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kolegiacie pw. św. Marcina – pisał J. Iwaszkiewicz. Miasto 
i dziś zachwyca turystów bogatą historią i nieuchwytnym 
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handlowe, dziś miasto leży na innych, równie ciekawych 
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Krainą iście słowiańską od samego 
początku będzie obręb terytorium, 

na którego jednym końcu leży 
miasto Opatów, na drugim miasteczko 

Przedbórz (…). 
Jest to leśny kraj przegrodzony trzema 

równoległymi łańcuchami wzgórz 
i wyniosłości świętokrzyskich.

Stefan Żeromski, Snobizm i postęp
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Zaproszenie do Opatowa
Opatów zadziwia niezwykle bogatą historią oraz nieuchwytnym czarem malow-

niczych zaułków i uliczek. Dawne czasy pozostawiły po sobie wiele pamiątek: nad 
miastem rozłożonym w dolinie nad rzeką Opatówką góruje wspaniała kolegiata 
pw. św. Marcina – jeden z najcenniejszych zabytków architektury romańskiej 
w Polsce, nieopodal przyciąga wzrok potężna Brama Warszawska i pozostałości 
murów obronnych, a niezwykły spacer można odbyć... pod miastem – korytarzami 
Podziemnej Trasy Turystycznej. Jednak nie wszystko, co ciekawe w Opatowie, 
da się zobaczyć. Stare kamieniczki skrywają niejeden sekret, a o porywającej 
przeszłości niektórych miejsc opowiedzieć mogą mieszkańcy miasta – dumni 
ze swojej małej ojczyzny. Z takich opowieści wyłania się chmurny obraz dni 
powstania styczniowego, które pozostawiło tu wiele śladów, barwny świat 
nieistniejącej już opatowskiej gminy żydowskiej czy też konny orszak rycerzy na 
czele z dawnym właścicielem miasta – Krzysztofem Szydłowieckim. 

Przemierzając okolice Opatowa, można również natknąć się na niezwykłe 
miejsca: oto tętniący niegdyś życiem zamek w Tudorowie, zabytkowy kościół 
w Ptkanowie – jedyna pozostałość po dawnej wsi, Karwów – rodzinna ziemia 
mistrza Wincentego Kadłubka, parki podworskie, tak charakterystyczne dla 
opatowskiego krajobrazu, zielona, pełna rzadkich ziół i zwierząt dolina Opatówki 
– to zaledwie kilka spośród wielu atrakcji tego terenu. 

Przez Opatów i jego okolice przebiegały niegdyś ważne szlaki handlowe, walnie 
przyczyniające się do rozwoju i wzbogacenia miasta. Jednak nie samą historią żyje 
to miejsce: dziś przez Opatów przebiegają równie ciekawe trakty, łączące regiony 
atrakcyjne przyrodniczo i turystycznie, wspierające ekoturystykę oraz promujące 
zdrowy styl życia. Rozwojowi miasta sprzyjają także ciekawe inicjatywy lokalne 
i imprezy, np. doroczny Jarmark Opatowski, znany już w całej Polsce. Wraz 
z kilkoma innymi miejscowościami o podobnym profilu historyczno-zabytkowym 
Opatów tworzy rzadkiej urody kompleks turystyczno-krajoznawczy. 

Serdecznie zapraszamy do spaceru po tym niezwykłym mieście.

O przewodniku
Celem przewodnika Opatów. Miasto na Bursztynowym Szlaku – podobnie 

jak i innych pozycji z serii „Polska Turystyczna” – jest przybliżenie wybranego 
zakątka Polski jak najszerszemu gronu turystów.

Książka składa się z pięciu rozdziałów tworzących małe kompendium wiedzy 
turystyczno-historycznej o Opatowie. Pierwszy z nich zawiera praktyczne 
wskazówki dotyczące dojazdu, opisy atrakcji szczególnie godnych polecenia, 
adresy punktów informacji turystycznej. 

Następny rozdział to część krajoznawcza przewodnika. Umieszczono 
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tu informacje geograficzne o mieście i jego okolicach, a także szczególnie 
solidnie przygotowany szkic historyczny. W tej części zawarto także informacje 
o współczesności miasta i gminy Opatów oraz zbiór legend i wybór utworów 
literackich poświęconych miastu z Bursztynowego Szlaku.

Trzeci rozdział zawiera informacje praktyczne dotyczące noclegów, wyżywie-
nia, oferty kulturalnej itp. Tu także umieszczono przydatne każdemu turyście 
dane teleadresowe: aptek, banków czy sklepików z pamiątkami.

Kolejna część przewodnika – rozdziały czwarty i piąty – to propozycje tras 
zwiedzania miasta i okolic. Znajdą tu coś dla siebie zarówno miłośnicy spacerów 
wśród zabytkowych budynków, jak i amatorzy dłuższych pieszych wędrówek 
i wypraw rowerowych. 

Treść książki uzupełniają grafiki, archiwalne i współczesne zdjęcia, schematy 
oraz mapki ułatwiające zwiedzanie opisanych okolic.
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1ROZDZIAŁ I 
DOJAZD I INFORMACJA TURYSTYCZNA

DOJAZD

Miasto i gmina Opatów położone 
są w północno-wschodniej części 
województwa świętokrzyskiego.

Teren gminy przecinają dwie główne 
trasy: Radom – Rzeszów (droga 
krajowa nr 9, międzynarodowa E-371) 
i Kielce – Kraśnik (droga krajowa nr 
74). Opatów dzieli od Kielc odległość 
60 km, od Krakowa – 164 km, od 
Lublina – 114 km, od Ostrowca Świę-
tokrzyskiego – 18 km, od Sandomierza 
34 km, od Warszawy – 182 km. 

Podróż samochodem
Ze stolicy województwa świętokrzy-

skiego, Kielc, do Opatowa dotrzemy 
drogą krajową nr 74 w kierunku 

Kraśnika i Zamościa, z Lublina – drogą 
krajową nr 19 do Kraśnika, a od Kra-
śnika do Opatowa nr 74, z Warszawy 
– drogą krajową nr 7 do Radomia, 
a następnie nr 9 (droga międzynaro-
dowa nr E-371) w kierunku Rzeszowa, 
z Sandomierza – do Lipnika drogą 
krajową nr 77, a następnie nr 9 w kie-
runku Radomia, z Krakowa możemy 
dojechać do Opatowa przez Kielce 
drogą krajową nr 7 i dalej z Kielc drogą 
krajową nr 74 w kierunku Kraśnika 
i Zamościa bądź przez Solec-Zdrój, 
Stopnicę i Staszów.

Podróż pociągiem
Opatów nie ma połączenia kole-

jowego. Najbliższe stacje kolejowe 
znajdują się w Kielcach, Ostrowcu 
Świętokrzyskim, Skarżysku-Kamien-
nej i Sandomierzu. Po dojechaniu 
pociągiem do tych miejscowości moż-
na udać się do Opatowa, korzystając 
z dobrych, bezpośrednich połączeń 
autobusowych.

Podróż autobusem
Opatów ma bezpośrednie pospieszne 

połączenia autobusowe z Warszawą, 
Krakowem, Wrocławiem, Częstocho-
wą, Katowicami, Kielcami, Lublinem, 
Łodzią, Rzeszowem, Przemyślem, 
Rymanowem-Zdrojem, Mielcem, Stalo-
wą Wolą, Ostrowcem Świętokrzyskim. 
Teren gminy Opatów obsługiwany jest 
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przez Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej z Ostrowca Święto-
krzyskiego.

Dworzec PKS znajduje się przy ulicy 
Sienkiewicza 19, tel.: 15 868 22 27.

Podróż rowerem 
Z Sandomierza do Opatowa możemy 

dojechać żółtym szlakiem rowerowym 
„Doliną Opatówki”, niebieskim szla-
kiem rowerowym z zamku Krzyżtopór 
w Ujeździe (zob. s. 53) oraz Szlakiem 
Architektury Obronnej (zob. s. 56) 
i Transwojewódzkim Szlakiem Ro-
werowym Berlin – Lwów (zob. s. 57).

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Opatów wraz z kilkoma innymi miej-
scami o podobnym profilu historyczno-
-zabytkowym (Sandomierz – 34 km, 
Ujazd – 15 km, Klimontów – 20 km, 
Święty Krzyż – 24 km, Nowa 
Słupia – 27 km, Krzemionki Opa-
towskie – 25 km, Bałtów – 33 km, 
Kurozwęki – 45 km) stanowi kompleks 
turystyczno-krajoznawczy. 

Bogata i ciekawa historia miasta 
i okolic pozostawiła po sobie wiele 
cennych zabytków kultury materialnej, 
które warto zobaczyć. Są to m.in.: 
pozostałości murów obronnych wraz 
z Bramą Warszawską fundacji kanclerza 
Krzysztofa Szydłowieckiego, zbudo-
waną w latach 1520–30 (zob. s. 39); 

kościół kolegiacki pw. św. Marcina 
z XII w., jeden z najcenniejszych zabyt-
ków architektury romańskiej w Polsce 
(zob. s. 39); klasztor oo. Bernardynów 
z barokowym kościołem i z ciekawymi 
rzeźbami rokokowymi (zob. s. 46); dom 
z podcieniami, obecnie ratusz miejski, 
z XVI w. (zob. s. 44); Podziemna Trasa 
Turystyczna o długości 500 m, powstała 
na bazie XV- i XVI-wiecznych piwnic 
kupieckich, udostępniona do zwiedzania 
w 1984 r. (zob. s. 42). Atrakcyjność 
turystyczną podnosi usytuowanie gminy 
i miasta w pobliżu Gór Świętokrzyskich. 

INFORMACJA TURYSTYCZNA

Informacji turystycznej udziela Urząd 
Miasta i Gminy Opatów, ul. Plac 
Obrońców Pokoju 34, tel. centrala: 15 
868 13 00, wew. 313, tel./faks: 15 868 
46 47, Podziemna Trasa Turystyczna, 
ul. Plac Obrońców Pokoju 18, tel. 506 
789 486, a także recepcja hotelu Miodo-
wy Młyn, ul. Legionów 3, tel. 15 831 00 
50, 533 355 393, Biuro Obsługi Ruchu 
Turystycznego PTTK Opatów, ul. gen. 
„Grota” Roweckiego 8, tel. 15 868 
27 78, 519 368 913, Dom Muzealny, 
ul. Szpitalna 4 A, tel. 507 737 750.

Informacji udziela również prze-
wodnik przy kolegiacie pw. św. Mar-
cina w godzinach zwiedzania kościoła, 
tj. pn.–pt. 9.00–17.00, sb. 10.00–17.00, 
nd. 13.00–16.00.
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2ROZDZIAŁ II 
CZĘŚĆ KRAJOZNAWCZA

CHARAKTERYSTYKA 
GEOGRAFICZNA

Położenie
Gmina Opatów położona jest 

w obrębie dwóch jednostek Wyżyny 
Kielecko-Sandomierskiej: mezoregionu 
Wyżyny Sandomierskiej (Opatowskiej) 
i mezoregionu Gór Świętokrzyskich. 
Granica przebiega od Jałowęs przez 
Jurkowice, Kochów, Kobylany. Mezo-
region Gór Świętokrzyskich obejmuje 

mały zachodni fragment terenu gminy, 
gdzie bezwzględne wysokości zawiera-
ją się w granicach 240–330 m. W nie-
wielkiej odległości od Opatowa, po jego 
południowo-zachodniej stronie, ciągną 
się dwa pasma Gór Świętokrzyskich: 
Jeleniowskie i Wygiełzowskie.

Administracyjnie gmina Opatów 
należy od 1999 r. do województwa 
świętokrzyskiego. W Opatowie mają 
siedzibę władze powiatu opatowskiego. 
Gmina Opatów graniczy z gminami: 
Sadowie, Ćmielów, Wojciechowice, 
Lipnik, Iwaniska i Baćkowice.

Budowa geologiczna
Starsze podłoże zbudowane jest 

z utworów masywu paleozoicznego 
Gór Świętokrzyskich i permsko-
-mezozoicznej osłony jego obrzeża. 
Granicę tych jednostek stanowi dolina 
Opatówki, obszar na południe od 
niej to masyw paleozoiczny, a część 
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Gmina Opatów w liczbach

Sołectwa – 28: Adamów, Balbinów, Brzezie, 
Czerników Karski, Czerników Opatowski, 
Gojców, Jagnin, Jałowęsy, Jurkowice, Karwów, 
Kobylany, Kobylanki, Kochów, Kornacice, Li-
powa, Marcinkowice, Nikisiałka Duża, Niki-
siałka Mała, Oficjałów, Okalina-Kolonia, Oka-
lina, Podole, Rosochy, Strzyżowice, Tomaszów, 
Tudorów, Wąworków, Zochcinek.

Obszar: 113,39 km2, z czego na miasto przy-
pada 9,36 km2.

Liczba ludności: 11 143 mieszkańców gminy, 
w tym 6113 w mieście Opatów.

Wskaźnik gęstości zaludnienia: w  mie-
ście wynosi 653,1 os./km2, a  w  gminie 
– 98,2 os./km2.

Liczba gospodarstw rolnych na terenie 
gminy (ogółem): 1130. Użytki rolne zajmują 
10 317 ha, co stanowi ok. 90% powierzch-
ni gminy.

(wg Rocznika Statystycznego Województwa 
Świętokrzyskiego i danych UMiG Opatów)
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północną budują osady triasu, jury 
i kredy (osłona mezozoiczna). Osłonę 
mezozoiczną masywu paleozoicz-
nego stanowią utwory triasu i jury, 
które moż na zobaczyć w Ptkanowie. 
Największy obszar zajmuje jednak 
wysoczyzna lessowa. Budują ją pyły 
i gli ny pylaste, lokalnie z wkładkami 
piasku i gliny. Grubość pokrywy 
lessowej wynosi od kilku do bli sko 
20 m. Poza tymi niewielkimi płatami 
występują deluwia lessowe (lessy 
na wtórnym złożu), piaski i żwiry 
tarasów rzecznych, utwory perygla-
cjalne oraz najmłodsze holoceńskie, 
martwica wapienna, torfy, piaski, 
namuły i mady rzeczne.

Walory krajobrazowe
Na zasadniczej części obszaru 

gminy, na której występują lessy, 
zobaczymy malowniczy krajobraz 
utworzony przez liczne formy ero-
zyjne w postaci wąwozów, jarów, 
parowów. Rzeka Opatówka oraz sieć 
jej dopływów, jak również dopływów 
Koprzywianki i Kamiennej, meandru-
jąc, tworzą doliny wcięte w podłoże. 
Walory naturalne oraz liczne zabytki 
kultury materialnej – skupiające się 
głównie w Opatowie – sprawiają, 
iż teren gminy można zaliczyć do 
obszarów atrakcyjnych krajobrazowo 
i turystycznie.

Szata roślinna
W gminie Opatów lasy zajmują 

tylko 255 ha, co stanowi zaled-
wie 2,2% jej powierzchni. Większa 

część terenów leśnych znajduje się 
w rejonie Wymysłowa, na południu 
gminy, gdzie występuje 50-letni las 
z przewagą sosny na siedliskach boru 
mieszanego.

Mniejszą powierzchnię zajmuje las 
topolowy w rejonie Nikisiałki Dużej 
i brzozowy, porastający wąwozy i pa-
rowy w okolicy Nikisiałki Małej. Lasy 
państwowe podlegają Nadleśnictwu 
Staszów, które nimi zarządza. 

Poza nielicznymi lasami wystę-
pują zadrzewienia wokół zabudowy, 
wzdłuż dróg oraz skupiska starodrzewu 
w formie parków podworskich o dużej 
wartości historycznej i przyrodniczej 
(w Nikisiałce Małej, Jałowęsach, 
Pobroszynie i Jagninie). Dotychczas 
nie podlegają ochronie prawnej cen-
ne parki historyczne w Oficjałowie 
(o powierzchni ok. 3 ha) i Zochcinku 
(o powierzchni ok. 5 ha) oraz obiekty 
o wartości średniej w Podolu (o po-
wierzchni ok. 4 ha) i Lipowej. Starod-
rzew ten to głównie lipy drobnolistne, 
kasztanowce, topole, graby, klony 
– okazy o charakterze pomnikowym.

Korzystną rolę odgrywają sady 
owocowe, które zastępują las. Naj-
większe kompleksy sadów występują 
w Lipowej, gdzie ich powierzchnia 
wynosi ponad 100 ha.

W granicach miasta Opatowa za-
drzewionych jest 6 ha. Najczęściej 
obserwuje się jawor, jarzębinę, jesion, 
orzech włoski, klon, lipy drobnolistną, 
wielkolistną, srebrzystą, wiąz szypuł-
kowy, kasztanowiec, modrzew, topole 
i wierzby.

Hydrologia
Na układ hydrologiczny gminy 

Opatów składa się siatka kilkudzie-
sięciu cieków z licznymi dopływami. 
Najważniejsze rzeki gminy, stanowiące 
zlewnię szeregu cieków, to: Opatówka, 
Łukawka i Kania. Miasto i gmina 
Opatów położone są w dorzeczu Wisły, 
w granicach zlewni Kamiennej, Opa-
tówki i Koprzywianki.

Klimat
Obszar ziemi opatowskiej pod 

względem klimatycznym nie jest jed-
nolity, znajduje się on w zasięgu dwóch 
dzielnic klimatycznych: radomskiej 
i sandomiersko-rzeszowskiej.

Dzielnica pierwsza, obejmująca 
wschodnią i środkową część obszaru, 
jest wyraźnie cieplejsza od terenów 
leżących na zachód od niej. 

Średnia ilość opadów na obszarze 
gminy wynosi rocznie do 565 mm, 
przy średniej regionu 670 mm, a więc 
wysokiej w skali kraju. Średnie roczne 
zachmurzenie na obszarze gminy 
utrzymuje się na poziomie przeciętnym 
dla kraju i wynosi (w skali 10-stop-
niowej) od 6,1 w Zdanowie do 6,9 
w Lipowej. W ciągu roku największe 
zachmurzenie obserwuje się w listopa-
dzie i grudniu, najmniejsze zaś w czerw-
cu i sierpniu. Wilgotność względna 
powietrza zbliżona jest do przeciętnej 

Zasoby przyrody objęte ochroną prawną

Na terenie gminy ochronę prawną (Ustawa o  ochronie przyrody z  dnia 16.10.1991 r. DzU 
nr 114) zastosowano dla 14 pomników przyrody żywej, znajdujących się w miejscowościach: 
Oficjałów – lipa szerokolistna (przy drodze Sandomierz – Opatów, obok kapliczki); Jałowęsy – 
wiąz szypułkowy (w parku podworskim), topola szara (w parku podworskim), kasztanowiec 
biały (w parku podworskim); Zochcinek – lipa drobnolistna (w parku podworskim), topola 
kanadyjska (w parku podworskim), lipa drobnolistna (w parku podworskim); Nikisiałka Mała 
– dereń jadalny (w parku podworskim), lipa drobnolistna (w parku podworskim); Brzezie – 
lipa drobnolistna (na terenie dawnego majątku podworskiego); Podole – kasztanowiec biały 
(w parku podworskim), świerk pospolity (w parku podworskim), lipa drobnolistna (w parku 
podworskim). Ochrona prawna obejmuje też jeden pomnik przyrody nieożywionej – wzgórze 
Czarci Kamień w Opatowie, położone przy drodze do Zochcinka.

Pomniki przyrody zostały utworzone na mocy Zarządzenia Wojewody Tarnobrzeskiego nr 6 z dnia 
28.06.1991 r. (Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego nr 9) i Zarządzenia nr 34/88 z dnia 30.12.1988 r.

Ponadto fragment północno-zachodniej granicy gminy stanowi granicę otuliny Jeleniowskiego 
Parku Krajobrazowego.

Rozporządzeniem nr 17/2002 Wojewody Świętokrzyskiego uznano za stanowisko dokumen-
tacyjne zespoły utworów geologicznych w Karwowie: odsłonięcie trzeciorzędowe detrytycz-
nych wapieni oraz powierzchnię wokół odsłonięcia wyznaczoną przez promień o długości 
2,5 m, odsłonięcie łupków kambryjskich o długości 15 m w skarpie drogi prowadzącej do 
Źródła Wincentego Kadłubka, stożek martwicowy przy ujściu wód źródlanych do główne-
go koryta potoku.
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2 dla obszaru Polski i wynosi średnio od 
81% (Zdanów) do 79% (Sandomierz). 
Najwilgotniejszymi miesiącami są luty, 
listopad i grudzień, a najbardziej suchy-
mi kwiecień i maj (71–73%). Natomiast 
średnia roczna temperatura wynosi 
7,3°C w Zdanowie i 7,4°C w Lipowej. 
Okres bez przymrozków to średnio 
ok. 172 dni.

HISTORIA MIASTA 
I GMINY OPATÓW

Pradzieje Opatowa
Ślady osadnictwa na terenie gminy 

Opatów sięgają już czasów określanych 
jako pradziejowe lub starożytne, a obej-
mujących okres schyłkowego paleolitu 
(ok. 12 000–10 000 p.n.e.) i mezolitu 
(ok. 10 000–4000/3500 p.n.e.). Zabytki 
z epoki kamienia odkryto na terenie 
niemal całej gminy.

Zasiedlaniu Wyżyny Sandomierskiej 
sprzyjały korzystne warunki naturalne, 
takie jak ciepły klimat, dobre zaopa-
trzenie w wodę i urodzajne gleby. 
Osadnictwo skupiało się w pobliżu 
rzek i mniejszych cieków, wzdłuż 
dolin i wąwozów, podczas gdy okolice 
działów wodnych wykorzystywano 
głównie pod pola uprawne, na ogół 
pozbawione siedlisk ludzkich. Większą 
aktywność osadniczą, związaną z roz-
powszechnieniem się typu gospodarki 
polegającej na produkcji żywności, 
nie zaś tylko na zbieractwie i myśli-
stwie, odnotowano w okresie neolitu 
(ok. 5400–2200/2100 p.n.e.).

