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prace konserwatorskie, prace remontowe

Świetlice dla mieszkańców

W Jałowęsach  
po Kółku Rolniczym

W budynku świetlicy w Jałowęsach wy-
konano całkowity remont, od podstaw, po-
sadzki, ściany, sufity, elewację zewnętrzną, 
dach, okna, drzwi, doprowadzona została 
woda. Jest jedno duże pomieszczenie, za-
plecze, toalety, kuchnia, miejsce na stół do 
tenisa.

– Na razie nie mamy jeszcze mebli w 
świetlicy, stolików, ale to do zrealizowania 
w przyszłości – mówi Halina Olszańska, 
sołtys Jałowęs, sołectwa, które liczy około 
400 mieszkańców. - Młodzież organizu-
je sobie andrzejki, sylwestra, dwie 18-tki, 
świetlica zaczyna powoli żyć swoim życiem. 

Janusz Wąs, członek Rady Sołeckiej, do-
daje, że świetlicę należy wyposażyć w stoli-
ki, krzesełka. - Chcemy cały teren ogrodzić, 
to około 400 metrów - wylicza. - Utwardzić 
plac płytą lub kostką, by nie było tu błota, 
bo dojazd jest nie za ciekawy. Chcemy to 
zrobić w tej najbliższej kadencji. 

Wiesław Bełczowski wyjaśnia, że budy-
nek powstał z bazy Kółka Rolniczego, które 
było założone w latach 60. Początkowo to 
był pusty plac, potem postawiono garaże, 
wiatę w latach 70. - Nasza świetlica to część 
garażu - mówi. - Tu były pomieszczenia 
biurowe i warsztaty. Gdy Kółko przestało 
istnieć, była prężna Rada Sołecka i posta-
nowiliśmy wykorzystać pomieszczenia na 
świetlicę. To było już w latach 90., po prze-
mianach ustrojowych. 

Jerzy Kadecki był pracownikiem Kół-
ka. - Podtrzymaliśmy tradycje po Kółku 
- opowiada. - Chcieliśmy, by coś zostało w 

naszej wsi. W innych 
sąsiednich sołectwach 
wszystko zostało znisz-
czone, zdewastowane, 
rozebrane. 

Pozostałość po 
Kółku Rolniczym zo-
stała skomunalizowana, 
przeszła na własność 
gminy, bo nie regulowa-
no podatków. Dobrze, 
że wszystko zostało w 
rękach wsi. Wiesław 
Bełczowski pracował 
tu jako kierownik, cały 
czas był w zarządzie 
Kółka Rolniczego. - 
Mam dużo sentymentu 

do tego budynku i dlatego go utrzymu-
ję - mówi. - Bardzo się cieszę, że nie został 
zdewastowany. To budynek mojego życia, 
mojej pracy. 

W Nikisiałce Dużej po GS-ie
Budynek świetlicy został oddany wio-

sną 2014 r. Jest tu zaplecze, łazienki, kuch-
nia, która nie do końca jest doposażona. 
Powstał nowy dach. To był budynek moc-
no zaniedbany, zagrzybiony. 
Trzeba go dogrzewać. W 
dużym pomieszczeniu jest 
kominek. 

Do budynku został wy-
konany podjazd dla osób 
niepełnosprawnych. Obok 
jest spory teren na parking. 
W przyszłości zostanie 
utwardzony. - W świetlicy 
odbywały się wybory do Se-
natu, spotkania samorządo-
we, spotkania mieszkańców 
z burmistrzem Andrzejem 
Chanieckim – wylicza soł-
tys Nikisiałki Dużej, Ewa 
Kwietniowska. - Wybory 
samorządowe, zebranie wiej-
skie, odbiór drogi. Młodzież 

zorganizowała sylwestra, spotyka się tutaj w 
weekendy.

Dawniej znajdował się tu sklep spożyw-
czy, przemysłowy. Budynek został oddany 
w 1962 r. Należał do Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska”. Sklep powstał 
dzięki staraniom Władysława Jakubowskie-
go i Józefa Kasińskiego, którzy w tamtym 
czasie znajdowali się we władzach GS. Jako 
ekspedientki pracowały: Maria Kasińska, 
Halina Ziomek, Wacława Sierpniak. Sołty-
sem był wtedy Tadeusz Kasiński.

W latach 90. budynek odkupiły osoby 
prywatne z Nikisiałki Dużej. Ale nic nie 
było, budynek stał pusty. Później odkupił 
go Urząd Miasta w 2012 lub 2013 r. To spo-
re sołectwo. Sołtys ma klucze do budynku. 
Młodzież przychodzi, przepala w budynku, 
by chociaż trochę dogrzać. Każdy może 
przyjść i skorzystać z budynku, urządzić 
urodziny, imieniny, komunie. 

- Dzięki panu burmistrzowi Chaniec-
kiemu i naszej pani sołtys zmodernizowano 
i odremontowano budynek – chwalą inicja-
tywę mieszkańcy. - W poprzednich latach 
budynek stał nieużyteczny, teraz jest ozdo-
bą sołectwa. Jest ładnie położony, na wznie-
sieniu, obok przystanku autobusowego. 
Niedaleko stała stara świetlica, która została 
zburzona. Plac po niej można wykorzystać 
na boisko do piłki siatkowej. 

W ostatnim czasie zostały odremontowano budynki dwóch świetlic wiejskich, w Jałowęsach i Nikisiałce Dużej. Odnowiono 
pomieszczenia, wykonano posadzki, elewacje, zamontowano nową stolarkę okienną. Prace zostały dofinansowane z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przed świetlicą w Jałowęsach, od lewej – Janusz Wąs, Wie-
sław Bełczowski, Halina Olszańska, Jerzy Kadecki

Przed świetlicą w Nikisiałce Dużej, sołtys Ewa Kwiet-
niowska, członek Rady Sołeckiej - Kazimierz Wieczorek 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania 413 „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” w 2014 r., zostały wyremontowane dwie świetlice wiejskie. Wartość prac w 
Jałowęsach wyniosła 158 tys. zł, dofinansowanie – 80 tys. Zakres prac: wymiana pokrycia dacho-
wego, roboty remontowe wewnętrzne, posadzki, elewacje, stolarka okienna, ogrzewanie. Wartość 
prac w Nikisiałce Dużej wyniosła 127,8 tys. zł, dofinansowanie - 83 tys. Zakres prac: wymiana 
pokrycia dachowego, roboty remontowe wewnętrzne, posadzki, elewacje, stolarka okienna, ciągi 
piesze, podjazd dla niepełnosprawnych, ogrzewanie. 
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BUDŻET  
JEDNOGŁOŚNIE UCHWALONY

JEST JUŻ CAŁY PLAN OPATOWA 

z życia samorządu

oświata

Rada Miejska 30 grudnia jednogło-
śnie podjęła uchwałę o budżecie na 
2015 rok. Po stronie dochodów wid-
nieje kwota 33,057 mln zł, po stronie 
wydatków – 33,316 mln zł.

Dochody bieżące wyniosą 28,011 
mln zł, dochody majątkowe - 5,046 mln 
zł. Wydatki bieżące sięgną 27,514 mln zł, 
wydatki majątkowe – 5, 802 mln zł. Wy-
datki na programy i projekty realizowane 
ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej oraz innych źródeł zagra-
nicznych, które nie będą podlegały zwro-
towi realizowane w roku budżetowym w 
wysokości 5,236 mln zł. Deficyt budżetu 
gminy wyniesie 259 tys. zł.

Skarbnik gminy Martyna Rusak 
przedstawiła pozytywną opinię o projek-
cie budżetu, którą przygotowała Regio-
nalna Izba Obrachunkowa.

 Głos w dyskusji o projekcie budżetu 
zabierali radni: Jacek Kotkowski, Wie-
sław Suska, Władysław Susło, wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej - Andrzej 

Plan będzie podstawą do podejmo-
wania wszelkich decyzji związanych z 
rozwojem i ładem przestrzennym miasta, 
gdyż poprzedni stracił ważność na mocy 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z 2003 r. Jest dość skom-
plikowany, bo obejmuje trzy czwarte po-
wierzchni miasta. Znajduje się tu zabudo-
wa mieszkaniowa, usługowa, handlowa, 
którą należało ze sobą powiązać, poza 
tym rozwiązać tu układ komunikacyjny. 
Bardzo istotny w planie jest obszar cen-
trum i starego miasta, który także uzyskał 
swoje ustalenia, dzięki czemu istnieje 
możliwość ewentualnej zabudowy róż-
nych terenów, poprawy ich estetyki. 

- Sporo mieliśmy problemów z uwa-
runkowaniami zewnętrznymi, czyli mię-
dzy innymi realizacją obwodnicy Opato-
wa, której przebieg przez długi czas nie 
był znany – mówił podczas sesji Arka-
diusz Świder z firmy In-Plus Doradztwo 
Inwestycyjne z Olsztyna, która przygo-
towała plan. - Poza tym plan został roz-
dzielony na dwie części, mniejsza została 
uchwalona w 2012 r., większa - obecnie. 
Najważniejsze, że plan będzie obowiązy-
wał i zgodnie z nim, z zasadami ładu prze-
strzennego mogą powstawać inwestycje w 
mieście. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki ma 
nadzieję, że uchwała nie zostanie uchy-
lona przez nadzór, służby wojewody i jak 
najszybciej stanie się prawomocna. Do-
kładnie ją przygotował ze swoimi współ-
pracownikami, w detalach, wspólnie z 
Urzędem Wojewódzkim. - Plan zagospo-
darowania przestrzennego ze względów 
strategicznych i rozwoju gospodarczego 
w każdej miejscowości, w szczególności 
w mieście, jest bardzo ważny – podkreśla 
burmistrz. - W obecnej sytuacji zakończe-
nie całej procedury związanej z uchwale-
niem miejscowego planu jest nam bardzo 
potrzebne, bo będziemy mogli przepro-
wadzać niezbędne zmiany. Tym bardziej, 
że zmieniają się przepisy. W tej chwili 
oczekujemy chociażby na ustawę o odna-
wialnych źródłach energii, która obecnie 
jest w Senacie RP. Musimy dostosować te-
reny do nowych inwestycji albo w formie 
farm wiatrowych, wiatraków, albo farm 
fotowoltaicznych czy wreszcie biogazow-
ni.  

W niektórych obszarach oczywiście 
nie będą możliwe zmiany. Gmina nie bę-
dzie już wydawać decyzji o warunkach za-
budowy. Każdy zainteresowany dostanie 
wypis z miejscowego planu i zgłosi doku-
menty o pozwolenie na budowę. 

Rada Miejska podjęła uchwałę o planie zagospodarowania przestrzennego pół-
nocno-zachodniej części Opatowa. W tej części miasta będzie przebiegać przyszła 
obwodnica.

Żychowski, Grzegorz Maliński. Poruszali 
problemy dotyczące modernizacji budyn-
ku Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2, 
spłacania wydanych obligacji, remontu 
rynku, ulicy Żeromskiego, przyszłości te-
renu w rejonie targowiska od strony ulicy 
Sienkiewicza, przetargu na budynek po 
byłej szkole w Brzeziu, dziedzictwa, tro-
ski o tradycje, rozwoju turystyki. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki wy-
czerpująco odniósł się do stawianych 
przez radnych pytań, problemów. Przy-
pomniał, że kiedy obejmował urząd, nie 
było w kasie pieniędzy. Teraz jest tro-
chę, ale gmina jest w niełatwej sytuacji. 
Zresztą samorządy, które od lat inwestu-
ją, są na granicy dopuszczalnych wskaź-
ników. - Budżet jest tak skonstruowany, 
by wszystko było w nim transparentne 

– podkreślił burmistrz. – Jak środki po-
winny być wydatkowane, jakie jest źródło 
ich pochodzenia. Kwoty, które są zabez-
pieczone, dotyczą konkretnych inwesty-
cji, kanalizacji, remontów i modernizacji 
dróg, świetlicy w Rosochach. To jest plan 
budżetu. Będziemy go jeszcze zmieniać w 
trakcie roku, wierzę, że zwiększać. 

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o 
budżecie na 2015 rok. Burmistrz Andrzej 
Chaniecki podziękował za głosowanie. - 
To jest paliwo, mówiąc kolokwialnie, do 
dalszej pracy – powiedział.

Andrzej Chaniecki podziękował za 
pracę nad budżetem wszystkim komisjom 
stałym Rady Miejskiej, a w szczególności 
komisji budżetowej oraz pani Martynie 
Rusak za przygotowanie prowizorium i 
projektu budżetu.

