wrzołek podała, że komisja jedno-
głośnie zaopiniowała wykonanie budżetu w 
2015 r. Zastępca przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, radny Krzysztof Kawalec odczy-
tał pozytywną opinię o budżecie. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki nie ukrywał, 
że wydatkowanie środków wiąże się z wykony-
wanymi zadaniami bieżącymi i strategicznymi, 
które przyjmowane są na sesjach. - W zależno-
ści od tego, jaka jest koniunktura pozyskiwania 
środków finansowych, mniej lub bardziej dy-
namicznie wykonujemy zadania w ciągu roku 
– wyjaśniał. - Musimy jak najwięcej środków 
przekazywać na inwestycje, co przynosi nam 
komfort funkcjonowania i w perspektywie 
większe dochody, możliwość tworzenia miejsc 
pracy. Trzeba inwestować tam, gdzie w przy-
szłości może to przynieść nam efekty. Mamy 
przygotowane tereny pod inwestycje. Wypa-
dałoby jeszcze kupić kilka hektarów w miejscu, 
gdzie będzie obwodnica. To byłby biznes, bo 
przy obwodnicach lokują się zakłady gastrono-
miczne, handlowe, usługowe. 

Rada Miejska podjęła w lipcu uchwa-
ły o zmianie studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Opatów oraz o 
zmianie miejscowego planu przestrzen-
nego. To trzy uchwały dotyczące zmiany 
zagospodarowania przestrzennego sied-
miu terenów, w większości gminnych. 

Gmina opracowała nową strategię roz-
woju, pragnie ściągać inwestorów, tworzyć 
nowe miejsca pracy. To dlatego potrzeb-
ne są odpowiednio przygotowane tereny. 
Oprócz tego gmina posiada kilka mniej-
szych nieruchomości, na których chce 
wykonać budynek socjalny, ewentualnie 
rozbudować jeszcze budynki użyteczności 
publicznej, służące urzędowi. Jedna z tych 
zmian umożliwi, na przykład, rozbudowę 
zakładu AGC, który jest jednym z więk-

Andrzej Chaniecki podkreślił, że gmina 
jest w określonej sytuacji społeczno-ekono-
micznej, gdzie ważni są ludzie, ich zdrowie, 
edukacja. Musi przygotowywać młodego 
człowieka do życia w coraz szybciej rozwijają-
cym się świecie. Za wielką staranność w pozy-
skiwaniu i wydatkowaniu środków burmistrz 
podziękował wszystkim, którzy są zaanga-
żowani w projekty inwestycyjne, zwłaszcza 
kierownikowi Referatu Inwestycyjnego Ire-
neuszowi Klimkowskiemu, Jarosławowi Czu-
bowi, skarbnik za troskę o finanse, wszystkim 
kierownikom, edukacji, pomocy społecznej, 
przewodniczącym wszystkich komisji. - Lu-
dzie są odpowiedzialni, urząd spełnia moje 

oczekiwania – podkreślił. - Z każdej złotówki 
mogę się wyliczyć. Jawność finansów gminy 
jest u nas modelowa. 

Rada Miejska jednogłośnie udzieliła bur-
mistrzowi absolutorium za wykonanie budże-
tu w 2015 r. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, 
radny Andrzej Żychowski pogratulował bur-
mistrzowi udzielenia absolutorium. - Sporo 
wyzwań przed nami, ot chociażby w oświa-
cie – nie ukrywał. - Na pewno podołamy im 
wspólnie z dyrektorami szkół. 

Za udzielone absolutorium radni i pra-
cownicy Urzędu Miasta wręczyli burmistrzo-
wi kwiaty. 

szych zakładów w mieście i tworzy najwię-
cej miejsc pracy. 

- Nie mieliśmy żadnych trudności we 
wprowadzaniu zmian – mówiły podczas 
sesji, Anna Woźnicka i Karolina Wiśniew-
ska z firmy Gard, która przygotowywała 
plany. – Prace nad zmianami przebiega-
ły od września 2015 r. Wtedy podpisana 
została z nami umowa. Propozycje mia-
sta były od razu określone. Mieszkańcy 
nie wnosili żadnych wniosków czy uwag. 
Wszyscy mieli konkretne poglądy, co na-
leży zrobić z tymi terenami. Proces plani-
styczny przebiegał dość sprawnie. Pojawił 
się tylko jeden problem. W tym samym 
czasie zmieniły się przepisy. I to one nastrę-
czyły najwięcej trudności, bo już dwa mie-
siące wcześniej moglibyśmy przedstawić 
zmiany. 

Omówiona została opracowana do 
programu wstępna diagnoza czynników 
oraz zjawisk kryzysowych wraz z opi-
sem skali i charakteru potrzeb rewitali-
zacyjnych. Uczestników zaproszono do 
zgłaszania pomysłów przedsięwzięć re-
witalizacyjnych w trzech obszarach wyło-
nionych w ramach Diagnozy czynników 
i zjawisk kryzysowych - „Programu Re-
witalizacji Gminy Opatów na lata 2016-
2023”. 

Program Rewitalizacji Gminy Opa-
tow na lata 2016-2023 jest wspólfinan-
sowany w 90 proc. ze środków Funduszu 
Spójności z Programu Operacyjnego Po-
moc Techniczna 2014-2020

12 września w Opatowskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie konsultacyjne 
z mieszkańcami, które dotyczyło opracowania Programu Rewitalizacji Gminy na lata 
2016-2023. Wzięli w nim udział: burmistrz Andrzej Chaniecki, przewodniczący Rady 
Miejskiej Jacek Cheba, radni Rady Miejskiej, członkowie Komitetu ds. Rewitalizacji.
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SIATKÓWKA 
W MIĘDZYNARODOWYM WYDANIU

sport

dziedzictwo kulturowe, promocja miasta 

ZAJĘCIA ZA ŚRODKI SZWAJCARSKIE

W hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 od-
był się mecz towarzyski reprezentacji Gruzji 
i drużyny Orlen Liga KSZO Ostrowiec. Mecz 
zakończył się wynikiem 3:0 dla Ostrowca.

W imieniu burmistrza Andrzeja Cha-
nieckiego sekretarz gminy Barbara Kłosińska 
powitała wszystkie siatkarki i życzyła udanej 
gry bez względu na rezultat. – Od wyniku 
meczu ważniejsza jest ludzka przyjaźń – po-
wiedziała. - To pierwszy mecz międzynaro-
dowy na ziemi opatowskiej. Mamy nadzieję, 
że kontynuowane będą kolejne rozgrywki. 
Gruzja to piękny kraj. Cieszymy się, że mo-
żemy gościć na ziemi opatowskiej jego przed-
stawicieli. 

Gmina Opatów przykłada duże znacze-
nie do sportu, w poprzednich latach też były 
tu rozgrywane mecze wielu wybitnych dru-
żyn. - Pomysł wziął się dwa lata temu – mówi 
trener Waldemar Domagała. - Chciałem, 
by w Opatowie kibice, młodzież, dorośli 
zobaczyli piłkę siatkową na wysokim pozio-
mie. Tym bardziej, że mamy u siebie piłkę 
młodzieżową rozwijającą się na dobrym po-
ziomie. Na własne oczy można zobaczyć re-
prezentantki Polski, zawodniczki najwyższej 
klasy. To jest całkiem inny odbiór. 

Mecz mógł się odbyć dzięki sponsorom. 
Hotel Miodowy Młyn zapewnił Gruzinkom 
wyżywienie, noclegi. Dołożyła się też Okrę-
gowa Spółdzielnia Mleczarska, która produ-
kuje krówkę, Monika Domagała – Prywatny 
Gabinet Lekarski. 

Dopisała publiczność. Po raz kolejny 
okazało się, że warto takie imprezy organi-
zować, zachęcać do sportu, pokazywać coś 
ciekawego. – Dobrze, że mogliśmy zagrać w 
Opatowie i promować siatkówkę w naszym 
regionie - powiedział po spotkaniu trener 
dziewcząt z Ostrowca, Dariusz Parkitny. - 
Zwycięstwo było dodatkiem, liczyła się idea, 
możliwość zagrania, pokazania siatkówki na 
wysokim poziomie. Kadra Gruzji bardzo 
młoda, perspektywiczna, za rok, dwa, trzy 
będzie się już liczyła w siatkówce europej-
skiej. 

Gmina Opatów zorganizowała zajęcia 
warsztatowe w miejscowych szkołach, 
podczas których zaprezentowano dzie-
dzictwo kulturowe i indywidualne pasje 
mieszkańców. Podczas spotkań zaintere-
sowani mogli zobaczyć, ile czasu trzeba 
poświęcić, by hodować gołębie, wykony-
wać przedmioty ze słomy.

Gmina zorganizowała także aktyw-
ne lekcje, by pokazać, jak wykorzystywa-
ny jest potencjał kulturowy do promocji 
miasta. Przeprowadziła warsztaty foto-
graficzne oraz konkurs dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, który do-
tyczył opracowania projektu przewodnika 
o obiektach zabytkowych i infrastrukturze 
turystycznej. Wydała również album fo-
tograficzny, przewodnik turystyczny oraz 

opracowała mobilny przewodnik w for-
mie aplikacji na smartfony. Zorganizowała 
także trzy otwarte wycieczki po Opatowie, 
zwiedzanie z przewodnikiem Bramy War-
szawskiej, podziemi i innych zabytków. 

To wszystko mogło się odbyć dzięki 
projektowi „To, co mamy, to tym chcemy 
zachwycać! - wykorzystanie potencjału 
społeczno-materialnego Opatowa nale-
żącego do regionu Gór Świętokrzyskich 
dla upowszechniania wiedzy, aktywizacji 
lokalnych inicjatyw, rozwoju oferty tury-
stycznej i produktu turystycznego”. Jest on 
realizowany przez Gminę Opatów i współ-
finansowany ze środków Szwajcarsko-Pol-
skiego Programu Współpracy z nowymi 
krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 
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nasze firmy

Piekarnia Pawła Jasińskiego w Opato-
wie od wielu lat wypieka chleb dożynkowy. 
To zakład doskonale znany, z którego pie-
czywo chętnie kupują mieszkańcy miasta, 
powiatu, regionu.

- Tu mieszkam, tu mam swoje korzenie 
i robię wszystko, by wyrób był dobry - mówi 
Paweł Jasiński. -  Większa jest satysfakcja z 
jakości produktu niż z zysku. Zyskiem moż-
na się pocieszyć trochę, a satysfakcja, prestiż 
pozostaje. Dobrą markę buduje się latami. I 
dziadek miał dobrą opinię, i ojciec, a ja wypie-
kam chleb najlepiej jak tylko potrafię. Staram 
się  zaspokoić gust klienta.     

Na dożynki parafialne  
Właściciel piekarni uchyla rąbka tajem-

nicy, receptury, według której wypiekany jest 
chleb, by był świeży, pachnący, smaczny, jak 
ten na dożynkach. - Chleb dożynkowy jest 
przygotowywany zawsze dzień wcześniej, 
rano, metodą tradycyjną, wielofazową. Za-
czynamy od kwaszenia mąki. Staramy się, by 
mąka pochodziła z nowego zboża. Tak jak 
każe tradycja. 

Dzięki wielofazowemu kwaszenie mąki, 
chleb zyskuje odpowiedni smak. Tak jest też 
prowadzona cała produkcja. Nie są dodawa-
ne żadne ulepszacze czy dodatki smakowe. 
Na koniec chleb jest odpowiednio ozdabiany 
ziarnami, w sposób artystyczny, żeby było wia-
domo, że to chleb dożynkowy. Chleb, który 
jest składany w darze na ołtarzu.    

Dożynkowy wypiek jest ponadnorma-
tywny, waży około 2 kg, ma około 40 cm 
średnicy. Ten jeden kładzie się na ołtarzu. Po-
zostałe są mniejsze, też  niesione w procesji z 

przemielenia na mąkę. Gdy młyn został zmo-
dernizowany, mielił nie tylko rolnikom, ale 
właściciel skupował zboże i sprzedawał mąkę. 

Sytuacja ekonomiczna się zmieniła i ta 

CHLEBA NASZEGO 
POWSZEDNIEGO

wieńcami. Po mszy wszyscy dzielą się chlebka-
mi, starostowie dożynek, kapłani, burmistrz, 
posłowie. 