Na terenie gminy odkryto także sze-
reg neolitycznych stanowisk archeolo-
gicznych, przypisywanych już konkret-
nym kulturom. Zlokalizowano m.in. 
osady z zabytkami charakterystyczny-
mi dla kultury ceramiki wstęgowej rytej 
(ok. 5400–5000/4700 p.n.e.) w pobliżu 
Opatowa, Jałowęs, Jurkowic, Kornacic, 
Podola i Wąworkowa. W okresie ok. 
4600–3300 p.n.e. w pobliżu Jurkowic, 
Opatowa i Wąworkowa zamieszkiwały 
grupy ludności zaliczane do cyklu 
kultur lendzielsko-polgarskich. Między 
innymi w związku z tymi stanowi-
skami archeolodzy wydzielili grupę 
opatowsko-samborzecką tej kultury, 
wyróżniającą się formą i sposobem 
zdobienia ceramiki (pucharków na 
nóżce i czarek z czarnym malowanym 
ornamentem). Taki typ ceramiki świad-
czy o związku jej twórców z grupami 
ludzkimi w środkowo-północnych 
Węgrzech. W okresie ok. 4100/3900–
3200/3000 p.n.e. liczne osady budowali 
na tym terenie przedstawiciele kultury 
pucharów lejkowatych. Jednocześnie 
z klasyczną fazą kultury pucharów 
lejkowatych rozwijała się kultura 
wołyńsko-lubelskiej ceramiki biało 
malowanej (ok. 3700–3300 p.n.e.; 
osady w Karwowie, Podolu i Tudoro-
wie). W okresie ok. 3000–2000 p.n.e. 
(młodszy eneolit) na terenach polskich 
dominowały grupy uprawiające różne 
typy półosiadłego pasterstwa, reprezen-
tujące kulturę amfor kulistych (groby 
w Opatowie, Jałowęsach, Kochowie 
i Wąworkowie, osady w Opatowie, 
Brzeziu, Podolu i Karwowie) oraz 

kulturę ceramiki sznurowej (groby 
w Opatowie i Jurkowicach, osady 
w Opato wie, Nikisiałce Małej i Dużej, 
Wąworkowie). W latach ok. 2300–1600 
p.n.e. zamyka się wczesny okres 
środkowoeuropejskiej epoki brązu.

Około 2000–1600 r. p.n.e. w rejo-
nie Kotliny Karpackiej dynamicznie 
rozwijała się produkcja wyrobów 
metalowych, co wiązało się z rozwojem  
społeczno-gospodarczym. Ważną rolę 
w tym procesie odgrywała kultura 
Otomanii (wschodnia Słowacja, pół-
nocno-wschodnie Węgry, zachodnia 
Rumunia), która dotarła również na 
ziemie południowo-wschodniej Polski. 
Przypuszczalnie jej ślady odkryto także 
w okolicach Tudorowa. Jest to o tyle 
istotne, że był to jeden z najwcześniej-
szych momentów, kiedy bezpośrednie 
oddziaływania rozwiniętych cywilizacji 
południowo- i wschodnioeuropejskich 
dotarły na ziemie polskie.

Cechy właściwe dla I okresu epoki 
brązu (kultury postsznurowe) mają 
znaleziska wiązane z osadami w Gojco-
wie, Jagninie, Karwowie, Kobylanach, 
Nikisiałce Małej, Strzyżowicach, 
Tudorowie i Wąworkowie. W II okresie 
epoki brązu rozwinęła się kultura 
trzciniecka (osady w pobliżu Opatowa, 
Czernikowa Karskiego i Opatowskie-
go, Kobylan i Kobylanek, Nikisiałki 
Małej, Podola, Strzyżowic, Tudorowa 
i Zochcinka; ok. 1700–1300 p.n.e.).

W okresie ok. 1300 r. – IV w. p.n.e. 
na ziemiach polskich dominowała 
kultura łużycka, która rozwinęła się 
w III–V okresie epoki brązu i istniała 

nadal we wczesnej epoce żelaza, 
kiedy powstała najbardziej znana 
osada obronna ludności kultury łużyc-
kiej w Biskupinie. Ślady łużyckiego 
osadnictwa na terenie gminy Opatów 
odnaleziono w Opatowie, Czernikowie 
Opatowskim i Karskim, Jałowęsach, 
Jurkowicach, Karwowie, Kobylanach 
i Kobylankach, Lipowej, Nikisiałce 
Małej i Dużej, Oficjałowie, Okalinie, 
Podolu, Rosochach, Tudorowie, Wą-
workowie i Zochcinku. W Kornacicach 
i Okalinie natrafiono ponadto na relikty 
cmentarzysk łużyckich.

W młodszym okresie przedrzymskim 
i w okresie wpływów rzymskich na 
terenach Polski rozwinęła się kultura 
przeworska (III/II w. p.n.e.–1. poł. 
V w. n.e.). Na terenie gminy zlokalizo-
wano relikty osad w Opatowie, Brzeziu, 
Jagninie, Jałowęsach, Jurkowicach, 
Karwowie, Kornacicach, Po dolu i Ro-
sochach. W Brzeziu i Nikisiałce Małej 
natrafiono ponadto na nieokreślone 
zabytki pochodzące z osad z okresu 
wpływów rzymskich.

Wczesne średniowiecze
W początkach I tysiąclecia naszej 

ery okolice Sandomierza i Opatowa 
intensywnie rozwijały się gospodar-
czo, o czym świadczą pozostałości 
ówczesnego osadnictwa. U progu 
VI stulecia pojawili się na tych te-
renach Słowianie. Ziemie sando-
mierska i lubelska były w tym czasie 
obszarami pogranicznymi dla dużych 
organizmów plemiennych, takich jak 
Lędzianie i Wiślanie, których terytoria 
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2 rozdzielał pas lasów staszowskich, czy 
wielkopolscy Polanie. Zamieszkiwały 
je mniejsze plemiona Sandomierzan 
i Lublinian. Była to najstarsza faza 
osadnictwa wszesnośrednio wiecznego, 
obejmującego pas długości 30 km 
na lewym brzegu Wisły, w rejonie 
najżyźniejszych gleb rolniczych, 
z Sandomierzem w centrum. Tym 
pasem biegła jedna z głównych dróg 
wczesno średniowiecznej Europy, 
łącząca Zachód arabski (Hiszpanię) 
przez Regensburg, Pragę i Kraków 
z Kijowem i dalej z Bagdadem na 
Wschodzie arabskim. W okolicach 
Opatowa zlokalizowano ślady osad-
nictwa z tego okresu w Czernikowie 
Opatowskim i Karskim oraz Podolu.

W 2. poł. IX w., gdy Wiślanie ulegli, 
jak się przypuszcza, Państwu Wiel-
komorawskiemu (potem – na pocz. 
X w. – państwu czeskich Przemyślidów), 
a Lędzianie borykali się z ekspan-
sją Rusi, tereny sandomierskie zajęli 

najprawdopodobniej twórcy państwa 
gnieźnieńskiego – Piastowie. Na ślady 
wczesnośredniowiecznych osad z okresu 
piastowskiego natrafiono w Opatowie, 
Czernikowie Opatowskim i Karskim, 
Gojcowie, Jagninie, Jałowęsach, Kocho-
wie, Korna cicach, Oficjałowie, Okalinie, 
Podolu, Strzyżowicach i Zochcinku. 
Znalezione tam zabytki archeologiczne 
są datowane w większości na XI, XII 
i następne wieki.

Wieki średnie
Opatów. Obok Sandomierza i Zawi-

chostu był on jednym z ważniejszych 
centrów osadniczych Sandomierszczyzny, 
położonym nad Opatówką, przy prze-
prawie i skrzyżowaniu ważnych dróg 
prowadzących z Rusi przez Zawichost 
do Wielkopolski i na Pomorze oraz 
z Mazowsza przez Radom, Iłżę do 
Sandomierza i dalej na Węgry. Korzystne 
położenie przyczyniło się do szybkiego 
rozwoju Opatowa.

Przyjmuje się, że najstarsza osada 
wczesnośredniowieczna znajdowała się 
na terenach wokół zespołu klasztornego 
Bernardynów, zwanych w średnio-
wiecznych źródłach Żmigrodem. Tą 
nazwą określa się obecnie cypel lessowy 
w pobliżu klasztoru, między ulicami 
Kościuszki, Klasztorną i Bernardyńską, 
lub całą lewobrzeżną (północną) część 
Opatowa. Wówczas cypel nazywany był 
Zamczyskiem, a położony na południowy 
wschód od niego odcinek skarpy – Gro-
dziskiem (teren dzisiejszego szpitala).

Początki osadnictwa w tym miejscu 
archeolodzy datują na koniec X lub prze-
łom X i XI w. W XII w. znajdowała się tu 
rozległa osada lub zespół osad, z których 
jedna, rozlokowana na cyplu Żmigrodu 
(Zamczysko), mogła być otoczona 
drewniano-ziemnymi obwarowaniami, 
a dwie miały charakter osad otwartych 
lub podgrodzi.

Na prawym brzegu Opatówki, przy 
przeprawie, funkcjonować musiała 
w tym okresie jeszcze jedna osada, 

w której wybudowano ok. połowy XII w. 
kolegiatę pw. św. Marcina. Świątynia ta 
stanowi – przez swą znaczną jak na owe 
czasy wielkość i rozbudowany program 
architektoniczny – zagadkę dla wielu 
badaczy zajmujących się tym okresem 
historii Polski. Jan Długosz widział 
w przyczółku portalu głównego rzeźbione 
postaci ubrane w płaszcze z równora-
miennym krzyżem i na tej podstawie 
wysnuł przypuszczenie, iż powstanie 
świątyni należy wiązać z templariuszami. 
Rzeźby te zniszczył nadgorliwy dziekan 
opatowski Rafał z Brzezia herbu Leliwa 
w okresie, który nastąpił po niesławnym 
procesie templariuszy i rozwiązaniu 
ich zakonu w 1312 r. Spekulowano też, 
że ten wybitny zabytek mógł pełnić 
inne funkcje. Przypuszczano, że była to 
świątynia klasztorna nieznanego zakonu 
czy też katedra planowanego biskupstwa 
misyjnego lub od początku kolegiata.

Były to czasy, gdy Opatów nale-
żał do włości książęcych, a rozwój 
gospodarczy i demograficzny osady 

Szlak Bursztynowy

Program Szlak Bursztynowy to międzynarodowa inicjatywa ekoturystyczna 
na trasie od Budapesztu przez Bańską Szczawnicę po Kraków, a sam szlak 
należy do sieci Zielonych Szlaków Greenways.

Program był koordynowany przez polską Fundację Partnerstwo dla Środo-
wiska i bliźniacze fundacje ze Słowacji i Węgier (skupione w konsorcjum Environmental Part-
nership for Central Europe – EPCE). Jego celem była ochrona przyrody, zachowanie kultury 
i tradycji oraz ożywienie lokalnych działań w regionach i miejscowościach leżących na histo-
rycznym szlaku handlowym. Program tworzył turystyczną trasę dziedzictwa przyrodniczo-kul-
turowego łączącą ciekawe miejsca i przedsięwzięcia lokalne.

Bursztynowy Szlak miał łączyć Akwileję z Gdańskiem,  Adriatyk z Bałtykiem. Pierwszym przyczół-
kiem Bursztynowego Szlaku na północ od Krakowa był właśnie Opatów i ziemia opatowska.

www.epce.org.pl

Przywilej Opatowski

Przywilej Opatowski to dokument potwierdza-
jący zrzeczenie się w 1519 r. na rzecz kolegiaty 
opatowskiej korzyści majątkowych z 16 wsi na-
leżących do dóbr opatowskich, zakupionych 
przez kanclerza wielkiego koronnego Krzysztofa 
Szydłowieckiego. Dokument ten jest od nadania 
pieczołowicie przechowywany w kościele kole-
giackim w Opatowie.

Jest to wspaniały przykład sztuki iluminatorskiej 
XVI w., dobrze zachowany i bogato zdobiony 
licznymi miniaturami (m.in. motywy roślinne, postaci ludzkie, np. św. Marcin, kanclerz Krzysz-
tof Szydłowiecki) wykonanymi przez mistrza Stanisława Samostrzelnika.
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2 sprzyjał ambitnym planom pod-
niesienia rangi domeny książęcej. 
Fundację świątyni przypisuje się 
więc Henrykowi Sandomierskiemu 
lub Kazimierzowi Sprawiedliwemu. 
Pewne jest, że budowa kolegiaty 
musiała się przyczynić do rozwoju 
prawobrzeżnej osady, która stała się 
prawdopodobnie konkurencyjna dla 
osad lewobrzeżnych.

O tym, że kościół wraz z osadą mógł 
zmieniać w swej początkowej historii 
właścicieli, a tym samym funkcję, 
zdają się z kolei świadczyć liczne 
przekształcenia jego architektury. 
W 1232 r. włość opatowska przeszła 
z nadania księcia Henryka Brodatego 
w ręce biskupów lubuskich, do których 
należała aż do 1514 r. (z przerwą 
w 1368 r., kiedy to Kazimierz Wielki 
odebrał na krótko biskupstwu wło-
ści opatowskie). W 1282 r. Leszek 
Czarny wystawił dla małopolskich 
włości biskupa lubuskiego Wilhelma 
przywilej zwalniający jego poddanych 
od wszelkich danin i posług oraz umoż-
liwiający nadawanie miastom i wsiom 
prawa niemieckiego. Opatów otrzymał 
wtedy potwierdzenie targu. Centrum 
osadnicze Opatowa przeniesiono 
wówczas na prawy brzeg Opatówki, 
w rejon kolegiaty pw. św. Marcina, 
gdzie rozwinęło się Nowe Miasto 
średniowieczne (w odróżnieniu od 
Starego Miasta na Żmigrodzie) zwane 
Wielkim Opatowem.

W latach 1317–45 biskup lubuski 
Stefan wykupił od kapituły kolegiackiej 
place i domostwa w pobliżu kolegiaty 

za bogatą i blisko leżącą wieś Mar-
cinkowice. Transakcję tę potwierdza 
dokument króla Władysława Łokietka 
z 1328 r., w którym występuje już 
nazwa oppidum magnum Oppathow. 
Po śmierci ostatniego Piasta na ziemie 
sandomierskie wtargnął zbrojnie 
książę litewski Lubart, syn Giedymina, 
wraz z Olgierdem i Kiejstutem. Z kolei 
w 1385 r. tereny te najechał, ograbił 
i spustoszył późniejszy król Polski, 
Jagiełło.

Biskup lubuski pobierał na starej 
drodze z Sandomierza przez Opatów 
do Piotrkowa, Iłży i dalej do Prus cło 
opatowskie, nadane zapewne przez 
księcia w 1332 r. wraz z całą włością. 
Tą właśnie drogą podążał w 1410 
i 1411 r. Władysław Jagiełło z Jedlni 
do Sandomierza, przez Iłżę, Kunów 
i Opatów. W 1411 r. król spotkał się 
z królową Anną Cylejską na rynku 
opatowskim, wracając z bitwy pod 
Grunwaldem. Szlak, którym podró-
żował król, został później nazwany 
Gościńcem Opatowskim.

W średniowieczu miasto rozwijało 
się pomyślnie, rozkwitało rzemiosło: 
szewstwo, krawiectwo, kuśnierstwo, 
łaziebnictwo,  piekarnictwo, rzeźnic-
two, sukiennictwo, płóciennictwo 
i rzemiosła metalowe. W 1471 r. 
w nowo zbudowanym ratuszu miał się 
mieścić m.in. magazyn dla kuśnierzy 
oraz pomieszczenia dla siodlarza, 
miecznika i złotnika. W tym czasie 
Opatów był ważnym składowiskiem 
towarów polskich i zagranicznych. 
W 1. poł. XIV w. miał on prawo składu 

soli i śledzi, które jednak stracił po 
tym, gdy prawo takie zyskał w 1366 r. 
Sandomierz. W mieście istniała komora 
celna należąca do biskupa i urządzane 
były dwa jarmarki: zapewne w dniu 
św. Marcina i drugi – na św. Prokopa.

Oprócz dworu biskupiego, ko-
ściołów i ratusza przy otaczających 
rynek ulicach stały murowane domy 
mieszczan, szlachty i duchowieństwa. 
Dwór biskupi wraz z sadem i młynem 
stał obok zabudowań kościoła NMP na 
Starym Mieście. Ksiądz Wiśniewski 
podaje, że biskupi lubuscy mieszkali 
w Opatowie lub Biskupicach, jednak 
gdy w 1300 r. biskup Jan został w Bi-
skupicach napadnięty przez złoczyń-
ców, wystawił pałac w Opatowie 
i odtąd przebywał tam stale. Z pałacem 
sąsiadowała rezydencja dziekana zgro-
madzenia kanonickiego. Obok cmenta-
rza znajdował się szpital dla ubogich, 
a przy kolegiacie działała szkoła. 
Polskie etnicznie mieszczaństwo, 
bogate i znane w innych ośrodkach 
miejskich, zamieszkiwało Stare Miasto 
i przedmieścia, funkcjonujące potem 
pod nazwami Dziekania i Karczemne.

W 1467 r. do Opatowa sprowadzono 
bernardynów, których osadzono przy 
dotychczasowym kościele parafialnym 
NMP. Jednak wskutek konfliktu, który 
wybuchł między nowo przybyłymi 
zakonnikami a obawiającymi się o swe 
wpływy duchownymi z kolegiaty, 
erekcja klasztoru została definitywnie 
zatwierdzona przez biskupa Jana Rze-
szewskiego dopiero w 1472 r., po wy-
roku kurii krakowskiej rozstrzygającym 

spór między zwaśnionymi stronami. 
W związku z tym parafię przeniesiono 
do kościoła kolegiackiego, przy którym 
kantor Jan Bronikowski dobudował od 
południa zakrystię.

Bernardyni przystąpili zaś do budo-
wy nowej świątyni. Kościół, wzniesio-
ny z fundacji Jana Tarły przez architekta 
i budowniczego Klemensa Almanusa, 
gotowy był w końcu XV w., kiedy 
to wykonywano dekorację malarską. 
W tym też okresie powstały budynki 
klasztorne. Obecny zespół kościel-
no-klasztorny ma formę nadaną mu 
w wieku XVIII; starsze mury gotyckie 
były odnajdywane jedynie w partiach 
fundamentowych ścian podczas remon-
tu i adaptacji jego budynków.

W XV w. Opatów był siedzibą 
dekanatu i parafii, do której na terenie 
dzisiejszej gminy Opatów należały: 
Opatów, część Czernikowa będąca wła-
snością biskupów lubuskich, Jałowęsy, 
Jurkowice, Pobroszyn i Marcinkowice.

Okolice Opatowa. Z grodem na 
Żmigrodzie (późniejszym Opatowem) 
we wczesnym średniowieczu powią-
zane były stosunkami feudalnymi 
okoliczne osady, znane z dokumentu 
Leszka Czarnego z 1282 r., a stano-
wiące być może pozostałość dawnego 
terytorium opolnego. Były to: Czer-
ników, Jurkowice, Jałowęsy, Łężyce, 
Biskupice, Bukowiany, Truskolasy, 
Kraszków, Niemienice, Ruszkowiec, 
Zochcin, Grabionowice, Porudzie, 
Nietulisko i Winiary. Lokalizacja 
wymienionych osad na zachód oraz 
północny i południowy zachód od 
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2 Opatowa każe się domyślać, że doku-
ment wymienia jedynie część większej 
włości.

Okres nowożytny
Opatów. W 1499 i 1502 r. niespo-

dziewane najazdy Tatarów zniszczyły 
zabudowę i spowodowały niemal 
całkowite wyludnienie Opatowa, 
przerywając na jakiś czas jego dyna-
miczny rozwój.

Pomimo dużych  zn iszczeń 
i wzmagającej się rywalizacji 
z Sandomierzem miasto utrzymało 
w 1. poł. XVI w. swą znaczącą 
pozycję. Stało się tak dzięki temu, że 
w jego posiadanie wszedł właściciel 
Ćmielowa, kanclerz Krzysztof Szy-
dłowiecki, któremu w 1514 r. biskupi 
lubuscy zdecydowali się sprzedać 
zubożone zniszczeniami wojennymi 
włości. Nowy dziedzic obwarował 
miasto w latach 1515–30 murami 
obronnymi z czterema bramami: 
Krakowską, Sandomierską, Lubelską 
i Warszawską, z których do czasów 
współczesnych zachowała się jedynie 
Brama Warszawska z fragmentem 
muru. Dzięki temu Opatów został 
określony w dokumencie z 1522 r. 
mianem fortalicium. Oprócz tego 
Szydłowiecki odnowił i ozdobił ma-
lowidłami kolegiatę pw. św. Marcina, 
zyskała ona m.in. nowe sklepienie 
nawy głównej i szczyty. Wówczas też 
nadbudowana została wieża północna. 
Ważną inwestycją była w 1518 r. 
budowa wodociągów miejskich przez 
Wacława z Moraw.

Rzemieślnicy opatowscy byli w tym 
czasie znani w innych miastach Rze-
czypospolitej i wymieniani w licznych 
źródłach z tego okresu. Oprócz starych 
jarmarków, poświadczonych w 1505 r., 
w Opatowie zaczęto organizować 
dwa nowe: od 1502 r. jarmark na 
św. Agnieszkę i od 1521 r. jarmark 
w oktawie Bożego Ciała. W 1564 r. 
było w Opatowie 100 warsztatów rze-
mieślniczych, zaś w 1578 r. o 6 więcej. 
Z 1503 r. pochodzi informacja o cechu 
tkackim, a z 1569 r. o cechu czapników 
oraz o kongregacji kupieckiej.

W XVI w. odnotowano w Opato-
wie obecność kupców żydowskich. 
W związku ze zwiększającą się liczbą 
ludności wyznania mojżeszowego 
w 1634 r. zawiązała się gmina żydow-
ska, dla której wybudowano synago-

gę. Powstał też cmentarz żydowski. 
W 1732 r. Żyd opatowski Dawido-
wicz dzierżawił browary nie tylko 
w Opatowie, ale również w sąsiednich 
wioskach.

O ile do połowy XVI w. miasto było 
porównywalne z Sandomierzem, o tyle 
po pożarze w 1550 r. (spalił się wówczas 
ratusz, zapewne drewniana zabudowa 
przyrynkowa i dzielnica żydowska) nie 
było już w stanie z nim konkurować. 
Pożar ten zamknął okres świetności 
Opatowa, możliwej do osiągnięcia 
dzięki reformom i opiece Krzysztofa 
Szydłowieckiego. Po śmierci kanclerza 
w 1530 r. Opatów stał się własnością 
Tarnowskich, od 1567 r. Ostrogskich 
i Radziwiłłów, ok. połowy XVII w. Wi-
śniowieckich, a następnie Sanguszków, 
Lubomirskich i Potockich.

W 1657 r. miasto uległo najazdowi 
księcia siedmiogrodzkiego Jerzego 
Rakoczego, zmierzającego na spo-
tkanie z królem szwedzkim Karolem 
Gustawem do pobliskich Modliborzyc, 

którego wojska ograbiły Opatów i jego 
kościoły. W 1683 r. król Jan III Sobie-
ski w tutejszej kolegiacie dziękował 
Bogu za zwycięstwo pod Wiedniem. 
W XVIII w. Opatów był świadkiem 
ścierania się stronników Augusta III 
Sasa i Stanisława Leszczyńskiego. 
W 1787 r. odwiedził miasto – zatrzymu-
jąc się w oberży i wizytując kolegiatę 
– król Stanisław August Poniatowski.