Na wystawie zorganizowanej w 
Regionalnym Centrum Informacji 
Turystycznej w Kielcach w zapre-
zentowane zostały prace plastycz-
no-techniczne z Opatowa wyko-
nane na  konkurs „Kocham swoje 
miasto”. 

PRZEDSZKOLAKI 
W 

KIELCACH
Konkurs został przeprowadzony w 

Przedszkolu Publicznym w Opatowie 
i stanowi część programu autorskiego 
z zakresu edukacji patriotycznej „Mój 
dom - nasz kraj”, opracowanego przez 
Elżbietę Wójcik. Prezentowane pra-
ce wykonane zostały wspólnie przez 
dzieci, rodziców i dziadków. Dzięki 
rodzinnemu zaangażowaniu i współ-
pracy łączącej pokolenia mogła po-
wstać wystawa przedstawiająca zabytki 
Opatowa. Prace wykonane są różnymi 
technikami, są obrazy, rysunki, a także 
makiety, bombki, ryciny i wyklejanki. 
Wystawie towarzyszą wesołe i koloro-
we świętokrzyskie czarownice.

Wystawę  można było w Regional-
nym Centrum Informacji Turystycznej 
w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 29.
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Z WIZYTĄ MINISTRA 

Ku czci dawnych żołnierzy 

przeklęci

obwodnica

Przed pomnik przybyły poczty sztan-
darowe, nieliczni już kombatanci. Miesz-
kańcy trzymali w rękach zapalone znicze. 
Opatowska Orkiestra Dęta imienia Józefa 
Grudnia odegrała Hymn Narodowy. Bur-
mistrz Andrzej Chaniecki przypomniał, że 
to już piąty wieczór, który upamiętnia żoł-
nierzy wyklętych. Powiedział, że jesteśmy 
im winni pamięć, bo nie chcieli się zgodzić 
na zaprowadzany siłą ustrój i przechodzili 
ciężkie katorgi. Wielu z nich zginęło od kul, 
wielu w czasie walk, przesłuchań, wielu od-
siedziało duże wyroki, wielu nie przeżyło w 
więzieniach. 

- Byli symbolem oporu, z ich siły czerpali 
robotnicy Poznania, Wybrzeża, a także na-
sza Solidarność, która po 1989 r. doprowa-
dziła do przemian – powiedział burmistrz.  

- Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, 
potrzeba nam, byśmy o nich pamiętali. Dzi-
siejsze obchody odbywają się pod hasłem: 
Nie pozwólmy zginąć żołnierzom wyklę-
tym. Pochodnie, które palimy, są nie tylko 
przywołaniem pamięci, ale także nadzieją 
na to, że światło, szczególnie w dzisiejszym 
okresie, dość niespokojnym w Europie, 
przyniesie nam pokój i spokój, abyśmy mo-

gli godnie żyć i rozwijać się. 
Poseł Renata Janik podziękowała za 

zaproszenie na uroczystość. Wyraziła uzna-
nie mieszkańcom, że pamiętają o swoich 
bohaterach. – W ostatnim czasie Instytut 
Pamięci Narodowej prowadzi poszukiwania 
wszystkich tajnych miejsc pochówków żoł-
nierzy wyklętych – przypomniała. - Ufam i 
wierzę, że wszystkie te osoby będą zidenty-
fikowane i zostaną im przywrócone imiona 
i nazwiska. 

W dalszej części odbył się apel poległych 
za ojczyznę 1939-1947 żołnierzy Związku 
Walki Zbrojnej, Narodowych Sił 
Zbrojnych, Batalionów Chłopskich, 
Wolność i Niezawisłość. Odczytano 
nazwiska tych, odeszli na wiecz-
ną wartę: generał Stanisław Gano, 
Władysław Jasiński „Jędruś” Zgru-
powanie Jodła Barwy Białe Zawi-
szacy, mjr Jan Piwnik „Ponury”, mjr 
Eugeniusz Kaszyński „Nurt”, ppor. 
Konrad Suwalski „Mruk”, ppor. 
Władysław Pietrzykowski „Topór”, 
por. Kazimierz Olchowiak „Zawi-
sza”, Józef Piwnik „Topola”. Długa 
była lista tych, którzy oddali życie 

Podczas spotkania burmistrz Andrzej 
Chaniecki poinformował, że rok lub pół-
tora po otrzymaniu decyzji środowiskowej 
powinna ruszyć prace związane z budową 
obwodnicy. Ogłoszony zostanie przetarg w 
formule „zaprojektuj, wybuduj”. Inwestycję 
będzie prowadzić firma, która go wygra. - 
Prace budowlane rozpoczęłyby się nie póź-
niej niż na przełomie 2017 i 2018 r., a może 
wcześniej – powiedział burmistrz. - Zawsze 
mówiłem państwu, i to jest dla mnie ważne, 
by projekt zaistniał w perspektywie finanso-
wej 2014-2020ł. Teraz nie ma zagrożenia, 
by nie było projektu. Świadczy o tym przy-
jazd do nas ministra Zbigniewa Rynasiewi-
cza. W tych przypadkach nie ma wizyty, 
gdy są wątpliwości.

Poseł Artur Gierada wyraził zadowo-

nią 350 mln zł. Co będzie przy obwodnicy, 
to już decyzje samorządu, władz miejsco-
wych. Wiele razy spotykaliśmy się z burmi-
strzem, przedstawicielami Komitetu Budo-
wy Obwodnicy. Wszystko zostało ustalone, 
życzę powodzenia. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki podzię-
kował ministrowi, że zaangażował się w bu-
dowę obwodnicy. - Wyrażam zwykłą, ludz-
ką, głęboką wdzięczność ministrowi jako 
obywatel miasta, jego mieszkaniec, dzięku-
ję parlamentarzystom, których inicjatywy 
były dość znaczne – powiedział. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki i przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Cheba rozmawiali 
o planowanej budowie obwodnicy z ministrem infrastruktury i rozwoju , Zbigniewem Ryna-
siewiczem, który przybył do Opatowa w piątek, 6 marca. W spotkaniu uczestniczyli również 
posłowie Artur Gierada i Lucjan Pietrzczyk oraz radny miejski Krzysztof Kawalec.

w walce z okupantem niemieckim, sowiec-
kim, zostali zamordowani przez powojenną 
bezpiekę. 

Na cześć żołnierzy przeklętych delega-
cja samorządowców na czele z burmistrzem 
Andrzejem Chanieckim i przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Jackiem Chebą złożyła 
kwiaty  przed pomnikiem. Położyła je także 
poseł Renata Janik.  

W spotkaniu przed pomnikiem uczest-
niczyli: ksiądz prałat Michał Spociński, oj-
ciec gwardian Kryspin Florys. Organizato-
rzy uroczystości: Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Ziemi Opatowskiej, Opatowski 
Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Opa-
towska Starówka.  

W niedzielę, 1 marca, w godzinach wieczornych przed pomnikiem majora Ludwika Zwierzdowskiego „Topora" w rynku odbył się 
apel poległych za ojczyznę 1939-1947. Mieszkańcy przyszli z zapalonymi pochodniami i złożyli kwiaty, by uczcić Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

lenie, że obwodnica znajduje się już na li-
ście inwestycji krajowych. Nie ukrywał, że 
bardzo mocno zabiegali o nią burmistrz, 
przewodniczący struktur powiatowych PO 
Robert Rutkowski. Poseł Lucjan Pietrzczyk 
mówił o trudnościach, które towarzyszyły 
staraniom o inwestycję, o zaangażowaniu 
poseł Marzeny Okły-Drewnowicz.

- Drogi, które przebiegają w tym re-
jonie, będą przebudowywane całościowo 
– wyjaśnił wiceminister Zbigniew Rynasie-
wicz. - Taka jest decyzja rządu, takie plany 
są podejmowane. To nie tylko przebudowa 
dróg, ale ich udrożnienie, budowa obwod-
nic. Droga ma być drogą, a nie miejscem 
postojowym. To poważny proces, tu w re-
jonie Opatowa jest do wybudowania 15,6 
km. To duża inwestycja, zaplanowano na 
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SIATKARKI NA MEDAL

OKS Voley ma dwie sekcje, piłki nożnej i piłki siatkowej. W piłce nożnej pre-
zesem jest Andrzej Grządziel. Siatkówka podlega Pawłowi Fraszczykowi, który też 
jest sekretarzem klubu. Grzegorz Skuza jest kierownikiem kadetek, Paweł Fraszczyk 
– młodziczek. Szkółkę siatkarską, zajęcia z dziećmi od klasy III do VI prowadzi An-
drzej Aksamit. Trenerzy sekcji w kolejnych sezonach: 2012/2013  -  Paweł Nowak 
i Andrzej Aksamit, 2013/2014 – Marcin Słapek, Paweł Nowak, Andrzej Aksamit, 
2014/2015 – Grzegorz Skuza, Paweł Fraszczyk, Andrzej Aksamit.      

pasjonaci, społecznicy

Wizytówka miasta 
- Jesteśmy sekcją w najmniejszej miejsco-

wości w naszym województwie i zdecydowa-
nie najmłodszą – mówią założyciele sekcji, 
trenerzy Grzegorz Skuza i Paweł Fraszczyk. 
– W regionie plasujemy się gdzieś pośrodku. 
Jesteśmy zadowoleni z tego, co dotychczas 
osiągnęliśmy. Wiadomo, że kto późno za-
czyna, płaci frycowe. Nam się udało zebrać 
grupę fajnych dziewcząt. Wiadomo, że suk-
cesy nie przychodzą od razu, pojawiają się 
po pewnym czasie. Okres przygotowania 
siatkarza to minimum sześć lat. Tyle trzeba, 
by wyszedł ukształtowany, dobry zawodnik. 
Jesteśmy zbyt młodzi, by już osiągać wielkie 
sukcesy.

To mała sekcja, jeszcze w trakcie organi-
zacji, budowania, rozwijania się. Jej reprezen-
tantki nie uczestniczyły w wielkich spartakia-
dach, zawodach czy mistrzostwach. Być może 
uda to się w tym roku poprzez kontakty, spa-
ringi, grę w lidze kadetek świętokrzyskich, 
młodziczek.  

Dotychczas dziewczęta uczestniczyły 
w Turniejach o Puchar Burmistrza Miasta i 
Gminy Sandomierza, w Turnieju w Nowej 
Dębie.

Założyciele sekcji chcą rozwijać i pro-
mować piłkę siatkową w mieście i gminie, 
dążyć do najwyższego poziomu sportowe-
go.  – Chcemy być wizytówką miasta – mó-
wią. – Naszym celem jest praca z młodzieżą, 
wychowanie i szkolenie zawodniczek, które 
w przyszłości mogłyby grać w drużynach se-

niorskich, przynosić dumę miastu. Rozwija-
my sportowe pasje młodzieży i zaszczepiamy 
w nich zasady fair play. .  

Masowe imprezy
Sekcja organizuje też cykliczny Turniej 

pod Patronatem Starosty 
Opatowskiego, który już 
kolejny raz odbył się w tym 
roku. Występuje w nim 
sześć i więcej zespołów, nie 
tylko z województwa świę-
tokrzyskiego, ale i ościen-
nych regionów.

Turniej o Puchar Staro-
sty organizowany jest zawsze 
na Dzień Kobiet i cieszy się 
dużym zainteresowaniem. 
Dopisuje spora frekwencja. -  
To prawdziwy Dzień Kobiet 
– mówią trenerzy Grzegorz 
Skuza i Paweł Fraszczyk. 
– Dzięki takim imprezom 
promujemy siatkówkę. Po-
kazujemy, że sekcja się roz-
wija i trenują w niej wspa-

Sekcja Siatkarska Dziewcząt OKS Voley powstała w 2012 r. Zajęcia odbywają się 
trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, środy, piątki od godziny 16 do 18, w sali Samo-
rządowego Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Kopernika. W zajęciach sekcji uczestniczy 
około 50 dziewcząt od 8 do 17 lat, uczennic nie tylko opatowskich szkół, ale także z 
okolicznych gmin, między innymi z Iwanisk.

niałe, oddane sportowi dziewczyny.  
W maju dziewczęta są zaproszone na 

25-lecie klubu w Sandomierzu, tradycyjnie 
pojadą też do Nowej Dęby. Planują też udział 
w innych imprezach, jeśli tylko pojawią się 
zaproszenia. 

Dotychczas sekcja przeprowadziła w 
końcu sierpnia dwa cykle Turniejów o Pu-
char Burmistrza Miasta i Gminy Opatów w 
plażowej piłce siatkowej. To imprezy dość 
atrakcyjne, dopisywała dotychczas pogoda, 
startowali zawodniczki i zawodnicy w formie 
open, bez kategorii wiekowych, bez podziału 
na zespoły żeńskie i męskie.  