Piekarnia piecze też chleby do sąsiednich 
parafii, Ptkanów, Strzyżowice. Mieszkańcy 
sami odbierają chleby na dożynki, najczęściej 
w sobotę rano, do południa. 

- Od około 20 lat pieczemy chleby dożyn-
kowe – opowiada Paweł Jasiński. - W naszej 
społeczności dożynki trochę zanikły w latach 
70., 80. Za poprzedniego proboszcza, księdza 
Gnoińskiego moja mama Emilia zaczęła tro-
chę aktywizować parafian. Za obecnego księ-
dza Spocińskiego tradycja na dobre odżyła. 

Od młyna do piekarni
Paweł Jasiński od dziecka był związany z 

młynarstwem i jego przejście do piekarnictwa 
było naturalne.  Rodzina produkowała mąkę 
i można było ją nie tylko sprzedać ale także 
zużyć na miejsc. 

Ojciec pana Pawła nie żyje już od 25 lat. 
Prowadził młyn. - Piekarnię ja uruchomiłem 
– wyjaśnia. -  Zacząłem całkowicie od zera, w 
1991 r. , na większą skalę produkcja ruszyła w 
1992 r. 

Dziadek pana Pawła, Wawrzyniec, prowa-
dził młyn od młodości, zaczął pracę w latach 
20. Pracował w młynie na Kantorii, tak się 
nazywał teren, gdzie obecnie jest hotel Mio-
dowy Młyn. Po wojnie młyn kupił, ale nieba-
wem, około 1949 r. został znacjonalizowany. 
Pracował więc w młynie państwowym. Póź-
niej wybudował drugi, mały młyn przy ulicy 
Słowackiego. Uruchomił go w 1971 r. Młyn 
przejął ojciec pana Pawła, Józef i prowadził 
go do 1990 r. Zmarł rok później. To był młyn 
usługowy. Tylko rolnicy przywozili ziarno do 

działalność przestała być opłacalna. Przez wie-
le lat pan Paweł prowadził jednocześnie młyn 
i piekarnię. Mąka do chleba była lokalna. W 
2003 r.  zlikwidował młyn, zmusiły go do tego 
warunki ekonomiczne. Powstały bowiem 
młyny giganty, gdzie produkcja była zmoder-
nizowana, zautomatyzowana. Produkcja mąki 
w małych młynach przestała być opłacalna. 

Pod koniec lat 80. brakowało chleba na 
rynku. Były zapisy na chleb z piekarni prywat-
nych. Nastąpił  rozwój piekarnictwa a w latach 
90. jego modernizacja. Można już było działać 
na rynku. Wcześniej mąka była dotowana i 
gdyby ktoś kupił zboże, zrobił mąkę, to cena 
chleba byłaby wysoka. 

- Najpierw dzierżawiłem piekarnię w 
Baćkowicach, od 1995 r. zacząłem dzierżawić 
pomieszczenia przy ulicy Lipowskiej od GS, 
w 2000 r. kupiłem je – mówi Paweł Jasiński. 
-  – To rodzinna firma, mama pomagała, teraz 
żona. Początkowo zatrudnialiśmy dwóch pra-
cowników, obecnie – 25.  

Na tradycyjnym zakwasie
Piekarnia specjalizowała się w chlebie 

mieszanym, który był najbardziej popular-
ny. Potem wprowadzone zostały różne inne 
gatunki, chleb razowy, graham, z czasem – z 
ziarnami, typowo żytni, wiejski. Obecnie pie-
karnia produkuje około 10 gatunków, do tego 
jeszcze pieczywo drobne – bułki, bułki droż-
dżowe, słodkie, z nadzieniem. 

Największy popyt na pieczywo piekarnia 
notowała w latach 2004- 2005, przed wej-
ściem do Unii Europejskiej. Potem zaczęła się 
emigracja, spadała liczba ludności. Dzisiaj jest 
tendencja malejąca. Zmieniają się nawyki ży-
wieniowe, moda  w żywieniu, ludzie bardziej 
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rekreacja, wypoczynek

Na boisku sołeckim w Lipowej odbył 
się w pierwszą sobotę września piknik 
rodzinny. Nie brakowało atrakcji, konkur-
sów, zabaw, gier. 

- Dziękuję wszystkim, którzy włączyli 
się w organizację imprezy, mieszkańcom, 
gościom, którzy licznie do nas przybyli, by 
wspólnie spędzić czas - powiedział podczas 
otwarcia radny Rady Miejskiej, Waldemar 
Bocheński. - Mam nadzieję, że takie impre-
zy będą odbywać się u nas cyklicznie. Życzę 
wszystkim dobrej zabawy.

Na medal spisali się strażacy z Podola, 
którzy zademonstrowali gaszenie pożaru 
ponad pięćdziesięcioletnią pompę strażac-
ką. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
pokazy ratownictwa przedmedycznego, 
służb mundurowych Straży Pożarnych, Ko-
mendy Powiatowej policji w Opatowie, a 
także malowanie twarzy i rodzin-
ne zabawy animacyjne. Nie zabra-
kło także dodatkowych atrakcji: 
dmuchańców, zjeżdżalni i elek-
trycznych samochodów. 

Z krótkim koncertem wy-
stąpił Zespół Parafiany z Ptka-
nowa, któremu kibicował sam 
proboszcz ks. Leszek Zajezier-
ski. Wielką atrakcją pikniku 
były zabawy przygotowane 
przez Opatowski Ośrodek Kul-
tury. Wszyscy chętnie zgłaszali 
się do licznych konkursów, na 
przykład, do przeciągania liny, 
zabaw z kołem hula-hop, ska-
kankami, do przenoszenia wody 
w kubeczkach. 

Zwycięzcy poszczególnych 
konkurencji otrzymywali nagro-
dy, które ufundowali: burmistrz 
Andrzej Chaniecki, Roman Ja-
gieliński i Adam Mroczkowski 
Gospodarstwo Sadownicze w 

PIKNIK W LIPOWEJ
Lipowej, Maria i Stanisław Malinowscy 
PZH Opatów, Sławomir Sobczyk AGC 
GLASS POLAND, Roman Marchew-
ka OSM Opatów, Tomasz Mrotek TO-
MAX, Wanda i Marek Kędziorowie oraz 
Stowarzyszenie Region Świętokrzyski.  
Wieczorem wszystkich biesiadników po-
rwał do tańca zespół Karola Durdy IM-
PACT.

W pikniku uczestniczyli nie tylko 
mieszkańcy Lipowej, ale też przedstawi-
ciele sołectw i sołtysi: Wioletta Lis - Li-
powa, Andrzej Cielecki - Podole, Zofia 
Flasińska - Kornacice, Ewa Koziarska – 
Rosochy. Piknik zorganizowały: Stowa-
rzyszenie Region Świętokrzyski, sołectwa 
Lipowa, Podole, Kornacice i  Rosochy. 
Honorowym patronatem imprezę objął 
burmistrz Andrzej Chaniecki.

preferują warzywa. Ostatnie dane pokazują, 
że drastycznie spada spożycie chleba w Polsce, 
w ciągu kilkunastu lat prawie o połowę. - Dla-
tego mamy trochę mniejszą produkcję – wyja-
śnia Paweł Jasiński. - Poszerzamy asortyment, 
obszar sprzedaży na sąsiednie powiaty - ostro-
wiecki, sandomierski.

Najpopularniejszy jest obecnie chleb 
mieszany, jasny, cały i krojony, bułki kajzer-
ki. Reszta to uzupełnienie asortymentu, by 
klient miał większy wybór. 

Piekarnia prowadzi swoje punkty sprze-
daży, ma dwa sklepy firmowe – w Opatowie i 
Klimontowie. Pieczywo dostarcza też do in-
nych punktów. Nie współpracuje z żadnymi 
sieciami handlowymi, bo trzeba płacić do-
datkowe koszty za półkę, reklamę, promocję. 

Praca w piekarni jest ciężka, całą noc 
trzeba pracować. Metoda fermentacji wielo-
fazowej wymaga przygotowywania kwasów, 
które co 3, 4 godziny przerabia się. - Ta tech-
nologia powoduje, że trzeba być cały czas 
w firmie, pilnować – mówi Paweł Jasiński. 
-  Nie ma tak, że dzisiaj jest sobota i nie pra-
cujemy, a  kwasy zrobimy następnego dnia. 
Wszystko by się popsuło. To nocna praca, 
bo zbyt pieczywa jest głównie rano. Trzeba 
przestawić swój zegar biologiczny. Właściciel 
właściwie nie ma kiedy spać. W nocy piecze-
my, w dzień – trzeba przypilnować sprzeda-
ży. 

Nie ma się czego wstydzić
Piekarnia Pawła Jasińskiego stara się kon-

kurować na rynku. - Chcemy, by pieczywo 
było świeże – zapewnia właściciel. - Punktu-
alnie dostarczone a asortyment urozmaicony. 
Wprowadzamy nowe produkty,  każdy  ma 
swój określony czas. Jeden odchodzi, trzeba 
coś nowego wprowadzać. Tylko nowością, 
szerokim asortymentem można przyciągać 
klienta. 

Cały czas zakład jest modernizowany. 
Produkcja odbywa się z wykorzystaniem 
najnowszych urządzeń. Piekarnia nie mamy 
się czego wstydzić, niektórzy piekarze z Unii 
mogliby tu przyjechać i zobaczyć, jak jest wy-
piekane pieczywo. I bardzo by się zdziwili! 
Piekarnia posiada najnowocześniejsze urzą-
dzenia, jakie są na rynku, nie kupuje starych. 

Paweł Jasiński ma nadzieję, że być może 
zmieni się  trochę nastawienie do chleba, bo 
w tej chwili pokutuje stanowisko, że pieczy-
wo jest niezdrowe. A to taki sam potrzebny 
składnik diety jak i każdy inny. - To jest pro-
dukt odpowiedni dla ludzkiego organizmu 
– przekonuje. - Wielkie firmy robią reklamę, 
by sprzedawać swoje produkty. Mają z tego 
korzyść. Każdy chce z tego tortu wykroić dla 
siebie jakiś kawałek. A klient powinien wy-
brać.
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Z RITTERSWALDE DO 
OPATOWA

Wielka wojna 1914-1918

Atak 7. Kompanii
Najpierw musimy jednak cofnąć się do 

przywoływanej już kilkukrotnie na łamach 
„Opatowa” bitwy stoczonej 4 października 
1914 r. Nacierający tego dnia od północy na 
miasto niemiecki Rezerwowy Korpus Gwar-
dii otrzymał zadanie odcięcia drogi odwrotu 
rosyjskich oddziałów wycofujących się na 
Sandomierz. Wchodzący w skład niemieckie-
go korpusu 93. Rezerwowy Pułk Piechoty, w 
którego 7. Kompanii II Batalionu służył E. 
Beck, najpierw wziął udział w zajęciu wzgórza 
kościelnego w Ptkanowie, a następnie zajął po-
zycje w pobliżu Rosoch. O godzinie 14 obser-
watorzy II Batalionu zauważyli silne oddziały 
rosyjskie wycofujące się po drodze Opatów – 
Gierczyce. 