W okresie od XVI do XVIII w. 
w Opatowie odbywały się sejmiki 
województwa sandomierskiego. Sej-
mikowe obrady toczyły się w kole-
giacie i niewątpliwie w związku z tą 
dodatkową funkcją świątyni powstała 
jej XVIII-wieczna dekoracja malarska, 
jedyna w swoim rodzaju „sztuka sejmi-
kowa”, łącząca tematykę batalistyczną 
(bitwy na Psim Polu, pod Grunwaldem, 
przypuszczalnie pod Chocimiem 
i pod Wiedniem) oraz symboliczną 
(personifikacje cnót obywatelskich).

Oprócz wspomnianego już pożaru 
z połowy XVI w. miasto ulegało jeszcze 
kilkakrotnie płomieniom, m.in. w 1751 
i 1785 r. W opisywanym okresie miesz-
kańcy ucierpieli także kilkakrotnie od 
zarazy, zwłaszcza w XVII w., w latach 
1651, 1652 i 1657.

Okolice Opatowa. Pod koniec XV 
i w XVI w. wykształciła się w Polsce 
wielka własność ziemska, która dążyła 
do prowadzenia gospodarki na większą 
niż dotychczas skalę. Nastąpiło to 
drogą powiększania i scalania gruntów 
przy równoczesnym zapewnieniu siły 
roboczej przez przywiązanie chło-
pów do wsi za pomocą pańszczyzny. 

Krzysztof Szydłowiecki (rycina z XVI w.)

Sławni opatowianie

Z Opatowa pochodził Adam Opatovius, syn 
Macieja, doktor teologii, profesor i dziekan 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, kanonik ka-
tedry krakowskiej, autor wielu dzieł teolo-
gicznych i poetyckich, żyjący w latach 1574– 
1637. Innym znanym opatowianinem był 
XVII-wieczny poeta Aleksander Czecho-
wicz. Także z Opatowa pochodził Stanisław 
Gano – szef Oddziału II Sztabu Naczelnego 
Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
i szef polskiego wywiadu w czasie II wojny 
światowej. Piewcą ziemi opatowskiej był 
Stanisław Czernik – poeta i pisarz.
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2 Folwarki szlacheckie produkowały 
coraz więcej zboża, które spławiano 
Wisłą do Gdańska, skąd eksportowano 
je drogą morską do Niderlandów 
i Anglii. Dzięki temu rosła zamożność 
szlachty i potęga finansowa rodzin 
magnackich. W XVII i XVIII w. 
wielka własność ziemska utrwaliła się 
i rozwijała bez większych kryzysów 
do chwili utraty niepodległości przez 
Polskę w wyniku rozbiorów.

Procesy te zachodziły również 
w okolicach Opatowa; dzięki XVI-
-wiecznym regestrom podatkowym 
powiatu sandomierskiego znamy 
niektórych właścicieli ówczesnych 
dóbr. Niewątpliwie największy kom-
pleks stanowiły dobra opatowskie, 
powiązane z miastem tą samą wła-
snością. W 1514 r. do miejscowości 
zakupionych przez kanclerza Szy-
dłowieckiego należała także część 
dóbr tudorowskich z murowanym 
zamkiem w Tudorowie, nabyta od 
poprzedniego właściciela Alberta 
z Dmosic. Właścicielem drugiej 
części został spadkobierca Alberta, 
Wojciech Dmoszycki z Dmosic. Do 
dziedziców Opatowa należały też 
Jałowęsy, liczące w 1578 r. 20 chałup 
oraz 14 łanów.

Natomiast Strzyżowice pozosta-
wały na początku XVI w. w rękach 
Strzyżowskich; należały do Mikołaja 
Strzyżowskiego. Jednak potem dobra 
te uległy rozdrobnieniu i w 1578 r. 
obok Jana Strzyżowskiego jako wła-
ściciele wymieniani są: Szcucki, Bor-
kowscy i Stobiecki.

Dzieje najnowsze
Opatów. W 1795 r., w wyniku 

III rozbioru Polski, tereny wokół 
Sandomierza i Opatowa (dawny po-
wiat sandomierski) znalazły się jako 
część Galicji Zachodniej, potocznie 
zwanej Nową, w granicach państwa 
austriackiego. Okolice Opatowa 
weszły wraz z Sandomierzem w skład 
cyrkułu sandomierskiego (od 1798 r. 
z siedzibą w położonym centralnie 
Opatowie), a od 1802 r. radomskie-
go. W 1809 r. tereny te włączono 
w granice Księstwa Warszawskiego, 
które podzielono administracyjnie 
na departamenty i powiaty. Obok 
sandomierskiego powstały wówczas 
powiaty opatowski i staszowski, 
wydzielone z dawnego, większego 
powiatu sandomierskiego. Po kon-
gresie wiedeńskim w 1815 r. obszar 
powiatu opatowskiego wszedł w skład 
związanego unią personalną z Rosją 
Królestwa Polskiego, które po upadku 
powstania listopadowego włączono 
do Cesarstwa Rosyjskiego.

W 1805 r. nastąpiły także zmiany 
w organizacji kościelnej, w których 
wyniku pozostające dotychczas 
w diecezji krakowskiej okolice San-
domierza i Opatowa znalazły się 
w granicach diecezji kieleckiej. 
Wkrótce jednak, bo w 1818 r., po-
wstało biskupstwo sandomierskie, 
któremu administracyjnie podlegał 
dekanat opatowski.

Za czasów austriackich dawna rezy-
dencja biskupów lubuskich, a potem 
Szydłowieckich została przerobiona 

na magazyn zbożowy i popadła 
w ruinę. Około 1805 r. na peryferiach 
miasta, w pobliżu drogi wylotowej 
w kierunku Iwanisk, założono nowy 
cmentarz z dość regularnym układem 
kwaterowym, na którym z czasem 
wybudowano klasycystyczną kaplicę. 
Na cmentarzu zachowało się ok. 
100 nagrobków i płyt nagrobnych 
z XIX w. (najstarszy z 1822 r.) i ok. 
200 nagrobków z 1. ćwierci XX w.

W 1820 r. miasto liczyło 2347 
miesz kańców, z których 971 było 
wyznania mojżeszowego. W 1834 r. 
Opatów stanął w ogniu, w wyniku 
czego spaliło się 211 domów, a tylko 
kilkadziesiąt ocalało. Spłonęła wtedy 
także zabudowa rynku z podcieniami 
kamienic, w których mieściły się skle-
py i stragany. Opisując tę klęskę, ks. 
Fudalewski ubolewa, że Teraźniejsze 
domy wprawdzie porządniejszą mają 

postać, są murowane i kamienne, ale 
tamte coś miały poważnego i staro-
żytnego, czego nie darmo przychodzi 
żałować.

Rok 1850 przyniósł kolejną zmianę 
właściciela dóbr opatowskich, którym 
stał się Michał Karski. W rękach rodziny 
Karskich pozostawał Opatów do 1863 r., 
kiedy to przeszedł w posiadanie Leona 
Jasińskiego. W 1860 r. było tu 142 par-
terowych i 38 piętrowych domów 
murowanych oraz 173 parterowych 
i 7 piętrowych domów drewnianych.

W czasie powstania styczniowego 
miasto stało się miejscem przegranej 
przez powstańców bitwy opatowskiej, 
podczas której ogień podłożony na 
plebanii rozprzestrzenił się na znaczną 
część Opatowa. Siłami polskimi dowo-
dził Ludwik „Topór” Zwierzdowski, 
który po bitwie został schwytany przez 
Rosjan i stracony. Po upadku powstania 

Brama Warszawska i kolegiata pw. św. Marcina (rycina Michała Elwira Andriollego z 1873 r.)
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nastąpiła dość szybka odbudowa i stabi-
lizacja życia miejskiego, a pamiątką po 
tych wydarzeniach są znajdujące się dziś 
na terenie miasta mogiły powstańców.

W 1884 r. w Opatowie naliczono 
306 domów, w których zamieszkiwało 
5135 osób, z których tylko 1780 było 
chrześcijanami. Większość mieszczan 
zajmowała się rolnictwem. Handel 
i rzemiosło zdominowali Żydzi, któ-
rzy wykupując przyrynkowe parcele, 
spowodowali, że dawni mieszkańcy 
przenieśli się na przedmieścia i zaczęli 
tam budować swe domy. Przyczyniło 
się to do rozprzestrzenienia zabudowy 
miejskiej i podmiejskiej.

W Opatowie, jako stolicy powiatu, 
miały swą siedzibę różne instytucje. 
Były tam oczywiście zarząd powiatu, 
a ponadto kasa okręgowa, Sąd Okrę-

gu III, sąd gminny – urząd akcyzy, 
urząd pocztowy, stacja telegraficzna 
oraz magistrat. Zlokalizowano tam także 
cerkiew, synagogę, aptekę, 3 młyny, 
browar, 13 szynków, 4 zajazdy, cegielnię, 
wytwórnię koronek, świec, igieł i mydła. 
Ponadto w mieście znajdowały się szkoła 
elementarna oraz szpital św. Leona, wy-
budowany dzięki dobrowolnym datkom 
mieszkańców na placu zakupionym od 
Michała Karskiego, na miejscu kaplicy 
św. Leonarda. Działały cechy bednarzy, 
drelicharzy, stolarzy, kowali i szewców. 
Życie gospodarcze skupiało się na rynku 
oraz na ulicach: Żydowskiej (dziś Szero-
kiej), Zatylnej, Szewskiej, Wałowej, Ko-
ścielnej, Studziennej i Sandomierskiej. 
W tym okresie założono także, staraniem 
naczelnika powiatu Zacharowa, ogródek 
spacerowy na rynku.

Opatów przedwojenny (zdjęcie z początku XX w.)

Mistrz Kadłubek

Biografowie bł. Wincentego Kadłubka, począwszy 
od Jana Długosza aż do obecnej chwili, wypowia-
dali i nadal wypowiadają sprzeczne sądy na temat 
miejsca jego pochodzenia. Nikt z nich nie wska-
zał dokumentu, na którego podstawie można by 
ostatecznie i bez wątpliwości ustalić miejsce uro-
dzenia Mistrza. Należy zauważyć, że wątpliwości 
co do miejsca urodzenia Wincentego wzbudził już 
sam Długosz, który w swym rękopisie posługuje 
się dwiema nazwami wsi – Kargów i Karwów. (...)

Długosz używa dwu nazw, tj. Kargów i Karwów, 
na oznaczenie tej samej miejscowości, co wyni-
ka z kontekstu. Ponadto w aktach beatyfikacyj-
nych z 1764 r. spotyka się obydwie nazwy jako 
miejsce urodzenia Wincentego Kadłubka. Cie-
kawe, że w  trakcie procesu beatyfikacyjnego 
nie rozstrzygnięto ostatecznie, skąd pochodził 
Mistrz Wincenty.

Do prób ustalenia właściwej nazwy miejsco-
wości pewne zamieszanie wprowadza również 
fakt, że obydwie nazwy, czyli Kargów i Karwów, 
posiadają zbliżone brzmienie. W związku z tym 
identyfikuje się te nazwy, czego żadną miarą czynić nie można, bowiem Kargów leży przy dro-
dze ze Stopnicy do Szydłowa. (...) Karwów zaś znajduje się w pobliżu Opatowa (...).

Biorąc pod uwagę większość przekazów historycznych z XV w. i tradycję, jak również kult, 
który nieprzerwanie istniał i dotrwał aż do naszych czasów, można przyjąć, że Karwów – na-
leżący do parafii Włostów – jest miejscem urodzenia Wincentego, nie zaś Kargów, gdzie nie 
ma najmniejszego śladu jego kultu. Karwów leży w rozległej kotlinie. Z opadających w głąb 
kotliny zwałów wytryska kilka źródeł, a jedno z nich nosi nazwę Źródło Wincentego. Według 
wielowiekowej tradycji lud miejscowy uważa, że woda z tego źródła, używana z wiarą, leczy 
choroby oczu oraz inne dolegliwości. Postulacja jędrzejowska ma zanotowane w swych aktach 
kilka wypadków uleczenia cierpień po użyciu tej wody.

W pobliżu źródła znajduje się duży kamień z charakterystycznymi wyżłobieniami na płaskiej 
powierzchni, które żywa wyobraźnia ludowa chce widzieć jako odciski kolan bł.Wincentego, 
wygniecione długim klęczeniem podczas jego modlitwy. Ponadto na środku wsi stoi kamien-
ny pomnik, wzniesiony przez miejscową ludność w 1919 r., z napisem: Dla uczczenia pamięci 
bł. Wincentego Kadłubka urodzonego w tej wsi. (...) Zaś na południowym krańcu Karwowa, na 
tzw. Górce, ludzie ukazują ślady domostwa rodziny Różyców. Tu miał przyjść na świat bł. Win-
centy. W Karwowie utrzymuje się także od zamierzchłych czasów pamięć o opiece bł. Win-
centego, jaką otaczał jego mieszkańców oraz mieszkańców okolicznych wsi.

o. Klemens Świżek OCist.
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2 Początek XX w. nie przyniósł 
większych zmian w funkcjonowaniu 
miasta. Walki toczone na terenach ziemi 
sandomierskiej w czasie I wojny świa-
towej nie ominęły Opatowa – w latach 
1914–15 rozegrały się tu trzy bitwy. 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości miasto stało się siedzibą władz 
powiatowych. Odcięte od ważniejszych 
szlaków komunikacyjnych i większych 
ośrodków przemysłowych, nie odegrało 
większej roli w życiu gospodarczym II 
Rzeczypospolitej.

Podczas II wojny światowej w Opato-
wie i jego okolicy dochodziło do  licznych 
akcji dywersyjnych i sabotażowych, 
z których największą było uwolnienie 
w 1943 r. 60 więźniów z miejscowego 
więzienia przez oddział „Jędrusiów”. 
W tym okresie nastąpiło też zniszczenie 
dzielnicy żydowskiej. Te trudne dla Polski 
czasy upamiętnia dziś cmentarz wojenny 
żołnierzy polskich z I i II wojny światowej, 
mogiła partyzantów zabitych w 1943 r. 
i kwatera zbiorowa żołnierzy radzieckich 
poległych w 1945 r. W 1989 r. na miejscu 
zniszczonego cmentarza żydowskiego 
utworzono lapidarium z zachowanymi 
fragmentami ok. 10 nagrobków oraz 
niewielkim pomnikiem poświęconym 
Żydom opatowskim.

Po wojnie nastąpiła i wciąż trwa 
dość intensywna wymiana zabudowy, 
w wyniku której na miejscu starszych, 
z reguły znajdujących się w bardzo złym 
stanie technicznym budynków zaczęto 
wznosić nowe bloki i wolno stojące 
domy piętrowe, często niezbyt udane 
architektonicznie. Miasto pozostało 

w granicach województwa kieleckiego 
i było siedzibą powiatu do 1975 r., kiedy 
zniesiono te jednostki administracyjne 
i utworzono województwo tarnobrze-
skie. W 1990 r. powołano samorządową 
gminę, a w 1999 r. w wyniku reformy 
administracyjnej kraju – samorządowy 
powiat opatowski.

Okolice Opatowa. Gmina Opatów 
w XIX w. obejmowała następujące 
miejscowości: Adamów, Balbinów, 
Brzezie Szlacheckie, Czerników Biskupi 
i Szlachecki, Dzierążnię, Gojców, Jur-
kowice, Karwów, Kornacice, Lipową, 
Marcinkowice, Murowa niec, Nikisiałkę 
Dużą i Małą, Okalinę, Pobroszyn, 
Podole, Ptkanów, Rosochy, Wąwor-
ków, Wiesiołówkę i Zochcinek. Teren 
gminy liczył 12 261 mórg, z czego 
9044 morgi stanowiła ziemia dworska. 
Dobra opatowskie zostały w 1876 r. 
rozdzielone na pięć działów, a część 
opatowską przyłączono do dóbr Zochcin. 
Z dzisiejszego terenu gminy w skład tego 
majątku wchodziły wsie: Czerników 
Biskupi (obecnie Opatowski), Jałowęsy 
i Jurkowice.

UKŁAD URBANISTYCZNY

Zabudowa miasta
Opatów jest modelowym przykładem 

tradycyjnego układu działek siedlisko-
wych. Do dziś zachowało się średnio-
wieczne rozplanowanie miasta. Domy 
rozmieszczone są w miarę równolegle 
do pierzei rynkowych i ulic. Przy prosto-
kątnym rynku znajdują się kamieniczki 
z XIX i początku XX w.

W sołectwach wchodzących w skład 
gminy Opatów zachowały się, już 
coraz mniej liczne, przykłady dawnej 
drewnianej zabudowy. Cechą charak-
terystyczną budownictwa na wsiach 
gminy Opatów było stawianie obiektów 
mieszkalnych i gospodarczych w zwar-
tym czworokącie.

Układ drogowy
Głównymi szlakami komunikacyjny-

mi są przechodzące przez centrum mia-
sta drogi krajowe nr 9 i nr 74. Sprawne 
przemieszczanie się po terenie gminy 
umożliwia sieć dróg wojewódzkich, 
powiatowych oraz gminnych. Wiele 
współczesnych dróg powstało na bazie 
dawnych szlaków handlowych i traktów 
komunikacyjnych przebiegających 
przez ten teren.

WSPÓŁCZESNY OPATÓW

Herb Opatowa

Opatów to nie tylko historia, ale przede 
wszystkim współczesność. Administra-
cyjnie Opatów jest siedzibą władz miasta 
i gminy, siedzibą władz powiatu opa-
towskiego, utworzonego w 1999 r., oraz 
innych instytucji o zasięgu regionalnym, 
niezbędnych do funkcjonowania ośrodka 
powiatowego i gminnego.

Na terenie miasta i gminy funkcjo-
nują 3 przedszkola, 2 szkoły podsta-
wowe oraz 2 zespoły szkół średnich. 
Opatowski Ośrodek Kultury prowadzi 
działalność kulturalno-wychowawczą, 
organizuje wiele cyklicznych i oko-
licznościowych imprez kulturalnych 
o zasięgu regionalnym i krajowym, pod-
czas których prezentują się amatorzy 
i zawodowi artyści. W ośrodku działają 
liczne sekcje i koła zainteresowań.

Urodzajne gleby i rolniczy charakter 
ziemi opatowskiej stwarzają dogodne 
warunki do rozwoju sektora rolno-spo-
żywczego. W Opatowie reprezentuje 
go Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 
producent znanych w kraju i zagranicą 
cukierków Krówka Opatowska, wpisa-
nych na Listę dziedzictwa kulinarnego. 
Zakład ten jest laureatem wielu presti-
żowych nagród. Ponadto w mieście 
działają ciastkarnie, piekarnia i zakłady 
mięsno-wędliniarskie. Inne duże przed-
siębiorstwo to AGC Glass Unlimited, 
producent szyb zespolonych dla bu-
downictwa. W Opatowie działają 
również liczne zakłady rzemieślnicze 
oferujące szeroki zakres usług.

Władze samorządowe współpra-
cują z lokalnymi przedsiębiorcami 
i wspierają ich. Przy udziale środków 
z Unii Europejskiej zostały utworzo-
ne tereny inwestycyjne. Szansy na 
poprawę sytuacji rolników upatruje 
się w propagowaniu alternatywnych 
źródeł dochodu, specjalistycznej pro-
dukcji i tworzeniu grup producenckich, 
a jednym ze sposobów na zmianę jest 
agroturystyka.
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2 Na terenie gminy przeważają gleby I – 
III klasy. Dominują uprawy zbóż (pszenicy, 
jęczmienia), rzepaku, roślin okopowych 

(ziemniaków, buraków cukrowych) oraz 
uprawy warzywnicze i sadownicze. Działa 
tu blisko 600 podmiotów gospodarczych, 

w przeważającej większości są to 
firmy prywatne – 96%, a jedynie 4% to 
przedsiębiorstwa publiczne.

Atutem gminy jest ciągły rozwój 
infrastruktury techniczno-komunalnej 
– cały obszar pokryto wodociągami, 
przystąpiono również do budowy sieci 
kanalizacyjnej w mieście i w sołectwach 
wchodzących w skład gminy.

W 1996 r. uruchomiona została 
mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia 
ścieków o przepustowości 1950 m3/
dobę. Dobrze rozwinięte są sieci gazowa 
i telefoniczna, remontowana i rozbudo-
wywana jest sieć dróg gminnych.

MIASTO OCZYMA JEGO 
MIESZKAŃCÓW

Moje Miasto

Na mapie mały znak
Drobniejszy niż ziarnko maku
To miasto naszej młodości
Stary Opatów
To nic, że taki stary
Nam również lat przybyło
Milszego jak Opatów
nie będzie i nie było

Ref. Bo tu jest wiatr
Co na „Grekach” włosy nam rozwiewał
Gdyśmy serca koślawe
Wycinali na drzewach
Wiatr lekkomyślny
Nauczył nas wierzyć
Że gdy szkołę skończymy
Do nas świat należy.

Świat piękny jest – to fakt
I miast ma moc wspaniałych
Maleńki nasz Opatów
Droższy, choć mały
Widziałeś inne miasta
Przez życia długą drogę
Czyż które równać możesz
Z maleńkim Opatowem
Ref. Bo tu jest wiatr…

Uroki obcych ziem
Zbledną jak zeschłe kwiaty
Zapragniesz ujrzeć znowu
Stary Opatów
Najprostszą znajdziesz drogę
Wśród świata krętych szlaków
Gdzie wiernie na nas czeka
Najmilszy nasz Opatów
Ref. Bo tu jest wiatr…

Aleksandra Gromek-Gadkowska

Opatów w pOczątkach XX wieku

Małe, ciche miasteczko w dolinie się
 kryje
otoczone dokoła złotych zbóż falami.
Pośrodku stary kościół wyrasta 
 wieżami,
powaga ośmiu wieków ze ścian jego
 bije.

Burzliwa Opatówka stopy grodu
 myje,
kiedy ze swoich brzegów wystąpi 
 czasami.
Dziwne fatum zawisło nad miasta 
 losami,
które dziś w zapomnieniu 
 i skromności żyje.

Smaki Opatowa

Zupa ze śliwek 
1/2 kg śliwek suszonych, 15 dag cukru, 1 łyżka mąki, 1/2 szklanki śmietany 
Ugotować śliwki, przetrzeć przez sito, dosłodzić. Zaprawić śmietaną. Podawać z kluskami 
lub ziemniakami.

Kasza gryczana ze  śliwkami 
2 szklanki kaszy gryczanej, 10 śliwek węgierek suszonych, 10 śliwek węgierek wędzonych, 
4 szklanki wody 
Kaszę uparować w lekko osolonej wodzie. Śliwki pokroić na ćwiartki, ugotować, odcedzić, 
wymieszać z uparowaną gorącą kaszą. Całość przykryć lnianą ściereczką i odstawić w ciepłe 
miejsce, aby składniki naciągnęły.