Talenty na przyszłość 
Trener Grzegorz Skuza nie chce wysta-

wiać indywidualnych cenzurek w zespole 
kadetek. To są młode dziewczyny. Wśród 
nich na pewno wyróżniają się: Patrycja Janik, 
Sandra Nowak. To dziewczyny, które kończą 
wiek kadecki. Szkoda, bo nie wiadomo, jaka 
przyszłość je czeka w siatkówce. Z młodszych 
dziewcząt na uwagę zasługują: Sylwia Ścibisz, 
Olga Orzechowska.

W młodziczkach, jak twierdzi Paweł 
Fraszczyk, zdecydowanie wyróżnia się Kasia 
Partyka, która ma predyspozycje, warunki 
fizyczne i przejawia duże możliwości. - Jeśli 
będzie w dalszym ciągu rozwijać się w takim 
tempie, jak obecnie, to jest szansa, że kiedyś 
możemy mieć bardzo dobrą zawodniczkę – 
podkreśla trener.  

Grupa młodziczek i kadetek 

Trenerzy OKS Voley, Sekcji Siatkarskiej Dziewcząt - Grzegorz 
Skuza i Paweł Fraszczyk
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OPOWIEŚĆ O CUKIERKU  

zakłady spożywcze

Z kuchni karmelarskiej  
do sklepów 

Dodatkowo pomagali im rodzice Es-
tery, Abram Szyja Wolfowicz i  Sura Mirla 
Wolfowicz, którzy z  nimi mieszkali. Po-
czątkowo firma zajmowała się produkcją 
karmelków według starego rodzinnego 
przepisu. Dominującą rolę odgrywała praca 
ręczna. Perelmuterowie wydzielili specjal-
ne pomieszczenie do produkcji. W kuchni 
karmelarskiej, w urządzeniach zwanych wy-
parkami, z  cukru, syropu glu-
kozowego i  wody gotowano 
masę karmelkową. Gorącą 
masę specjalnym wózkiem 
transportowano na stół 
karmelarski, gdzie schła-
dzano ją do temperatury 
nieco ponad 80°C. Jed-
nocześnie w  ogrom-
nych misach – me-
lanżerach rozcierano 
orzechy z  cukrem, 
kakao, mlekiem 
i  tłuszczem na 
puszystą masę. 
Tak powstawało 
nadzienie owo-
cowe.  Produkcja 
nie była duża, więc cukierki 
sprzedawano do sklepów z  artykułami 
spożywczymi w  Opatowie i  okolicznych 
miejscowościach. 

Warto w  tym miejscu nadmienić, że 
według „Księgi adresowej Polski z  1930 
roku” w  mieście było 7 sklepów spożyw-
czych: 5 żydowskich (Bromberga, Kaca, 
Lilenbauma, Wajnberga i Wajsbluma)  oraz 
2 polskie (Niewójta i Poradowskiego).  Do-
datkowo słodycze sprzedawano w sklepach 
kolonialnych: Borencwajga, Wajcbluma 
i  Sroki.   Szczególnie ten ostatni zasługuje 
na naszą uwagę, gdyż był jednym z  pierw-
szych polskich sklepów, powstał w 1892 r., 
co podkreślano na opakowaniach. Cukierki 
szykownie  pakowano do papierowych to-
rebek różnej wielkości i polecano się dalszej 
pamięci. Podczas II wojny światowej rodzi-
na Perelmuterów początkowo prowadziła 
firmę bez przeszkód, dodatkowo urucho-
miono sklep z drobną sprzedażą artykułów 
spożywczych, cukierków i  wody sodowej. 
Dopiero na początku 1942 roku zakład zo-
stał przejęty przez niemiecki władze okupa-
cyjne i zmienił nazwę na „PERŁA – wyrób 
cukierków i ciastek”. Rodzina Perelmuterów 

została wywieziona do Treblinki i zamordo-
wana wraz z innymi żydowskimi mieszkań-
cami Opatowa. Maszyny wywieziono do 
Radomia. W ten sposób kończy się pierw-
szy rozdział opatowskiego cukierka.  

Mleczne ciągutki 
Historia produkcji krówki mlecznej na 

ziemi opatowskiej sięga początku XX wie-
ku, a  recepturę na słodkie mleczne 

ciągutki przywiózł z  Ży-
tomierza Feliks 
Pomorski, które-

go potocznie uwa-
ża się za prekursora 

produkcji krówek. 
Wytwarzanie krówek 

rozpoczęto w  założo-
nej przez Pomorskiego 

w  1921 r. w  Poznaniu 
wytwórni cukierków. 

Według receptury sław-
nego mistrza rozpoczę-

to produkcję cukierków 
w Kielcach, gdzie firma Cen-

trala Przemysłu Spożywczego 
„Kielczanka” od 1957 r. wdro-

żyła tradycyjną recepturę i wie-
l o l e t - nie doświadczenie 
wytwarzania tych słodkości. 
Produkcja krówki mlecznej 
w Opatowie rozpoczęła się na 
bazie długoletniego doświad-
czenia zakładu  w Milanówku, 
filii  „Wedla”. Tam też pobierali 
naukę pracownicy z Opatowa, 
którzy mieli zająć się produk-
cją słodkości. Współpracując 
z CPS „Kielczanka” w zakresie 
wdrażania technologii,  28 li-
stopada 1979 r.  Spółdzielnia 
Pracy Przemysłu Spożywczego 
w  Opatowie rozpoczęła pro-
dukcję krówki mlecznej. 

W 1992 r. Okręgowa Spół-
dzielnia Mleczarska w Opato-
wie kupiła Zakład Cukierniczy 
wchodzący w skład Spółdziel-
ni Pracy Przemysłu Spożyw-
czego w Opatowie, w którym 
krówka była nieprzerwanie 
produkowana. Od tego roku 
cukierek nosi nazwę „Opa-

 Początki cukierka opatowskiego sięgają 1933  r. Wtedy to powstał pierwszy zakład rodzinny wytwarzający karmelki w nowo 
wybudowanym domu. Jego właścicielem był Lejzor Perelmuter (ur. 1896 r.), którego małżonką była Estera (ur. 1900 r.) z domu 
Wolfowicz. Mieli  troje dzieci: córkę Chanę Idesę (ur. 1927) oraz synów Moszka Mendla (ur. 1924) i Majera (ur. 1928 r.). Mieszkali 
przy ulicy Ogrodowej 14 i tam mieścił się niewielki zakład rodzinny produkujący cukierki. 

towska krówka mleczna” i jest do dnia dzi-
siejszego wytwarzany tradycyjną recepturą 
identyczną jak w  CPS „Kielczanka”, która 
produkuje cukierki od 1957 r.  Krówka jest 
niezmiennie wytwarzana w  ten sam spo-
sób, przy użyciu tych samych wiekowych 
maszyn, a kocioł do gotowania jest również 
wiekowy. Krówka leżakuje przez około dwie 
godziny na stołach chłodzących. Ręczne jej 
pakowanie świadczy także o  długoletniej 
tradycji, która została wypracowana przez 
prekursorów w  Milanówku, a  przez „Kiel-
czankę” trafiła do Opatowa.

Przekreślona kariera
Warto na koniec przypomnieć, że nasz 

mały Opatów miał szansę na wybudowanie 
nowoczesnych zakładów firmy „Wedel”. Jak 
możemy przeczytać w wywiadzie z naczel-
nikiem miasta Ryszardem Staniszewskim 
(„Ziemia Opatowska” 1990 r.) zgłosił się 
do niego opatowianin z  pochodzenia, ów-
czesny dyrektor naczelny „Wedla”,  Andrzej 
Karbowniczek i zaproponował uruchomie-
nie produkcji słodyczy. Niestety, jak pod-
kreśla naczelnik, natychmiast pojawili się 
przeciwnicy szkodzący przedsięwzięciu. 

Andrzej Żychowski 
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GWIAZDY PIOSENKI 

nasze talenty
Patrycja Rozmus, Karolina Klusek, Agata Soja są solistkami Studia Piosenki Opa-

towskiego Ośrodka Kultury. Ich występy zawsze stanowią ozdobę imprez kulturalnych. 
Uczestniczą we wszystkich głośnych spektaklach muzycznych, które są wystawiane 
w OOK. Pracują pod kierunkiem Magdaleny Szemraj. Świetny głos, zaangażowanie, 
ciekawy repertuar i uroda dziewcząt wyróżnia je i zwraca uwagę mieszkańców. 

Muzyka zawsze pozostanie  
jej pasją

Patrycja Rozmus ma 18 lat i mieszka w 
Zochcinku. Obecnie uczy się w klasie ma-
turalnej Liceum Ogólnokształcącego imie-
nia Bartosza Głowackiego w Opatowie. Jej 
największą pasją jest śpiewanie, słuchanie 
muzyki. - Dobrze czuję się w balladach i 
piosenkach soulowych - przyznaje. - Naj-
bardziej lubię śpiewać „Nie wierz mi, nie 
ufaj mi”, „Natural women” i „I will always 
love you”.

Jej muzycznym idolem jest Whitney 
Houston.  Zaczęła śpiewać w Szkole Pod-
stawowej nr 1, w której zajęcia prowadziła 
Magdalena Szemraj. To jej pierwsza i jedyna 
do tej pory nauczycielka muzyki.  

W wolnym czasie lubi oglądać filmy. 
Przepada za polskim kinem, komediami. 
Oprócz muzyki interesuje się również dzien-

nikarstwem. I z tą 
dziedziną wiąże 
swoją przyszłość. 
Już teraz pisze 
artykuły do prasy 
lokalnej. Zamie-
rza studiować w 
Krakowie. Stara 
się o stypendium 
biskupa Jana 
Chrapka. Spełnia 
wszystkie podsta-
wowe kryteria, by 
je otrzymać. - Już 
publikuję teksty, 

Młode, utalentowane solistki, od lewej Patrycja Rozmus, Karolina Klusek, Agata Soja

mam także drugą pasję, mieszkam w miej-
scowości poniżej 20 tys. mieszkańców – ar-
gumentuje swoje starania. - Wiem jednak, 
że muzyka zawsze będzie obecna w moim 
życiu.  Na studiach nadal chcę brać udział 
w konkursach. 

Sukcesy
Udział w Ogólnopolskim Festiwalu 

„Debiuty” w Lublinie imienia Grażyny 
Łobaszewskiej 2013 r., I miejsce w Ogól-
nopolskim Festiwalu Kolęd w Opatowie 
2014 r., I miejsce w Festiwalu Piosenki 
Obcojęzycznej w Kurozwękach 2010 r., 
II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu 
„Przegląd Twórczości Młodzieżowej” 
w Lipsku 2013 r., I miejsce w Festiwalu 
Ogólnopolskim „Tobie śpiewać chcę” w 
Opatowie 2013 r., III miejsce w Ogólno-
polskim Festiwalu „Za każdy uśmiech” w 
Połańcu 2013 r.  

Sukcesy
III miejsce w VI Edycji Festiwalu 

Piosenki Angielskiej Kurozwęki, wyróż-
nienie w VII Wojewódzkim Festiwalu 
Wokalnym „Kolorowe Piosenki” Bliżyn 
2011, II miejsce w IX Festiwalu Piosen-
ki Religijnej „Tobie Panie Śpiewać Chcę” 
Opatów 2011, II miejsce w I Ogólno-
polskim Festiwalu Piosenki „Za każdy 
uśmiech” Połaniec 2011, III miejsce  w 
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Ta-
lenty” Opatów 2011, III miejsce w V 
Powiatowym Festiwalu Piosenki Obco-
języcznej Opatów 2012, wyróżnienie w 
Chorągwianych Spotkaniach Artystycz-
nych Zespołów Muzycznych i Solistów 
Kielce 2012, wyróżnienie w elimina-
cjach regionalnych 18 Konkursu Piosenki 
„Wygraj Sukces” Ożarów 2013, wyróż-
nienie w XVII Przeglądzie Twórczości 
Dziecięcej i Młodzieżowej Lipsko 2013, 
wyróżnienie w III Ogólnopolskim Festi-
walu Piosenki „Za każdy uśmiech” Poła-
niec 2013, II miejsce w Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek „Gody Opatowskie” Opatów 
2014, wyróżnienie w eliminacjach re-
gionalnych 19 Konkursu Piosenki „Wy-
graj Sukces” Ożarów 2014, Grand Prix 
XVIII Przeglądu Twórczości Dziecięcej 
i Młodzieżowej Lipsko 2014 w katego-
rii - muzyka, udział w finale Festiwalu 
„Agnieszka i inni” Końskie 2014, I miej-
sce w Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Gody 
Opatowskie” Opatów 2015

Najlepiej czuje się w piosence 
aktorskiej

Karolina Klusek mieszka w Olszowni-
cy, gmina Baćkowice. Jest uczennicą drugiej 
klasy Liceum Ogólnokształcącego imienia 
Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim. Interesuje się muzyką i tańcem. 
Wykonuje głównie piosenki aktorskie i bal-
lady, ale czasem sięga też po inny repertuar. - 
Najlepiej czuję się w piosenkach aktorskich, 
musicalowych oraz balladach – mówi. 
-Wykonywałam piosenkę „Tylko w moich 
snach” z musicalu „Metro”. Otrzymałam za 
nią Grand Prix w Lipsku. 