Wyższe dowództwo zezwoliło batalio-
nowi na działanie wedle własnej oceny. Jak 
podaje historia pułku, dowódca II Batalionu 
„major Knoblauch, wyjechał konno na zwiad 
na wzgórze, skąd dostrzegł nieprzyjacielską 
kolumnę piechoty wraz z artylerią. Przeciwko 

tej kolumnie skierowała się 7. Kompania i z od-
ległości 1000 m otworzyła do niej silny ogień. 
Rosyjska piechota natychmiast zaczęła szukać 
osłony, widzieliśmy jak przewracają się trafione 
konie, padają jeźdźcy, porzucane są działa… 
Kontynuując atak, 7. Kompania uderzyła na 
strzelców przeciwnika, którzy pojawili się na 
wzgórzach pomiędzy zagajnikami w okoli-
cy Brzezia i Nikisiałki Dużej...”. Dowódca 7. 
Kompanii kpt. von Voeltzig „wydzielił specjal-
ną grupę mającą zapobiec odwrotowi przeciw-
nika… Kompania, oddając niewiele strzałów, 
zbliżyła się skokami na 700 m od nieprzyjacie-
la. Od tego miejsca aż do północnej części Du-
żej Nikisiałki nie było żadnej osłony. Jak póź-
niej zeznali jeńcy, nieprzyjacielskie stanowiska 
rozciągały się na grubo ponad 300 m i były 
obsadzone ponad 300 strzelcami… Widząc 
to, kpt. von Voeltzig, zmuszony był natych-
miast wprowadzić do walki dwa i pół plutonu, 
a połowę trzeciego zatrzymać urzutowanym 
w prawą stronę. W wymianie ognia, która się 
rozpętała, rosyjska piechota zaczęła wkrótce 
strzelać coraz bardziej nerwowo…zostaliśmy 
ostrzelani także z lasu na prawo od nas… 7. 
Kompania wykonywała swoją część pracy 
idąc dalej naprzód dużymi skokami… Trębacz 
Girard zauważył w czasie ataku miejsce obok 
wiatraka, z którego można było nieprzyjaciela 
zaatakować ze skrzydła. Zameldował o swojej 
obserwacji dowódcy kompanii i natychmiast 
potem padł na ziemię śmiertelnie trafiony. Nie 
dożył sukcesu spowodowanego jego ważną 
wiadomością”. 

Wkrótce opór Rosjan został złamany. W 
walkach tych 7. Kompania straciła jedynie 
3 zabitych. Podoficera Karla Bearbiego 
pochodzącego z Nadrenii, trębacza Emila 
Girarda z Lotaryngii oraz wspomnianego 
już grenadiera Emanuela Becka urodzo-
nego w miejscowości Ritterswalde, koło 
Nysy. Zaraz po bitwie koledzy z pułku 
pochowali ich na maleńkim cmentarzu 
wojennym w Oficjałowie, który powstał 
przy drodze Opatów – Sandomierz, tuż 
obok stojącej tam po dziś dzień figury św. 
Jana Nepomucena.

Tajemniczy krzyż
Moje szczegól-

ne zainteresowanie 
postacią zwykłego 
szeregowca E. Bec-
ka rozpoczęło się 
już wiele lat temu. 
Przyczyną tego był 
fakt, że do niedawna 
był to jedyny znany 
z nazwiska żołnierz 
poległy w czasie paź-
dziernikowej bitwy pod Opatowem. 

Niezaprzeczalnym na to dowodem był 
wykonany jeszcze w czasie trwania I wojny 
światowej okazały żeliwny krzyż z imieniem i 
nazwiskiem, nazwą jednostki oraz datą śmierci, 
stojący kiedyś na jego grobie. Tajemnica zwią-
zana z tym znakiem mogilnym polega na tym, 
że wg materiałów dostępnych w Archiwum 
Państwowym w Kielcach nie powinien on ist-
nieć w takiej formie! Żaden zachowany doku-
ment niemiecki, austriacki czy polski z okresu 
międzywojennego nie wspomina o ustawianiu 
na grobach poległych pochowanych w oko-
licach Opatowa tego typu żeliwnych krzyży. 
Były one za to w dużych ilościach lokowane na 
wielu innych cmentarzach, najbliżej nas krzyże 
takie zobaczyć możemy na cmentarzu w No-
wej Słupi. 

Przed rokiem 1939, w ramach komasacji 
małych cmentarzy wojennych, także poległych 
z Oficjałowa przeniesiono na cmentarz w 
Opatowie. I tu kolejna zagadka. Sporządzony 
wtedy dokument nie podaje precyzyjnie, czy 
E. Beck i jego koledzy spoczęli na cmentarzu 
wojennym czy też dawnym tzw. „cholerycz-
nym” w naszym mieście. Na tą drugą możli-
wość wskazywałby fakt, że tam właśnie jeszcze 
do niedawna znajdował się ów krzyż. Dokład-
nie do maja tego roku, kiedy to tym cennym 
i unikalnym w skali całego powiatu historycz-
nym zabytkiem zainteresowali się miejscowi 
złomiarze. Na szczęście dzięki szybkiej inter-
wencji kilku członków Towarzystwa Przyja-
ciół Ziemi Opatowskiej, w której to miałem 
okazję brać udział, krzyż został uratowany i 
chwilowo ulokowany w bezpiecznym miejscu. 

W rodzinnych stronach 
grenadiera Emanuela Becka

Już jakiś czas temu udało mi się ustalić, że 
grenadier E. Beck ur. się 10 czerwca 1887 r. w 
małej miejscowości Ritterswalde czyli naszych 
dzisiejszych Domaszkowicach, leżących kilka 
kilometrów na wschód od Nysy. Podczas tego-
rocznego wakacyjnego wyjazdu w tamte stro-
ny postanowiłem zobaczyć miejscowość skąd 
pochodził nasz bohater, a przy okazji coś się o 
nim dowiedzieć. Nie liczyłem na wiele, gdyż 
wszystkich Niemców z tej wsi po II wojnie 

W opisach wielkich i ważnych wydarzeń militarnych najczęściej zupełnie zacierają 
się losy ich pojedynczych uczestników. Nie inaczej jest z walkami pod Opatowem w 
1914 r. Na szczęście zachowało się kilka osobistych relacji oficerów należących do 
walczących tu wtedy armii. Powrócę do nich w kolejnych odcinkach cyklu. Dziś jednak 
zajmę się postacią zwykłego żołnierza, niemieckiego grenadiera Emanuela Becka, któ-
rego los na zawsze związał się z Opatowem. Okazją do tego są dwa wydarzenia, które 
miały miejsce całkiem współcześnie.
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HARCERSTWO ŻEŃSKIE 
1916 – 1939 

10 druzyn 250 dziewczat
światowej wysiedlono. Za to zabudowa samej 
miejscowości niewiele się zmieniła od czasów, 
gdy mieszkała w niej rodzina Becków. Ojciec 
prawdopodobnie nosił imię Karl, zaś matka 
Matylda. Nie byli zbyt bogatymi ludźmi, wiele 
wskazuje, że nie mieli prawie wcale własnej zie-
mi i aby utrzymać rodzinę ojciec musiał wynaj-
mować się do pracy u bogatych gospodarzy. Z 
wiejskich budowli, w których na pewno prze-
bywał E. Beck do naszych czasów przetrwała 
okazała szkoła, która po dziś dzień pełni tą 
samą funkcję. W miejscowości istnieje parafia 
oraz średniowieczny, zabytkowy kościół pod 
wezwaniem św. Jerzego. Obok niego znajdu-
je się kaplica, zwana kiedyś „wojenną”, która 
powstała po zakończeniu I wojny światowej 
w celu upamiętnienia poległych w niej miesz-
kańców dawnego Ritterswalde, wśród nich 
także Emanuela Becka. 

Wielkim dla mnie zaskoczeniem była 
życzliwość, z jaką spotkałem się w czasie po-
bytu w Domaszkowicach. Pani z miejscowej 
piekarni (niestety nie zapytałem o nazwisko) 
pofatygowała się, aby wskazać mi wspomnia-
ną kaplicę. W szczególności wiele uzyska-
łem od miejscowego ks. proboszcza Janusza 
Ogórka, który otworzył i pokazał mi kościół, 
w którym zapewne E. Beck otrzymał chrzest. 
Następnie zaproszony zostałem na plebanię, 
gdzie ks. proboszcz podjął próbę odszukania 
w księgach parafialnych zapisów dotyczących 
E. Becka. Niestety, najbardziej potrzebnych 
ksiąg urodzin z tych lat już nie ma. Ks. Janusz 
pożyczył mi za to, wydaną w 1994 r. okazałą, 
szczegółową monografię wsi, opracowaną oraz 
wydaną w Niemczech i podarowaną do biblio-
teki miejscowej szkoły. Wymieniana jest w niej 
zarówno rodzina Becków jak i sam poległy 
pod Opatowem Emanuel. Serdecznie dziękuję 
ks. Januszowi za okazaną pomoc. 

Opisana pokrótce historia powinna mieć 
swój pozytywny finał. Zachowany unikalny 
krzyż z grobu E. Becka powinien wrócić na 
cmentarz, choć dla bezpieczeństwa trzeba by 

go na trwałe uloko-
wać na cmentarzu 
wojennym w Opato-
wie. Warto umieścić 
by też choć skromną 
informacyjną tablicz-
kę. Niebawem kolej-
na, już 102 rocznica 
śmierci tego zwykłe-
go żołnierza Wielkiej 
Wojny, który po tylu 
latach przestał być 
zupełnie anonimo-
wy.

Marek Lis
Biblioteka Pedago-
giczna w Opatowie

W listopadzie 1917 r. przy Gimnazjum 
im. Bartosza Głowackiego powstała II Dru-
żyna Żeńska im. Królowej Wandy. Pierwszą 
drużynową była Zofia Bonderówna. Począt-
kowo drużyna liczyła 23 dziewczynki, które 
podzielono na trzy zastępy, opiekunką harce-
rek została nauczycielka Stefania Wargalów-
na. Harcerki kultywowały pamięć powstań-
ców 1863 r., porządkując mogiły i zaciągając 
przy nich warty honorowe. Uczestniczyły w 
obchodach świąt kościelnych, a po powstaniu 
Rzeczpospolitej również świąt narodowych. 

Hufiec żeński należał terytorialnie do 
Chorągwi Kieleckiej. W 1926 r. istniały w 
Opatowie trzy drużyny dziewcząt liczące 79 
harcerek i jedna drużyna „Wilcząt”, do której 
należało 26 dziewcząt. Komendantka Huf-
ca Opatów Helena Techman 
uczestniczyła w Kursie Chorą-
gwi Kieleckiej w miejscowości 
Piekło, natomiast druhny Maria 
Nowakowska (Żmudzińska) 
i Zofia Swędrowska w kursie 
drużynowych w Zwardoniu 
koło Żywca. 

Na terenie hufca działały: I 
DH im. Emilii Plater – druży-
nowa Techman Helena II DH 
im. Królowej Wandy – dru-
żynowe Barańska Z. (1928), 
Lipińska Wanda (1929), Gro-
mada Zuchowa im. Zofii Mi-
rzanowskiej – opiekun Anna 
Surmacz (nauczycielka). W 
składzie Kieleckiej Chorągwi 
Harcerek na zlocie w Spale zna-
lazły się również druhny z Opa-
towa pod przewodnictwem 
druhny phm. Wacławy Lipiń-
skiej. W rywalizacji służb pogo-
towia Opatów zdobył I miejsce. 

W tym czasie prężnie 
rozwinęło działalność Koło 
Przyjaciół Harcerstwa, którym 
kierowała lekarka, pani Helena 
Glińska. Organizowano loterie 
fantowe, udzielano pomocy 
materialnej i moralnej poszcze-
gólnym drużynom. Latem 1939 
r. hufiec zorganizował „obóz 
służby” na pograniczu niemiec-

Pierwsza drużyna żeńska, środowiskowa, powstała w Opatowie w grudniu 1916 r., 
jej założycielką była Zofia Musielska. Jej rodzina posiadała zakład narzędzi rolniczych 
mieszczący się przy dzisiejszej ulicy Sienkiewicza i znana była w środowisku opatow-
skim ze swej działalności społecznej. 

kim. Komendantką obozu została jedna z 
najzdolniejszych i najaktywniejszych harce-
rek młodego pokolenia, absolwentka słynnej 
Szkoły Harcerskiej na Buczu pwd. Janina 
Denkowska. 

Tuż przed wybuchem II wojny światowej 
Hufiec Żeński liczył 10 drużyn zrzeszających 
250 harcerek i trzy gromady zuchowe. Poza 
Opatowem drużyny istniały w następujących 
miejscowościach: Ćmielów, Iwaniska, Momi-
na, Czerników, Stara Słupia. Już 3 września 
1939 r. zbombardowana została zatłoczona 
wylotowa ulica Opatowa. Patrole harcerskie 
udzieliły rannym pierwszej pomocy, prze-
transportowały ich do szpitala i utrzymywały 
łączność między szpitalem i miastem.