Porka 
1 kg mąki, 2 1/2 l wody, 1 łyżeczka sody, sól, słonina lub boczek do kraszenia 
Na wrzącą wodę wsypać sól, sodę i mąkę, dokładnie rozetrzeć wałkiem do ziemniaków. 
Ucierać tak długo, aż powstanie jednolita masa. Wstawić do nagrzanego piecyka lub na 
kuchnię i parować ok. 10 minut. Wyłożyć na talerze łyżką maczaną w tłuszczu, polać stopio-
ną słoninką. Można posypać serem.

Burocorz 
1 kg mąki, 8 dag drożdży, 2 średnie buraki cukrowe, 4 żółtka, 1/2 szklanki cukru, 1/2 szklanki mleka 
Buraki wymyć i ugotować w całości, przestudzić i zetrzeć na tarce jarzynowej. Z drożdży, 
łyżki cukru i mąki oraz mleka zrobić rozczyn, odstawić do wyrośnięcia. Żółtka utrzeć z cu-
krem. Połączyć utarte buraki z mąką, rozczynem, żółtkami i mlekiem, dobrze razem wy-
gnieść. Ciasto przełożyć do dwóch wysmarowanych tłuszczem wąskich blaszek, odstawić 
do wyrośnięcia. Gdy podrośnie, wstawić do piekarnika, piec godzinę w temp. 170–180°C.

Placek buraczany 
1 kg mąki, 1 kg ugotowanych buraków cukrowych, 10 dag drożdży, 1/2 szklanki mleka, sól 
Buraki utrzeć na tarce o drobnych oczkach. Drożdże rozpuścić z mlekiem i łyżką mąki, od-
stawić do podrośnięcia, po czym dodać je do mąki razem z utartymi burakami i szczyp-
tą soli. Wszystko razem dobrze wygnieść, ułożyć ciasto w blaszce i odstawić do wyrośnię-
cia. Gdy podrośnie, można je posypać po wierzchu kruszonką. Wstawić do piekarnika, piec 
ok. godziny w temp. 170–180°C.

Racuchy z jabłkiem 
50 dag mąki, 3 jaja, 150–200 ml mleka, łyżka proszku do pieczenia, cukier waniliowy,  
2 łyżki cukru, 2 jabłka, cynamon, sól, olej do smażenia 
Jabłka obrać, pokroić w plasterki, oprószyć cynamonem. Z pozostałych składników ukręcić 
ciasto o konsystencji gęstej śmietany tak, aby nie było grudek. Na patelni rozgrzać olej, łyżką 
wazową wylewać ciasto, na wierzch każdego placka od razu układać plasterek jabłka. Sma-
żyć z obu stron na złoty kolor.
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2 Patrząc dzisiaj na miasto, oko nie 
 dowierza,
że to ten sam Opatów... rojny, 
 przebogaty,
kwitnący pod opieką wielkiego 
 kanclerza.

Lecz zniknie twa wątpliwość, uleci 
 w zaświaty...
i postać dawnej glorii uchyli puklerza,
gdy popatrzysz na piękne mury 
 kolegiaty.

Stefan Cieszkowski

opatów

Miasto na ziemi i miasto pod ziemią
Ze studnią
Jakby spojrzeniem w głąb serca Wisły
Kto nie pił z niej wody od której ząb 
 pęka
A w gardle ogień się pali
Ten nie zrozumie tej ziemi dającej od
 wieków chleb
Cudowną tajemnicę życia
Takie jest Opatowskie
Płynące pokoleniami przez zielone 
 morze
Spokojne i pracowite
Taki jest Opatów z kolegiatą na górze
Z chłopskim trudem w dole.

W lusterku studni
Możesz ujrzeć niewidziane aż do 
 niemożliwości
Bez imion i nazwisk
W tym miejscu woda przemieniała się
 w krew
Dlatego w Opatowskiem na 
 przedwiośniu

Pszenica ma kolor czerwony
Najważniejszy dowód na martwych 
 powstanie człowieka
Popatrz na jego dłonie
Są jak węgły polskiego domu
Wspiera się na nich miasto nad Łukową
 i Rzeczpospolita.

Ryszard Miernik

MiasteczkO kanclerza krzysztOfa

Miasteczko wzgórz schylonych, jak 
 łagodne stożki,
Zsuwało się kotkami domków ku 
 dolinie,
Ku rzeczce.
Rzeczka chytrze między szare mostki
Meandrami pulsując skrytymi 
 w wiklinie,
Wpada w bok miasteczka, jak 
 w wiklin łuk gorzki.
Miasteczko białych kostek, 
 przypiętych do stożka,
Jak wszystkie w Polsce miasta 
 mieniło się starym.
Zdarta wstążka – zwalonych murów
 wypukłości,
Ciemna brama – zniszczonej 
 wstążki mocy guz.
Z boku zgrabnie przypięty 
 bernardyński barok –
Sztuczny kwiatek miasteczka 
 pochylonych wzgórz.
Najwyżej i najstarzej przedstawiał się
 kościół,
Który najpierw miasto z krwawym 
 krzyżem zbratał:
Na templaryjskim znaku rozpostarta
 Kolegiata.

Stanisław Czernik

OPATÓW W LITERATURZE

pOdróże dO pOlski

Kolegiata w Opatowie związana 
jest dla mnie na zawsze z pierwszym 
wspomnieniem i z wielkim wrażeniem, 
jakie zrobiła na mnie ta budowla. 
I nie ogromne wnętrze, nie wspaniały 
Lament opatowski na grobowcu 
Szydłowieckiego, arcydzieło rzeźby 
polskiej, ale strona zewnętrzna tego 
kościoła. Ile razy tu jestem – a byłem 
niezliczone razy – przede wszystkim 
idę przed kościół, aby zobaczyć jego 
fasadę.

(...) Gładka ściana piaskowca (czy 
granitu?), na której nie bardzo wy-
soko przebiega rzeźbiony fryz, jest 

koloru szarobrązowego. Ale nie wiem, 
dlaczego, kiedy się tak patrzy na nią, 
przypomina fiolet i potem w pamięci 
zostaje fiołkowa, we wspomnieniu ścia-
ny kolegiaty opatowskiej mają barwę 
bukietu zwiędłych fiołków. A kiedy się 
przed kościołem stanie i popatrzy nań, 
ogarnia nas zdziwienie: nic podobnego, 
nie ma ani trochę fioletu na tych ścia-
nach. Ale dlaczego mi się tak zdawało? 
I dopiero nad tą okrągłą linią portalu, 
nad rzeźbionym gzymsem i nad wysokim 
oknem, które tu wyrasta, wznoszą się 
dwie wieże o niejednakowym wystroju 
okien, z kopułami przypominającymi 
kwiaty złotogłowu.

Cóż to za dziwny, przemawiający 
budynek.

Jarosław Iwaszkiewicz

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej

Towarzystwo powstało w 1969 r. z  inicjatywy 
mieszkańców Opatowa. Jego główne cele to: 
dokumentacja, ocalenie dla kolejnych pokoleń, 
pogłębianie i propagowanie wiedzy na temat 
historii i  tradycji miasta i  ziemi opatowskiej. 
Towarzystwo od 1986 r. wydaje czasopismo 
„Ziemia Opatowska”, jego nakładem ukazały 
się także: książka autorstwa Aleksandry Gro-
mek-Gadkowskiej Dawne dzieje Opatowa: fak-
ty, ludzie, zdarzenia, album Był kiedyś Opatów 
i jego  zacni mieszkańcy. Towarzystwo współ-
pracuje z  innymi instytucjami i  organizacjami 
razem z Opatowskim Ośrodkiem Kultury oraz 
Biblioteką im. S. Czernika, organizuje konkur-
sy literackie, historyczne oraz inne ważne dla 
społeczności projekty lokalne. TPZO prowadzi 
również kronikę odbywających się w Opatowie 
wydarzeń, a swą siedzibę ma w Domu Muze-
alnym, ul. Szpitalna 4a.
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2 OPATOWSKIE LEGENDY

Muzykalny bernardyn
W zabytkowym Opatowie, na wzgó-

rzu za rzeczką Opatówką stoi stary 
kościół i klasztor bernardyński. Budynek 
wraz z sadem, podwórzem i cmentarzem 
kościelnym otacza mur ze śladami 
otworów strzelniczych. W mogiłach 
i w krypcie grobowej spoczywa wielu 
zakonników bernardyńskiego klasztoru, 
a wśród nich Karol Lezieniewicz, 
kaznodzieja, teolog i gwardian, zmarły 
w 1706 r. Lessowa ziemia, na której leży 
miasto, zasuszyła zwłoki zmarłego tak 
jakby były zabalsamowane.

Ludzie opowiadali, że Lezieniewicz 
jednym przeżegnaniem ugasił pożar, któ-
ry wybuchł w klasztorze. A w kilka lat po 
jego śmierci, gdy zgromadzeni na chórze 
zakonnicy śpiewali niedbale, mocno 
fałszując, rozległ się ponoć w kościele 
huk, pochodzący z podziemi klasztoru. 
Okazało się, że to wieko trumny Le-
zieniewicza spadło, a podniesiona ręka 
gwardiana groziła zakonnikom. Mimo 
starań nie można jej było ponownie 
ułożyć na piersiach zmarłego. Grożąca 
chórzystom ręka pozostawała uniesiona 
dotąd, aż przełożony klasztoru nie zaklął 
zmarłego na posłuszeństwo zakonne.

Od tego wydarzenia śpiewne modły 
braci zakonnej brzmiały znacznie po-
prawniej.

Wataha zbójów i ich herszt
Na początku XIX w. postrachem oko-

lic Opatowa był Jan Bogusławski, syn 

mieszczański, urodzony w Łagowie. 
Odznaczał się inteligencją i odwagą. 
Służył kiedyś w legionie Dąbrowskiego, 
ale za grabież został oddany pod sąd 
wojenny. Udało mu się uciec. Zaszył 
się w Górach Świętokrzyskich i wkrótce 
zasłynął jako herszt licznej i bitnej 
bandy.

Na wieść o wyprawie przygotowy-
wanej przeciw niemu przez kompanię 
piechoty, urządził zasadzkę w wąwozie 
w pobliżu Jeleniowskiej Góry. Wszyscy 
zbóje dzień i noc pracowali: jedni wy-
kopywali ogromne kamienie i układali 
je na wysokich brzegach wąwozu, inni 
ścinali potężne drzewa.

Zuchwały herszt nie myślał o po-
przestaniu na obronie – postanowił 
napaść na Opatów. W wąwozie zostawił 
tylko połowę swojej bandy, a na czele 
reszty – o tej samej porze, gdy wojsko 
wyruszało przeciw niemu z Opatowa 
– zaatakował miasto. Zbóje przebrali 
się w siermięgi chłopskie i o północy 
napadli na koszary. Położyli trupem 
kilku żołnierzy i ukradli kasę wojskową. 
Porwali również rajcę miejskiego, który 
czynnie pomagał wojsku w wyprawie 
przeciw zbójom.

Kiedy rajcę wyciągnięto z poście-
li, jego żona padła na kolana przed 
Bogusławskim, błagając go o litość 
dla męża. Herszt obiecał jej, że jeśli 
za dwa tygodnie na jarmarku w Iłży 
wręczy sto dukatów człowiekowi, 
który zaproponuje jej kupno konia, to 
rajca wróci wolny do domu. Kobieta 
wypełniła polecenie zbója i małżonek 
rzeczywiście wrócił cały i zdrowy.

W tym samym czasie, kiedy herszt 
grasował w miasteczku, w wąwozie pod 
Górą Jeleniowską rozgrywała się krwa-
wa potyczka. Zbóje zaczekali, aż cały 
oddział wojska znalazł się w wąwozie, 
a wtedy zaczęli zrzucać olbrzymie głazy 
i zwalać bale drewna. Podobno około 
dziesięciu żołnierzy poniosło śmierć, 
a drugie tyle odniosło rany.

Zwycięstwo rozzuchwaliło zbójów, 
herszt jednak obawiał się odwetu 
i postępował bardzo ostrożnie. Mimo 
to w ciągu niespełna dwóch miesięcy 
pochwycono wielu opryszków i po-
wieszono na rynku w Opatowie. Tylko 
Bogusławskiego, choć wyznaczono 
znaczną nagrodę za jego głowę, nie 
zdołano ująć. Zniknął bez śladu. Ra-
dość miejscowej ludności nie trwała 
jednak długo. Nie minęły dwa lata, gdy 
w okolicy Gór Świętokrzyskich pojawił 
się znów Bogusławski, jak zawsze 
budząc grozę i napadami przypominając 
wszystkim, że żyje...

(„Ziemia Opatowska” 1990, nr 8)

Legenda o mistrzu Morawie
Legenda mówi, iż był to człowiek 

bogobojny i pracowity. Gdy kanclerz 
Szydłowiecki objął we władanie Opa-
tów, sprowadził go natychmiast i polecił 
założenie miejskich wodociągów.

Jednocześnie zastrzegł, że zapłata 
będzie zależała od jakości wykonanej 
pracy. Legenda głosi, że Morawa musiał 
na kilka dni wyjechać z Opatowa i jeden 
z odcinków został wykonany opieszale 
i niestarannie – winę ponosili miejscowi 
robotnicy. Gdy prace dobiegały już 
końca, na feralnym odcinku doszło do 
poważnej awarii, kanclerz obarczył 
odpowiedzialnością Morawę i znacznie 
zmniejszył jego zapłatę. Ten zaś, unie-
siony honorem, włożył na siebie długi 
wór pokutny, wszedł do kolegiaty i na 
oczach zebranego ludu powiedział: Bóg 
mi świadkiem, że niesłusznie zostałem 
skrzywdzony. Dlatego rzucam klątwę na 
to miasto. Na wieki wieków będą się tu 
walić ulice i będzie dochodzić do awarii 
wodociągów.

Minęły wieki, a klątwa trwa nadal 
i wciąż w mieście dochodzi do awarii 
sieci wodociągowej.

(„Głos Opatowa” 1994)

O czarcim kamieniu
Przy ognisku na samym skraju 

Łysej Góry siedziały opatowskie 
czarownice. Było ich cztery: Liguta, 
Wekselda, Gandwana i Chwiałka. 
Wszystkie rude, zielonookie, zezowate 
i rozkrzyczane ponad miarę. Radziły 
coś, wymachując rękami i potrząsając 
rozczochranymi włosami. Dookoła 

Nazwa miasta

Nazwa Opatowa pochodzi od opata, a więc 
przełożonego zakonników – benedyktynów 
lub cystersów.

Rękopis, przechowywany w kolegiacie opa-
towskiej, mówi, że benedyktyni mieli zamiar 
założyć swoją siedzibę na Łysej Górze, ale 
znajdując ją nieprzystępną, zaczęli budo-
wać klasztor w  tym miejscu, gdzie obec-
nie stoi kolegiata w Opatowie. Gdy jednak 
stwierdzili, że Opatów stał się ludną, pełną 
zgiełku miejscowością, wtedy powrócili na 
Święty Krzyż i tam do końca przebywali...
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2 paliło się wiele ognisk, przy których 
siedziały przybyłe na sabat czarownice 
wraz z ich czarcimi kamratami, ale 
one czekały na swojego kompana – 
diabła Gunbolta. Przybył wreszcie, 
wyłaniając się z głębi ziemi, która 
przed chwilą otwarła swoje czeluście. 
Gunbolt był to potężny diabeł ubrany 
w długi surdut zdobny w złocone 
guziki. Miał muskularne cielsko, długą 
kozią twarz, zakrzywione rogi, a krowi 
ogon wystający spod surduta sprytnie 
włożył za cholewę prawego buta.

Kłaniali mu się wszyscy dookoła 
z wielką czołobitnością. Czarownice 
dopadły go, uśmiechając się, popro-
wadziły do ogniska, gdzie czekało go 
umoszczone siedzisko i piekły się całe 
stosy żab. Diabeł, kiedy już podżarł 
zdrowo, sapnął i potoczył wokoło 
wyłupiastymi ślepiami. – No co tam 
u was słychać – zagadnął po chwili. 
Czarownice jedna przez drugą zaczęły 
opowiadać, a skarżyć się na ciężkie 
czasy. Ale najważniejsze zostawiły 
na koniec. Otóż najbardziej dla nich 
nienawistna była kolegiata opatow-
ska, a zwłaszcza jej strzeliste wieże. 
Niejeden raz lecąc na miotłach w noce 
bezksiężycowe, rozbijały się o jej 
potężne kopuły, tłukąc się nieznośnie, 
a Liszka przy okazji wybiła sobie 
także dwa ostatnie zęby. Poczęły tedy 
kumotra prosić: zmiećże tę przeklętą 
kolegiatę raz na zawsze, niech więcej 
na ziemi nie stoi. 

Diabeł zadumał się srodze. Sprawa 
była nieprosta. Trzeba by było porwać 
głaz duży a ciężki z Gór Świętokrzy-

skich, do Opatowa dolecieć i na 
kolegiatę spuścić. Nie bardzo mu się 
to uśmiechało, skrzywił się więc tęgo. 
Ale wiedźmy jak to baby, nuż diabła 
przekonywać. I póty go nudziły, aż się 
diablisko zgodziło. 

Porwał tedy Gunbolt ciężki głaz 
górski, rozwinął nietoperzowe skrzy-
dła i począł lecieć w stronę Opatowa. 
Zrazu leciało mu się dobrze, wysoko 
i lekko. Ale im dalej, tym bardziej głaz 
mu ciążył i począł mu się wyślizgiwać. 
Diabeł oddychał coraz ciężej i leciał 
coraz niżej. Na dodatek wiedział, 
iż musi do Opatowa dolecieć przed 
świtem, bo potem moc czartowska nie 
działa. A noce czerwcowe są przecież 
krótkie. Poderwał się więc ostatkiem 
sił do góry i wtedy zobaczył strzeliste 
wieże opatowskiej kolegiaty. Ucieszył 
się niezmiernie – już był blisko. Ale 
na dole w podopatowskiej wsi na dach 
kurnika wytoczył się kogut. Zawsze 
sprawdzał, czy już świta i czy nie 
trzeba budzić ze snu rozmamłanych 
i bałaganiarskich kur. Spojrzał więc 
w lewo, spojrzał w prawo, dostrzegł 
pierwsze promyki świtu i rozgłośnie 
zapiał. W diabła jakby grom uderzył, 
wypuścił co prędzej głaz z rąk i uciekł 
w czeluście piekielne, a głaz z hukiem 
spadł na podopatowskie łąki między 
kościołem i klasztorem oo. Bernardy-
nów a kolegiatą. I leży tam do dziś, 
a miejscowi zowią go diabelskim lub 
czarcim kamieniem. 

Waldemar Węglewicz, 
 przewodnik opatowski
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3ROZDZIAŁ III 
INFORMACJE PRAKTYCZNE

NOCLEGI W OPATOWIE 
I OKOLICACH

Hotele i motele
Noclegi, ul. Sienkiewicza 46, 

Opatów, tel.: 15 868 36 09, 10 miejsc 
noclegowych: 5 pokoi 2-os. z łazien-
kami; Noclegi u Ani, ul. 1 Maja 44, 
Opatów, tel.: 501 555 082, www.noc-
legiopatow.pl, 9 miejsc noclegowych: 
pokoje 2-, 3-, 4-os. z łazienkami, 
aneks kuchenny; Hotel Okalina – 
Kolonia 52, 27-500 Opatów, przy 
stacji benzynowej (przy drodze 
krajowej nr 9), tel.: 15 868 39 13, 
15 miejsc noclegowych: pokoje 1-, 
2- i 3-os. z łazienkami; hotel i restau-
racja Miodowy Młyn, ul. Legionów 
3, Opatów, tel.: 15 831 00 50, 533 
355 393 www.miodowymlyn.pl, 
60 miejsc noclegowych o wysokim 
standardzie: pokoje 2- i 3-os. z ła-
zienkami, pełne wyżywienie, sauna, 
siłownia; pensjonat Kamienica przy 
Bramie – noclegi, ul. Kościuszki 
14, Opatów, tel.: 660 857 682, www.
kamienicaprzybramie.pl, 17 miejsc 
noclegowych: 7 pokoi 2-os., 1 po-
kój 3-os. z łazienkami; pensjonat 
Cyrkon, Kopiec 1, Iwaniska, tel.: 
530 860 074, www.cyrkon.org.pl, 53 
miejsca noclegowe: pokoje 2- i 3-os. 
z łazienkami; hotel Magnat w ze-
spole parkowo-pałacowym, Jacentów 
117 (przy trasie Opatów – Ostrowiec 
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Świętokrzyski), tel.: 15 869 26 99, 
50 miejsc noclegowych: pokoje 2-, 
3- i 4-os. z łazienkami. Wszystkie 
obiekty noclegowe mają parkingi.

Schroniska
Schronisko młodzieżowe PTSM 

przy Internacie Zespołu Szkół 
nr 1 w Opatowie, ul. Słowackiego 
56c, tel.: 515 943 277, 15 868 21 99, 33 
miejsca noclegowe w pokojach 4-os., 
w wakacje 143 miejsca noclegowe 
w pokojach 4- i 5-os. Członkowie 
PTSM są uprawnieni do zniżek.

Gospodarstwa agroturystyczne
Gospodarstwo Agroturystyczne 

U Zuzi, Czerników Opatowski 1b, 
tel.: 731 205 999, e-mail: agrouzu-
zi@wp.pl, 10 miejsc noclegowych, 
łazienka i kuchnia; Gospodarstwo 
Agroturystyczne Sławomir i Edyta 
Zając, Haliszka 16b, Iwaniska, tel.: 
504 724 340, 20 miejsc noclegowych: 
pokoje 1-, 4-, 6-os., wspólna łazienka, 
możliwość korzystania z kuchni; 
Gospodarstwo Agroturystyczne Pod 
Lipą – Sylwester Czub, Planta 28, 
Iwaniska, tel.: 694 614 813, 5 pokoi 
2-os., możliwość korzystania z kuchni; 
Gospodarstwo Agroturystyczne Siel-
ska Dolina Halina i Czesław Sawiccy, 
Nowe 35, Ożarów, tel.: 15 824 38 73, 
502 312 267, 16 miejsc noclegowych: 



35

3

34

3 KULTURA, SZTUKA  
I REKREACJA

Opatowski Ośrodek Kultury oraz 
redakcja Radia Opatów, ul. Party-
zantów 13b, tel.: 15 868 20 12, 868 27 
95, faks: 15 868 20 32.

W Opatowskim Ośrodku Kultury 
odbywają się wystawy okoliczno-
ściowe.