Przygodę z piosen-
ką zaczęła w piątej kla-
sie szkoły podstawowej. 
Wtedy zwróciła na nią 
uwagę jej wychowaw-
czyni Ewa Stępień, 
która skierowała ją do 
Studia Piosenki OOK, 
które prowadziła wtedy 
Magdalena Kujawska. 
Karolina pasjonuje się 
też tańcem. Tańczyła 
od zawsze. Przez 8 lat 
uczestniczyła w zaję-
ciach Szkoły Tańca Progres w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. - Wzorem jest dla mnie 
Olga Bończak, aktorka, piosenkarka – wy-
znaje.  Jednak i ona nie wiąże swojej przy-
szłości z muzyką czy tańcem. Chciałaby 
studiować geodezję, do której przekonali ją 
rodzice. 

Przez śpiew wyraża siebie
Agata Soja ma 17 lat, mieszka w Opa-

towie, uczy się w LO imienia Bartosza 
Głowackiego. Uczęszcza do klasy trzeciej 
o profilu prawniczo-medialnym. - Śpiew 
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W KRAINIE BAŚNI
kultura

i muzyka zawsze będą bardzo ważną czę-
ścią mojego życia  - wyznaje. - Cały czas 
pragnę rozwijać się i pracować na to, by 
stawać się coraz lepszą i dojrzalszą mu-
zycznie wokalistką. Chce to jednak połą-
czyć z czymś innym.  

Po maturze zamierza wybrać się na 
studia i cały czas rozważa różne kierunki 
kształcenia. Oprócz muzyki interesuje ją 
bowiem gastronomia, a także praca z oso-
bami niepełnosprawnymi. Jej marzeniem 
jest podróż do różnych zakątków świata, 
by poznać inne kultury i obyczaje. 

Przygodę ze śpiewaniem zaczęła w 
wieku sześciu lat. Jest za to wdzięczna 
swoim rodzicom. To oni odkryli drze-
miący w niej talent i zaprowadzili na 
pierwsze lekcje śpiewu do domu kultury. 
- Moja rodzina należy do bardzo muzy-
kalnych – opowiada. - Razem z rodzicami 
w domu często śpiewałam, aby jak najle-
piej się rozwijać. Ponadto mama zaczęła 
zabierać mnie na występy do ośrodka, w 
którym pracuje, co pozwoliło mi ośmielić 
się przed publicznością i uwierzyć w swo-
je możliwości. 

Dzięki wizy-
tom w ośrodku, 
poznała też świat 
dzieci, którym 
los nie dał tyle 
dobra, co jej. To, 
jak sama przy-
znaje, nauczyło 
ją pokory. Do 
dzisiaj zresz-
tą, kiedy tylko 
może, pojawia 
się tam na róż-
nych  imprezach, 
by pośpiewać ra-
zem z dziećmi, 

co sprawia jej wielką przyjemność. 
Z czasem, oprócz występów, zaczęły 

pojawiać się pierwsze festiwale i sukcesy. 
Pierwszym największym osiągnięciem 
było II miejsce w konkursie piosenki „Ta-
lenty” w 2005 roku. Miała wtedy 7 lat. 
Musiała przejść przez wiele etapów, by 
znaleźć się w finale i zdobyć upragnione 
miejsce. Od tego pamiętnego dnia zaczęła 
brać udział w wielu ogólnopolskich  kon-
kursach piosenki, co do dziś kontynuuje. 
Obecnie jej instruktorką jest  Magdalena 
Szemraj, której zawdzięcza wiele sukce-
sów. 

- Najlepiej odnajduję się w klimatach 
rockowych lub jazzowych – mówi Aga-
ta. - Bardzo dobrze czuję się również w 
balladach. Inspiruje mnie między innymi 
Etta James, Kasia Nosowska. Moim guru, 

jeśli chodzi przede wszystkim o technikę i 
sposób śpiewania, jest Janusz Radek. 

Śpiew to jej największa pasja, której 
nie zamieniłabym na żadną inną. -  Jest 
czymś, co daje mi przede wszystkim wiel-
ką przyjemność, ale także wiarę w siebie 
i siłę do działania - wyznaje. - Śpiewając 
mogę wyrazić samą siebie, co zawsze sta-
ram się robić i jest to świetne uczucie. 

Wyjazdy na festiwale, występy przy-
noszą jej wiele doświadczeń. Ma możli-
wość poznawać coraz więcej ciekawych 
ludzi, od których się uczy i którzy ją in-
spirują. 

Ścisły finał Festiwalu „Wygraj sukces” 
Tarnobrzeg 2014, III miejsce w Ogólnopol-
skim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Rado-
miu 2013, III miejsce  na Festiwalu Piosenki 
Anglojęzycznej  „Joy of singing” we Włoszczo-
wie 2013, III miejsce na Przeglądzie Twór-
czości Młodzieżowej w Lipsku 2012 (w 2013 
r. – wyróżnienie), I miejsce na Festiwalu Ko-
lęd i Pastorałek w Opatowie 2013 r., I miejsce 
– Festiwal Piosenki Religijnej Opatów 2014, 
udział w finale Festiwalu imienia Agnieszki 
Osieckiej w Końskich 2014 r., finał Festiwa-
lu „Śpiewajmy przeboje naszych rodziców” w 
Nowej Dębie 2013 i 2014 r. 

Bajka muzyczna „Sen małej dziewczynki 
- Alicja w krainie bajek” wystawiona została 
na scenie Opatowskiego Ośrodka Kultury. 
Przeniosła ona widzów w zaczarowany świat 
pełen niesamowitych postaci i niespodzia-
nek. Akcja rozgrywa się podczas Świąt Boże-
go Narodzenia. Mała dziewczynka oczekuje 
na rodziców chrzestnych. Po ich wizycie za-
pada w sen, w którym przeżywa wiele przy-
gód. Po krainie marzeń sennych oprowa-
dzają ją dobra Wróżka i Czarodziej. W 
marzeniach sennych widzi królewnę Śnież-
kę i Księcia oraz  Złą Czarownicę. Razem 
z nimi widzowie po raz kolejny przeżywają 
historie znane z baśni braci Grimm. W kra-
inie snu małej dziewczynki istnieją również 
Kopciuszek i Wróżka Miłości, która prze-
nosi główną bohaterkę do krainy lalek. W 
przedstawieniu nie zabrakło akcentów ko-

mediowych, jak taniec elfów, które ochoczo 
pakują prezenty dla dzieci i tworzą wesoły 
korowód za saniami Mikołaja. Aby dopełnić 
zimowego klimatu bajek, w historii pojawia-
ją się tańczące renifery i mały bałwanek.
Scenariusz i reżyseria: Edyta Gwoździk, opraco-

wanie i przygotowanie wokalne: Magdalena 
Szemraj, choreografia: Roman Dulny i Małgo-
rzata Dziedziczak, scenografia: Beata Piątek.

W lutym uczniowie SZS Nr 2 i SZS Nr 1 w Opatowie oraz Szkoły Podstawowej 
w Kobylanach mieli okazję obejrzeć przedstawienie w wykonaniu Opatowskiego 
Teatru Muzycznego. 
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ZAPOMNIANY POMNIK   
I wojna światowa

Opowieść o zdarzeniach, jakie miały 
miejsce we wsi Karwów 15 lutego 1918 
r. i pomniku Józefa Stępnia, komendanta 
Placówki Polskiej Organizacji Wojskowej 
w Karwowie.

stopada 1918 r. Tak relacjonuje Franciszek 
Faliszewski w „Echu ziemi opatowskiej” 
(Warszawa 1968 r., s. 86-87)

W hołdzie mieszkańcom
Chcąc upamiętnić opór mieszkańców 

Karwowa i w hołdzie poległemu komen-
dantowi Józefowi Stępniowi, koledzy z 
POW postanowili wznieść we wsi pomnik. 
Założyli Komitet Organizacyjny, zgroma-
dzili fundusze i zamówili wykonanie po-
mnika w zakładzie kamieniarskim Mazur-
kiewicza w Kunowie.

Pomnik został wystawiony w 1934 r. 
Uroczystość odsłonięcia poprzedziła defila-
da w Opatowie oddziałów Wojska Polskie-
go, Policji Państwowej i Straży Pożarnej.

W uroczystości wzięli udział przed-
stawiciele ówczesnych władz lokalnych w 
Opatowie: Starosta Opatowski, Komen-
dant Powiatowy Policji i Komendant Po-
wiatowy Straży Pożarnej, żołnierze POW, 
mieszkańcy Karwowa i okolicznych wsi 
oraz rodzina poległego.

Zachowała się dokumentacja budowla-
na pomnika i bogata dokumentacja fotogra-
ficzna z uroczystości odsłonięcia, przecho-
wywana przez potomków. Podczas okupacji 
niemieckiej, w specjalnie zabezpieczonym 
przeciw wilgoci pojemniku, schował ją syn 
Józefa, Władysław Stępień. Pojemnik był 
zakopany w ziemi i dzięki temu ocalał, po-
nieważ w 1944 r. Karwów znalazł się na li-
nii frontu i został doszczętnie spalony.

 
Dewastacja  

pod okiem nowej władzy
Pomnik ocalał. Ani Niemcy, ani Rosja-

nie pomnika nie zburzyli. Ucierpiał od kul i 
odłamków, ale nadal stał dumnie zabezpie-
czony żeliwnym ogrodzeniem.

Złe czasy miały dopiero nadejść. Podju-
dzani przez aktywistów komunistycznych z 
Opatowa, ormowcy połamali chroniące po-
mnik ogrodzenie i zabrali na złom, odgra-
żając się, że wrzucą Peowiaka do Opatów-
ki. Pomnik nie był konserwowany, zarastał 
chaszczami i ulegał systematycznej dewasta-

cji. Większość mieszkańców Karwowa nie 
akceptowała tego stanu, ale w tamtym cza-
sie niewiele można było zrobić, ponieważ 
jakikolwiek sprzeciw gwarantował szykany 
ze strony władzy.

Nie mogąc patrzeć jak pomnik jest za-
pomniany i dewastowany, najstarszy syn po-
ległego Józefa Stępnia, Władysław postano-
wił przenieść pomnik na mogiłę poległego, 
znajdującą się na cmentarzu parafialnym we 
Włostowie.

Proboszcz Parafii Włostów nie chciał 
wyrazić zgody na ustawienie pomnika bez 
zgody władz państwowych na demontaż i 
przewiezienie na cmentarz. Udało się taką 
zgodę uzyskać przy poparciu znajomych 
działaczy z KW PZPR w Tarnobrzegu. Po-
mnik w 1980 r. przy dużym nakładzie środ-
ków finansowych, został zdemontowany i 
przewieziony na cmentarz we Włostowie i 
znajduje się tam do dnia dzisiejszego. Tym 
samym znalazł się w granicach administra-
cyjnych gminy Lipnik.

Kilka lat temu wnuczka poległego pró-
bowała uzyskać pomoc w renowacji pomni-
ka, ale bez powodzenia. 

Renowację pomnika sfinansowała ro-
dzina poległego, aczkolwiek należałoby 
jeszcze zabezpieczyć kamień odpowiednim 
środkiem konserwującym piaskowiec. Tro-
chę szkoda, że pomnik nie doczekał wolnej 
Polski w Karwowie.

Czas na przypomnienie
Tragiczne wydarzenia z 15 lutego 1918 

r. i historia pomnika należą do dziedzictwa 
historycznego i niepodległościowego mia-
sta i gminy Opatów. Są jednak zupełnie 
nieznane społeczności lokalnej. Zbliżają się 
obchody 100-letniej rocznicy odzyskania 
niepodległości, które będziemy świętować 
w 2018 r. To dobra okazja, aby odnowić pa-
mięć o tragicznych wydarzeniach w Karwo-
wie i historii pomnika.