Andrzej Żychowski

1930 Instruktorki Anna Surmacz i Maria Żmudzińska (No-
wakowska) z drużyną dziewcząt

1933 Drużyna im. Emilii Plater. Stoją od lewej: Jadwiga 
Ostrowska, Maria Ostrowska, Maria Gradzikiewicz (Ry-

chlewska), Maria Rybus, Helena Jasińska, Maria Gębalska. 
Siedzą od lewej: Jadwiga Matuszewska (Wróblewska) - 

zastępowa, Celska - drużynowa, Wanda Toporkówna
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pasjonaci, społecznicy 

WSPANIAŁY POMYSŁ NA MŁODOŚĆ 

Bogactwem ludzie różnych zawodów 
W 2010 r. pojawiły się pierwsze pró-

by założenia UTW. Udało się wtedy na-
wiązać kontakt z Wyższą Szkołą Biznesu 
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Święto-
krzyskim. Ostatecznie UTW powstał w 
lutym 2011. Wśród założycieli znaleźli się 
między innymi Janina Sobala, Zbigniew 
Nogal, Jadwiga Mianowska, Irena Szcze-
pańska, Wojciech Gdowski. 

Na pierwsze spotkanie zaproszono 
Józefa Pazderskiego i Matyldę Niewójt, 
prezesa i wiceprezes UTW w Ostrowcu, 
którzy wygłosili prelekcję. W spotkaniu 
licznie uczestniczyli mieszkańcy Opato-
wa. Przybyło wtedy ponad 60 osób. 

Ta grupa zaczęła wspólne inicjatywy. 
Starała się dopasowywać zajęcia do zróż-
nicowanego audytorium, by każdy mógł 
znaleźć coś pożytecznego dla siebie. - Prze-
krój zawodowy jest u nas bardzo urozma-
icony - mówi wiceprezes UTW Zbigniew 
Nosal. - To są nauczyciele na emeryturze, 
pracownicy umysłowi, administracyjni, 
produkcyjni, pielęgniarki. Mamy w swoim 
gronie nawet marynarza, który pływał 30 
lat i osiadł u nas w Opatowie. To osoby w 
wieku 60 plus, chociaż są też trochę młod-
sze.

Oblegane sekcje
W UTW funkcjonuje wiele sekcji, 

grup tematycznych. Jest kulturoznawstwo 
połączone z historią, teatrologią, które 
prowadzi Zbigniew Nogal, język angielski 
– Magdalena Jakubowska, nordic walking 
– Waldemar Domagała, sekcja taneczna 
– Roman Dulny, ćwiczenia na pływalni 
Neptun w Ożarowie – Marta Kozieja, sek-
cja wokalna – Paweł Żerdecki, rękodzie-
ło – Marysia Krycia. Być może powstaną 

Osoby, które działają w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, uczestniczą w różnorodnych zajęciach, uczą się informatyki, języków 
obcych, tańczą, śpiewają, jeżdżą na wycieczki. Aktywności mogłoby pozazdrościć im wielu młodych ludzi. 

jeszcze kolejne sekcje. Był 
już język rosyjski prowadzo-
ny przez Annę Gach, sekcja 
komputerowa, którą zajmo-
wał się Marek Kasprzycki. 

Największym zaintere-
sowaniem cieszy się sekcja 
kulturoznawstwa. – Pytam 
naszych słuchaczy, jakimi 
sprawami chcieliby się zająć, 
o czym chcieliby podyskuto-
wać – opowiada Zbigniew 
Nosal. - Wybieram tematy 
najróżniejsze, na przykład 
z dziedziny filmu o począt-
kach kinematografii, o środ-

kach wyrazu. Często punktem wyjścia do 
zajęć są oglądane filmy, np. „Jak zostać kró-
lem” produkcji angielskiej. Oglądaliśmy 
też wspólnie „Wierną rzekę” w reżyserii 
Tadeusza Chmielewskiego na podstawie 
powieści Stefana Żeromskiego. 

Uczestnicy zajęć interesują się też ma-
larstwem, szczególnie impresjonizmem. 
Pojechali do Stalowej Woli, by obejrzeć 
wystawę malarstwa Kossaków. Z literatu-
ry starają się wybierać tematy, które wiążą 
się z rodowodem, Jedno z zajęć poświęcili 
autorowi „Quo vadis” i powrócą jeszcze do 
jego twórczości w związku z ogłoszonym 
Rokiem Sienkiewicza. Interesują się też 
typową muzyką środka, która podoba się 
wszystkim. Jeden z wykładów był ilustro-
wany utworami Grupy Pod Budą. 

Uczę się tańczyć, śpiewam 
UTW działa już pięć lat i w tym roku 

obchodzi mały jubileusz. – Sukcesem jest 
to, że skupiliśmy wokół siebie wiele osób 
– podkreśla prezes Janina Sobala. - Ukoń-
czyli oni swoją działalność zawodową, ale 
nadal chcą być aktywni. Pod tym kątem 
przygotowujemy różne zajęcia i wszyscy są 
zadowoleni. 

Prezes Janina Sobala opowiada o prze-
prowadzonej wśród członków UTW 
anonimowej ankiecie pod hasłem „Czym 
jest dla mnie uczestnictwo w zajęciach 
UTW?” Wszystkie odpowiedzi były po-
zytywne: - To najlepszy pomysł w naszym 
kraju. Nie siedzę w domu, spotykam się ze 
znajomymi. Niech UTW trwa wiecznie! 
- Poszerzyłam grono wspaniałych znajo-
mych. Wspaniałe wycieczki. Wychodzę 
poza cztery ściany domu. - Uczę się tań-
czyć, śpiewam. – Zajęcia pozwalają mi za-
chować dobre samopoczucie. 

Jest cudownie! 
Członek zarządu, skarbnik Jadwiga 

Mianowska pomaga w organizacji prawie 
każdej sekcji. Bierze także udział w ich 
zajęciach. - Języki obce – dla ćwiczenia 
pamięci, rękodzieło – człowiek zaczyna 
się artystycznie ujawniać, rozwijać swoje 
wnętrze – wyjaśnia dowcipnie. - To doda-
je paniom piękna, estetyki, wrażeń, cier-
pliwości, informatyka – to wymusza czas 
współczesny, cywilizacja, taniec – połą-
czenie gimnastyki z muzyką, lekkość czło-
wiek czuje w sobie, basen – ćwiczenia w 
celu rehabilitacyjnym, to dobrodziejstwo, 
chodzenie z kijkami – to niezbędny ruch, 
gimnastyka, podziwianie przyrody, piękne 
zachody słońca, gdy wracamy z marszu, 
poznawanie naszych roślin, ziół. Jest cu-
downie! 

Prezes Janina Sobala dodaje, że człon-
kowie UTW co roku biorą udział w raj-
dach świętokrzyskich organizowanych 
przez Świętokrzyski UTW. Impreza trwa 
cały dzień, wszyscy spotykają się najpierw 
w Ciekotach, Świętej Katarzynie. W tym 
roku było trudne zejście z Góry Dąbrówki.

Opatowski UTW utrzymuje kontakt 
z kolegami z Wejherowa, którzy zawsze w 
maju proponują im w swojej okolicy udział 
w Ogólnopolskim Rajdzie Pieszym.

 Umiej cieszyć się życiem 
Inauguracja Roku Akademickiego 

2016/2017 odbędzie się 11 października o 
godzinie 15.30 w auli LO imienia Bartosza 
Głowackiego. Wykład „Umiej cieszyć się 
życiem” wygłosi Jolanta Szwalbe, autorka 
antologii cytatów. 

W tym roku członkowie UTW zamie-
rzają uruchomić cykl spotkań z ciekawymi 
ludźmi, przede wszystkim z Opatowa, a 
także krótki kurs języka migowego. Każ-
demu może zdarzyć się, że będzie musiał 
porozumieć się z osobą, która nie może 
mówić. 

UTW będzie kontynuował działal-
ność turystyczną. Od początku istnienia 
zorganizował już około 20 wycieczek. 
Zaczynał od wyjazdów po województwie 
świętokrzyskim, od Muzeum Wnętrz Pa-
łacowych w Śmiłowie. Jego członkowie 
przebywali też w Przemyślu, Dębnie, Kra-
siczynie, Nieborowie, Łowiczu, Zamościu, 
Zwierzyńcu, Szczebrzeszynie. Frekwencja 
zawsze jest duża, zazwyczaj wyjeżdża po-
nad 40 osób. 

(n)
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nasze tradycje
W niedzielę, 28 sierpnia, w Kole-

giacie Opatowskiej odbyły się doroczne 
dożynki parafialne. Starostami doży-
nek byli: Barbara Lebieda i Zbigniew 
Wrzołek z Marcinkowic. Uroczystość 
dożynkowa tradycyjnie rozpoczęła się 
od przemarszu korowodu dożynkowego 
wraz z zaproszonymi gośćmi spod Urzę-
du Miasta przed Kolegiatę św. Marcina 
z Tours, gdzie odprawiona została msza 
święta. 

Serca otwieracie na oścież
Po nabożeństwie odbyła się procesja 

wokół świątyni, która miała wymiar sym-
boliczny, podniosły. - Dziękuję za waszą 
pracę wyrażoną w chlebie dożynkowym i 
w wieńcach dożynkowych – powiedział 
ksiądz prałat Michał Spociński. - Błogosła-
wię wszystkie wieńce dożynkowe ze wszyst-
kich miejscowości naszej parafii. To dla cie-

bie, Panie, przynosimy owoc naszej pracy. 
Przyjmij trud rolników ziemi opatowskiej, 
ich zmęczenie, pracę. Pobłogosław im za 
ich piękne powołanie do ziemi, naszej mat-
ki. Pobłogosław ich miłość, którą dzielą się 
z nami chlebem, by nikomu go nie zabrakło. 

Po mszy mieszkańcy przeszli wokół 
kolegiaty. Procesję poprowadzili wierni z 
krzyżem, ministranci, grupy wieńcowe.

Przed schodami do świątyni ksiądz 
prałat Michał Spociński podziękował za 
pracę, której symbolem są wieńce i chleb 
dożynkowy. Wyraził zadowolenie, że 
mieszkańcy chcą się podzielić chlebem 
z całą parafią, wspólnotą. - Swoje serca 
otwieracie na oścież – powiedział. - Ten 
chleb chcecie dzisiaj przekazać gospoda-
rzom tej ziemi, opatowskiej ziemi. 

Szczęścia i opatrzności bożej 
Starostowie dożynek przekazali chleb 

posłowi Kazimierzowi Kotowskiemu i 
burmistrzowi Andrzejowi Chanieckiemu. 
- Padło wiele słów gorących, które są bli-

Z CHLEBEM I WIEŃCAMI 
DOŻYNKOWYMI 

skie dzisiejszej temperaturze – zwrócił się 
do mieszkańców burmistrz. - Dziękujemy 
Bogu za dar pogody, dziękuję w imieniu 
całej wspólnoty samorządowej, wszyst-
kich mieszkańców i życzę, by te urodzajne 
dary można było zbyć za godne pieniądze. 
Dziękuję za piękne wieńce. Trzeba poświę-
cić wiele czasu, by powstały. Życzę przede 
wszystkim zdrowia i doczekania następ-
nych żniw w 2017 r. 

Poseł Kazimierz Kotowski wyraził ra-
dość, że może po raz kolejny przebywać 
razem z mieszkańcami na dożynkach w 
kolegiacie jako ten, który tu się urodził, 
tu pracował i może teraz reprezentować 
mieszkańców w Sejmie RP. Podziękował 
księdzu za coroczne spotkania w świą-
tyni oraz wszystkim tym, którzy pracu-
ją na roli. - Dziękuję wszystkim, którzy 
wokół rolników tworzą tę sferę pomocy, 
przetwórstwa, warunków dla rozwoju 
nowoczesnego rolnictwa na naszym tere-
nie – podkreślił. - Szczęścia, pomyślności, 
zdrowia i opatrzności bożej. 
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ciekawy pomysł, udana impreza 

MODA NA STARE POJAZDY

Trzecia już edycja Opatowskich Spo-
tkań Pojazdów Dawnych była rekordowa. 
Zgromadziła ponad 80 starych pojazdów. 
Niektóre nie pomieściły się nawet na 
głównej płycie rynku. Musiały korzystać 
ze znajdujących się wokół parkingów.