Wystawy można obejrzeć także 
przed wejściem do Opatowskiej 
Podziemnej Trasy Turystycznej, 
ul. Plac Obrońców Pokoju 18.

Pedagogiczna Biblioteka Woje-
wódzka w Kielcach, filia Opatów, 
ul. Słowackiego 56, tel.: 15 868 34 
21; Powiatowa i Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna im. S. Czernika, 
ul. Partyzantów 13b, tel.: 15 868 20 81.

PTTK Oddział Opatów, ul. gen. 
„Grota” Roweckiego  8, tel.: 15 868 
27 78, 519 368 913.

Dom Muzealny – Muzeum Ziemi 
Opatowskiej, Muzeum Geode-
zji i Kartografii,  ul. Szpitalna 4a, 
Opatów, tel.: 507 737 750, pn.–pt. 
8:00–16:00, w sezonie turystycznym: 
sb.–nd. 8:00–16:00.

Zwierzyniec – minizoo – przy 
Domu Pomocy Społecznej, Zochcinek 
42, Opatów.

Alpakraina – Świętokrzyska Kraina 
Alpak, Karwów 11, Opatów, tel.: 661 
493 012, www.alpakraina.pl

Wydarzenia
Wśród najważniejszych imprez 

w Opatowie trzeba wymienić Gody 

Opatowskie – przegląd zespołów 
kolędniczych w styczniu, podczas 
którego prezentują się amatorskie 
grupy kultywujące lokalne obrzę-
dy związane z kolędowaniem. Na 
początku maja odbywa się Festyn 
Majowy, na którym zapoznamy się 
z dorobkiem współczesnych zespołów 
weselnych, niekiedy inspirowanym 
dawną muzyką ludową. 

Jarmark Opatowski (przełom 
maja i czerwca) to swoiste święto 
miasta i gminy Opatów, nawiązujące 
w swym charakterze do historycz-
nych jarmarków odbywających 
się w Opatowie. Podczas jarmarku 
prezentują się rzemieślnicy, twórcy 
ludowi uprawiający dawne, a już 
ginące zawody, takie jak kowalstwo, 
garncarstwo, wykonywanie wyrobów 
ze słomy, oraz czołowe zakłady 
z ziemi opatowskiej. Z kolei Festiwal 
Piosenki Religijnej to prezentacja 
utworów religijnych w wykonaniu 
dzieci i młodzieży. 

W sierpniu ciekawymi, od nie-
dawna organizowanymi imprezami 
są Opatowskie Spotkania Pojaz-
dów Dawnych oraz Święto Krówki 
Opatowskiej, promujące powstający 
w Opatowie, legendarny już cukierek.

W kalendarz ważnych imprez wpisała 
się też Opatowska Jesień Literacka – 
spotkanie z poezją gromadzące zarówno 
dzieci i młodzież, jak i dorosłych.

W Opatowskim Ośrodku Kultury, 
w sali wystawowej, prezentowane 
są cyklicznie wystawy malarstwa 
artystów regionalnych i krajowych.
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3 pokoje 4-os., 2 pokoje 2-os., od-
dzielna łazienka dla gości, możliwość 
korzystania z kuchni; Pokoje Gościn-
ne Małgorzaty, Baćkowice 44, tel.: 
668 809 174, 12 miejsc noclegowych: 
pokoje 3- i 2-os., wspólna łazienka, 
możliwość korzystania z kuchni.

WYŻYWIENIE

Restauracja Biała Perła, ul. Koś- 
ciuszki 27a, Opatów, pełny zakres 
wyżywienia dla grup zorganizowanych, 
możliwość negocjacji cen, organizacja 
imprez weselnych i okolicznościowych; 
restauracja Miodowy Młyn, ul. Le-
gionów 3, Opatów, czynna: pn.– nd. 
7.00–22.00; restauracja Żmigród, 
ul. Plac Obrońców Pokoju 25, Opatów, 
czynna: pn.–czw., nd. 10.00–22.00, 
pt., sb. 10.00–23.00, www.zmigrod.
com; restauracje oferują pełny zakres 
wyżywienia dla grup zorganizowanych, 
istnieje możliwość negocjacji cen, 
a także organizacji imprez weselnych 
i okolicznościowych, restauracje ofe-
rują catering; restauracja Zamiejska, 
ul. Kościuszki 58, Opatów, czynna: 
pn.–pt. 7.00–20.00, sb. 7.00–18.00, 
dania domowe, catering; bar U Reni, 
ul. Lubelska 10, Opatów, czynny: 
pn.–pt. 8.00–17.00, sb. 8.00–14.00, 
dania domowe; bar Skorpion, Oficja-
łów 39, czynny: pn.–sb. 8.00–20.00, nd. 
10.00–20.00, dania domowe, catering; 
AB Pizzeria, ul. Kościuszki 14, Opatów, 
czynna: codz. 10.00–22.00; Pizzeria 
Top Bar, ul. Sienkiewicza 19, Opatów, 
czynna: pn.–czw. 11.00–21.00, pt.–sb. 
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12.00–22.00, nd. 12.00–21.00; Pizzeria 
Pasi-Brzuszek ul. F. Mendyka 14, 
czynna: pn.–czw. 13.00–21.00, pt.–sb. 
13.00–23.00, nd. 11.00–22.00;  Zajazd 
Świętokrzyski w miejscowości Jało-
węsy, 7 km od Opatowa, na trasie Opa-
tów – Kielce (droga krajowa nr 74),www.
zajazdswietokrzyski.pl, oferuje pełny 
zakres wyżywienia, organizację imprez 
weselnych i okolicznościowych, podjazd 
dla osób z niepełnosprawnością, parking 
niestrzeżony, salę konferencyjną na 100 
osób; Kawiarenka Krówki Opatow-
skiej, ul. Sienkiewicza 54, Opatów, 
tel.: 607 350 249, dojazd od ul. Ko-
pernika, czynna: pn.–pt. 7.00–17.00, 
sb. 8.00–12.00;.Chillicaffe, ul. Plac 
Obrońców Pokoju 9, Opatów, czynna: 
pn.–sb. 12.00–20.00, nd. 14.00–20.00; 
Grill&Bar, Okalina-Kolonia 52, 
tel.: 15 868 39 13, czynna: pn.–pt. 
8:00–22:00, sb.–nd. 8:00–20:00

PARKINGI I TAKSÓWKI

W Opatowie parking znajduje 
się przy ul. Kilińskiego. Autokary 
można parkować nieopodal Bramy 
Warszawskiej, a samochody osobowe 
przy ul. Plac Obrońców Pokoju 
(parking płatny pn.–pt. 8.00–17.00), 
przy ul. Ostrowskiego oraz przy 
ul. Cmentarnej (nowy duży parking), 
ul. gen. „Grota” Roweckiego, przy 
kolegiacie i przy ul. 1 Maja (obok 
byłego postoju taksówek).

Postój taksówek znajduje się przy 
ul. Sienkiewicza, obok dworca PKS.
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3 Pożarnej, ul. Kościuszki 39, tel.: 15 
868 20 71, 868 41 02, faks: 15 868 41 
01; Straż Miejska, ul. Plac Obrońców 
Pokoju 34, tel.: 15 868 13 07.

Poczta
Urząd Pocztowy, ul. Plac Obroń-

ców Pokoju 23, tel.: 15 833 16 22.

Banki, bankomaty, kantory
Bank PEKAO SA  I Oddział, 

ul. Sienkiewicza 20, tel./faks: 15 877 
20 44, bankomat czynny całą dobę; 
Bank Spółdzielczy Kielce, Oddział 
Opatów, ul. Szeroka 13, tel.: 15 868 40 
62, punkty kasowe: ul. Sienkiewicza 
17 (w budynku Starostwa Powiato-
wego), bankomat czynny całą dobę: 
ul. Szeroka 13, ul. Sienkiewicza 17 
(w budynku Starostwa Powiatowego); 
Bank PKO BP S.A., ul. Sienkiewicza 
26, tel./faks: 15 868 28 45, bankomat 
czynny całą dobę; placówka partner-
ska ALIOR Bank, ul. Plac Obrońców 
Pokoju 28, tel.: 15 838 50 38. Kantor 
ul. Sienkiewicza 12, tel.: 15 868 48 88.

Parafie i zgromadzenia 
zakonne

Parafia rzymskokatolicka, klasz-
tor oo. Bernardynów, ul. Klasz-
torna 3, Opatów, tel.: 15 868 23 10; 
parafia rzymskokatolicka, ul. gen. 
„Grota” Roweckiego 10, Opatów, 
tel.: 15 868 27 64; parafia rzym-
skokatolicka, Strzyżowice 40, tel.: 
15 868 18 02; parafia rzymskoka-
tolicka, Ptkanów, tel.: 15 868 36 33; 

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego a Paulo – ul. Lipowa 
11, Opatów, tel.: 15 868 25 33.

Przedszkola, Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 w Opa-

towie, ul. Ćmielowska 2, tel.: 15 
868 27 34; Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Opatowie, ul. Kopernika 30, 
tel.: 15 868 27 02; Zespół Szkół 
nr 1 w Opatowie, ul. Słowackiego 
56, tel.: 15 868 23 19; Zespół Szkół 
nr 2 w Opatowie, ul. Sempołowskiej 1, 
tel.: 15 868 20 35; Ośrodek Kształce-
nia Zawodowego ZDZ w Opatowie, 
ul. Ćmielowska 4, tel.: 15 868 41 56; 
Przedszkole Publiczne w Opatowie, 
ul. Partyzantów 13b, tel.: 15 868 
23 31; Przedszkole Happy Kids 
w Opatowie, ul. Słowackiego 7, tel: 
503 755 808. Przedszkole Ha Ha Ha 
w Opatowie, ul. Konopnickiej 2, tel.: 
15 868 41 56

Ważniejsze firmy
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 

ul. Sienkiewicza 54, Opatów, tel.: 15 868 
20 24, 868 22 01; AGC Glass Unlimited, 
ul. Ćmielowska 3, Opatów, tel.: 15 868 37 
74; Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., 
ul. Partyzantów 42, Opatów, tel.: 15 868 
27 87, Grafmasz, ul. Kościuszki 47, 
Opatów, tel. 15 868 24 00.

Inne
Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna, ul. Sempołowskiej 3, 
Opatów, tel.: 15 868 21 49, 868 30 66; 
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Wędkarstwo
Na terenie miasta i gminy Opatów 

można rekreacyjnie uprawiać wędkar-
stwo. Są tu trzy łowiska zarządzane 
przez Polski Związek Wędkarski 
(Okręg Tarnobrzeg, Koło 23 – Opa-
tów) oraz Opatowskie Towarzystwo 
Wędkarskie. Jedno z nich znajduje się 
na zbiorniku o powierzchni 1,12 ha 
w Karwowie, drugie (o powierzchni 
1,80 ha) w Podolu, a trzecie to nowo 
otwarty zbiornik w Zochcinku o po-
wierzchni 3,07 ha. 

Zbiorniki co roku są zarybiane. 
Informacje na temat możliwości węd-
kowania i zakupu karnetu dostępne są 
na stronie: www.facebook.com/jar0sad.

ZAKUPY I PAMIĄTKI

Pamiątki i wydawnictwa związane 
z Opatowem turyści mogą kupić 
w sklepiku przed wejściem do piwnic 
Opatowskiej Podziemnej Trasy Tu-
rystycznej, ul. Plac Obrońców Pokoju 
18, oraz w sklepiku Galeria Pamiątek, 
ul. Plac Obrońców Pokoju 19/15.

Ciekawą pamiątkę można również 
nabyć, odwiedzając ekspozycję prac 
opatowskich artystów (obrazów, 
grafik i pasteli) u państwa Teodory 
Pawełko-Kwiatkowskiej i Stanisława 
Kwiatkowskiego, ul. 1 Maja 35, 
Opatów, tel.: 15 868 24 76. Obrazy 
o tematyce romskiej oraz z motywa-
mi opatowskimi możemy zakupić 
u malarza narodowości romskiej, pana 
Christophera Arrisona van Gotha, 
ul. 1 Maja 62/7, Opatów, tel.: 534 

223 557. Natomiast unikatowe ręczne 
wyroby ze słomy żytniej (dzbany, 
buty, koszyki) można nabyć u pana 
Tadeusza Kusia, Nikisiałka Duża 
41, tel.: 663 476 485. Regionalne 
produkty spożywcze Wieś-Masz, 
ul. Sienkiewicza 54, Opatów, obok 
sklepu Rossmann.

PRZYDATNE ADRESY

Urzędy
Starostwo Powiatowe, ul. Sienkie-

wicza 17, tel.: 15 868 29 71, faks: 15 
868 47 21.

Urząd Miasta i Gminy w Opato-
wie, ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 
tel.: 15 868 13 00, e-mail: opatow@
umopatow.pl 

Opieka medyczna
Pogotowie ratunkowe, siedziba 

przy Szpitalu Powiatowym; Szpital 
Powiatowy, ul. Szpitalna 4, tel.: 15 
867 04 00, 867 04 01, fax: 15 834 44 
19; Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej, ul. Słowackiego 
13, tel.: 15 868 41 05; „Zdrowie” Nie-
publiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej, ul. Kopernika 36, tel.: 15 868 46 
34; „Medyk” Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej, ul. Szeroka 10, 
tel.: 15 868 39 99.

Bezpieczeństwo
Komenda Powiatowa Policji, 

ul. Sienkiewicza 30, tel.: 15 868 12 06, 
868 12 05, faks: 15 868 12 03; Komen-
da Powiatowa Państwowej Straży 
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Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego, ul. Sienkiewicza 17, 
Opatów, tel./faks: 15 868 47 13; Powiatowy 
Urząd Pracy, ul. Partyzantów 13, Opatów, 
tel.: 15 868 03 00, 868 28 09, faks: 15 
868 03 13; Biuro Powiatowe Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, ul. Sempołowskiej 3, Opatów, 
tel.: 15 868 48 66; Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, Placówka 
Terenowa Opatów, ul. Konopnickiej 2, 
Opatów, tel.: 15 868 51 00, faks: 15 868 14 
28; Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
SA, Inspektorat w Opatowie, ul. Leszka 
Czarnego 4, Opatów, tel.: 15 308 20 90, 
faks.: 15 308 23 08; Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, ul. Sempołowskiej 12, 

Opatów, tel.: 15 868 01 00, 868 24 43, 
faks: 15 868 01 98; Ośrodek Pomocy 
Społecznej, ul. Plac Obrońców Pokoju 
34, Opatów, tel.: 15 868 13 05; Polska 
Grupa Energetyczna, Rzeszowski 
Zakład Energetyczny SA – Rejon 
Energetyczny Staszów, Posterunek 
Energetyczny Opatów, ul. Żeromskiego 
5, Opatów, tel.: 15 868 49 15; Sąd 
Rejonowy w Opatowie, ul. Plac 
Obrońców Pokoju 16, Opatów, tel.: 
15 86 82 788, 86 82 799, faks: 15 
868 26 02; Prokuratura Rejonowa 
w Opatowie, ul. Ostrowskiego ps. Cichy 
1, Opatów, tel.: 15 868 52 30; Dom 
Pomocy Społecznej w Zochcinku, 
Zochcinek 42, tel.: 15 86 82 818.
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Przez Opatów 

Bogata historia Opatowa pozo-
stawiła po sobie wiele cennych 
zabytków kultury materialnej, które 
warto zobaczyć. Proponowana trasa 
wiedzie przez urokliwe zakątki 
miasta na Bursztynowym Szlaku, 
prezentując najciekawsze miejsca.

Plan miasta wraz z trasą – zob. skrzydełko przed-
niej okładki.

Po przyjeździe do Opatowa pozosta-
wiamy samochód na parkingu przy ulicy 
Kilińskiego i zaczynamy zwiedzanie.

Już z parkingu widać pierwszy obiekt 
na szlaku naszej wędrówki – wspaniale 
zachowaną Bramę WarszaWską 1 . 
Została ona ufundowana przez wła-
ściciela Opatowa, kanclerza wielkiego 
koronnego na dworze króla Zygmunta 
Starego, Krzysztofa Szydłowieckiego. 
Jest jedyną pozostałą z czterech bram 
– niegdyś wznosiły się nad miastem 
jeszcze: Krakowska, Lubelska i San-
domierska i wraz z murami obronnymi 
stanowiły system obronny kupieckiego 
grodu.

Brama Warszawska zbudowana 
została z kamienia na planie kwadratu 
w latach 1520–30. Jest to budowla obec-
nie jednokondygnacyjna z drewnianym 
stropem – pierwotnie była wyższa. 
Wieńczy ją stylizowana na renesansową, 
zrekonstruowana attyka, a w dwóch 

ROZDZIAŁ IV 
SPACEREM PRZEZ MIASTO

ścianach znajdują się dwa otwory 
kluczowe strzelnic. Nad arkadową bramą 
wjazdową widnieje dobrze zachowany 
herb rodziny Szydłowieckich – Odro-
wąż – trzymany przez smoka, a nad 
nim  obraz Matki Bożej zawieszony na 
bramie przez ks. Szymona Pióro w roku 
1922, w rocznicę bitwy zwanej w historii 
Cudem nad Wisłą.

Po przejściu przez Bramę Warszawską 
kierujemy się ulicą Kościuszki w stronę 
najcenniejszego zabytku Opatowa – kole-
giaty pW. śW. marcina 2 . Do kościoła 
możemy dojść, skręcając w prawo 
na schodki i wchodząc przez furtkę 
boczną lub bramą od ulicy gen. „Grota” 
Roweckiego, będącą głównym wejściem 
na teren kościelny. Przed bramą, po lewej 
stronie, widzimy starą XIX-wieczną 
plebanię.

Kościół został wzniesiony w 2. poł. 
XII w. jako kolegiata (tj. kościół 
niebędący katedrą, przy którym istnieje 
kolegium kanoników; duchowni 
kolegiaccy posiadają honorowe przy-
wileje wyróżniające ich spośród 
duchowieństwa innych świątyń w danej 
 miejscowości), której istnienie poświad-
czone zostało w 1212 r. W roku 1471 
przeniesiono tu parafię z kościoła 
Najświętszej Marii Panny. Obiekt 
przebudowano w 2. poł. XV w., lecz 
już w 1502 r. uległ on zniszczeniu 
podczas najazdu Tatarów. Odnowiono 
go i ponownie przebudowano w 1. poł. 
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Pozostałości analogicznego przejścia 
z przyziemia wieży południowej do nawy 
bocznej odnaleziono fragmentarycznie 
w tym samym roku. Zewnętrzny portal 
gotycko-renesansowy, prowadzący do 
kruchty północnej (obecnie znajduje 
się tam kaplica Adoracji Najświętszego 
Sakramentu), ufundował w latach 
1514–58 Krzysztof Szydłowiecki, 
kanclerz wielki koronny. Zdobi go 
płaskorzeźbiona dekoracja roślinna 
oraz herby: Odrowąż Szydłowieckich 
i Łabędź matki Krzysztofa, Zofii 
z Pleszowa, kasztelanowej radomskiej. 
Warto też zobaczyć portal prowadzący 
z nawy północnej do skarbca, pokryty 
motywem skośnych rombów (1609), 
oraz dwa marmurowe portale do zakrystii 
wikariackiej z 2. ćwierci XVIII w., 
z ażurowo rzeźbionymi drewnianymi 
drzwiami.

Wchodząc do wnętrza świątyni, 
widzimy przykrywające nawę główną 
późnogotyckie sklepienie kolebkowe 
z lunetami (1. poł. XVI w.), z nałożoną 
siatką żeber w układzie dekoracyjnym.

Całe wnętrze kościoła pokryte jest 
barokową polichromią, wykonaną 
w kilku fazach w ciągu XVIII stulecia 
przez kilku malarzy. W prezbiterium 
i transepcie znajdują się malowidła – 
najstarsze na sklepieniach i ścianach 
tarczowych z 2. ćwierci XVIII w., na 
ścianach zapewne nieco późniejsze, 
z ok. połowy tego stulecia; polichromia 
w nawach pochodzi z 4. ćwierci XVIII w. 
Malowidła w prezbiterium i transepcie 
odnowiono w 1890 r., w nawie głównej 
– w latach 1891–92.

W dawnym kapitularzu, na zewnętrz-
nej ścianie wieży południowej, widnieje 
wielofigurowa gotycka, odrestauro-
wana ostatnio, scena Ukrzyżowania. 
W prezbiterium, w poszczególnych 
przęsłach sklepień, można podziwiać 
sceny na tle chmur, m.in.: Apoteozę 
św. Marcina, Św. Marcina jako dobrego 
pasterza, Chwałę w niebie. Na ścianach 
tarczowych przedstawiono sceny 
z życia i chwały św. Marcina oraz 
sceny, w których występuje on jako 
patron kolegiaty: Wręczenie planów, 
Budowa świątyni. Na ścianie wschodniej 
prezbiterium wyobrażono Matkę Boską 
wśród aniołów, a na ramieniu transeptu 
Adorację Niepokalanego Poczęcia. 
Na pozostałych ścianach prezbite-
rium i transeptu znajdują się sceny 
 historyczno-batalistyczne, odmienne 
stylowo: Bitwa na Psim Polu, Bitwa pod 
Grunwaldem, Odsiecz Wiednia i dwie 
Bitwy pod Chocimiem.

W nawie głównej, po obu bokach, 
widoczne są m.in. symboliczne postacie 
trzymające tarcze z herbami woje-
wództwa sandomierskiego i właścicieli 
Opatowa (Odrowąż Szydłowieckich, 
Leliwa Tarnowskich, herb Ostrogskich, 
Śreniawa Lubomirskich) i dziesięciu 
apostołów.

Ołtarze: główny i sześć bocznych, 
w stylu regencji, pochodzą z XVIII w., 
odnowiono je w 2005 i 2006 r. Ołtarz 
główny (połowa XVIII w.) zachwyci 
rzeźbami świętych biskupów i obrazem 
św. Marcina. W pozostałych ołtarzach 
znajdują się: obraz św. Józefa z 4. ćwierci 
XVIII w. (lewy przy tęczy), herb Topór 

XVI stulecia – do tego okresu wnętrze 
miało wystrój romański. Świątynię 
restaurowano także w 2. poł. XVI 
i w XVII w. W latach 1710–40 kolegiatę 
znów przebudowano i gruntownie 
odnowiono, a także wykonano nowe 
wyposażenie – wszystko to głównie 
staraniem Macieja Flaszyńskiego, pra-
łata i dziekana. Prace konserwatorskie 
przeprowadzano jeszcze w 4. ćwierci 
XIX stulecia i w latach: 1948, 1951–53, 
1955–57 oraz 80. i 90. XX w.

W 2006 r. obchodzono Wielki Jubi-
leusz 800-lecia Kapituły Kolegiackiej 
w Opatowie. Z 1206 r. pochodzi pierwsze 
poświadczenie istnienia Kapituły, która 
funkcjonuje nieprzerwanie do dziś.