Szymon Heba
(Tekst powstał na podstawie dostępnych źródeł i 

relacji mojej babci Marii Karwowskiej z domu Stępień, 
córki poległego Józefa Stępnia).

Śmierć od kul żandarmów
Austriacy sprawujący władzę okupa-

cyjną na terenie Opatowa i okolic wydali 
zarządzenie dla właścicieli młynów i wia-
traków, zabraniające przemiału zboża. 
Chcieli w ten sposób umożliwić zaopatrze-
nie własnych magazynów. Władze wojsko-
we przystąpiły jednocześnie do rekwizycji 
zapasów zboża posiadanego przez chło-
pów oraz inwentarza żywego dla potrzeb 
armii austrowęgierskiej.

Polska Organizacja Wojskowa przy-
gotowywała się do sabotowania zarządzeń 
okupanta. Do czynnego oporu ze strony 
ludności doszło 15 lutego 1918 r. w Kar-
wowie. W wyniku zorganizowanego przez 
POW oporu zginął od kul żandarmów 
Józef Stępień, komendant miejscowej pla-
cówki, który zerwał plomby na młynie 
należącym do Skrzypczyńskich. Chciał 
umożliwić przemiał zboża, ponieważ 
mieszkańcy nie mieli z czego upiec chle-
ba i cierpieli głód. Józef Stępień osierocił 
czwórkę dzieci: Marię, Władysława, Bro-
nisława i Wacława.

Austriacy ciężko zranili mieszkankę 
Karwowa, Piórkowską oraz aresztowali 
dwóch braci Płachciaków, Stanisława i 
Wincentego. Starszy z nich Stanisław był 
instruktorem szkolenia bojowego POW. 
Później aresztowali dwóch braci Skrzyp-
czyńskich, dwóch braci Paszkowskich, 
Władysława Stępnia, Władysława Boryc-
kiego i Wincentego Cebulę.

Wincentego Płachciaka ze względu 
na młodociany wiek zwolniono, a po-
zostałych umieszczono w więzieniu w 
Radomiu, gdzie przebywali do czasu roz-
brojenia Austriaków, do pierwszych dni li-
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Trzej Królowie  
w orszaku  

nasze tradycje 

2,5-letnia Joasia Bańcer, trochę starsza od 
niej siostrzyczka Kasia. Zespół wykonał po-
pularne polskie kolędy: „Wśród nocnej ci-
szy”, „Przybieżeli do Betlejem”, a także dwie 
najstarsze – „Wydarzyła się wielka nowina”, 
„Dnia jednego”. 

Dzieci z Samorządowego Zespołu Szkół 
nr 2 wystąpiły z przedstawieniem „Jasełka”. 
- To tradycyjne jasełka, które przypomina-
ły nam, że Boże Narodzenie to wyjątkowe 
zdarzenie w dziejach ludzkości – mówił 
ksiądz Tomasz Lenart, który przygotował 
występy. 

Opatowski Teatr Muzyczny zaprezen-
tował „Misterium bożonarodzeniowe. Cud 
Narodzenia” pod kierunkiem Edyty Gwoź-
dzik. To była współczesna wersja przygo-
towań do obchodów Bożego Narodzenia. 
Wystąpili artyści, którzy na co dzień pracu-
ją w grupie teatralnej, wokalistki ze Studia 
Piosenki, a także Zespół Muzyczny. 

Nagrodzone Dzieciątko Jezus 
Konkurs na najpiękniejszy strój prze-

prowadziło jury w składzie: ksiądz pro-
boszcz Michał Spo-
ciński, ojciec gwardian 
Kryspin Florys i 
burmistrz Andrzej 
Chaniecki. Pierwszą 
nagrodę otrzymał Mar-
cin Cisak, który grał 
rolę Dzieciątka Jezus, 
a także jego rodzice i 
dziadkowie. W jego 
imieniu nagrodę ode-
brali dziadkowie. Na-
grodę otrzymał też dy-
rektor OOK Andrzej 
Klimont i Opatowska 

Orkiestra Dęta imienia Józefa Grudnia. W 
imieniu muzyków nagrodę odebrał kapel-
mistrz Marcin Waszczyk. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki podzię-
kował za inicjatywę księdzu proboszczo-
wi, ojcu gwardianowi, dyrektorowi OOK, 
wszystkim jego współpracownikom, orkie-
strze. Powiedział, że pełni funkcję burmi-
strza nie tylko po to, by powstawały inwe-
stycje, infrastruktura, ale także po to, by 
budować pozytywne relacje ludzkie. Okres 
świąteczny, noworoczny, magiczny czas w 
naszej polskiej tradycji jest piękny i sprzyja 
wielu spotkaniom, wspólnym relacjom, ko-
lędowaniu. 

- Jesteśmy na początku roku – podkre-
ślił burmistrz. – W imieniu całego samorzą-
du, także obecnego na sali przewodniczące-
go Rady Miasta Jacka Cheby, wszystkim, 
państwa rodzinom, pracownikom życzę 
szczęśliwego 2015 roku. 

Po mszy świętej w Kolegiacie św. Mar-
cina z Tours Orszak Trzech Króli prze-
szedł przed budynek Urzędu Miasta. W 
pochodzie wzięli udział dorośli oraz mali 
mieszkańcy miasta w barwnych strojach: 
aniołów, diabłów, pastuszków i oczywiście 
monarchów. Trzej królowie, Kacper, Mel-
chior, Baltazar, konno przybyli w okolice 
podcieni ratusza miejskiego, gdzie odbyło 
się symboliczne ofiarowanie Dzieciątku Je-
zus darów, mirry, kadzidła i złota. 

Boże Narodzenie  
w wielu odsłonach 

- Chcemy podziękować Dzieciątku, 
że zamieszkało wśród nas – zwrócił się do 
mieszkańców ksiądz proboszcz Michał 
Spociński. - Chcemy zawierzyć Dzieciątku 
nasze wioski i miasto Opatów, nasze władze 
lokalne i krajowe, wszystkie rodziny, dzie-
ci, młodzież, ludzi samotnych, chorych, 
skrzywdzonych. 

Spod ratusza Orszak Trzech Króli udał 
się do Opatowskiego Ośrodka Kultury. 
Jako pierwsza zaprezentowała się na scenie 
Dziecięca Grupa Teatralno-Recytatorska, 
która pod kierunkiem Doroty Jopek działa 
przy OOK. W spektaklu „Gdy Boże Naro-
dzenie się zbliżało” wystąpiło 17 dzieci od 
5 do 12 lat. Pokazała się także Magdalena 
Wit, wnuczka Leszka Wita, który był jed-
nym z aktorów Zespołu Teatralno-Obrzę-
dowego Strefień z Jurkowic.

W kilku scenach obydwie grupy wystę-
powały razem na scenie. Strefień pokazał 
„Wieczór wigilijny”, w którym zaprezen-
tował typowe zwyczaje wsi opatowskiej z 
początku XX wieku, bogactwo polskich 
tradycji z wieloma wierzeniami i zabobo-
nami. Na scenie pojawili się też najmłodsi, 

Po raz pierwszy w Opatowie prze-
maszerował ulicami Orszak Trzech 
Króli. W Ośrodku Kultury odbył się 
koncert, w którym z powodzeniem wy-
stąpiły liczne grupy teatralne, recyta-
torskie, muzyczne, wokalne. 
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W ROCZNICĘ 
BITWY OPATOWSKIEJ 

pamięć o przeszłości 

Wiązanki kwiatów przed pomnikiem majora Ludwika „Topora” Zwierzdowskiego zło-
żyli przedstawiciele instytucji miasta i gminy, radni, szkół, służb mundurowych, klas mun-
durowych Zespołu Szkół nr 1, Zakład Doskonalenia Zawodowego, TPZO. Jako pierwsza 
wieniec złożyła delegacja miasta i gminy Opatów: przewodniczący Rady Miejskiej Jacek 
Cheba, sekretarz Gminy Barbara Kłosińska. Uroczystość zorganizowali: TPZO, OOK.

Chwała zwyciężonym
Uczestników uroczystości powitała 

Opatowska Orkiestra Dęta imienia Józefa 
Grudnia przy OOK. Na salę widowisko-
wą OOK wkroczyła Grupa Rekonstruk-
cji Historycznej Pułk „Żuawi Śmierci” w 
mundurach epoki. Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jacek Cheba powitał wszystkich 
mieszkańców w imieniu swoim, samorzą-
du lokalnego, burmistrza miasta i gminy. 
Podziękował za zaproszenie na wspaniałą 
patriotyczną uroczystość i powiedział, że 
obecność na tej imprezie to wyraz naszej 
pamięci o bohaterach, którzy kierując się 
takimi wartościami, jak odwaga, honor, 
duma, ogromne umiłowanie ojczyzny, od-
dali swe życie za wolną Polskę. 

- „Zastępy młodzieży walecznej oży-
wione niezachwianą wiarą w sprawiedli-
wość i pomoc Boga poprzysięgły zrzucić 
przeklęte jarzmo lub zginąć. Po strasznej 
hańbie niewoli Polska wzywa cię na pole 
walki, na pole chwały i zwycięstwa, bo 
wie, że ty, który wczoraj pokutnikiem i 
mścicielem, jutro musisz być i będziesz bo-
haterem” – przewodniczący Jacek Cheba 

W piątek, 20 lutego, w 151. rocznicę powstania styczniowego i 152. rocznicę bi-
twy opatowskiej odbyły się uroczystości w Opatowskim Ośrodku Kultury i w rynku. 
Uczestniczyła w nich Grupa Rekonstrukcji Historycznej Pułk „Żuawi Śmierci” z Buska 
–Zdroju.
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zacytował słowa manifestu Tymczasowego 
Rządu Narodowego sprzed 152 laty, z 22 
stycznia 1863 r., które dały początek po-
wstaniu styczniowemu. 

Stwierdził, że my wszyscy staramy się 
mieć w pamięci tych, którzy polegli na 
opatowskiej ziemi. - Chce zapewnić, że 
Opatów nigdy nie zapomni o swoich bo-
haterach – podkreślił.  

Sekcja teatralna OOK, którą tworzą 
uczniowie Gimnazjum Nr 2 i Liceum 
Ogólnokształcącego imienia Bartosza 
Głowackiego, wystawiła spektakl „Gloria 
Victis- Chwała Zwyciężonym”.  Nastrojo-
we wiersze wprowadziły w epokę zrywu 
narodowo-wyzwoleńczego. Dzięki retro-
spekcji widzowie obejrzeli zainscenizowa-
ny fragment historii  miasta i bitwy, która 
się tu rozegrała 21 lutego 1864 r. Młodzi 
artyści recytowali wiersze patriotyczne 
oraz utwory regionalnych poetów, Ryszar-
da Miernika i Zbigniewa Kawki. 

W roli narratora wystąpił Adrian 
Golec, powstańca - Maciej Stawski , Po-
lki - Wiktoria Seweryńska. W rolach po-
wstańców i recytatorów pojawiali się na 
scenie: Julia Słowik, Hubert Swatek, Julia 
Szczepańska, Edwin Wieczorek, Emilia 
Sabat, Jakub Foryś, Rafał Kaczmarski, 
Olga Sadłocha, Katarzyna Czub, Kinga 
Dziadowicz, Aleksandra Swatek, Magda-
lena Szcześniak. Statystami byli: Bartosz 
Bara, Jakub Wojsa. Za światło i dźwięk 
odpowiadał Mateusz Wiśniewski, za sce-
nariusz i przygotowanie młodzieży – na-
uczyciele:   Anna Kotkowska, Maria Strzyż 
oraz instruktor OOK Dorota Jopek przy 
współpracy Beaty Piątek oraz Dariusza 
Wiśniewskiego. 

Cześć żołnierzom-powstańcom
Po spektaklu mieszkańcy przemasze-

rowali przy dźwiękach orkiestry do ryn-
ku. Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Opatowskiej, Irena Szczepańska, 
przypomniała, że od 1978 r. obchodzone 

są kolejne rocznice bitwy 
opatowskiej.  Ta pierwsza 
była dość skromna, w tym 
roku - bardzo bogata. - Po-
kazaliśmy światu, że Polska 
wykreślona z mapy Europy 
istnieje, jest, żyć będzie, bo 
żyje jej naród, bo nie da się 
przemocą zakuć w kajdany – 
powiedziała. - Długo musie-
liśmy czekać na tę wolność. 
Dziękuję organizatorom za 
przygotowanie uroczystości, 
opiekunom i młodzieży za 
poświęcony czas.