- Cieszymy się, że impreza zdobywa 
coraz większe zainteresowanie nie tylko 
na terenie naszego powiatu czy wojewódz-
twa, ale także poza jego granicami – mówi 
Grzegorz Gajewski, prezes Stowarzyszenia 
Region Świętokrzyski, które było organiza-
torem imprezy.

Dopracowana warszawa 
Przybyli właściciele pojazdów z odle-

głych zakątków Polski, z Warszawy, Tarno-
wa, a nawet z Nowego Sącza. Pojawiło się 
dużo ciekawych pojazdów. Nie było okazji, 
by je obserwować w poprzednich latach. 

Przyjechała na rynek pięknie odrestau-
rowana warszawa. To dosyć znany pojazd 
w Polsce, ale ten wzbudzał naprawdę spo-
re zainteresowanie. Był dopracowany w 
najdrobniejszych elementach. Zwyciężył w 
konkursie na najładniejszy pojazd spotkań. 

Pojawiło się też wiele pojazdów produk-
cji zagranicznej. Rzucały się w oczy piękne 
samochody angielskie, przybyli właściciele 
triumphów, ale też jaguarów. Niektóre rze-
czywiście mogły się podobać. 

Szwedzki gripen, polski fiat
Najstarszy pojazd został uhonorowany 

pucharem, nagrodą. To był zachowany w ory-
ginale motocykl szwedzki gripen z 1949 r.
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Kolejna udana impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie Region Świętokrzyski, któ-
rego prezesem i współzałożycielem jest Grzegorz Gajewski. Stowarzyszenie powstało w 2011 
r., działa prężnie, czego przykładem są spotkania z dawnymi pojazdami. Organizuje też od 
pięciu lat wigilie na opatowskim rynku. Angażuje się w życie społeczne, bierze udział w wy-
borach samorządowych. Reaguje na potrzeby mieszkańców. 

Trzecie miejsce zajął w tym roku pięk-
nie odrestaurowany duży fiat z Opatowa, 
rocznik 1974. Właścicielem pojazdu był 
Tomasz Tomaszewski. 

Ciekawa jest historia tego samochodu 
na włoskiej licencji, który był wersją eks-
portową. Spód miał emaliowany. Pierwszy 
właściciel z Niemiec po raz pierwszy zare-
jestrował go w 1975 r. Jeździł nim do 2007 
r., potem samochód został wyrejestrowany i 
stał w garażu. – Posiadam go od czterech lat 
– opowiada Tomasz Tomaszewski. – Wy-
mieniłem błotniki przednie, zderzaki i jesz-
cze wiele innych elementów. Pomalowałem 
go na oryginalny kolor niebieski. 

Pan Tomasz włożył w fiata dużo pracy. 
Jeździ nim dość rzadko, samochód spala 
około 8-10 litrów na 100 km. Jego wartość 
rynkową ocenia na 35-40 tys. zł. 

Tomasz Tomaszewski jest pasjonatem 
dawnych samochodów, ma jeszcze starego 
żuka z 1964 r., kilka motocykli. Wszystko 
samodzielnie potrafi przy nich zrobić. Czę-
sto wyjeżdża za granicę, pracuje w Niem-
czech. 

Całe rodziny na rynku 
Spotkania Pojazdów Dawnych były 

imprezą, która świetnie integrowała miesz-
kańców. Wypełniała czas wolny. Na rynek 
przybyły całe rodziny. 

Oczywiście główną atrakcja stały się 
stare pojazdy. Powodzeniem też cieszyły się 
gry, zabawy, konkursy organizowane przez 
instruktorów Opatowskiego Ośrodka Kul-
tury pod kierunkiem dyrektor Doroty Jo-
pek. 

Dzieci miały zapewnione „wesołe mia-
steczko”, dmuchane zamki, zjeżdżalnie. 
Nikt się nie nudził. Starsi mogli skorzystać 
z symulatora dachowania pojazdami i sy-
mulatora zderzenia. Mieszkańcy chętnie 
korzystali z tych urządzeń, by przekonać 
się, jak zachowuje się ciało człowieka, gdy 
dochodzi do niebezpiecznego zdarzenia 
drogowego. Mogli zobaczyć, jak ważne jest 
zapinanie pasów. To był też aspekt poznaw-

czy, edukacyjny, prewencyjny. 
Przybyli strażacy, którzy prezentowa-

li środki gaśnicze, wyposażenie swoich 
pojazdów. Zainteresowanie wzbudzał też 
ratunkowy wóz strażacki jednostki OSP z 
Podola.

Zwieńczeniem całej imprezy był kon-
cert zespołu Paw, który wystąpił w amfi-

teatrze. Mieszkańcy usłyszeli największe 
utwory grupy Dżem. - Niektórzy mogli 
pomyśleć, że będzie to mało profesjonalny 
koncert – mówi Grzegorz Gajewski. - Jed-
nak przekonali się, że poziom wykonania 
nie odbiegał od tego, do którego przyzwy-
czaiła nas grupa Dżem. Świetny koncert, na 
wysokim poziomie. 
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gdzie są kwiaty z tamtych lat?
Już po raz kolejny artyści z Opatow-

skiego Teatru Muzycznego, który działa 
przy OOK, uczcili pamięć bohaterów Po-
wstania Warszawskiego. 31 lipca 2016 r. 
w podcieniach ratusza w rynku pod pa-
tronatem burmistrza Andrzeja Chaniec-
kiego odbył się koncert ,,Gdzie są kwiaty 
z tamtych lat?”

W koncercie wykorzystano wiersze 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza 
Gajcego, fragmenty ,,Pamiętnika z Powsta-
nia Warszawskiego” Mirona Białoszew-
skiego oraz wspomnienia sanitariuszek i 
łączniczek biorących udział w powstaniu. 
Niezwykły walor artystyczny posiadały za-
prezentowane piosenki zarówno przedwo-
jenne, śpiewane w okresie wojny, piosenki 
tworzone w czasie Powstania Warszawskie-

PAMIĘĆ O POWSTAŃCACH

go i okupacji, jak i współczesne, odnoszą-
ce się do tamtych wydarzeń. W koncercie 
udział wzięli: Sara Al Kantar, Karolina Klu-
sek, Agata Soja, Barbara Chrapek, Magda-
lena Stępień, Julia Sapała, Zuzanna Gwoź-
dzik, Paulina Andzel, MateuszWoźniak, 
Katarzyna Niedbała, Sylwia Dulna, Angeli-
ka Zięba, Andrzej Raczyński, Olaf Wójcik, 
Hubert Zając, Jakub Jarochowicz, Tomasz 
Kucharski.

Młodzi artyści wspominali swoich ró-

wieśników z 1944 r., którzy z narażeniem 
życia bronili ukochanej Warszawy i ojczy-
zny. To wydarzenie artystyczne było hoł-
dem oddanym bohaterom Powstania War-
szawskiego.

Scenariusz koncertu przygotowała 

Edyta Gwoździk, która również go yreży-
serowała. Nad przygotowaniem wokalnym 
i stroną muzyczną pracowała Magdalena 
Szemraj, za scenografię odpowiadała Beata 
Piątek, za nagłośnienie - Dariusz Wiśniew-
ski i Andrzej Klimont. 
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zespoły z całej Polski 

WIDOWISKOWE 
ORKIESTRY STRAŻACKIE 

Opatów był gospodarzem XXIV Regio-
nalnego Przeglądu Orkiestr Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Ceremonia otwarcia 
przeglądu odbyła się w rynku. 

Na przegląd przybyły: Orkiestra Dęta 
gminy Mełgiew, OSP Kiełczewice Górne, 
OSP Wiślica, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
OSP Jaćmierz, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
OSP Dzwono-Sierbowice, Miejsce Piastowe, 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rajsko. 
Niektórym z zespołów towarzyszyły mażoret-
ki z przepięknymi i niezwykle widowiskowy-
mi układami tanecznymi.

Po powitaniu przez burmistrza Andrze-
ja Chanieckiego oraz starosty opatowskiego 
Bogusława Włodarczyka, orkiestry odegrały 
wspólnie kilka utworów: Sygnał Straży Pożar-
nych, Rycerze Floriana Hymn OSP RP, Walc 
Barbary w opracowaniu M. Stanisławskiego, 
Baby's Birthday w opr. Hansa Kloditz'a, La 
Tromba Espanola Spanische Trompeten, Lit-
tle Brown Jug oraz Orkiestry Dęte w opr. J. 

Kwiatkowskiego. 
Następnie w paradzie marszowej udały się 

ulicami miasta do amfiteatru Opatowskiego 
Ośrodka Kultury. Gości i publiczność przywi-
tała krótkim koncertem Opatowska Orkiestra 
Dęta imienia Józefa Grudnia OOK. 

W roli konferansjera wystąpił Sylwe-
ster Łysiak, który powitał honorowych 
gości, druhny i druhów: członka Zarządu 
Głównego Związku OSP, Komisji Kultury 
i Komisji Historycznej- Ksawerego Stefań-
czyka, Członka Zarządu Głównego OSP i 
członka Komisji Kultury- Mariana Chmie-
lewskiego, członków Komisji Kultury: 
Barbarę Kargul, Dorotę Spandel, Jerzego 
Zawiszę, kierownika Działu Programowego 
Związku OSP RP Leonardę Bogdan, prezesa 
Związku OSP RP, byłego premiera RP Wal-
demara Pawlaka.

Na scenie zaprezentowało się siedem or-
kiestr. Występy oceniała komisja konkursowa 
w składzie: Marian Chmielewski – przewod-
niczący jury, Dorota Spandel, Łukasz Wosz-
czyk oraz Jerzy Wiesław Zawisza. 

Po koncertach konkursowych przed-
stawicielom orkiestr wręczono pamiątkowe 
dyplomy i upominki.

Imprez zorganizowali: Związek Ochot-

niczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, Starosta Opatowski, Burmistrz 
Miasta i Gminy Opatów oraz Opatowski 
Ośrodek Kultury.
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najsłodsze święto w regionie 

KRÓWKA Z DZIEĆMI

Chłop na święcie
To była już czwarta edycja święta, jesz-

cze ciekawsza i atrakcyjniejsza niż poprzed-
nie. - To dzieci uczestniczą w imprezie, 
bawią się, pakują cukierki dla siebie, są zaba-
wiane przez różne bajkowe postacie – mówi 
prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, 
Roman Marchewka. - Przed rokiem pojawił 
się u nas Zbój Madej, przed dwoma laty - 
Koziołek Matołek, w tym roku – odwiedził 
nas Chłop Świętokrzyski. 

Chłop tworzył nastrój wiejskiej chaty, 
wykonywał różne zabawki ze słomy. Prowa-
dził gry, zabawy z dawnego podwórka wiej-
skiego. Przybył nawet z krową i przeprowa-
dzał konkursy, kto wydoi najwięcej mleka. 

Atrakcją święta stał się koncert zespołu 
Chłopcy z Placu Broni. Mieszkańcy usły-
szeli najbardziej znane utwory zespołu. To 
był bardzo atrakcyjny występ, ludzie opusz-
czali amfiteatr z zadowoleniem. 

Najsmaczniejsza, 
najbardziej rozpoznawalna 

Święto reklamuje krówkę, która jest 
produktem Okręgowej Spółdzielni Mle-
czarskiej. Opatów słynie z niej. Każdy wie, 
że tu powstaje jedna z najsmaczniejszych 
krówek, najbardziej rozpoznawalnych. 

W innych miastach też produkują 
krówki, ale są one krówkami tylko z nazwy. 
Nie mają takiego smaku, takiej jakości jak 
opatowska. 

Smak odgrywa szczególną rolę. Powsta-
je dzięki podstawowym składnikom, któ-
re nie są zmieniane od lat. To są najlepsze 
produkty: polski cukier, mleko w proszku, 
syrop skrobiowy, margaryna. Do tego do-

Święto Krówki Opatowskiej zakończyło wakacje w tym roku. To była najsłodsza im-
preza w regionie. Na scenie pojawił się najpierw zespół Czarne Jagódki, który tworzą 
zuchy opatowskie. Później występowały zespoły dziecięce i młodzieżowe z Opatow-
skiego Ośrodka Kultury. 

dawany jest cynamon lub kakao, w 
zależności od tego, jaki chcemy mieć 
smak. To jest podstawa od 38 lat. 