Kolegiata pw. św. Marcina to budowla 
romańska, orientowana, z przekształ-
ceniami i szczegółami późnogotyc-
kimi, renesansowymi i barokowymi. 
Zbudowano ją z ciosów piaskowca na 
rzucie krzyża łacińskiego jako świątynię 
trójnawową, bazylikową z transeptem 
i dwuwieżową fasadą. Wieże, powstałe 
na rzucie kwadratu, wznoszą się na 
przedłużeniu naw bocznych od strony 
zachodniej (południowa – ciosowa, 
romańska; północna – pierwotna 
jedynie w najniższej partii, w górnych 
częściach nadbudowana w 1. poł. 
XVI w. z łamanego kamienia), wieńczą 
je profilowane barokowe hełmy baniaste 
z lukarnami. Przy ramionach transeptu 
od wschodu widnieją dwie półkoliste 
apsydy, a wzdłuż naw bocznych 
ciągną się przybudówki z 2. poł. XV 
i 1. poł. XVI w., później (głównie 
w połowie XVIII stulecia) ujednolicone 

i tynkowane. Fasada międzywieżowa 
zwieńczona jest trójkątnym szczytem, 
nadbudowanym w 1. poł. XVI w. Na 
jej osi znajduje się portal główny, a nad 
nim płaskorzeźbiony fryz romański 
z motywem  czworoliści i gryzących się 
potworków, przerwany przez późniejsze 
okno (zapewne z XVI w.). Dwuspadowe 
dachy pochodzą z 1. poł. XVIII w., a póź-
nobarokowa wieżyczka na sygnaturkę, 
z latarnią, ma na chorągiewce datę: 1734.

Okna romańskie, wąskie, rozglifione 
dwustronnie, zachowały się dobrze 
w prezbiterium, transepcie i apsydach. 
Niektóre okna poszerzono w 1. poł. 
XVI w. (półkoliste w nawie głównej, 
ostrołukowe w prezbiterium od południa 
i środkowe od wschodu) lub wybito 
na nowo po zamurowaniu dawnych 
(w ścianie północnej nawy  głównej 
i ostrołukowe w transepcie od południa). 

Portale i odrzwia kolegiaty są 
kamienne. Wewnątrz głównego – od 
zachodu – romańskiego portalu 
wstawiono ostrołukowy portal gotycki 
z 2. poł. XV w., ponad nim – w tympa-
nonie portalu romańskiego – arkadki 
maswerkowe i resztki ornamentacji roślin-
nej. W świątyni znajduje się jeszcze jeden 
portal romański, pierwotnie zewnętrzny, 
prowadzący obecnie z  kruchty północnej 
do nawy bocznej, z parami kolumienek 
zdobionych ornamentacją roślinną i moty-
wem kręconego sznura. Żelazne drzwi 
kolegiaty z początku XVI w. zdobi skośna 
 krata z rozetami. W ścianie wschodniej 
widoczne są zamurowane odrzwia 
 romańskie, prostokątne z półkolistym 
tympanonem – odkryto je w 1953 r. 
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poziomach korytarzami i schodami. 
Trasa, udostępniona do zwiedzania 
14 grudnia 1984 r., jest unikatowym 
przykładem architektury podziemnej. 
Jej długość wynosi obecnie 500 m, 
a w skład wchodzi łącznie 46 komór 
i korytarzy bieg nących pod rynkiem 
na trzech poziomach; najniższy 
poziom sięga do głębokości 14,5 m. 
Na całej trasie panuje stała temperatura 
w granicach 6–12oC, zaś wilgotność 
powietrza wynosi 70%.

Na środku Placu Obrońców Pokoju 
można zobaczyć pomnik mjr. ludWika 
„topora” zWierzdoWskiego 4  – 
dowódcy oddziału powstańców stycznio-

wych. Ranny w czasie bitwy 21 lutego 
1864 r., dostał się do niewoli i został 
stracony przez Rosjan na rynku w Opa-
towie. Dziś w tym miejscu stoi obelisk 
z szarożółtego piaskowca na okrągłej 
podstawie, ozdobiony płaskorzeźbą 
wyobrażającą Orła Białego i liście 
dębowe. Na cokole widnieje napis: 
Majorowi „Toporowi” Zwierzdowskiemu 
straconemu na rynku w Opatowie 
i powstańcom 1863/64 r. – ziemia 
opatowska.

Przed Urzędem Miasta i Gminy, we 
wschodniej części rynku znajduje się 
także oBelisk upamiętniający akcję armii 
krajoWej 5 , której żołnierze wykonali 

Schemat Podziemnej Trasy Turystycznej

i obraz św. Karola Boromeusza 
z 1. poł. XVIII w. (prawy przy tęczy); 
krucyfiks adorowany przez aniołów 
i atrybuty Męki Pańskiej oraz rzeźby 
świętych i aniołów adorujących obraz 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem i ze św. 
Janem z początku XVI w., przypisywany 
Timoteowi Viti z Urbino, wg tradycji 
przywieziony z Włoch przez Krzysztofa 
Szydłowieckiego (ołtarze wypełniające 
ściany apsyd); obrazy z 1. poł. XVIII w. 
– św. Jana Nepomucena i św. Antoniego 
Padewskiego (ołtarzyki w narożach 
ramion transeptu).

Warto także zwrócić uwagę na 
późnobarokową balustradę; ambonę 
regencyjno-rokokową sprzed połowy 
XVIII w.; chór muzyczny (ok. 1730 r.), 
drewniany, belkowy – przecinające się 
belki tworzą czworokątne kasetony 
z rozetami o motywach roślinnych, 
podobne do zdobień słynnego stropu 
z głowami w Sali Poselskiej na Wawelu; 
organy z 1746 r. wykonane przez 
organmistrza Wenzela Kiehla z Opawy; 
marmurową chrzcielnicę z XVIII w. 
i znajdujący się nad nią obraz Chrzest 
Chrystusa z tegoż okresu; kropielnice 
(w kształcie pucharu, wg tradycji współ-
czesna z kościołem, barokowa z 1654 r. 
z herbem Nałęcz i klasycystyczna); stalle 
kanonickie; ławki późnobarokowe 
(1722), bogato rzeźbione, z dewizami 
łacińskimi i herbami. 

W kolegiacie, na końcu lewej nawy 
poprzecznej, znajdują się również 
nagrobki Szydłowieckich: Ludwika 
Mikołaja (1. poł. XVI w.), Krzysztofa 
(płyta z leżącą postacią Krzysztofa 

w zbroi, z herbem Odrowąż, wyko-
nana przed 1532 r.), jego córki Anny 
(renesansowy z 1536 r., z marmuru 
węgierskiego, z leżącą postacią zmar-
łej, tablicą inskrypcyjną), jego syna 
Zygmunta (płaskorzeźbiona płyta 
z leżącym dzieckiem z 1530 r.). Na 
wyższej kondygnacji cokołu (na miejscu 
pierwotnej płyty inskrypcyjnej) widnieje 
arcydzieło sztuki odlewniczej: długa, 
płaskorzeźbiona i grawerowana płyta, 
tzw. Lament opatowski, ufundowana 
ok. 1533 r. przez Jana Tarnowskiego, 
hetmana wielkiego koronnego, zięcia 
Krzysztofa. Na renesansowej płycie 
przedstawiono wielofiguralną  scenę 
żalu, zapewne po śmierci kanclerza. 
Wykonanie nagrobków przypisuje się 
budowniczym kaplicy Zygmuntowskiej 
na Wawelu, wśród których byli najbliżsi 
współpracownicy Bartłomieja Berrec-
ciego – Jan Cini ze Sieny i Bernardinus 
de Gianotis.

Po wyjściu z kolegiaty idziemy 
prosto ulicą gen. „Grota” Roweckiego 
i dochodzimy do ul Plac Obrońców 
Pokoju. Zwraca tu uwagę zachowany do 
czasów współczesnych średniowieczny 
układ rynku i przyległych do niego 
ulic. Na placu znajduje się altana – 
rekonstrukcja drewnianego zadaszenia 
studni – oraz teren zielony utworzony 
na miejscu parku założonego w 1892 r. 
W kamienicy nr 18, po prawej stronie 
rynku, jest wejście do jednej z najwięk-
szych atrakcji Opatowa: podziemnej 
trasy turystycznej 3 . Powstała ona 
na bazie dawnych piwnic kupieckich, 
wyrobisk połączonych na różnych 
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swoją świtą w Opatowie. W XIX w. 
znajdowały się tu koszary i cerkiew 
parafial na pw. św. Mikołaja Cudotwórcy. 
W okresie międzywojennym gmach 
mieścił starostwo i sejmik powiatowy.

Jest to budynek murowany, na 
planie prostokąta, dwukondygnacyjny, 
podpiwniczony i z oszkarpowanymi 
narożami. W przyziemiu od strony rynku 
widoczne są czteroprzęsłowe podcienia 
arkadowo-filarowe o sklepieniu koleb-
kowo-krzyżowym.

Na lewo od ratusza znajduje się 
budynek, w którym w czasie wojny 
mieściło się więzienie. W jego ścianę 
wmurowano taBlicę upamiętniającą 
uWolnienie WięźnióW 8  – pierwszą na 
tak dużą skalę akcję przeciw okupantowi 
na ziemi opatowskiej przeprowadzoną 
12 marca 1943 r. przez „Jędrusiów” 
i miejscowy oddział Armii Krajowej. 
W budynku zachowały się z tamtego 
okresu oryginalne metalowe drzwi 
wejściowe.

Wyruszając spod ratusza w dalszą 
wędrówkę, wchodzimy w ulicę Słowac-
kiego. Podążając nią, po prawej stronie 
mijamy przecznice, ulice  Szeroką i Sta-
rowałową, pomiędzy którymi znajdowała 
się niegdyś synagoga. W połowie ulicy 
Szerokiej, po lewej stronie, stoi ciekawa 
kamienica z XiX W. 9 , zbudowana 
z czerwonej cegły; na jej fasadzie, na 
wysokości pierwszego piętra, między 
oknami, zachowała się wykonana z białej 
cegły gwiazda Dawida, przed II wojną 
mieściła się tu religijna szkoła żydowska. 
Z ulicy Słowackiego skręcamy w prawo, 
w ulicę Armii Krajowej, i idziemy prosto 

aż do parku przy Opatowskim Ośrodku 
Kultury i bibliotece.

Jeszcze na początku II wojny światowej 
na terenie dzisiejszego parku, od obecnego 
Opatowskiego Ośrodka Kultury do 
Szkoły Podstawowej nr 2, funkcjonował 
cmentarz żydowski. Dziś znajduje się 
tu pomnik, a przy wejściu od strony 
ulicy Kopernika – pamiątkowa brama 
pamięci żydowskich mieszkańców 
Opatowa. Kilka ocalałych macew 
tworzy ponadto lapidarium żydoWskie 
10  upamiętniające zniszczony kirkut.

Po wyjściu z parku skręcamy w prawo 
i idziemy prosto ulicą Partyzantów, 
by następnie skręcić w prawo, w ulicę 
Kopernika (przy OSM). Tutaj znajduje się 
nowa atrakcja Opatowa – Krówkarenka 
– Kawiarenka Krówki Opatowskiej 
(zob. s. 34), gdzie można poznać proces 
produkcji cukierków Krówka Opatowska, 
wziąć udział w warsztatach i skosztować 
legendarnych opatowskich słodyczy.

Po zwiedzeniu Krówkarenki kie-
rujemy się ulicą Kopernika w stronę 
opatowskiego rynku, po czym skręcamy 
w prawo – w ulicę Partyzantów, w lewo, 
w 1 Maja, obok skweru Gombrowicza, 
i niedługo potem znowu w lewo – w ulicę 
Kilińskiego. Tu, przy skrzyżowaniu 
(ul. Kilińskiego 4), stoi duży piętrowy 
dom – daWna kasa poWiatoWa Władz 
rosyjskich 11 , zdobyta przez powstańców 
styczniowych. W jedną z jego ścian 
wmurowana jest tablica pamiątkowa 
upamiętniająca to wydarzenie.

Ulicą Kilińskiego kierujemy się w stronę 
Bramy Warszawskiej, gdzie z boku, za 
murem okalającym wzgórze kolegiaty, 

wyrok na szefie opatowskiego gestapo, 
Ottonie Schulzu, a nieco dalej widać 
pomnik BatalionóW chłopskich 6 .

Za  obeliskiem stoi narożny dom 
z podcieniami – ratusz miejski 7 . 
Obecna siedziba władz miasta i gminy 

Opatów powstała w 2. poł. XVI lub 
na początku XVII stulecia. Ratusz 
najprawdopodobniej wybudowano 
z pieniędzy kanclerza Krzysztofa Szy-
dłowieckiego jako budynek, w którym 
ten zatrzymywał się, przebywając ze 

Podziemna Trasa Turystyczna

Powstanie opatowskich lochów wiązało się ze wzrostem znaczenia 
Opatowa i jego położeniem: krzyżowały się tu szlaki kupieckie ze 
Śląska i Krakowa do Wielkopolski, na Pomorze i Ruś Halicką. Okres 
prosperity przypadł na czasy kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego 
– właściciela Opatowa. Opasanie murami miasta ograniczało możliwość wznoszenia nowych 
budynków, a piwnice już istniejące nie wystarczały rozwijającym się składom kupieckim i pra-
cowniom rzemieślniczym. Dlatego też kupcy i mieszczanie zaczęli „schodzić” pod I kondygnację 
piwnic – tak powstawał II i III poziom piwnic, które nie miały regularnego charakteru i często 
budowane były bez obudowy, na co pozwalały właściwości gruntu lessowego. Opracowana 
współcześnie inwentaryzacja wykazała, że powstawały one często w dość chaotyczny sposób. 
Piwnice służyły nie tylko do przechowywania towarów, ale i do celów obronnych. Chroniła się 
w nich ludność miasta w razie niebezpieczeństw, np. podczas szczególnie częstych najazdów.

Gdy zmniejszyła się rola Opatowa jako ośrodka handlowego, o  niewykorzystywanych po-
ziomach piwnic zapomniano, a  stan nieużywanych kondygnacji pogarszał się stopniowo. 
Już w XIX w. władze miasta informowały o zagrożeniu budynków w obrębie Starego Miasta 
z powodu istnienia głębokich i obszernych piwnic. Uszkodzenia kolejnych kondygnacji piwnic 
ujawniły się dopiero, gdy zaczynały pękać znajdujące się nad nimi domy. Fakty takie były czę-
sto ukrywane przez właścicieli. Do tego należy dodać kiepską jakość wykonania niektórych 
budynków powstałych w okresie międzywojennym.

Systematyczną akcję zabezpieczająco-rewaloryzacyjną rozpoczęto w 1971 r. Prowadził ją zespół 
naukowy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pod kierunkiem prof. Feliksa Zalewskiego, 
a po jego śmierci pracami kierował prof. Zbigniew Strzelecki. Opracowany został program robót 
zabezpieczających dla terenu Starego Miasta na podstawie metody Z-S – miał na celu systema-
tyczną ochronę lub likwidację podziemnych wyrobisk. Metoda Z-S (skrót od pierwszych  liter 
nazwisk krakowskich profesorów, twórców metody) przewiduje jednocześnie rozpoznawanie 
podłoża i wykonywanie podbudowy pod nowe budownictwo oraz ukierunkowuje projektowanie 
nowych obiektów. Na podstawie Studium możliwości wykorzystania istniejących podziemi na 
trasę turystyczną i projektu technicznego mgr. inż. Mieczysława Frańczaka w 1979 r. rozpoczęto 
prace remontowe, które trwały do 1984 r. Roboty polegały na odgruzowywaniu komór i korytarzy, 
wzmacnianiu istniejącej obudowy lub wykonywaniu wtórnej. Utworzono również kilka odcin-
ków nowych korytarzy do połączenia wszystkich odnowionych komór w całość. W trakcie tych 
prac powstał również niezbędny system wentylacji. Kolejny etap renowacji zakończono w 1992 r., 
jednak prace zabezpieczające podziemne miasto w Opatowie trwają nadal, jednak prace zabez-
pieczające podziemnego labiryntu lochów w Opatowie trwają nadal.
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klasztoru przez władze carskie w 1864 r. 
Ponowne objęcie klasztoru opatowskiego 
przez bernardynów nastąpiło dopiero 
w roku 1939. Parafia Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Opatowie 
została erygowana 12  grudnia 1989 r.

Obecny kościół pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny jest jedno-
nawową budowlą późnobarokową, 
murowaną z kamienia i częściowo cegły. 
W nawie znajdują się półeliptycz ne wnęki 
ołtarzowe po bokach każdego przęsła. 
W części frontowej kościoła wydzielona 
jest kruch ta, nad którą znajduje się chór 
muzyczny. Póź nobarokową, trójdzielną, 
dwukondygnacyjną fasadę zdobi ryzalit 
o zaokrąglonych narożach, ujęty na 
każdej kondygnacji w zdwojone pilastry 
i zwieńczony półokrągłym szczytem. Na 
częściach bocznych fasady umieszczono 
kamien ne posągi św. Franciszka i św. 
Antoniego Padewskiego, a u szczytu 
ściany frontowej ustawiono w latach 
90. XX w. figurę przedstawiającą 
wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. 
Na dwuspadowym dachu znajduje się 
barokowa wieżyczka na sygnaturkę. 

Ściany i sklepienia kościoła pokryte 
są, przemalowaną całkowicie w 1901 r., 
iluzjonistyczną polichromią późnoba-
rokową o tema tyce maryjnej, pierwotnie 
wykonaną w 1784 r. kosztem Felicjanny 
Reklewskiej, podstoliny sandomierskiej, 
starościny chęcińskiej. Jednolite rokokowe 
wyposażenie wnętrza pochodzi z 2. poł. 
XVIII w. W rokokowym ołtarzu 
głównym z lat 70. XVIII w. znajdują 
się rzeźby dłuta Macieja Polejowskiego. 
Sam ołtarz złożony jest z dwóch części: 

przedniej, dwustronnej, wolno stojącej 
pod łukiem tę czy, oddzielającej chór 
zakonny w prezbiterium, oraz tylnej 
przyściennej, wieńczącej zarazem zaplecki 
stall obiegających prezbiterium. Część 
przednią zdobi bogate tabernakulum 
z lustrami, bram ki boczne z rzeźbami 
św. Bonawentury i Piotra z Alkantary, 
dłuta również Macieja Polejowskiego, 
oraz wysokie przeźrocze o ko lumnach 
dźwigających przerwane pośrodku 
belkowanie, zwień czone aniołami 
i wazonami kwiatowymi. Część tylna 
ma formę retabulum z rzeźbami aniołów 
i Trójcy Świętej w zwieńczeniu oraz 
z obrazami: Matka Boska z Dzieciątkiem 
i Wniebowzięcie Matki Boskiej. Siedem 
ołtarzy bocznych z ok. 1784 r. wypełnia 
wnęki po bokach nawy. Składają się 
z rokokowej mensy oraz malowanego 
iluzjonistycznie czterokolum nowego 
retabulum, stanowiącego oprawę dla ramy 
z następującymi obrazami: Św. Antoni 
Padewski (2. poł. XVII w., wg tradycji 
przypisywany Franciszkowi Lekszyc-
kiemu), Śmierć św. Franciszka (2. poł. 
XVII w., zapewne tego samego pędzla, 
obydwa ofiarowane klasztorowi przez 
Władysława Janusza Ostrogskiego), Św. 
Anna nauczająca Marię (2. poł. XVII w.), 
Najświętsza Panna Maria Niepokalanie 
Poczęta (XVIII w.), Św. Jan Nepomucen 
(XVIII/XIX w.). Ósmy ołtarz boczny, 
zapewne z 1850 r., zdobi unikatowa 
w Polsce, pełna ekspresji rzeźba Chrystusa 
w tłoczni mistycznej, tzw. Torkukular 
z XVII w.

W kościele warto obejrzeć także: 
rokokową ambonę, również rokokowe 

na terenie kościelnym, stoi pochodzący 
z 1930 r. pomnik ks. Franciszka przyBy-
łoWskiego 12 , poległego na pobliskim 
moście w czasie słynnej bitwy opatowskiej 
z okresu powstania styczniowego. Pomnik 
w kształcie krzyża z białego piaskowca 
oddzielony jest od ulicy kratą, na której 
umocowane są skrzyżowane szable, lance 
i kosy oraz tarcza z datą: 1863.

Przechodząc przez skrzyżowanie, 
wędrujemy dalej ulicą Kościuszki, a po 
przejściu przez most na rzece Opatówce 
skręcamy w lewo, w ulicę Klasztorną. 
Po lewej stronie mijamy kapliczkę 13  
wzniesioną na miejscu starej, z przełomu 
XVIII i XIX w. Obecnie istniejąca, 
drewniana, została odnowiona w latach 
90. XX w. dzięki staraniom Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Opatowskiej. Pod 
namiotowym daszkiem, krytym gontem 
i wspartym na profilowanych słupkach, 
stoi figura św. Jana Nepomucena.

Nieco dalej zobaczymy usytuowane na 
wzniesieniu kościół i klasztor Bernardy-
nóW 14   – otoczone odnowionym murem, 

w części oszkarpowanym, ze strzelnicami. 
Kom pleks ten ma długą historię. Kościół 
przy grodzie nazywanym Żmigrodem 
wzniesio no już w XII w., a istnienie parafii 
poświadczono w 1326 r. Po przeniesieniu 
parafii do kolegiaty w 1471 r. świątynię 
przejęli bernardyni. W tym czasie wznie-
siono nowy kościół i klasztor z fundacji 
Jana Tarły. Budynki kompleksu były 
kilkakrotnie niszczone, m.in. w 1502 
i 1702 r. Kościół przebudowano gruntownie 
w latach 1751–65, za gwardiana Ludwika 
Alszera, i w 1765 r. konsekrowano. 
Odnawiano go jeszcze w roku 1901, po 
1952 i w latach 90. XX w.

Działalność duszpasterska skupiała 
się głównie na zakładaniu i rozwijaniu 
bractw religijnych. Rozwinęły się 
tu szczególnie bractwa: św. Anny, 
św. Franciszka i św. Antoniego. Niemal 
od początku pobytu bernardynów 
istniał w Opatowie Franciszkański Zakon 
Świeckich. W klasztorze opatowskim 
prowadzono studium zakonne. Powstało 
ono w roku 1480 i przetrwało do kasaty 

Opatowski kirkut

Prawdopodobnie cmentarz żydowski w Opatowie powstał już w XVI w., wraz z osiedle-
niem się w mieście ludności żydowskiej. Już pod koniec XVI stulecia kahał opatowski mu-
siał zaliczać się do znaczniejszych gmin żydowskich w Małopolsce, ponieważ w 1590 r. ra-
bin kahału opatowskiego Mojżesz (1550–1606), syn Abrahama, został wybrany na rabina 
ziemskiego prowincji małopolskiej.