Apel pamięci poprowa-
dził Robert Osiński, szef 
Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej Pułk „Żuawi Śmier-
ci”. -  W 151. rocznicę bitwy 
opatowskiej przekazujemy 
pamięci pokoleń waleczne 
czyny i mężnego ducha na-
szych pradziadów, którzy w 
tym miejscu 21 lutego 1864 
r. stanęli na bój śmiertelny o wolność, 
całość i Niepodległość Ojczyzny Naszej 
– mówił dobitnym głosem. - Stajemy do 
apelu pamięci, aby oddać cześć żołnie-

rzom-powstańcom, którzy złożyli swoje 
życie na ołtarzu ojczyzny a ich prochy 
spoczywają w wielu, często bezimiennych 
mogiłach.
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 - Drogie panie, zadaję sobie często pyta-
nie: Skąd macie tyle siły, uporu i determinacji 
do pokonywania codziennych barier? Za to 
w imieniu całej męskiej populacji chcę wam 
bardzo serdecznie podziękować. Jesteście sen-
sem życia, obiektem marzeń nas wszystkich. 
Pozwólcie, że złożę najserdeczniejsze życze-
nia także nestorce naszej wspólnoty gmin-
nej Józefie Kucharskiej.-powiedział Andrzej 
Chaniecki, który pojawił się na scenie razem 
z przewodniczącym Rady Miejskiej Jackiem 
Chebą, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Opatowskiej Ireną Szczepańską, dyrek-
torem OOK Andrzejem Klimontem. 

 - Życzę wam wszystkiego co jest szczę-
ściem i co każda z was uznaje za szczęście 
-powiedziała Irena Szczepańska. Wśród pu-
bliczności znalazła się między innymi była dy-
rektor Powiatowego Domu Kultury w Opa-
towie Zofia Czubowa. 

Po części oficjalnej mogliśmy podziwiać 
musical „Historia pewnej znajomości -Sza-
lone lata 60.” , który przygotował Opatowski 
Teatr Muzyczny. Kanwą fabuły spektaklu stał 

W spektaklu udział wzięli tancerze: Marcel Maziarz, Julia Wołoszyn, Paweł Sadak, Julia Iskra, 
Filip Piwowarczyk, Amelia Zieja, Przemek Polit, Karolina Andzel, Jakub Iskra, Amelia Trytko, Igor 
Chodakowski, Klaudia Bełczowska, Jakub Szczykutowcz, Marika Wit, Maja Kwiatkowska, Marcin 
Kowalski, Jakub Kapsa, Ala Wosik, Anna Zięba, Maciej Bocheński, Alicja Kasprowicz, Marcel Przy-
goda, Jakub Foryś, Wiktoria Skrzypczak i Paweł Kania, młodzi aktorzy -  Magdalena Stępień, Grze-
gorz Włodarczyk, Angelika Zięba, Andrzej Raczyński, Małgorzata Urbańska, Justyna Węglewicz, 
Mateusz Firmanty i Klaudia Toporowska, wokaliści - Agata Soja , Patrycja Rozmus, Karolina Klusek, 
Sara Al Kantar, Wiktoria Seweryńska, Barbara Chrapek, Natalia Dziama, Krystian Łata, Szymon 
Banaś, Anna Surma, Natalia Pyszczek, Paulina Andzel, Julia Sapała, Zuzanna Wiśniewska, Zu-
zanna Susło, Daria Żerdecka, Zuzanna Gwoździk, Katarzyna Kondas i Leszek Kozłowski. 

Wystąpił zespół muzyczny w składzie: Paweł Żerdecki, Jarosław Dziura, Dominika Gazda, 
Damian Janda, Marcin Waszczyk, Dawid Sadok, Leszek Kozłowski i Jakub Kapsa. Scenariusz i re-
żyseria: Edyta Gwoździk, opieka i opracowanie wokalne: Magdalena Szemraj, choreografia: Roman 
Dulny, aranżacja muzyczna: Paweł Żerdecki, scenografia: Beata Piątek. Patronat nad wydarzeniem 
objął burmistrz Andrzej Chaniecki.

Szalone lata sześćdziesiąte 

się pamiętnik młodej dziewczyny, która wspo-
minając swoje życie przywoływała najpięk-
niejsze szlagiery i wydarzenia artystyczne lat 
60. Była to sentymentalna podróż do miejsc, 
piosenek, artystów, święcących swoje tryum-
fy w tamtym okresie. W ponad godzinnym 
spektaklu wysłuchaliśmy tak znane utwory 
polskie i zagraniczne, jak „”Let’s twist again”, 
„Hit the road Jack”, „Pod papugami”, czy słyn-
ne  „O mnie się nie martw” Kasi Sobczyk. Nie 
zabrakło utworów króla rock and rolla Elvisa 
Presleya „Love me tender”  i The Beatles „She 
loves you”. Do tamtych lat nawiązywały tańce 
i scenki humorystyczne. Wśród postaci, które 
wspominaliśmy znalazł się między innymi sa-
tyryk Marian Załucki.

Młodzi aktorzy występowali w ubiorach 
charakterystycznych dla tamtych lat, stylizo-
wane były również fryzury, o które zadbała 
fryzjerka, Beata Malczyk. Makijaż dla mło-
dych artystów wykonała Monika Przygoda. 
Na scenie i holu OOK oglądaliśmy przedmio-
ty z tamtego okresu, takie jak: telewizor, ra-
dio, polski skuter „osa”, a nawet przenieśliśmy 

się do Opatowa z tamtych lat. Obok wejścia 
do sali widowiskowej znalazły się fotografie 
przedstawiające życie codzienne opatowian 
oraz wygląd naszego miasteczka w latach 60. 
Po spektaklu na wszystkich czekał poczęstu-
nek w kawiarni „Gwarek” OOK.

- Wybór padł na lata sześćdziesiąte, po-
nieważ to młodość moich rodziców, których 
wśród nas nie ma – mówi reżyser spektaklu 
Edyta Gwoździk. – To  dziwny okres, kiedy 
Polska po latach wojny zaczęła mieć dostep 
do tego, co dzieje się na Zachodzie. Myślę, że 
dla każdego pokolenia ta muzyka jest ważna, 
chwytająca za serce i każdy chętnie jej słucha.

Z okazji Dnia Kobiet w Opatowskim Ośrodku Kultury odbył się spektakl „Historia 
pewnej znajomości. Szalone lata 60.” Przedstawiciele władz samorządowych złożyli 
paniom najserdeczniejsze życzenia. 

życzenia dla pań
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ciekawi ludzie
Tadeusz Kuś z Nikisiałki Dużej wykonu-

je ze słomy misie, aniołki, gwiazdki, dzban-
ki, a także postaci z bajek. Jest znany ze 
swoich wyrobów w regionie i kraju.    

Rumcajs, dzbanki, aniołki
Nad Rumcajsem, dziadkiem z fajką praco-

wał pięć tygodni. To był jego oryginalny po-
mysł. Chciał coś zrobić, by po nim pozostało. 
Rumcajs jest za duży, by go przewozić na im-
prezy. To taki nieudacznik, przewraca się, sta-
ry, trochę zniszczony. Teraz Tadeusz Kuś chce 
zrobić mniejszego Rumcajsa, wielkości lali.   

Nad dzbanem musiał siedzieć czterdzieści 
godzin, cztery dni po dziesięć godzin. To taka 
dłubanina, wszystko szył igłą. Zaczynał od 
dna i wokół jechał nicią do góry.  Jest też bara-
nek ze słomy wiązanej, którą okleił drobniut-
ko pociętą sieczką. Na wierzch dał lakier do 
włosów, by wszystko lśniło. Nad barankiem 
pracował niedługo, półtora dnia. 

Są też bardzo piękne aniołki. Jak wpadł na 
tę kompozycję? Widział w Staszowie na jar-
marku i stamtąd przywiózł wzór. - Ze słomy 
można zrobić wszystko – opowiada. - Jeśli są 
chęci, to nie ma przeszkód. Większość wyro-
bów jest wiązana, klejona, tylko dzbanki szyte.

W ręku trzyma misia. Pięknie się prezen-
tuje. Miś z kolei jest wykonany z materiału 
zwanego rafią, którą okręca się drzewa pod-
czas szczepienia. To dobry materiał do prac, 
miękki, plastyczny.  

Najwięcej wykonał aniołków, różnej wie-
lości i według najróżniejszych wzorów. Nie-
dawno jedna pani zamówiła u niego cały wy-
strój na przyszłoroczną choinkę, tylko wyroby 
ze słomy, gwiazdki, aniołki zamiast bombek. 

Zaczął od mat
Wyrobami ze słomy zajął się w 2005 r. 

Najpierw wykonywał maty na zadaszenie 
domków, które były przygotowane na plener 
malarski. Wszystko na zamówienie Domu 
Kultury w Ożarowie. Został zaproszony na 
plener, gdzie wykonał dzbanek ze słomy. To 
mu  się spodobało i zaczął pracować nad ko-
lejnymi pracami. Sam doszedł do tego, jak je 

Słomiane cudeńka
wytwarzać. Nikt go nie uczył.  

Kiedyś ludzie wykonywali beczki ze sło-
my na zboże.  To z tych wyrobów wziął wzór. 
Później zastanawiał się, jak zrobić cienki splot. 
Próbował i udało się. - Lubię takie dłubanie, 
majsterkowanie – opowiada. – Mam dryg 
w rękach, poza tym – chęci, odwagę, dużo 
cierpliwości, wytrwałości. Nie jestem nerwo-
wy. Pracuję w wolnych chwilach, by się nie 
nudzić, przeważnie zimą, ale też latem, gdy 
deszcz pada.

Najwięcej czasu zajmuje przygotowanie 
materiału. Wszystko jest tylko z żytniej słomy. 
Najpierw trzeba ją skosić, wysuszyć, wymłó-
cić, potem namoczyć, zwilżyć wodą, by nie 
pękała na słońcu. Musi być obdarta ze wszyst-
kich liści, by zachowała naturalny kolor a nie 
robiła się czarna. 

- Ja koszę żyto przed dojrzewaniem, by 
słoma była zielona – wyjaśnia. -  Wtedy jest 
miękka, dobra do wyrobów. Słomę trzymam 
w stodole, by nie zwilgotniała. Gdy jest pod 
dachem, to nie naciągnie. Tylko myszki gryzą.

Z Kazimierza Dolnego  
do Nikisiałki Dużej

Prezentuje swoje prace przeważnie na do-
żynkach, podczas Święta Kwitnącej Wiśni w 

Nowem, imprez kulturalnych, 
sportowych organizowanych na 
ziemi ożarowskiej, opatowskiej. 

Sprzedaje niektóre wyroby, 
by mieć pieniądze na materiały. 
Na przykład, szpulka złotego 
drucika, który potrzebny jest do 
wyrobów, kosztuje 10-15 zł. Jak 
pojedzie do szkoły na pokazy, to 
jedna sztuka idzie na raz. Robi 
po kolei, nie niszczy materiału, 
chociaż dzieci potrzebują go 
więcej, muszą uciąć, skręcić. W 
okolicy nie ma nikogo, kto by 

wykonywał podobne prace ze słomy. 
Urodził się w 1950 r. w Kazimierzu Dol-

nym, ma wykształcenie podstawowe. Praco-
wał w wielu firmach, w gospodarce komu-
nalnej w Puławach jako kierowca ciągnika, 
potem na Śląsku, w Gdańsku jako monter 
instalacji kanalizacyjnej sieci zewnętrznej, po 
całej Polsce jeździł, w Katowicach był kierow-
cą, w Siemianowicach Śląskich, w Michałko-
wicach.  Poznał dokładnie życie. Po śmierci 
teściów przyjechał z żoną na gospodarkę do 
Nikisiałki Dużej w 1981 r., by zająć się rolnic-
twem.

Wyroby cieszą oczy
- Otrzymałem zamówienie na kolejne 

maty, tym razem Urzędu Miasta w Opatowie 
– mówi Tadeusz Kuś. - Muszę dorobić trochę 
drobnych rzeczy, bo mi się wszystkie rozeszły. 
Trochę porozdawałem, trochę pozostawiłem 
w szkołach na pamiątkę. 

Musi wykonać 40 mat, dość dużo. Ma 
już zgromadzony materiał, słomę. Wykonuje 
dwie maty dziennie. Wykorzystuje sznurek, 
na jeden domek potrzebne są cztery maty. 
Upora się z zamówieniem do końca maja, do 
Jarmarku Opatowskiego. 