Tradycje spółdzielni włościańskiej
Najpierw spółdzielnia włościań-

ska zaczęła przetwarzać tu mleko od 
1903 r. Zakład przechodził różne 
koleje w okresie zaborów, odzyskiwa-
nia niepodległości. Cały czas działała 
spółdzielnia. Po II wojnie światowej 
władze zostały narzucone, zabrakło 
samodzielności, produkcja odbywała 
się według rozdzielnika. 

Przerabiano mleko, wytwarzano 
sery, masła, jogurty. W 2007 r. zaprze-
stano produkcji mleczarskiej. Zajęto 

się głównie krówkami, które produkuje za-
kład cukierniczy przy ulicy Leszka Czarnego. 

Spółdzielnia zatrudnia obecnie 40 
osób, w zakładzie cukierniczym pracują 32, 
głównie panie. Tylko dwóch panów obsłu-
guje zagęszczarkę, sondę, kocioł parowy.

Cały proces technologiczny odbywa 
się ręcznie. Receptury 
pochodzą z 1921 r. Pro-
dukcja, w zależności od 
zamówień, wynosi od 
22 do 26 ton miesięcz-
nie. Kondycja finanso-
wa firmy jest dobra, w 
ubiegłym roku został 
wypracowany zysk, któ-
ry podzielono wśród 
pracowników. 

Specjały w kawiarence 
Dla lepszej promo-

cji krówki spółdzielnia dzięki funduszom 
szwajcarskim otworzyła kawiarenkę. Spe-
cjałem są w niej babeczki z masą krówkową 
z bakaliami. Powodzeniem cieszą się gofry 
na patyku, ciastko krówkowe, desery, napo-
je zimne i ciepłe. 

Do kawiarenki mogą przychodzić oso-
by indywidualne i grupy zorganizowane. 
Dla wszystkich przewidziane są atrakcje, 
warsztaty, na których pokazywany jest cały 
proces technologiczny.

Warsztaty składają się z dwóch części, na 
miejscu w kawiarence i w zakładzie cukier-
niczym. Wszyscy chętni mogą zobaczyć, jak 
się kroi krówkę, pakuje. Jest wyświetlany 
film z produkcji. 

W zakładzie cukierniczym zaintereso-
wani mogą zobaczyć na żywo, jak się produ-
kuje krówkę. Powstał tam specjalnie prze-
szklony korytarz, gdzie każdy może wejść. 

Każdy uczestnik może osobiście zapa-
kować krówki do kolorowego kufereczka 
o wadze od 150 gramów do 3 kilogramów. 
Do wyboru są krówki mleczne, kakaowe, 
cynamonowe. 

Kawiarenka jest czynna cały tydzień, 
od poniedziałku do piątku od 8 do 18, w 
soboty od 11 do 21, w niedziele od 15 do 
21. Adres jest na stronie spółdzielni i na fa-
cebooku. 
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Polędwiczki 
w sosie pieprzowym

kulinaria

GDZIE DUCH SPOTYKA SIĘ 
Z PRZESTRZENIĄ

europejskie Dni Dziedzictwa 
Pasjonat ziemi opatowskiej, publicysta, autor wielu tekstów w Kwartalniku „Opa-

tów”, Zbigniew Zybała wygłosił wykład „W kamieniu i spiżu utrwalone. Nagrobki w 
Kolegiacie p.w. św. Marcina z Tours i epitafia w Klasztorze OO. Bernardynów w Opato-
wie jako elementy kultury staropolskiej”. Swoją prezentację wzbogacił pokazem uni-
katowych w skali kraju zdjęć opatowskich zabytków. 

Spotkanie odbyło się w opatowskiej filii 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w 
Kielcach. To jedna z 25 imprez w naszym 
regionie, która została zorganizowana pod-
czas XXIV Europejskich Dni Dziedzictwa 
„Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – 
świątynie, arcydzieła, pomniki”.

Różnorodne, bogate formy
 – Nasze opatowskie zabytki ukazu-

ją bardzo różnorodne, przebogate formy 
upamiętnienia zmarłych, jakie wytworzyła 
kultura staropolska – powiedział Zbigniew 
Zybała. - To artystyczny wyraz tęsknoty za 
nieśmiertelnością, za upamiętnieniem sie-
bie. 

Zabytki wpisują się zarówno w historię 
sztuki polskiej, jak i są wyrazem silnej obec-
ności dawnej Rzeczpospolitej w sferze kul-
tury zachodniej. Nagrobki Szydłowieckich 
i Lament Opatowski są bardzo znane. To 
kapitalne dzieło, które dużo może powie-
dzieć o współczesności. Ciekawe są też na-
grobki w klasztorze Bernardynów. 

Zbigniew Zybała podjął się analizy 
inskrypcji, które znajdują się na poszcze-
gólnych płytach nagrobnych. Opowiadał 
o epitafium Zygmunta Lanckorońskiego, 
dziedzica Wąworkowa, który poległ w bi-
twie pod Beresteczkiem w 1651 r. Oto do-
wolne jego tłumaczenie: Walczył w wielu 
bitwach, wreszcie, gdy napadł pod Bere-
steczkiem Tatarów żądny krwi nieprzyja-
ciół sam własną przelał. Potomni najlepiej 
uspokoją jego ducha, gdy corocznie krew 
wroga mu ofiarują.

Strażnik przeszłości
Zbigniew Zybała, jak sam o sobie mówi, 

jest strażnikiem przeszłości. Traktuje to jako 
misję wypływającą z potrzeby serca. Poprzez 
publikowanie, ale też włączanie się w dzia-

Europejskie Dni Dziedzictwa to 
największy w Europie projekt społecz-
no-edukacyjny i najważniejsze święto 
zabytków kultury Starego Kontynentu. 
Jego celem jest szeroko pojęta eduka-
cja historyczna i kulturalna, promowanie 
różnorodności regionalnego dziedzictwa 
kulturowego. Dni podkreślają wspólne 
korzenie kultury europejskiej oraz pro-
pagują dialog międzykulturowy.

Milena Dobroczek, która pracuje w 
restauracji Biała Perła znajdującej się 
przy ulicy Kościuszki 27 a w Opatowie, 
poleca polędwiczki w sosie pieprzowym 
z kluskami śląskimi i surówkami. Wła-
śnie to danie jest najczęściej zamawia-
ne przez klientów.

Składniki: polędwiczki, cebula, śmie-
tana 30-proc., pieprz w zalewie, vegeta, 
sól, pieprz. 

Sposób przyrządzania: Polędwiczki 
podsmażamy z obu stron. Cebulę kroimy 
w kosteczkę, przysmażamy na oleju, doda-
jemy śmietanę, która musi się trochę wy-
gotować, pieprz w zalewie. 

Oddzielnie przygotowujemy kluski 
śląskie, okrągłe z dziurką. Do ugotowa-
nych ziemniaków, sprasowanych przez 
praskę dodajemy jajko, mąkę ziemniacza-
ną, Podajemy do stołu polane masełkiem. 

Najlepszy do polędwiczek to zestaw 
surówek z kapusty białej, marchewki, cho-
ciaż właściwie każda surówka do tego da-
nia pasuje. 

- W polędwiczki zaopatrujemy się w 
hurtowni, są świeże, przebadane, a u nas 
są na bieżąco smażone – zapewnia Mile-
na Dobroczek. – Danie posiada walory 
smakowe najwyższej klasy. Nasi klienci 
polubili polędwiczki w sosie pieprzowym. 
Podajemy duże porcje, waga około 150-
180 g. Cena – 15 zł. Czas przygotowania 
do 15 minut.

Oprócz polędwiczek restauracja pro-
ponuje jeszcze danie dnia, na przykład 
strogonow i naleśniki z serem i owocami. 
W ofercie są też dania regionalne z kaszą 

jaglaną: krupnik, gołąbki i gulasz. Takie po-
siłki też są chętnie zamawiane przez klien-
tów. 

Biała Perła to kawiarnia, restauracja, 
dom weselny. Właścicielem jest Ryszard 
Kwiatkowski. Lokal istnieje od 24 czerwca 
br. – Kupiłem tę posesję od Zakładów Gaz 
z Tarnowa, jest ładne położenia, w pobliżu 
klasztoru, wokół dużo zieleni – mówi wła-
ściciel. - Przebudowałem budynek i otwo-
rzyłem Białą Perłę. 

Na dole znajduje się sala, która pomie-
ści około 200 osób, na górze - sala konfe-
rencyjna. Do dyspozycji gości jest pięć po-
koi 2-osobowych urządzonych w nowym 
stylu. Wszystko pachnie świeżością. Ściany 
są jasne, białe, by dużo było światła. Przed 
budynkiem kostka też jest jasna. To dlatego 
powstała nazwa Biała Perła. 

łalność społeczną Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Opatowskiej chce przede wszystkim 
oddziaływać na młode pokolenie, by zna-
leźć swoich następców. To sposób na łącze-
nie osobistych zainteresowań i realizowanie 
pasji z działalnością edukacyjną, gdyż z wy-
kształcenia jest pedagogiem. 

Interesuje się wspaniałym okresem 
w dziejach Opatowa, czasami kanclerza 
Krzysztofa Szydłowieckiego i przygotowuje 

o nich książkę. Chciałby też zająć się barw-
nymi dziejami opatowskich Bernardynów 
jako krzewicieli kultury staropolskiej. Liczy 
na współpracę z miejscowymi szkołami i in-
nymi placówkami kulturalno-oświatowymi.
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TAJEMNICE NASZYCH 
PODZIEMI

nieznane karty miasta 

(Rozmowa z Jerzym Roszkiewiczem byłym członkiem Krakowskiego Klubu Tater-
nictwa Jaskiniowego)

W 1971 r. Jerzy Roszkiewicz i jego koledzy 
z klubu na zlecenie Urzędu Miasta poszukiwali 
piwnic na terenie Opatowa i penetrowali je, bo 
stanowiły coraz większe zagrożenie budowlane 
dla miasta i mieszkańców.

Czy w tamtym okresie trudno było pro-
wadzić takie prace? 

Nie było to łatwe, gdyż niektóre fragmenty 
znajdowały się w miarę w dobrym stanie, po-
siadały obudowy, jednak w innych baliśmy się o 
nasze bezpieczeństwo. 

Czy udało wam się podczas prac in-
wentaryzacyjnych wykryć przyczyny po-
wstawania uszkodzeń budowlanych?

Nasz zespół prowadził badania głównie w 
pierzei rynku od strony dzisiejszej restauracji 
Żmigród. Od razu zauważyliśmy wyżłobioną 
przez wodę wyrwę z uszkodzonego wodociągu na 
długości blisko 30 metrów w dzisiejszej ul. 16 

Stycznia i osuniętą ścianę kamienicy do pierw-
szego piętra. 

Kto oprócz waszego zespołu prowadził 
w tamtym okresie badania?

Nasze badania były badaniami konku-
rencyjnymi dla zespołu profesora Zbigniewa 
Strzeleckiego, który prowadził badania meto-
dą wierceń na siatce 5 na 5 metrów i przenosił 
wszystko na mapę Naszym zespołem kierował 
inż. Stanisław Nowosielski z Politechniki Kra-
kowskiej. Prowadziliśmy badania nieinwazyj-
nymi metodami speologicznymi. Wykorzystywa-
liśmy wykopany korytarz wzdłuż penetrowanego 
chodnika o metrowej szerokości.

Jak dostawaliście się do tych podziemi?
Wchodziliśmy z komórek, piwnic pod bu-

dynkami. Tam też często widzieliśmy, jak nie-
chlujnie montowane były przyłącza kanaliza-
cyjne czy wodociągowe, co często było przyczyną 
katastrof budowlanych. 

Niektóre piwnice miały tzw. obudowy 
ucieczkowe, były elementem przemyślanego 
systemu obronnego. Na pewnym odcinku ko-
rytarz miał obudowę kamienną, ceglaną (z 
cegły lessowej suszonej na słońcu), na innym 
zachowana była wyłącznie obudowa lessowa 
bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. W razie 
niebezpieczeństwa, można było taki fragment 
korytarza zawalić i odciąć się od atakują-
cych. Penetrowaliśmy piwnice o dużych roz-
miarach: 20 m długie, 8 m szerokie i wy-
sokie na ok. 3-4 m. Robiąc zdjęcia jednego 
z korytarzy, doświetlając go co kilka metrów 
świeczkami widzieliśmy, jak załamywał się i 
obniżał w dół.