Cmentarz żydowski był czynny do końca października 1942 r. Dokonywano na nim tak-
że egzekucji mieszkańców getta. W czasie wojny Niemcy używali kamieni nagrobnych do 
celów budowlanych, a po wojnie, w latach 1971–72, zdewastowany cmentarz przekształ-
cono w park. Zbudowano tu dom kultury i przedszkole. Resztki kamieni nagrobnych – re-
liktów dawnej kultury żydowskiej – zostały rozproszone. 31 października 1989 r. uroczy-
ście odsłonięto lapidarium z zachowanymi fragmentami 12 nagrobków, upamiętniające 
kirkut w Opatowie.
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organy, drewnianą kratę balustrady 
chóru z 2. poł. XVIII w., stalle i pulpit 
muzyczny w chórze zakonnym z 2. poł. 
XVII w., wbudowany w stalle od północy 
drewniany portal, prowadzący na 
krużganek klasztorny, oraz wmurowaną 
pod chórem, na prawo od wejścia, tablicę 
grobową kasztelanowej sandomierskiej 
Konstancji Chościak-Popielowej, 
zabitej przez piorun podczas ratowania 
porażonych w Waśniowie w 1787 r.

Klasztor pochodzi z przełomu 
XVI i XVII w., przebudowywano go 
m.in. w XVIII w. Po kasacie zakonu 
w 1865 r. budynek popadł w ruinę. Został 
częściowo odnowiony na początku 
XX stulecia. Z kamiennej, piętrowej 
budowli zachowało się skrzydło 
wschodnie, przykościelna część skrzydła 
zachodniego oraz łączący je krużganek 
wzdłuż nawy kościoła, gdzie w ścianę  
wmurowano trzy tablice pośmiertne: 
pierwsza, z elementami herbowymi, 
upamiętnia Zygmunta Lanckorońskiego, 
rotmistrza wojsk polskich, poległego 
pod Beresteczkiem w 1651 r.; napis 
na drugiej chwali cnoty i uczciwość 
Aleksandra Drzewieckiego, zmarłego 

w 1644 r.; trzecia poświęcona jest 
Jadwidze Lipowskiej, zmarłej w 1646 r. 
U dołu można dostrzec do połowy wmu-
rowaną w ścianę figurę Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem. W przyziemiu znajduje 
się krużganek obiegający wirydarz, 
a wzdłuż niego ciąg pomieszczeń na pię-
trze o układzie trzytraktowym z celami 
po bokach korytarza. Na szczególną 
uwagę w wirydarzu zasługuje gotycki 
krucyfiks, którego powstanie datowane 
jest na 1400 r.

Po zwiedzeniu kompleksu zakonnego 
podążamy ulicą Bernardyńską, a następ-
nie wchodzimy w ulicę Mickiewicza, 
gdzie mijamy odnowiony niedawno stary 
budynek szkoły podstaWoWej nr 1 15

, w którym na początku XX w. mieściła 
się wytwórnia wódek.

Z ulicy Mickiewicza skręcamy w ulicę 
Szpitalną, przy której znajdują się dwa 
szpitale – nowy oraz stary, powstały na 
bazie XIX-wiecznego szpitala św. Leona, 
a także Dom Muzealny – Muzeum 
Geodezji – Muzeum Ziemi Opatowskiej. 
Dochodzimy znów do ulicy Kościuszki, 
którą wracamy do parkingu przy ulicy 
Kilińskiego. Tu kończy się nasza trasa.
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5ROZDZIAŁ V 
OKOLICE MIASTA

SZLAKI PIESZE

Przez ziemię opatowską przebiegają 
atrakcyjne dla turystów szlaki piesze. 
Dla amatorów dłuższych wędrówek 
przemierzenie ich jest ciekawym 
pomysłem na spędzenie czasu. Po drodze 
podziwiać można bardzo urozmaiconą 
rzeźbę terenu (w lessowej glebie po-
wstało wiele wąwozów), liczne pomniki 

przyrody (w powiecie opatowskim jest 
ich ponad 100) oraz cenne zabytki, m.in. 
monumentalne ruiny zamku Krzyżtopór 
w Ujeździe. 

Warto dodać, że wędrując po tych 
terenach, można zdobyć Regionalną 
Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą 
„Turysta Ziemi Opatow skiej”; szcze-
góły w opatowskim oddziale PTTK, 
ul. gen. „Grota” Roweckiego 8, tel.: 15 
868 27 78, 519 368 913.

Szlaki nordic walking
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5 5położony na blisko 200-metrowym 
wzniesieniu, widoczny z daleka kościół 
pw. św. Idziego w Ptkanowie, budowlę 
sakralną o charakterze obronnym..

ptkanóW był dawniej odrębną miejsco-
wością, obecnie stanowi część wsi Podole. 
Świątynia  została pierwotnie wzniesiona 
ok. XII w., a poświadczona w 1326 r. 
Obecny kościół zbudowano zapewne na 
przełomie wieków XIV i XV, później zaś 
 wielekroć go przebudowywano. Budowla 
spalona ok. 1880 r., została odbudowana 
w latach 1906–10 przez architekta Józefa 
Dziekońskiego w stylu neogotyckim.

Jest to świątynia orientowana, murowa-
na z ciosów, przykryta dwuspadowym da-
chem; zewnętrzne ściany są oszkarpowane. 
Na zachodnim szczycie elewacji frontowej, 
odbudowanej w 1910 r., widnieje kamienna 
stara tarcza z herbem Grzymała. 
Kościół otacza mur obronny z basztami 
i bastionami pochodzącymi z końca 
XVI w. Od zachodu w murze okalającym 
znajduje się niegdysiejsza baszta bramna, 
obecnie dzwonnica, zbudowana na rzucie 
prostokąta, z dwoma dzwonami, na jej 
ścianach zachowały się fragmenty fryzu 
zwierzęco-roślinnego.

Nawa świątyni, z neogotycką kru-
chtą, jest przedłużona od zachodu. 
Prezbiterium, z prostokątną zakrystią od 
północy, ma zamknięcie wieloboczne. 
W Ptkanowie można zobaczyć kilka 
rodzajów sklepień: w prezbiterium 
– kolebkowo-krzyżowe, w zakrystii 
– kolebkowe, w nawie – sklepienie 
płaskie. Warto zwrócić uwagę na 
znajdujący się w ołtarzu głównym obraz 
przedstawiający św. Idziego pędzla 

K. Alchimowicza, a także na rokokową 
ambonę.

Około 1800 r. po stronie wschodniej 
kościoła, poza murem okalającym, założono 
nowy cmentarz parafialny, na którego terenie 
zachowało się kilkanaście nagrobków 
z 2. poł. XIX i początku XX w.

Ciekawy jest również budynek plebanii, 
datowany na rok 1789, z rozmieszczeniem 
pokoi w stylu dworu polskiego.

Z Ptkanowa jedziemy do małoszyc (6,7– 
8 km), przemieszczając się asfaltową drogą 
przez wieś i mijając obelisk poświęcony 
Witoldowi Gombrowiczowi (7,7 km), 
który urodził się właśnie w Małoszycach 
w 1904 r. Stąd udajemy się do Grocholic 
i Wszechświętego (10,1–11,7 km), skręca-
my w lewo i podążamy przez wieś główną 
drogą, zostawiając za sobą kapliczkę 
z 1889 r. (10,7 km).

grocholice należą do najbardziej znanych 
miejscowości w gminie Sadowie. Od wieków 
nazywane były Wszechświętymi, m.in. 
dlatego, iż była to niegdyś wieś kościelna, 
a także od wezwania tutejszej świątyni 
parafialnej, której patronują Wszyscy Święci. 
Kościół pw. Wszystkich Świętych istniał 
już w 1326 r. Obecna budowla została 

Schemat kościoła w Ptkanowie
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Szlak niebieski  
– Dolina Opatówki

Gołoszyce – Bukowiany – Zochcin – Zochci-
nek – Tomaszów – Opatów (ul. Czernika – 
ul. Legionów – ul. Kościuszki – ul. Plac Obroń-
ców Pokoju – ul. 1 Maja – ul. Sempołowskiej) 
– Wąworków – Pobroszyn – Nikisiałka Mała 
– Malice Kościelne – Dobrocice – Radoszki – 
Dwikozy (50 km)

Szlak rozpoczyna się u podnóża Jele-
niowskiego Parku Krajobrazowego i biegnie 
wzdłuż doliny rzeki Opatówki, która została 
uznana za strefę krajobrazu chronionego. 
Zdecydowały o tym walory krajobrazowe 
i różnorodność gatunków roślin, głównie 
ziół, niespoty kanych w innych częściach 
województwa. Po drodze oprócz przyrody 
można podziwiać np. zabytkowe kościoły 
w Opatowie czy Dwikozach.

Szlak czerwony (fragment)

Gołoszyce – Ujazd – Klimontów – Chobrza-
ny – Koprzywnica – Sandomierz – Zawichost 
(93 km)

Wędrując tym szlakiem, można 
zobaczyć wiele atrakcji przyrodni-
czych, np. rezerwat Góry Pieprzowe 
k. Sandomierza. Oprócz nich na trasie 
znajdują się m.in. ruiny zamku Krzyżtopór 
w Ujeździe, budynek synagogi, kościół 
pokolegiacki w Klimontowie, pozostałości 
zamku Ossolińskich i kaplica podziemna 
w Ossolinie, opactwo cysterskie z kościo-
łem w Koprzywnicy, kościół i klasztor 
pofranciszkański w Zawichoście, kościół 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Zawichoście oraz wodowskaz 
na Wiśle w Zawichoście.

SZLAKI ROWEROWE

Opatowski oddział PTTK wyznaczył 
trzy szlaki rowerowe, które rozpoczynają 
się i kończą w Opatowie. Przez gminę 
Opatów przebiegają także inne ciekawe 
trasy, m.in. Rowerowy Szlak Architektury 
Obronnej Województwa Świętokrzyskiego 
i Transwojewódzki Szlak Rowerowy 
Berlin – Lwów. 

Szlak czerwony

Opatów – Lipowa – Podole – Ptkanów – Mało-
szyce – Grocholice – Wszechświęte – Obręcz-
na – Zagaje – Ruszków – Sadowie – Zochcin – 
Zochcinek – Opatów (30 km)

Uwaga! Oznaczenia na trasie mogą 
być nieczytelne.

Szlak rozpoczyna się w Opatowie 
na ulicy Ćmielowskiej, po ok. 100 m 
skręcamy w prawo i jedziemy asfaltową 
drogą w kierunku Lipowej, mijając 
zabudowania po byłym GS. W Lipowej 
zostawiamy za sobą przystanek PKS 
(2,1 km), przejeżdżając przez wieś drogą 
asfaltową (po jednej jej stronie ciągną się 
sady pełne jabłoni, a po drugiej rozpościera 
się urwisko, na którym widać przekrój 
ukształtowania geologicznego terenu). 
Dalej docieramy do Podola i również drogą 
asfaltową jedziemy przez wieś. Możemy tu 
także, mijając stawy, za przystankiem PKS 
(4,4 km) skręcić w prawo, aby zwiedzić 
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5 5Wycieczkę zaczynamy na rynku w Opa-
towie, skąd jedziemy ulicą Słowackiego, 
a następnie ulicą Partyzantów. Drogą 
asfaltową przejeżdżamy przez Czerników 
Opatowski i Czerników Karski (2–3,9 km) 
i docieramy do Strzyżowic (5,4 km).

W strzyżoWicach, które już w średniowie-
czu były siedzibą parafii, można zobaczyć 
kościół św. Bartłomieja. W XIV w. istniała 
tu drewniana świątynia, rozebrana ok. 1679 r. 
Na jej miejscu wzniesiono w 1783 r., kosztem 
podstoliny sandomierskiej, podstarościny 
chęcińskiej Felicjanny z Jarnuszewiczów 
Reklewskiej, kościół, który po zniszczeniu 
w czasie działań wojennych w 1944 r. 
odbudowano w 1946 r. i wyremontowano 
w 2014 r. Jest to budowla orientowana, 
murowana; ma krótką nawę z kruchtami 
i wąskie prostokątne prezbiterium, za którym 
od wschodu znajduje się zakrystia. Ściany 
zewnętrzne zdobią elewacje o podziałach 
ramowych. Wewnątrz kościoła warto 
obejrzeć późnobarokowy chór muzyczny, 
rokokową ambonę, epitafium i tablicę 
fundacyjną Felicjanny Reklewskiej – 
fundatorki kościoła – wraz z jej portretem 
z 1783 r. We wsi znajdują się dwa cmentarze 
parafialne, nieczynny stary, założony 
ok. 1783 r. (zachowane nieliczne kamienne 
i żeliwne nagrobki z 2. poł. XIX w.), oraz 
nowy – założony w końcu XIX w.

Dalej jedziemy drogą asfaltową, skręcamy 
w prawo, a po 50 m na rozwidleniu przy 
kapliczce w lewo. Po 400 m udajemy się 
w lewo, tuż przed główną drogą we wsi 
planta, gdzie zobaczyć można pozostałość po 
parku podworskim z dojazdową aleją lipową. 
W ostatnich latach dzięki dofinansowaniu ze 
środków UE wybrukowano alejki i zamonto-

wano oświetlenie. Po 1,5 km dojeżdżamy do 
poprzecznej drogi asfaltowej, kontynuujemy 
jazdę prosto  drogą polną i przeprawiamy się 
przez Koprzywiankę (14,9 km).

Docieramy do ujazdu (16,2 km), 
gdzie znajdują się ruiny monumentalnego 
zamku Krzyżtopór, wybudowanego przez 
Krzysztofa Ossolińskiego w latach 1627–44. 
Zamek miał tyle okien, ile dni w roku, pokoi 
tyle, ile tygodni, sal – ile miesięcy, a wież – ile 
kwartałów.

Jadąc dalej, skręcamy w lewo w po-
przeczną drogę asfaltową, a gdy skończy 
się asfalt, kontynuujemy jazdę prosto 
drogą utwardzoną do Toporowa (17,9 km). 
Następnie udajemy się w prawo na drogę 
polną (18,9 km) i przemieszczamy się 
wąwozem lessowym. Po jego opuszczeniu 
skręcamy w prawo i, podążając cały czas 
polną drogą, docieramy do Boduszowa 
(19,8 km). Kierujemy się w lewo na drogę 
utwardzoną, a po 350 m na skrzyżowaniu 
przy krzyżu wybieramy asfaltową drogę na 
wprost. Doprowadzi nas ona do mydłoWa 
(21,7–22,8 km). Z dawnego drewnianego 
kościoła pozostały we współcześnie istnie-
jącym, murowanym, nieliczne pamiątki, 
m.in. rokokowy krucyfiks i dzwony: jeden 
z XV, a drugi z XVI w.

Po ich obejrzeniu jedziemy do Kaczyc 
(23,6 km), dalej – na rozwidleniu dróg – 
skręcamy w lewo na drogę utwardzoną 
i docieramy do uBlinka (25,7 km). Zachował 
się tu zbór ariański powstały ok. 1630 r., 
obecnie w odnowionym budynku mieści 
się pracownia artysty malarza Waldemara 
Bylaka. Jadąc dalej, na skrzyżowaniu 
skręcamy w prawo w drogę asfaltową, która 
doprowadzi nas do Grocholic (27,3 km).
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wzniesiona w 1462 r. z fundacji Jakuba 
Grocholskiego, kanonika krakowskiego, 
i jego brata Andrzeja. W 1783 r. kościół 
przebudowano, a następnie w 1882 r. 
odnowiono gruntownie po pożarze. Po-
nowna konsekracja miała miejsce w 1892 r. 
Pierwotne cechy stylu gotyckiego uległy na 
przestrzeni wieków  zatarciu i przejawiają się 
jedynie w kolebkowo-krzyżowym sklepieniu 
prezbiterium, ostrołukowym łuku tęczowym 
oraz oszkarpowaniu zewnętrznych ścian 
budowli. Na trzech skarpach zachował się 
herb Grocholskich – Syrokomla.

Kierując się dalej, przejeżdżamy główną 
drogą przez wieś Obręczna (13–15 km), 
wjeżdżamy na drogę krajową nr 9, z której 
następnie skręcamy w lewo, a po ok. 100 m 
– w prawo, w poprzeczną drogę asfaltową 
(15,7 km). Jedziemy prosto, a po ok. 150 m 
obieramy kierunek w lewo, w inną drogę 
asfaltową. W Zagaju, na skrzyżowaniu 
z drogą utwardzoną (16,8 km), skręcamy 
w lewo. Po ok. 200 m, gdy droga odbija 
w lewo, rozstajemy się z nią i podążamy 
prosto ścieżką polną. Docieramy do rusz-
koWa (17,8 km), skręcamy w lewo na drogę 
asfaltową, jedziemy nią ok. 500 m przez 
wieś, by następnie wybrać drogę utwardzo-
ną. Na rozwidleniu dróg (19 km) skręcamy 
w lewo na drogę  asfaltową, przejeżdżając 
koło klasycystycznego kościoła pw. św. 
Stanisława. Świątynię tę wzniesiono 
w 1798 r. z fundacji Jacka Małachowskiego, 
kanclerza wielkiego koronnego, odnawiano 
ją kolejno w 1912 i 1940 r. Ciekawostką 
jest, że w Ruszkowie 3 maja 1888 r. uro-
dził się Władysław Belina-Prażmowski, 
pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, 
kawaler Orderu Virtuti Militari.

Następnym punktem na trasie jest Sadowie 
(19,9 km). Docieramy tam, dojeżdżając do 
poprzecznej drogi i skręcając w prawo; tu mo-
żemy podziwiać wspaniałe widoki na dolinę 
Opatówki oraz pasma Gór Świętokrzyskich. 
Następnie podążamy do poprzecznej drogi 
głównej (21,5 km) i skręcamy w lewo, kie-
rując się nią do Zochcina. Na skrzyżowaniu 
dróg koło pomnika Karskich (25,2 km) 
odbijamy w prawo w aleję kasztanową, po 
przejechaniu przez mostek na Opatówce do-
cieramy do zochcinka. Zachowały się tu po-
zostałości założenia dworsko-parkowego: 
starodrzew w grupach i pojedynczy (drzewa 
o charakterze pomnikowym), fragmenty alei, 
szpalerów i sadów. Teraz jest to teren domu 
pomocy społecznej, zrewitalizowany jako 
teren zielony, znajduje się tu także minizoo.

Po ok. 100 m jedziemy drogą asfaltową. 
Na rozwidleniu (25,8 km) skręcamy 
w lewo. Kolejny zakręt w lewo może 
nas doprowadzić do zbiornika wodnego 
w Zochcinku. Natomiast szlak wiedzie 
do ulicy Czernika w Opatowie (27 km). 
Podążając nią, możemy podziwiać widok 
na zabudowania klasztorne i kościół 
oo. Bernardynów. Szlak kończy się 
w Opatowie, na ulicy Legionów (28 km).

Szlak niebieski

Opatów – Czerników Opatowski – Czerników 
Karski – Strzyżowice – Planta – Ujazd – Topo-
rów – Boduszów – Mydłów – Kaczyce – Ubli-
nek – Grocholice – Włostów – Gojców – Okali-
na – Opatów (38 km)

Uwaga! Oznaczenia na trasie mogą 
być nieczytelne.
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5 5we we wschodniej części parku, szpalery 
graniczne, starodrzew w grupach i poje-
dynczo (drzewa pomnikowe) oraz sad.

Z Nikisiałki wyjeżdżamy drogą asfalto-
wą. Na pograniczu wsi warto zwrócić uwagę 
na założoną na wzniesieniach doliny Opa-
tówki winnicę. Skręcając w lewo, dociera-
my do malic kościelnych (9,8–11,1 km) 
i poruszamy się przez wieś drogą asfaltową. 
Możemy zatrzymać się tu na chwilę, aby 
obejrzeć pomnik Jana Pawła II na placu 
kościelnym, nowy kościół wzniesiony na 
miejscu starego, drewnianego, a także obe-
lisk poświęcony urodzonemu w Malicach 
w 1868 r. prof. Józefowi Mikołowskiemu-
-Pomorskiemu, wieloletniemu rektorowi 
SGGW w Warszawie.

Na rozwidleniu dróg asfaltowych (11,2 km) 
skręcamy w prawo i kierujemy się do słaBu-
szeWic (12,7 km). Warto tu zwrócić uwagę na 
dobrze zachowany budynek dworu, w któ-
rym mieściła się kiedyś szkoła, z zachowa-
nym fragmentem parku podworskiego. Na 
rozdrożu dróg asfaltowych skręcamy w lewo, 
a po 700 m, na skrzyżowaniu przy metalo-
wym krzyżu – w prawo. Dojeżdżamy do 
Międzygórza (14,9 km).

W międzygórzu wznoszą się ruiny zam-
ku rycerskiego, znajdujące się na stromym 
cyplu, niegdyś odciętym fosą od płasko-
wzgórza, i otoczone zakolem strumienia 
Opatówki. Zamek powstał przypuszczalnie 
w 1. poł. XIV w. na miejscu starszego zało-
żenia. Pierwotna, nieistniejąca już budow-
la należała od 1370 r. do Zaklików herbu 
Topór. Kolejnymi właścicielami warow-
ni byli Mikołaj Kijański herbu Strzemię 
(ok. 1510 r.), Stanisław Niedrzwicki (ok. 
1580 r.) i rodzina Jawomickich.

Aktualne założenie pochodzi z czasów 
Niedrzwickiego i zostało wzniesione na pla-
nie regularnego prostokąta. Do zamku wjeż-
dżało się od strony południowo-wschodniej 
przez most na fosie i bramę. Coraz bardziej 
zarastający obecnie dziedziniec zamykały 
trzy skrzydła mieszkalne, których układ jest 
już dziś bardzo słabo czytelny. Podążając 
dalej, na skrzyżowaniu dróg skręcamy w pra-
wo i wracamy do Słabuszewic (15,8 km). 
Jadąc drogą asfaltową, znów kierujemy się 
w prawo, a po ok. 300 m zjeżdżamy w lewo 
na drogę utwardzoną, która później przecho-
dzi w polną. Na skrzyżowaniu dróg utwar-
dzonych przy metalowym krzyżu (18 km) 
podążamy prosto, na następnym skrzyżo-
waniu, przy kapliczce w żuraWnikach, 
także prosto.