Zamierza dorobić trochę aniołków ma-
łych i dużych. Miś potrzebny jest mu tylko na  
reklamę, bo praca nad nim zajmuje dużo czasu 
i nie ma z tego żadnego pożytku. Musi zrobić 
kilka dzbanów, motyli, baranków, bo zbliżają 
się święta wielkanocne. Zamiast cukrowego 
to ze słomy można dać komuś w prezencie.

Jak żona podchodzi do jego pasji? – Po-
chwala, wiadomo, jest się zawsze w towarzy-
stwie, poznaje się ludzi, nawiązuje kontakty – 
mówi. -  To się teraz liczy. To dość przyjemne 
hobby, można pokazać swoje umiejętności. 
Wyroby cieszą oczy. 

(n)
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GODY OPATOWSKIE 

kultura

Kolędy i pastorałki
Ponad sześćdziesięciu uczestników wzię-

ło udział w Festiwalu Kolęd i Pastorałek, 
solistów i duetów, chórów, scholi, zespołów 
wokalnych, wokalno-instrumentalnych oraz 
instrumentalnych. Przez ponad cztery godzi-
ny artyści reprezentowali publiczności kolędy 
tradycyjne i w nowoczesnym opracowaniu, 
pastorałki oraz staropolskie kantyczki. Pod-
czas festiwalu panowała miła atmosfera, przez 
cały czas czynna była kawiarnia „Gwarek”, 
gdzie młodzi artyści mogli napić się kawy i 
herbaty, wspólnie muzykować i przeprowa-
dzić ostatnią próbę przed występem. Jury 
obradowało w składzie: Paweł Żerdecki, prze-
wodniczący komisji oceniającej oraz Marcin 
Waszczyk i Roman Dulny. 

W kategorii chórów, zespołów wokalnych 
i scholi pierwsze miejsce otrzymała Schola 
z Parafii św. Jana Chrzciciela we Włostowie, 
opiekun - Zygmunt Sewera, drugie - Zespół 
„Oberon” z Warsztatów Terapii Zajęciowej 
przy DPS w Zochcinku, opiekun - Tomasz 
Ścibisz, trzecie - Zespół "Gwiazdki" z Gimna-
zjum w Sadowiu, opiekun - Renata Szymań-
ska. Wyróżnienie otrzymały: Zespół „Wy-
szmontowianki” z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Wyszmontowie, Zespół „Gwiazdeczki” 
ze Szkoły Podstawowej w Sadowiu-opiekun 
Renata Szymańska, Zespół „Wesołe Nutki” ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Sulejowie, opiekunowie - ksiądz Woj-
ciech Petryk, Monika Kropacz. 

W kategorii solistów i duetów (6-11 lat) 
pierwsze miejsce ex aequo zajęły: Katarzy-
na Pawłowska z Linowa z MGOK Ożarów, 
opiekun - Janina Bańcer, Julia Sapała ze Stu-
dia Piosenki OOK, opiekun - Magdalena 
Szemraj, Paulina Andzel ze Studia Piosenki 
OOK, opiekun - Magdalena Szemraj. Drugie 
miejsce zdobyła Natalia Firmanty z Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu w Sadowiu, 
opiekun - Michał Kosowski, Aleksandra Wi-

cha z SZS Nr 2 w Opatowie, opiekun - Iwo-
na Budzeń, trzecie - Zuzanna Wiśniewska ze 
Studia Piosenki OOK, opiekun - Magdalena 
Szemraj, wyróżnienia - Martyna Wójcik z SZS 
Nr 2, opiekun -Iwona Budzeń oraz Julia Mier-
nikiewicz z Domu Kultury imienia Witolda 
Gombrowicza w Ćmielowie, opiekun - Mi-
chał Kosowski. 

W kategorii solistów i duetów (12-15 lat) 
pierwsze miejsce zdobyła Natalia Dziama ze 
Studia Piosenki OOK, opiekun - Magdalena 
Szemraj, drugie ex aequo - Krzysztof Kiec i 
Aleksandra Wolska z Zespołu Szkół w Lipni-
ku, opiekun - Dariusz Jurkowski, Anna Surma 
ze Studia Piosenki OOK, opiekun - Mag-
dalena Szemraj, trzecie ex aequo - Barbara 
Chrapek ze Studia Piosenki OOK, opiekun 
- Magdalena Szemraj, Natalia Pyszczek ze 
Studia Piosenki OOK, opiekun - Magdale-
na Szemraj, wyróżnienia: Kinga Wolańska 
z Gimnazjum w Sadowiu, opiekun - Renata 
Szymańska, Wiktoria Wójcik z Domu Kultu-
ry w Ćmielowie, opiekun - Michał Kosowski. 

W kategorii solistówi i duetów (16 + lat) 
pierwsze miejsce ex aequo otrzymali: Patrycja 
Rozmus ze Studia Piosenki OOK, opiekun - 
Magdalena Szemraj, Wiesław Szydłowski z 
Tarłowa, Karolina Klusek ze Studia Piosenki 
OOK, opiekun - Magdalena Szemraj, Agata 
Soja ze Studia Piosenki OOK, opiekun - Mag-
dalena Szemraj, drugie - Katarzyna Kondas ze 

Studia Piosenki OOK, opiekun - Magdalena 
Szemraj. 

W kategorii zespołów wokalno-instru-
mentalnych i instrumentalnych pierwsze 
miejsce ex aequo zdobył Zespół „Avart” z 
Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia 
imienia Ignacego Krzyżanowskiego w Opa-
towie i Zespół „Ożarowiccy” z M-GOK w 
Ożarowie, opiekun - Teresa Opałka, drugie ex 
aequo - Zespół „Nowinecki” i Kapela „Mor-
ki” z M-GOK w Ożarowie, opiekun Teresa 
Opałka, „Wesoła Trójka + Jeden" z Tarłowa, 
opiekun - Salamon Henryk, trzecie ex aequo  
– młodszy zespół wokalno-instrumentalny 
z SZS Nr 1 w Opatowie,  starszy zespół wo-
kalno-instrumentalny z SZS Nr 1,  opiekun 
zespołów - Magdalena Szemraj.

Zespoły kolędnicze
Drugiego dnia odbył się Przegląd Ze-

społów Kolędniczych. Wystąpiło siedem 
grup. Jury obradowało w składzie: Barbara 
Wit-Kargul, kierownik Zespołu Teatral-
no-Obrzędowego „Strefień” z Jurkowic, 
Marcin Waszczyk, muzyk, kapelmistrz 
Opatowskiej Orkiestry im. Józefa Grudnia 
przy OOK, Dawid Sadok, muzyk, członek 
Opatowskiej Orkiestry im. Józefa Grudnia 
przy OOK oraz Paweł Żerdecki, muzyk, in-
struktor OOK. 

Pierwsze miejsce zdobył Opatowski Te-
atr Muzyczny przy Opatowskim Ośrodku 

Kultury, opiekunowie - Edyta Gwoź-
dzik, Paweł Żerdecki, Magdalena Szem-
raj, drugie ex aequo - Zespół z Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Opatowie, opiekun 
- Tomasz  Ścibisz,  wychowankowie Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Niemienicach, opiekunowie - Aneta Go-
raj, Małgorzata Szybalska, „Biskupianie”, 
uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej 
w Biskupicach, opiekunowie Anna Nowak, 
Małgorzata Niedbała, trzecie ex aequo – 
uczniowie Zespołu Szkół we Włostowie, 
opiekun - Małgorzata Gołąbek, uczniowie 
Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła 
II w Kobylanach, opiekun - Maria Bereza, 
uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Opato-
wie-opiekun ks. Tomasz Lenart.

29 i 30 stycznia w Opatowskim Ośrodku Kultury odbywały się Gody Opatowskie, 
pierwszego dnia - Festiwal Kolęd i Pastorałek, drugiego - Przegląd Zespołów Kolęd-
niczych. 
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sport

KONFERENCJA PZPN 

z regionalnej półki

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
Album fotograficzny „Opatów”

Ukazał się album fotograficzny „Opa-
tów”, który pokazuje wprawdzie wiele 

znanych miejsc, 
ale w ciekawych 
ujęciach, niezna-
nych odsłonach, z 
detalami, które na 
co dzień uciekają 
naszej uwadze.  
Zdjęcia obiek-

tów i miejsc powstały w różnych porach 
roku i dnia, przez to wydobyte zostało ich 
naturalne piękno. Odpowiednie oświe-
tlenie dodaje im jeszcze uroku. Zwracają 
uwagę detale architektury sakralnej, ze-
gary na kamienicach w rynku, głowy nad 
wejściem do świątyni, zdobienia murów. 
Osobną urodę mają fotografie wykonane 
we wnętrzu kolegiaty, zbliżenia niektó-
rych elementów. 

W publikacji znalazły się prace uczest-
ników warsztatów fotograficznych: Jaku-
ba Jachowicza, Julii Kaptur, Magdaleny 
Szcześniak.   

Album wydali członkowie Stowarzy-
szenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Opatow-
skiej, którzy zdobyli środki dzięki Szwaj-
carskiemu Programowi Współpracy z 
nowymi krajami członkowskimi Unii Eu-
ropejskiej oraz Ośrodkowi Promowania i 
Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w 
Sandomierzu.  

Drugi tom studiów
Publikacja „Sejmik, działania militar-

ne i edukacja w Opatowie” jest drugim 
tomem „Studiów nad rozwojem miasta 
Opatowa i powiatu opatowskiego”, który 
ukazał się pod redakcją Radosława Ku-
bickiego. Praca sygnowana jest przez Uni-
wersytet Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach, Urząd Miasta i Gminy Opatów oraz 
Powiatową i Miejsko-Gminna Bibliotekę 
imienia Stanisława Czernika.  

Praca składa się z jedenastu rozdziałów 
i została podzielona na cztery części tema-
tyczne. W pierwszej, „Sejmik wojewódz-
twa sandomierskiego”, znalazły się dwie 
prace: dyrektora Biblioteki Uniwersytec-
kiej w Kielcach dr Henryka Suchojada i 
doktoranta UJK w Kielcach, mgr Pawła 
Paciorka. Druga część, „Działania militar-
ne w Opatowie i okolicy”, zawiera prace: 
dr Radosława Kubickiego, prof. Wojcie-
cha Saletry, dr Tomasza Karbowniczka, 
mgr Marka Lisa, dr Tadeusza Banaszka, 
dr Marka Jedynaka. W części  „Edukacja” 
swoją pracę zamieścił doktorant Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie, mgr 
Wiktor Węglewicz, w części „Miscella-
nea” – wicedyrektor Instytutu Historii 
UJK w Kielcach, dr Szymon Kazuska.  

Książkę wzbogaca kolorowa wkładka, 
która przybliża zagadnienia podejmowa-
ne przez autorów.  

Około 200 nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów piłki nożnej 
wzięło udział w konferencji szkoleniowej Grasstroots, którą zorganizował w Opatowie 
Polski Związek Piłki Nożnej we współpracy ze Świętokrzyskim Związkiem Piłki Nożnej. 

- Dysponujemy dobrą bazą sportową, 
coraz lepszą infrastrukturą - powiedział bur-
mistrz Andrzej Chaniecki odpowiadając na 
pytanie, dlaczego właśnie w Opatowie zor-
ganizowano taką konferencję. - Mamy zmo-

dernizowany stadion, boiska przy szkołach. 
Zawsze można mieć więcej, ale uważam, że 
jesteśmy taką gminą, w której infrastruktura 
sportowa jest na przyzwoitym poziomie. Do 
tego przyjaźnie odnosimy się do wszystkich, 
którzy chcą organizować spotkania sportowe 
i wspomagać je finansowo. I bardzo ważne jest 
duże zaangażowanie młodych w piłkę nożną. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki pochwalił 
inicjatywy sportowe trenera Waldemara Do-
magały i jego małżonki Moniki.

Teoria i praktyka  
w piłce nożnej 

W konferencji uczestniczyli wybitni pił-
karze, reprezentanci Polski, wychowawcy, 

którzy pracują z dziećmi w wieku od czte-
rech do dwunastu lat. Wykłady obejmowały: 
inicjatywy Grassroots, programy Akademii 
Młodych Orłów, gry i zabawy w nauczaniu 
techniki piłki nożnej, nauczanie gry 1x1 w 
ataku i obronie. 

Referentami byli: Paweł Rybus, Rafał 
Lasocki, Tomasz Dzieciuch – przedstawicie-
le ŚZPN, Przemysław Prętkiewicz, Dariusz 
Szubert, Bartosz Zalewski – przedstawiciele 
PZPN, Waldemar Domagała- przewodniczą-
cy Rady Trenerów ŚZPN.