W części pierzei, w okolicach dzisiejszej re-
stauracji Żmigród, natrafiliśmy na fragmenty 

fundamentów, dużo spalonego drewna, stopione-
go szkła, kafli bogato zdobionych, co wskazywa-
ło na miejsce być może spalonego ratusza. 

Prowadząc nasze badania stwierdziliśmy, 
że współczesna oś rynku nie pokrywa się z daw-
ną. Jest przesunięta o piętnaście stopni w lewo. 
W jednej z kamienic ściana frontowa nie pokry-
wała się ze ścianą fundamentu.

Podczas penetracji znajdywaliśmy części 
portali kamiennych obudowy z cegły lessowej. 
Może to sugerować, że pierwotnie piwnice w du-
żej mierze służyły do obrony a dopiero później do 
celów handlowych.

Jak długo prowadziliście prace?
Prace trwały rok i głównie w jednej pierzei 

rynku. Później prowadził je inny zespół.
Posiada pan dokumentację fotograficz-

ną?
W swych zbiorach posiadam blisko 8,5 

tysiąca zdjęć, które od dwóch lat digitalizuję. 
Mam też 40 zdjęć z prac prowadzonych przez 
nasz klub w Opatowie. Pokazują one, jak w 
tamtym czasie wyglądały podziemia, komory. 

Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiał (j.cz)



19OPATÓW nr 3 (19), lipiec - wrzesień 2016

sport

WAKACJE Z PIŁKĄ 

NAJLEPSI W SZACHACH

Od lewej uczeń klasy szóstej Zespołu Szkół nr 1, reprezentant drużyny Huragany, Arkadiusz 
Rysiak, prezes OKS Opatów Grzegorz Maliński. 

Ponad 70 młodych chłopców uczest-
niczyło w Turnieju Dzikich Drużyn, który 
odbywał się od 27 czerwca do 14 lipca. 
Mecze rozgrywano dwa razy w tygodniu, 
we wtorki i czwartki, trzykrotnie wyjeż-
dżano na basen. Wszyscy uczestnicy tur-
nieju mieli zapewnione wyżywienie.

W rozgrywkach na stadionie wzięło 
udział 9 zespołów z 6 szkół podstawowych 
i 3 gimnazjów. Zajęcia prowadzili trenerzy 
Opatowskiego Klubu Sportowego. - Nie 
było statystyk typowo sportowych – mówi 
prezes OKS, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Grzegorz Maliński. - Nie zależało 
nam na tym, by wyłaniać zwycięzców. Naj-
ważniejszy był udział w rozgrywkach. Każ-
dy grał z każdym. Chodziło o to, by spędzić 
czas na sportowo, aktywnie, na boisku, na 
basenie i by oderwać młodzież od kompu-
terów. Ta formuła się sprawdziła. Wszyscy 
otrzymali takie same nagrody, pamiątkowe 
puchary, medale.  

Arkadiusz Rysiak, uczeń klasy szóstej 
Zespołu Szkół nr 1 reprezentował drużynę 
Huragany. Grał na pozycji obrońcy, czasami 
napastnika. Strzelił dwie bramki. - Zapadł 
mi w pamięci mecz, który graliśmy z prze-
ciwnikami trochę starszymi – opowiada. 
- Daliśmy jednak radę. Podczas rozgrywek 
zdecydowanie wyróżniał się Maciek Koseła. 

Turniej to świetny pomysł, dobra zabawa. 
Podczas turnieju przeprowadzone zo-

stały zajęcia z profilaktyki, bezpieczeństwa 
i udzielania pierwszej pomocy oraz pokaz 
sprzętu strażackiego i policyjnego. Orga-
nizatorzy dziękują sponsorom, Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, która w 90 proc. sfinansowała 
rozgrywki, Komendzie Powiatowej Policji, 
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej, Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej.

Do turnieju przystąpiło 26 zawodników. 
Nad przebiegiem czuwali: Tomasz Skrzyp-
czak-sędzia główny, Andrzej Skrzypczak i 
Andrzej Wójcik- sędziowie rundowi.

- Nauka gry w szachy sprzyja wszech-
stronnemu rozwojowi – podkreślali sędzio-
wie. - Szachy pomagają lepiej się uczyć, to 
swoista dyscyplina umysłu. Dla dzieci i mło-

W kawiarni „Gwarek” odbył się „Wakacyjny Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Opatów”. Była to pierwsza edycja, którą Opatowski Ośrodek Kultury 
zorganizował wspólnie z Klubem Szachowym „Debiut” z Ostrowca Świętokrzyskiego.

dzieży jest odkrywaniem własnych słabości i 
pokonywaniem ich podczas gry, myśleniem 
i analizowaniem oraz podejmowaniem decy-
zji pod presją czasu. Młodzi mogą oderwać 
się od środków masowego przekazu, które 
niszczą wyobraźnię. 

W kategorii młodzików do lat 10 pierw-
sze miejsce zdobyła Sandra Papierz, drugie 

- Julia Giemza, trzecie - Sara Wichura, w 
kategorii juniorów do lat 18 – odpowiednio 
Zuzanna Rokoszna, Filip Oparowski, Oliwia 
Plaskota, w kategorii seniorów – Tadeusz 
Kieres, Adam Choina, Grzegorz Szuber. 

Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplo-
my oraz upominki ufundowane przez Okrę-
gową Spółdzielnię Mleczarską w Opatowie, 
zestawy krówki opatowskiej. Zwycięzcom 
wręczono także puchary ufundowane przez 
Urząd Miasta i Gminy w Opatowie. Na za-
kończenie sędziom podziękowała dyrektor 
OOK Dorota Jopek, która zaprosiła na ko-
lejne zmagania za rok. 
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Z TAŃCEM ZA PAN BRAT

MISTRZOWIE 
PALETY

kultura

W Opatowskim Ośrodku Kultury podczas akcji „Lato 2016” odbyły się warsztaty 
taneczne z Dorotą Krzysztofik i Adamem Berkowiczem. Uczestniczyli w nich uczniowie 
sekcji tanecznej i wszyscy chętni. 

Zajęcia warsztatowe obejmowały lekcje 
tańca towarzyskiego i współczesnego w

poszczególnych grupach wiekowych. 
Trwały od 27 czerwca do 1 lipca, w go-
dzinach od 9 do 18. W warsztatach wzię-
ło udział niemal 40 uczestników. Zajęcia 

z tańca współczesnego prowadziła Doro-
ta Krzysztofik, dyplomowany pedagog i 
instruktor tańca, która jako wieloletnia 
tancerka odnosiła sukcesy podczas ogólno-
polskich turniejów tanecznych, Mistrzostw 
Polski, Europy i świata. Jest kilkakrotną Mi-

strzynią Polski oraz finalistką Mistrzostw 
Europy.

Taniec Towarzyski prowadził Adam 
Berkowicz, sędzia I kategorii Polskiego 
Towarzystwa Tanecznego, sędzia World 
Dance Sport Federation, dyplomowany na-

uczyciel tańca Królewskiego Towarzystwa 
Nauczycieli Tańca w Anglii.

Podczas uroczystego zakończenia 
warsztatów uczestnicy otrzymali dyplomy, 
które wręczyła Małgorzata Stankowska- 
Kolasińska z Urzędu Miasta i Gminy. 

W kawiarni „Gwarek” OOK odbył 
się wernisaż wystawy pokonkursowej 
„Opatów twoimi oczami” połączony z 
ogłoszeniem wyników konkursu, wrę-
czeniem statuetek, pamiątkowych dy-
plomów, drobnych upominków i nagród. 

Prace zostały ocenione w kategoriach 
wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI, gimna-
zjum, szkoła średnia, osoby dorosłe. Na 
konkurs wpłynęły prace indywidualne 
oraz prace zbiorowe wykonane w różno-

rodnych technikach, min. pastel sucha 
i olejna, kredka, akwarela. Za najlepsze 
prace jury przyznało Złotą Paletę, Srebr-
ną Paletę i Brązową Paletę.

Złotą Paletę zdobyli: Joanna Bełczow-
ska, Gabrysia Kruczkowska, Paulina An-
dzel, Zosia Kapsa, Paulina Zygadło, Leon 
Zygadło, Genowefa Pompa, Tomasz Ja-
kubowski, Alojzy Dziubiński, Monika 
Sajda, Krzysztof Nowicki, Ewelina Jaku-
bowska, Maria Szeląg, Jan Dragan, Jan 
Szemraj. Srebrną Paletę - Krzysztof Ko-
złowski, Teodora Kozłowska, Andrzej 
Kaczor, Wioletta Januszewska, Marysia 
Staciwa, Zosia Skórska, Zosia Mrozow-
ska,

Wiktoria Gumińska, Alojzy Dziubiń-
ski, Tomasz Jakubowski. Brązową Paletę 
- Antonina Pompa, Edyta Drozdowska, 
Zbigniew Ostrowski, Aleksandra Wicha, 
Lena Jeżewska, Marcel Maziarz.

Wakacyjny konkurs plastyczny adre-
sowany był do wszystkich chętnych. Pra-
ce oceniała komisja artystyczna - Beata 
Piątek, Renata Zybała (OOK), Jarosław 
Czub (UMiG Opatów). 

Konkurs zorganizowali: Urząd Mia-
sta i Gminy, Opatowski Ośrodek Kul-
tury. Sponsorami konkursu byli: Hotel 
„Miodowy Młyn” oraz PTTK Oddział w 
Opatowie.
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LATO W MIEŚCIE

BEZPIECZNE WAKACJE

kultura

Od 4 do 15 lipca odbywały się za-
jęcia artystyczno-rekreacyjne „Lato 
w mieście 2016”, które zorganizował 
Opatowski Ośrodek Kultury, Urząd Mia-
sta i Gminy w Opatowie w partnerstwie 
z Komendą Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej, Komendą Powiatową 
Policji. 

Uczestnicy zajęć tworzyli grupy i 
podczas wspólnych zabaw rywalizowali 
o punkty. Byli także nagradzani za zacho-
wanie, utrzymywanie porządku, koleżeń-
skość. 

Pod okiem instruktorów, Romana 
Dulnego i Beaty Piątek, dzieci świetnie 
się bawiły. Recytowały wiersze, ćwiczyły 
łamańce językowe, taniec, wykonywały 
wiele ciekawych prac plastycznych róż-
nymi technikami. Niektórzy uczestnicy 
wzięli udział w konkursie plastycznym 
„Opatów twoimi oczami”. Zrobili też 
pięknie ozdobioną planszę z hasłem 
„Lato 2016”. 

13 lipca dzieci uczestniczyły w poka-
zie sprzętu strażackiego, przybyli bowiem 
do nich przedstawiciele Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej, Mar-
cin Gad i Sebastian Bryk. 

Następnego dnia z wizytą do kawiarni 
„Gwarek” przyszedł dzielnicowy Krzysz-
tof Pietrzyk, który przeprowadził roz-
mowę na tematy związane z bezpieczeń-

stwem podczas wakacji. 
Dużą atrakcją dla dzieci 
było nagranie dżingla w 
Radiu Opatów.

15 lipca odbyło się 
uroczyste zakończenie za-
jęć. Dzieci przygotowały 
program artystyczny dla 
rodziców i najbliższych 
osób oraz zaproszonych 
gości. Publiczność mogła 
podziwiać: taniec, recyta-
cję, śpiew, a nawet pokazy 
akrobacji. Sekretarz gminy 
Barbara Kłosińska i kierownik Ośrodka Po-
mocy Społecznej Elżbieta Chodorek wrę-
czyły uczestnikom pamiątkowe dyplomy. 

Zajęcia artystyczno-rekreacyjne „Lato 
w mieście” dofinansowała Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W amfiteatrze Opatowskiego 
Ośrodka Kultury odbył się piknik 
„Bezpieczne Wakacje”. Organizatorzy 
przygotowali wiele atrakcji dla jego 
uczestników.