Dojeżdżamy do drogi asfaltowej 
(19,1 km), skręcamy na nią w lewo, jedziemy 
przez Leszczków do WłostoWa (22,6 km). 
Warto tu zobaczyć kościół pw. św. Jana 
Chrzciciela  wzniesiony na przełomie 
XIII i XIV w., przebudowywany w okresie 
XVI–XVIII w. i odbudowany po zniszcze-
niach wojennych w latach 1947–49, ruiny 
pałacu Karskich z XIX w. (przebudowy-
wanego w XIX i XX w.) oraz pozostałości 
po zabudowaniach cukrowni powstałej 
w 1913 r. We Włostowie znajduje się też 
dawny zbór ariański z cegły i kamienia, 
powstały w XVI w. i przebudowany na 
lamus w XIX w. Dalej skręcamy w prawo, 
w poprzeczną drogę asfaltową, a potem 
w lewo na drogę asfaltową (23,5 km), 
którą jedziemy przez Tudorów (24,9 km).

W tudoroWie znajdują się bardzo cie-
kawe ruiny zamku. Pierwsza wzmian-
ka o miejscowości i Castrum Tudorow 
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Na skrzyżowaniu udajemy się w lewo, 
docierając do WłostoWa (29,1 km). Znaj-
dują się tu ruiny pałacu Karskich, godny 
zobaczenia kościół św. Jana Chrzciciela 
z przełomu XIII i XIV w. oraz pozostałości 
zabudowań po byłej cukrowni (zob. szlak 
zielony).

Za cmentarzem na rozwidleniu dróg 
skręcamy w lewo na drogę utwardzoną, 
a po 1,2 km wjeżdżamy na drogę pol ną, 
którą dostaniemy się do Gojcowa (31,2 km). 
Tu obieramy kierunek w prawo na drogę 
utwardzoną, a po 150 m w lewo na asfaltową, 
by po 20 m znów skręcić w prawo na drogę 
utwardzoną, a po 600 m znów w lewo w dro-
gę polną. Dojeżdżamy do Okaliny (34,2 km), 
udajemy się w lewo drogą asfaltową, która 
po 400 m się kończy, kontynuujemy jazdę 
prosto, a po 150 m skręcamy w prawo na 
drogę asfaltową. 

Docieramy do Opatowa (36,7–38 km), 
jedziemy ulicą Okalińską, potem kierujemy 
się w prawo, w ulicę Partyzantów, gdzie 
przed Opatowskim Domem Kultury szlak 
się kończy.

Szlak zielony

Opatów – Wąworków – Pobroszyn – Nikisiał-
ka Duża – Nikisiałka Mała – Malice Kościelne – 
Słabuszewice – Międzygórze – Słabuszewice – 
Żurawniki – Leszczków – Włostów – Tudorów 
– Okalina – Opatów (30 km)

Szlak zaczyna się w Opatowie, na skrzy-
żowaniu koło dworca PKS. Dalej jedzie-
my ulicą Sempołowskiej, koło budynku 
LO i ZUS-u, kierując się do  WąWorkoWa 
(2 km). Tu możemy zobaczyć stojącą 

na cokole przy drodze kamienną rzeźbę 
Chrystusa u  słupa z 1776 r. Na rozwi-
dleniu dróg skręcamy w lewo i udajemy 
się do Pobroszyna (3,4 km). Na kolejnym 
rozdrożu, gdzie kończy się asfalt, jedzie-
my prosto drogą utwardzoną. Po 350 m 
skręcamy w prawo na asfalt i docieramy 
do Nikisiałki Dużej (5,9 km).

W kolejnej miejscowości na trasie, ni-
kisiałce małej (8 km), znajduje się dwo-
rek zbudowany wg tradycji w XVI w., 
a przebudowany w latach 1770–75 wg 
projektu ks. Józefa Kraśnickiego. Od 
połowy XIX w. właścicielami Nikisiałki 
byli Malinowscy herbu Pobóg. We dwo-
rze przebywał w czasie I wojny świato-
wej Józef Piłsudski. Ostatnia dziedziczka, 
Zofia Malinowska, zrezygnowała z posia-
dłości po II wojnie światowej, przekazu-
jąc park i dwór na cele oświatowe. Urzą-
dzono tam publiczną szkołę podstawową, 
a potem – w latach 70. XX w. – siedzibę 
ZMS. W 1976 r. właścicielem dworu zo-
stał rzeźbiarz Zygmunt Kaczor; od jego 
śmierci posesja wciąż pozostaje w rękach 
prywatnych.

Dwór to budowla parterowa, wzniesiona 
na planie prostokąta, zwrócona frontem ku 
zachodowi, murowana i nakryta dachem 
gontowym. Na zewnątrz widać profilowa-
ny gzyms; przedsionek jest opilastrowany, 
z barokowym wolutowym szczytem. Czy-
telne są też elementy kompozycji dawnego 
założenia parkowo-ogrodowego: tarasowa-
ty układ terenu, fragmenty dróg dojazdo-
wych i ścieżek, ślady po zajeździe przed 
frontem i ślad ogrodu po drugiej stronie 
budynku dworskiego. Z komponowanych 
układów zieleni przetrwały aleje dojazdo-
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5 5Oznaczony kolorem czarnym Rowerowy 
Szlak Architektury Obronnej w wojewódz-
twie świętokrzyskim ma swój początek 
w mieście Końskie, a kończy się w Kiel-
cach. Jego długość to blisko 500 km. Ze 
względu na odcinki wspólnego przebiegu 
ze szlakiem czarnym w okolicach San-
domierza i Opatowa, na znakach szlaku 
czarnego domalowano nad rowerem logo 
Szlaku Architektury Obronnej – zarys 
zamku (na odcinku od Iwanisk do Opa-
towa). Najciekawsze zabytki tego szlaku 
na terenie gminy znajdują się w opatoWie 
(zob. s. 39), tudoroWie (zob. s. 55) i ptka-
noWie (zob. s. 51).

Sandomierski Szlak Regio-
nalny „Dookoła Gór Święto-
krzyskich” 

Sandomierz – Dwikozy – Nowe Kichary – Wil-
czyce – Pielaszów – Opatów – Łężyce – Bisku-
pice – Janowice – Grzegorzowice – Bostów 
Stary – Bodzentyn – Święta Katarzyna – Cieko-
ty – Radlin – Niestachów – Daleszyce – Łagów 
– Iwaniska – Planta – Ujazd – Klimontów – 
Chobrzany – Koprzywnica – Sandomierz

Na odcinku Opatów – Łężyce o długości 
9,6 km oraz Opatów – Dwikozy o długości 
33,2 km, częściowo pokrywa sie z niebie-
skim szlakiem pieszym.

Szlak o długości 221,4 km został opra-
cowany przez PTTK Oddział Sandomierz 
dzięki wsparciu z polsko-szwajcarskiego 
programu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi UE. Prowadzi przez tereny 
atrakcyjne kulturowo i przyrodniczo, m.in. 
przez Góry Świętokrzyskie.

Transwojewódzki Szlak 
Rowerowy Berlin – Lwów 
(fragment)

Ujazd – Iwaniska – Tęcza – Planta – Sobie-
kurów – Wymysłów – Strzyżowice – Czerni-
ków Karski – Czerników Opatowski – Opa-
tów (ul. Partyzantów – ul. Szeroka – ul. Sło-
wackiego – ul. Ostrowskiego ps. Cichy – 
ul. Kościuszki – ul. Szpitalna – ul. Mickiewicza 
– ul. Ćmielowska – ul. Lipowska) – Lipowa – 
Podole – Małoszyce (27 km)

Szlak oznaczony kolorem niebieskim 
w przeważającej części prowadzi przez tere-
ny zielone z niedużą liczbą zabudowań oraz 
małym natężeniem ruchu.

Wschodni Szlak Rowerowy 
Green Velo (fragment)

Green Velo przecina całą Polskę wschod-
nią, biegnąc od Elbląga na wschód i dalej 
na południe aż do Przemyśla, gdzie skrę-
ca na zachód, w stronę Świętokrzyskiego. 
Kończy się w miejscowości Końskie na 
północ od Kielc. Jego główna nitka ma 
długość 1885 km. W okolicach Opatowa 
Green Velo biegnie wzdłuż drogi woje-
wódzkiej nr 758. Kierując się na zachód, 
dojedziemy nim przez Iwaniska i Raków 
do Kielc. Wybierając kierunek wschodni, 
dotrzemy przez Klimontów do Sandomie-
rza. Na szlaku co kilkanaście kilometrów 
napotkamy tzw. Miejsca Obsługi Rowe-
rzystów – wygodne wiaty ze stoliczkami, 
tablicami informacyjnymi oraz toaletami. 
Jedną z nich zbudowano w Ujeździe – 
z widokiem na zamek Krzyżtopór. 
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pochodzi już z 1361 r. z akt sądowych 
sprawy o zatrzymanie wód rzeki Opa-
tówki, którego sprawcą był rycerz Peł-
ka z rodu Janinów. W 1517 r. zamek 
został sprzedany przez Jana Tudorow-
skiego Krzysztofowi Szydłowieckiemu. 
W połowie XVII w. miała miejsce kolejna 
adaptacja wieży dla celów obronnych; 
przekuto wówczas w jej przyziemiu 
strzelnicę artyleryjską. Jednak już pod 
koniec XVII w. całkowicie zaprzestano 
jej użytkowania, zapewne wskutek znisz-
czeń z czasów potopu szwedzkiego lub 
– co bardziej prawdopodobne – dlatego 
że średniowieczna wieża nie nadawała 
się już do wykorzystania w nowocze-
snych systemach obronnych. Ponieważ 
budowla była nieprzystosowana do 
obrony przed coraz nowocześniejszą 
bronią artyleryjską, zamek opuszczono 
w XVII w. Kamień z porzuconej twier-
dzy wykorzystywała miejscowa ludność 
jako budulec.

Do czasów współczesnych zachowała 
się wieża na planie kwadratu, znajdująca 
się na wschodnim krańcu cypla skalne-
go o spadzistych ścianach. Widoczne są 
również fragmenty murów i przyziemia 
zabudowań zamkowych. Sama wieża zbu-
dowana jest z kamienia i otynkowana, ma 
sześć kondygnacji, a w jej wnętrzu można 
dostrzec ślady po belkach drewnianych 
stropów. W wyższych kondygnacjach 
widoczne są otwory okienne i rozglifio-
ne, przesklepione odcinkowo strzelnice.

Obecnie ruiny średniowiecznej wieży 
w Tudorowie wraz z przyległym tere-
nem są własnością rzeźbiarza Gusta-
wa Hadyny.

Z Tudorowa drogą asfaltową jedzie-
my do Okaliny (26,4 km). Następnie 
dojeżdżamy do głównej drogi asfaltowej 
i skręcamy nią w lewo, po 100 m w pra-
wo, a po 600 m jeszcze raz w prawo na 
inną drogę asfaltową, która po 100 m 
przechodzi w utwardzoną. Dalej droga 
utwardzona odbija w lewo (27,9 km), 
szlak zaś prowadzi w prawo. Po 400 m 
przy mostku skręcamy w lewo na asfalto-
wą drogę, która doprowadzi nas do Opa-
towa (28,6–30 km). Tu jedziemy ulica-
mi Cegielnianą i Partyzantów do domu 
kultury, przed którym kończy się szlak.

Szlak żółty

Sandomierz – Chwałki – Radoszki – Dacha-
rzów – Zagrody – Pęczyny – Dobrocice – Pie-
laszów – Męczenice – Malice Kościelne – Niki-
siałka Mała – Karwów – Wąworków – Opa-
tów (34,1 km) 

Szlak prowadzi urokliwą doliną Opa-
tówki po drogach o małym natężeniu ruchu. 
Na trasie zobaczymy m.in. ruiny zam-
ków w międzygórzu (zob. s. 55) i tudo-
roWie (zob. s. 55), kolegiatę z XII w. (zob. 
s. 39) oraz Podziemną Trasę Turystycz-
ną (zob. s. 42) w opatoWie. 

Rowerowy Szlak Architek-
tury Obronnej (fragment)

Międzygórz – Tudorów – Okalina – Opatów 
(ul. Cegielniana – ul. Partyzantów – ul. Sien-
kiewicza – ul. 1 Maja – ul. Mickiewicza – 
ul. Żeromskiego – ul. Lipowska) – Lipowa –
Podole – Ptkanów – Rosochy – Przeuszyn
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Szlak czerwony
 

Cedzyna – Ciekoty – Święta Katarzyna – Bodzen-
tyn – Nowa Słupia – Sarnia Zwola – Janowice – 
Modliborzyce – Kobylany – Kobylanki – Marcin-
kowice – Jurkowice – Opatów (84 km). 

Prowadzi przez tereny atrakcyjne 
kulturowo i przyrodniczo, m.in. przez 
Góry Świętokrzyskie.

SZLAKI NORDIC WALKING

Dla amatorów nordic walkingu 
wytyczono i czytelnie oznakowano 

2 trasy o łącznej długości ponad 12 km.
- czerwona – pętla o długości 6,9 km, 
wejście na trasę zlokalizowano przy 
Opatowskim Ośrodku Kultury,
- zielona – pętla o długości 5,4 km 
wejście na trasę zlokalizowano obok 
parkingu przy ul. S. Sempołowskiej. 

Trasy poprowadzone są chodnikami  
oraz asfaltowymi i gruntowymi dro-
gami. Zamontowano przy nich tablice 
zawierające propozycje ćwiczeń do 
samodzielnego wykonania oraz punk-
ty pomiaru tętna. Oferta skierowana 
jest zarówno do entuzjastów nordic 
walkingu,  jaki i do biegaczy.
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The town of Opatów is situated in 
the south-eastern part of Poland on 
the Opatówka River, which is a left 
tributary of the Vistula River. The town 
lies in a hilly area of fertile loess soils, 
next to important transport and tourist 
routes. Three local motorways meet 
here: No. 009 Warszawa – Rzeszów, 
No. 74 Kielce – Kraśnik and No. 757 
Opatów – Stopnica roads.

The region of Opatów has agricul-
tural character with little industry. 
The town and the gmina (borough) 
cover the area of 113.39 sq km with 
9.36 sq km of the town area. The 
population today is 13,029 with about 
7,192 people in the town.

History
Opatów, as one of the oldest Polish 

towns, witnessed many historical 
events. At the end of the 10th century, 
a settlement and a fortified castle called 
Żmigród, situated probably on the hill 
near the present-day Bernardine Mo- 
nastery, gave rise to the town. After the 
country had been divided into smaller 
principalities by King Bolesław Krzy-
wousty (the Wry-Mouth) in 1138, 
Opatów belonged to the Sandomierz 
District and it became the property of 
the duke. That was the time of town’s 
development and prosperity.

At the end of the 12th century church 
was erected. In 1237 Henryk Brodaty 
(the Bearded), the Duke of Silesia, at 
that time also the Duke of Cracow and 

Sandomierz, bestowed Opatów and 
16 neighbouring villages on the bishop 
of the Lubuski Region. During the 
Tatars invasion in 1241 Opatów was 
seriously damaged. In 1282 the Prince 
Leszek Czarny (the Black) granted the 
municipal charter for Opatów.

At that time, Opatów was situated on 
the important trade route, running from 
the Black Sea, through the Podolska 
Upland, through Sandomierz, Opatów 
and westwards towards Krakow. 
Also, routes to Russia and Hungary 
ran through Opatów. As a result, the 
town was getting more and more 
prosperous. The handicraft developed 
and a few mills were erected. A lot of 
workshops were set up: leather, food, 
metal, clothes, butcher and others. The 
person who greatly contributed to the 
town’s development was Krzysztof 
Szydłowiecki, the chancellor. Thanks 
to him Opatów, then called ‘Great 
Opatów’, became Poland’s boast.

In 1409 a significant event took 
place in Opatów. Before the military 
operation against the Teutonic Knights, 
King Władysław Jagiełło (Jogaillo) 
sent a war manifesto to all European 
countries. The manifesto, written in 
Opatów, accounted for the necessity of 
fight against the Teutonic Order.

In 1514 Krzysztof Szydłowiecki 
purchased Opatów. It was he that 
brought the town back to its prosperity, 
surrounded it with town walls with 
four gates: the Krakow Gate, the 
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the church features a Renaissance 
painting, presenting the Holy Virgin 
with a Child and St. John, most likely 
painted by Timoteo Vili from Urbino; 
and magnificent Gothic and Baroque 
polychromes, showing the scenes of the 
Battles of Psie Pole (the Dogs’ Field), 
Tannenberg (Grunwald) and Vienna.

The 15th century Bernardine Church 
and Monastery is situated on the site 
of the first church in Opatów, which 
was probably erected in 1040 when 
the settlement was still called Żmigród. 
The present buildings were rebuilt in 
1751–65 in the style of late Baroque. 
The one-nave church has a Rococo-like 
character. Especially worth seeing are 
the sculptures in the main altar by Maciej 
Polejowski, the representative of the 
so-called Krakow sculpture school of 
Rococo. Next to the church there is 
a monastery building with partially 
preserved original architecture.

The Warsaw Gate with the remains 
of town walls, founded by Krzysztof 
Szydłowiecki, was built in 1520–30. 
The upper part has been reconstructed 
recently. The lower part houses 
entrances with stone portals.

Przywilej Opatowski (The Opatów 
Privilege) one of the most precious his-
torical documents, is carefully stored 
in the Romanesque Collegiate Church 
of St. Martin. The document is also 
a marvellous example of illuminating 
art, made by Stanisław Samostrzelnik, 
the outstanding representative of Polish 
illuminators of that time.

The underground tourist route 

was open to the public in 1984. The 
development of the underground was 
induced by two reasons: the natural 
geological bedding and the commercial 
activity of the Opatów inhabitants – the 
merchants stored their goods there. It 
is a unique example of underground 
architecture.

The present town in the 
region and in the country

At present, Opatów houses typical 
state and social institutions of the 
region (e.g. the Court, the Public 
Prosecutors Office, the Social Insur-
ance Institution, the police, the Health 
Care Centre) that are necessary for 
the district centre to function. The 
Borough of Opatów is the capital of 
on agricultural region, development 
of which is based on fertile loess soils.  
AGC Opatów is presently one of the 
largest industrial plants in Opatów, 
manufacturing insulated, toughened 
and architectural glass.

The agricultural character of the 
region creates favourable conditions 
for food-processing industry. That 
sector is represented by the District 
Dairy in Opatów and a few butcheries 
and bakeries.

The town and the borough almost 
entirely own heating, gas, water and 
sewage systems. The municipal sew-
age-treatment plant is being completed 
at the moment. Thus, there is enough 
technical infrastructure for the further 
development of the commune.

Sandomierz Gate, the Lublin Gate and 
the Warsaw Gate. The latter has been 
preserved till the present day. At that 
time, the town hall, the municipal water 
supply and the baths were built as well.

Opatów was also the site of land-
owners’ meetings, which additionally 
influenced its growth. Trade and 
handicrafts were developing more 
dynamically then before.

After the death of Krzysztof Szy-
dłowiecki, Opatów was taken over by 
the Tarnowski family, and then by the 
Ostrogski, Radziwiłł, Lubomirski and 
Potocki families. In the middle of the 
19th century the Karski family of Wło-
stow became the owners of Opatów.

The 17th and 18th centuries were the 
times of unrest. Many wars broke out, 
(e.g. with Sweden), a few epidemics 
and fires took place. As a result, the 
output of many generations was 
damaged. Opatów lost its prosperity 
and its economic meaning.

After the Partitions of Poland, the 
town found itself in the Russian-oc-
cupied part. The townspeople fought 
against the Russians during the January 
Rising of 1863. On 21st February, 1864, 
the Rakowska and Sandomierska 
divisions attacked Opatów – the town 
was occupied by the Russians. The 
insurgents did not capture the town. 
Their commandant, major Ludwik 
Zwierzdowski, called Topór (the Axe), 
who was wounded during the battle, 
was hanged in the market square two 
days later. During the 19th century ris-
ings the town was seriously damaged, 

especially in the fires.
During the Second World War 

Opatów suffered other losses. There 
were many casualties, especially 
among the Jews whose population 
decreased by 50%. The region of 
the Świętokrzyskie Mountains was 
a cradle of the partisan movement. 
In Opatów and its vicinity there 
were a few actively fighting squads: 
“Jędruś”, the Peasants Battalions and 
the Peoples’ Guard. After the WW2, 
Opatów was a district centre of admin-
istration and economy, concentrated 
on food production, small industry 
and services.

As of 1975 Opatów ceased to be 
a district town.

Tourist attractions
Opatów is over 700 years old, and 

the traces of settlements are even 
a few centuries older. Thus, there are 
numerous impressive monuments.

A magnificent Collegiate Church 
of St. Martin is one of the most 
valuable monuments of Romanesque 
architecture in Poland. Made of stone 
in the second half of the 12th century, it 
was rebuilt many times in the following 
centuries. It houses 14th century, marble 
and bronze tombs of members of 
Szydłowiecki family. Among the tombs 
there is a masterpiece of casting art: 
a bas-relief engraved on a bronze plate 
that shows people mourning after the 
death of Chancellor Krzysztof Szydło-
wiecki, so called Lament Opatowski 
(the Opatów Lamentation). In addition, 
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INDEKS OBIEKTÓW Z ROZDZIAŁU IV

INDEKS MIEJSCOWOŚCI Z ROZDZIAŁU V

B
Brama Warszawska 39
D
Dawna kasa powiatowa władz rosyjskich 
45
Dawna szkoła żydowska (zob. Kamienica 
z XIX w.)
Dawna wytwórnia wódek (zob. Szkoła 
Podstawowa nr 1)
K
Kamienica z XIX w. (dawna szkoła 
żydowska) 45
Kapliczka przy ulicy Klasztornej 46
Kolegiata pw. św. Marcina 39
Kościół i klasztor Bernardynów 46
L
Lapidarium żydowskie 45

O
Obelisk upamiętniający akcję Armii 
Krajowej 43
P
Podziemna Trasa Turystyczna 42
Pomnik Batalionów Chłopskich 44
Pomnik ks. Franciszka Przybyłowskiego 46
Pomnik mjr. Ludwika „Topora” 
Zwierzdowskiego 43
R
Ratusz miejski 44
S
Szkoła Podstawowa nr 1 (dawna 
wytwórnia wódek) 48
T
Tablica upamiętniająca uwolnienie 
więźniów 45

G
Grocholice 51
M
Malice Kościelne 55
Małoszyce 51
Międzygórz 55, 56
Mydłów 53
N
Nikisiałka Mała 54
N
Opatów 56, 57
P
Planta 53
Ptkanów 51, 57
R
Ruszków 52

S
Słabuszewice 55
Strzyżowice 53
T
Tudorów 55, 56, 57
U
Ublinek 53
Ujazd 53
W
Wąworków 54
Włostów 54, 55
Wszechświęte (zob. Grocholice)
Z
Zochcinek 52
Ż
Żurawniki 55
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