Instruktorzy OOK zorganizowali za-
bawy animacyjne z chustą, uczyli skręcać 
zwierzątka, kwiaty i miecze z balonów, 
malowali twarze. Nie zabrakło chętnych 
do przeciągania liny. Sekcyjny Piotr Gad 
i aspirant Łukasz Masternak z KPP Stra-
ży Pożarnej w Opatowie zaprezentowali 
sprzęt strażacki i omówili jego działanie. 
Dzieci mogły wsiąść do samochodu stra-
żackiego, ugasić zainscenizowany pożar 
i przymierzyć kombinezon strażacki. 
Młodszy aspirant Krzysztof Pietrzyk, 
dzielnicowy gminy Opatów oraz młod-
szy aspirant Radosław Kaptur, dzielni-
cowy gminy Sadowie, pokazali dzieciom 
sprzęt policyjny. Najmłodsi mogli też 
ubrać się w strój policjanta i wsiąść do 
radiowozu. 

Na zakończenie pikniku w amfiteatrze 
OOK wystąpił zespół AVART działający 
od 2012 roku przy Niepublicznej Szkole 

Muzycznej I stopnia im. Ignacego Krzy-
żanowskiego w Opatowie. Jest to mło-
dzieżowa formacja, która z powodzeniem 
koncertuje na wielu scenach województwa 
świętokrzyskiego, także obok znanych i 
cenionych artystów. Mimo zaledwie czte-
rech lat działalności, zespół może już po-
chwalić się osią-
gnięciami, np. 
podczas ostatnie-
go Konkursu Ko-
lęd i Pastorałek w 
Opatowie zajął I 
miejsce. AVART 
wystąpił w skła-
dzie: Wiktoria 
Seweryńska- wo-
kal, Piotr Jędrze-
j e w s k i - g i t a r a , 
Jakub Kapsa- kla-
wisze, Cyprian 
Opala-gitara ba-
sowa i Jakub An-
dzel-perkusja. 

Organizatorami imprezy byli: Opa-
towski Ośrodek Kultury, Burmistrz 
Miasta i Gminy, Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, 
Komenda Powiatowa Państwowej Stra-
ży Pożarnej oraz Komenda Powiatowej 
Policji.
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Po wojnie w 1946 r. pani Stanisława założyła 8 drużyn żeń-
skich. W Zochcinie i Iwaniskach były mniejsze drużyny po około 
20 osób, w liceum - 60. - Kontrolowałam drużynowych – opowia-
da o tamtych czasach. – To było moje przekleństwo, bo utrudniło 
mi późniejsze lata. Zresztą od razu nie było mi łatwo, bo nie dzia-
łałam w ZMP. Na dodatek mój ojciec prowadził prywatną piekar-
nię. Nie dostałam się przez to na studia. Do dzisiaj mam uraz do 
tamtego okresu. 

Ojciec pani Stanisławy pochodził z Sandomierza, mama z Ko-
przywnicy. Ślub wzięli w latach 20. Najpierw mieszkali w Sando-
mierzu, potem w Puławach, w 1926 r. przenieśli się do Opatowa. 
- Tata był piekarzem – wspomina. - Prowadził piekarnię najpierw 
pod numerem Rynek 28, gdzie obecnie jest fontanna, w głębi w 
podwórku. Sklep miał tam, gdzie obecnie jest stara poczta, zegar-
mistrz. W 1946 r. rodzice kupili od rodziny żydowskiej budynek, 
gdzie obecnie mieszkam. Na dole urządził piekarnię, którą pro-
wadził od 1947 r. do1950 r., gdy został aresztowany. 

Fot. 1 – 1 maja 1945 r. w rynku ze sztandarem, który pani 
Stanisława odkopywała z prof. Władysławem Czerskim. Od mar-
ca 1945 r. była uczennicą czwartej klasy gimnazjum w Opatowie. 
Wychowawcą klasy był prof. Władysław Czerski, który między 
innymi organizował prace porządkowe przy odgruzowywaniu 
zburzonej przez Niemców sali gimnastycznej. - Znał miejsce 
ukrycia w 1939 r. sztandaru Gimnazjum i Liceum w Opatowie – 
opowiada Stanisława Filarowska. - Dowiedziałam się o tym, gdy 
przed 1 maja 1945 r. szkoła przygotowywała się do pierwszego po 
wojnie wystąpienia. Profesor pokazał mi miejsce w odgruzowy-
wanej sali gimnastycznej od strony północno-zachodniej. Po usu-
nięciu przez nas gruzu, niezbyt głęboko znajdowała się drewniana 
skrzynka zamykana na dwa haczyki. Otworzyliśmy ją, w środku 
znajdował się sztandar, biało-czerwone szarfy i białe rękawiczki. 
Sztandar i szarfy były w dobrym stanie, rękawiczki miały na pal-
cach pleśń. 

Od lewej strony w poczcie sztandarowym - Halina Ocepa, ko-
lega z pierwszej licealnej z Przeuszyna, chorąży NN, jedyny chło-
piec na placu w garniturze, przeniósł się potem do innej szkoły 
oraz Stanisława Kwiatkowska. W późniejszych uroczystościach 
sztandar niósł Mieczysław Wójtowicz, późniejszy prof. Akademii 
Medycznej w Poznaniu. Naokoło wojsko z karabinami. 

Fot. 2 – Maturzyści z 1947 r. z profesorami: pierwszy rząd od 
lewej strony - prof. Franciszek Mendyk, NN - wykładowca języka 
francuskiego, Władysław Czerski, przedstawiciel kuratorium pan 
Laskoś, dyrektor Edward Bondera, prof. Irena Kosyder, ksiądz 
Józef Dziadowicz, drugi rząd - przewodniczący Komitetu Rodzi-
cielskiego pan Zapalski, ksiądz Suligowski, prof. Micor, Stefan 
Magierowski, Zofia Bańcer, Halina Szarzyńska, nauczyciel gim-
nastyki Romek, uczniowie, jeszcze raz drugi rząd - Maria Krza-
kowska, Adela Mazur, trzeci rząd – Zygmunt Koszarski, Zdzisław 
Kocznur, Alojzy Pobrotyn, Danuta Plebanek, Stanisława Kwiat-
kowska czwarty rząd: Józef Grzyb, Jan Stańczak, Zdzisław Ołu-
biec. 

Fot. 3 - z 1928 r. – siedzi Władysława Kwiatkowska z domu 
Materkowska, mama pani Stanisławy sześć lat młodsza od męża. 

 Mama pani Stanisławy urodziła się w 1897 r. w Ko-
przywnicy, zmarła w 1977 r. w Opatowie. Z tyłu kuzynka, ciocia 
Jasia, Stanisława, urodzona w 1927 r. 

Fot. 4 – Zdjęcie wykonane w 1947 r., pani Stanisława z mę-
żem Dionizym Filarowskim, ur. w Zbarażu w 1919 r. w mundurze 
oficerskim straży pożarnej. Przyjechał do Opatowa, gdyż został 
skierowany tutaj po ukończeniu pożarniczej szkoły oficerskiej w 
Warszawie. - Poznaliśmy się w czasie wojny, w 1943 r. na łyżwach, 
na zamarzniętych stawach przy klasztorze Ojców Bernardynów – 
pamięta pani Stanisława. 

„Dionizy Filarowski to człowiek zasłużony dla lokalnej spo-
łeczności, żołnierz Armii Krajowej, uczestniczył w akcji „Burza”. 
W czasie pożarów w 1944 r. ratował z poświęceniem dobytek 
mieszkańców, pracował jako zastępca komendanta powiatowego 
straży pożarnej i instruktor OSP Opatów wykazując dużo wie-
dzy i znajomości spraw pożarniczych z pożytkiem dla tutejszych 
oddziałów straży pożarnej i społeczeństwa.” Tak o Dionizym Fi-
larowskim napisał doktor Jan Gliński, prezes oddziału powiato-
wego OSP. 

Fot. 5 – Wykonana 7 lipca 1957 r., kardynał prymas Polski 
Stefan Wyszyński w Opatowie na tle budynku naprzeciw wejścia 
do kolegiaty. - Ksiądz patrzy na klęczące dziecko, moją córkę Mał-
gorzatę urodzoną w 1949 r. i moją mamę w żałobie po śmierci 
ojca, który zmarł w 1957 r. – opisuje zdjęcie pani Stanisława. 

Fot. 6 – Zdjęcie przedstawia członków Cechu Rzemiosł 
Różnych w Opatowie z lat 30. Edward Kwiatkowski, ojciec pani 
Stanisławy, szósty od lewej w kapeluszu, po lewej stronie sztan-
daru, piąta od lewej strony, na dole w pierwszym rzędzie siedzi 
pani Władysława Bocheńska. Władysław Bielec na schodach, w 
czapce, Bąk przy pierwszym sztandarze z lewej strony, pan Matu-
szewski. Dalej na zdjęciu są: Stanisław Rogala, Jan Królikowski, 
Kocznur, Ferens, siedzi Ledóchowski. 

Fot. 7 – Klasa IV gimnazjum, Opatów 1945 r. Pani Stanisława 
w drugim rzędzie w środku, czwarta od lewej, po lewej stronie 
Maria Krzakowska, po prawej Halina Ocepa. - To moje najlepsze 
koleżanki – wspomina. - Halina do tej pory jest moją najbliższą 
przyjaciółką. Maria nie żyje. Jest jeszcze Danuta Plebanek, Miro-
sława Piasecka. Stoją od lewej: między innymi Mirosława Kordas, 
Ninka Benitówna. W środku w białej koszuli z krawatem – wy-
chowawca klasy, prof. Władysław Czerski. 

Fot. 8 – Szkoła Handlowa 1941 r., najniżej jest pani Stani-
sława, w białej bluzce w warkoczach Halina Jadczyk, koleżanki o 
imionach – Maryla, Hanka, przeważnie poznanianki, które przy-
były do Opatowa. 

Fot. 9 - Halina Ocepa podpisała: Moi rodzice, Wanda i Józef 
Ocepowie, Opatów, Rynek, wiosna lub jesień 1945 r. 

Fot. 10 – Rzut na getto. Ulica Wąska w Opatowie w okresie 
okupacji. Zdjęcie wykonane z okna Ocepów, którzy mieszkali na-
przeciw kolegiaty, na pierwszym piętrze. 

Fot.11 – Opatów, komisja poborowa, 1938 r, pierwszy od 
prawej siedzi lekarz powiatowy Józef Ocepa, w środku pomiędzy 
oficerami wicestarosta Marusiński. 

Fot. 12 – Budynek starostwa ze zniszczonym dachem podczas 
działań wojennych, styczeń 1945 r. 

Fot. 13 – Opatów 1943 r., tak zwane podwody, z mieszkania 
Ocepów, rzut na Rynek. 

Fot. 14 – Burmistrz Stanisław Kulak, z tyłu na ścianie portret 
generalnego gubernatora Franka, obok pani Wronowa, 

Fot. 15 – Burmistrz Stanisław Kulak i pracownicy magistratu. 
Fot. 16 - Kolegiata od strony ulicy Kościuszki, dawny most, 

zdjęcie z czasów okupacji. 
Fot. 17 – Pierwsze dożynki po wojnie, Rynek 1945 r.
Fot. 18 - Na następnym zdjęciu z dożynek są władze powiatu, 

obok wieńca dożynkowego z prawej strony lekarz Józef Ocepa.
Fot. 19 – Ojciec pani Stanisławy, Edward Kwiatkowski z 

żoną i dziećmi, 1932 r. Brat Henryk ur. 1929 r., geodeta, obecnie 
mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego. Edward Kwiatkowski 
(1891-1957), żołnierz I Korpusu Polskiego Józefa Dowbora-Mu-
śnickiego. Brał udział w wojnie 1920 r. Odznaczony Krzyżem 
Niepodległości w latach 30. 

Fot. 20 – Pożar mydlarni jednego z najbogatszych mieszkań-
ców Opatowa, Mandelbauma, sierpień 1944 r. z widokiem na ko-
legiatę. Widoczny duży fragment rynku z kocimi łbami. 
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Z albumu rodziny piekarza 

Stanisława Filarowska z domu Kwiatkowska jest harcerką. 4 
października 1937 r. wstąpiła do Związku Harcerstwa Polskiego, 
a 3 maja 1939 r., jako 10-letnia dziewczynka, złożyła przyrzecze-
nie, które przyjęła od niej hufcowa Wacława Forowicz. 
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