Po części teoretycznej, w Samorządowym 
Zespole Szkół Nr 2 odbył się trening poka-
zowy. Uczestniczyła w nim kadra ŚZPN: 
wicemistrzowie Polski w Turnieju PZPN 
o Puchar Włodzimierza Smolarka, rocznik 
2002/2003. Zawodnicy zaprezentowali: na-
uczanie gry 1x1 w ataku i obronie, pokazowe 
ćwiczenia z publikacji „Gry i zabawy z pił-
ką” oraz „Piłka nożna jutra”, wybrane środki 
treningowe w szkoleniu dzieci i młodzież. 
Trening poprzedził pokaz żonglerki piłką wy-
konany przez Karola Ziółkowca z Miejskiego 
Klubu Sportowego KSZO Junior. Ćwiczenia 
odbywały się pod okiem trenerów: Dariusza 
Szuberta oraz Bartłomieja Zalewskiego.

Przedstawiciele PZPN otrzymali pamiąt-
kowe upominki od organizatorów, burmistrz 
Andrzej Chaniecki - grawerton z podzięko-
waniami podpisany przez prezesa ŚZPN, 
Mirosława Malinowskiego oraz pamiątkową 
koszulkę reprezentacji Polski z autografami 
przedstawicieli PZPN. Każdemu z uczestni-
ków konferencji wręczono certyfikat. 

Zakorzeniona trawa
Zazwyczaj konferencje Grasstroots 

odbywają się w miastach wojewódzkich. - 
Nam w ubiegłym roku udało się ją wprowa-
dzić do Opatowa – powiedział trener Wal-
demar Domagała. - Znalazła uznanie wśród 
trenerów oraz przedstawicieli PZPN. W 
tym roku powtórzyliśmy imprezę. 

Warto wyjaśnić, że to Europejska Fe-
deracja Piłki Nożnej UEFA zleciła PZPN 
organizację takich konferencji. Mają one 
kształcić trenerów szkolących dzieci i mło-
dzież, która w przyszłości zasili reprezenta-
cje narodowe. Grasstroots oznacza zakorze-
nioną trawę, korzenie trawy. 

Część teoretyczna konferencji odbyła 
się w Opatowskim Ośrodku Kultury, który 
też przygotował krótki program artystycz-
ny. Kilka utworów wykonała solistka Studia 
Piosenki Paulinka Andzel. Swoje umiejęt-
ności pokazała para z Klubu Tańca Towa-
rzyskiego "Promenada". Marika Wit i Jakub 
Szczykutowicz. Honorowy patronat nad 
konferencją sprawował burmistrz Andrzej 
Chaniecki.
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ŚLADY TOMASZA 
HUTTERA

wybitni ludzie

W drodze do sławy
Tomasz Hutter (Thomas Huetter) uro-

dził się 26 grudnia 1696 roku w Bawarii (Ba-
varus, natus Anno 1696 mense Decembri die 
26), być może w okolicach Weilheim na po-
łudnie od Monachium. Południowe Niemcy 
posiadały wówczas silne artystyczne związki 
z Polską. Czy młody Thomas przypuszczał, 
że wędrując przez Pragę i Kraków do Ziemi 
Sandomierskiej stanie się tu jednym z naj-
wybitniejszych twórców? Zapewne przebył 
drogę typową dla rzeźbiarskiego czeladnika, 
uczącego się na wzorach czeskich i austriac-
kich, zanim postanowił zostać …. jezuitą.

W roku 1718 odnajdujemy go w nowicja-
cie jezuickim św. Szczepana w Krakowie. Za-
konnicy licznie werbowali chętnych do pracy, 
głównie przy tworzeniu wystroju kościołów. 
W zakonie otrzymał status koadiutora czyli 
brata-laika bez ślubów („coadiutor tempo-
ralis” można tłumaczyć jako „tymczasowy 
współtowarzysz”). 

O tym, że Hutter był postacią nietuzin-
kową i posiadającą różne pomysły na życie 
świadczy treść jego listów, zachowanych w 
rzymskim archiwum zakonnym, a wysłanych 
już z Sandomierza. Brat Tomasz zgłasza w 
nich gotowość pracy na misjach w krajach 
pogańskich. Interesuje go szczególnie „ma-

hometańskie sąsiedztwo”, czyli Turcja, stano-
wiąca wówczas jeszcze zagrożenie dla świata 
chrześcijańskiego. Jest skłonny wykonywać 
tam rolę szpiega i nie obawia się uwięzienia. 
Plany te pozostają jednak niezrealizowane, a 
Hutter od 1720 r. przenosi się z Krakowa do 
Sandomierza. Rozpoczyna się w jego życiu 
okres intensywnej pracy rzeźbiarskiej.

Statuarius excellens
W jezuickim katalogu personalnym, 

oprócz miejsca urodzenia, o Tomaszu Hutte-
rze zapisano słowa: „Pictor et statuarius excel-
lens” („Malarz i rzeźbiarz figur znakomity”). 
O jego malarskich dziełach nic nie wiemy, 
jednakże na sławę rzeźbiarza, wedle fragmen-
tu jednego z jego listów, zapracował ciężko 
własnymi rękami, wykonując w Sandomierzu 
rzeźby z drewna i kamienia. 

W 1727 r. Hutter zdecydował się po-
rzucić zakonny habit i założyć rodzinę. Rok 
później pojął za żonę sandomierską mieszczkę 
Annę Mariannę Kowalską. Ex-jezuita szybko 
stał się zamożnym mieszczaninem, występują-
cym odtąd w dokumentach jako „sculptor [...] 
de civitate Sandomiriensi” („rzeźbiarz miasta 
Sandomierza”). Pozostał jednak w dobrych 
stosunkach ze swoimi byłymi współbraćmi, 
nadal dla nich pracując.

Tak rozpoczął się dojrzały okres jego 
działalności - sandomiersko-jarosławski (ok. 
1727-37). To czas budowania i rozbudowania 
samodzielnego warsztatu oraz stylu, a także 
realizowania dużych zamówień, np. rzeźb 
pałacu w Czyżowie Szlacheckim niedaleko 
Zawichostu. Stanowią one przykład najdo-
skonalszych świeckich realizacji rzeźbiarskich 
późnego baroku w Polsce. Za opus magnum 
sandomierskiego Bawarczyka należy też 
uznać zespół ołtarzy do kościoła bernardynów 
we Lwowie. Był wziętym twórcą, a jego rzeźby 
odnajdujemy również m. in. przed jezuickim 
kościołem św. Jana w Jarosławiu, a także cał-
kiem blisko, bo na elewacji klimontowskiej 
kolegiaty (św. Józef z Dzieciątkiem).

Opatowski ołtarz, najprawdopodobniej 
ostatnie dzieło zmarłego ok. 1745 r. Tomasza 
Huntera, stanowi wspaniały przykład stylu i 
kunsztu mistrza.

Trzech świętych patronów  
z opatowskiej kolegiaty 

W źródłach brak daty wykonania i po-
twierdzenia autorstwa ołtarza głównego  
opatowskiej świątyni. Lecz najwybitniejszy 
znawca twórczości Huttera – dr Jakub Sito 
nie ma żadnych wątpliwości, że projekt cało-
ści struktury, a także ołtarzowych rzeźb wyko-
nał mistrz Tomasz. Musiało się to dziać około 
roku 1744, gdyż wtedy w kościele nie było 
już starego ołtarza. Nowy został pozłocony w 
1749 r., a konsekrowany w roku 1757. 

Jak informuje jeden z katalogów zabyt-
ków, ołtarz wykonano w stylu regencji. Styl 
ten pojawił się w początkach XVIII wieku we 
Francji, a charakteryzowały go linie płynne 
i krzywe oraz liczne ornamenty. Kolegiacki 
ołtarz robi wrażenie nie tyle rozmiarami, co 
kunsztem wykonania. Zbudowany jest na 
skomplikowanym rzucie – wklęsłym w środ-
kowej części a wybrzuszonym na skrajach. I 
właśnie na jego skrajach, na specjalnych po-
stumentach umieszczono figury, w których 
wykonaniu rozpoznać można typowe dla sty-
lu Huttera elementy. Jest to przede wszystkim 
modelunek draperii szat, żłobionej miękkimi, 
podłużnymi fałdami. Postaci są młodzieńcze 
i gładkie, z kępkami kręconych włosów po 
bokach głowy. Podobną twarz odnajdujemy 
u figury bł. Jana z Dukli w ołtarzu głównym 
lwowskiego kościoła bernardynów. W boga-
tym zwieńczeniu opatowskiego ołtarza widzi-
my też dwa putta – aniołki, rzeźbione w spo-
sób typowy dla Huttera. Architektura całości 
dzieła nawiązuje do ołtarza lwowskiego.

Po stronie lewej ołtarza (od strony widza) 
znajduje się postać św. Wojciecha, trzymają-
cego księgę oraz wiosło. Ten drugi atrybut to 
zapowiedź męczeństwa, a także symbol prze-
wodnika, duchowego mistrza, pomagającego 
„wypłynąć na głębię”. Znajdująca się po stro-
nie prawej postać św. Stanisława ze Szczepa-
nowa dzierży podwójny krzyż. To tzw. krzyż 
patriarchalny lub patriarszy, od wielu wieków 
symbolizujący władzę kościelną. 

Pole centralne ołtarza zajmuje obraz, 
wykonany w tym samym czasie co część rzeź-
biarska na zamówienie kantora opatowskiego, 
ks. Kazimierza Dziewulskiego. Odziany w 
odświętne, biskupie szaty patron kolegiackiej 
parafii rozkłada ręce w geście całkowitego 
zaufania i poddania się Bożej Woli. Powyżej 
anioł zanosi przed oblicze siedzącego na ob-
łokach Chrystusa czerwony płaszcz – symbol 
miłosierdzia, okazanego niegdyś żebrakowi 
przez rzymskiego legionistę. Miłosierdzia, 
które odmieniło jego życie i uczyniło go świę-
tym Marcinem – biskupem z Tours.

W opracowaniach ołtarz z opatowskiej 
kolegiaty był przedstawiany dość lapidarnie. 
Oto, co o nim napisał ks. Władysław Fuda-

Miejscem centralnym każdej świątyni jest ołtarz główny. W opatowskiej kolegiacie 
pod wezwaniem św. Marcina z Tours nasze oczy kierują się ku postaci patrona para-
fii, widniejącej tam na obrazie. Towarzyszą mu rzeźbiarskie przedstawienia dwóch 
innych świętych Biskupów – patronów Polski, które z gracją i elegancją „przysiadły” 
na skrajach  ołtarza. Kim był ich autor, który pozostawił tak trwały, artystyczny ślad w 
naszej świątyni?

Ołtarz główny Kolegiaty pod wezwaniem 
św. Marcina z Tours w Opatowie, autorstwa 

Tomasza Huttera
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lewski: „ołtarz wielki za mały; z drzewa, ry-
sunek udatny; mensa piękną rzeźbą zdobna; 
cały złocony, dwie figury po bokach. Obraz 
św. Marcina dobrego pędzla”. Tenże autor, 
kapłan w diecezji sandomierskiej, a zarazem 
monograf Opatowa i dziekan opatowskiej 
Kapituły Kolegiackiej relacjonuje, iż w 1888 r. 
„przypadkowym sposobem zakradł się ogień 
w wielkim Ołtarzu i choć prędko przygaszo-
ny” zmusił do gruntownej jego renowacji, 
której podjął się niejaki Zygmunt Saski. To 
najpewniej wówczas poważnie przerobione 
zostało zwieńczenie ołtarza. Sam obraz św. 
Marcina odrestaurowano w Warszawie.

Ołtarz jaśnieje dziś pełnym blaskiem, bę-
dąc wspaniałym przykładem twórczości pew-
nego przybysza z dalekich stron, który stał się 
jednym z najwybitniejszych rzeźbiarzy nasze-
go regionu.

Opracował: Zbigniew Zybała
Literatura:
Freus Paweł, Thomas (Tomasz) Hutter (Hu-

etter). Artykuł w portalu culture.pl, Listopad 2007, 
http://culture.pl/pl/tworca/thomas-tomasz-hutter-
-huetter

Ks. Fudalewski Władysław, Miasto Opatów po-
dług miejscowych źródeł i podań. Warszawa, 1895.

Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 3. Woj. 
Kieleckie, Zeszyt 7 – Powiat Opatowski, pod red. 
Jerzego Z. Łozińskiego i Barbary Wolff, Warszawa, 
1959.

Polanowski Leszek, Kolegiata pod wezwaniem 
Świętego Marcina z Tours w Opatowie. Zeszyty San-
domierskie, nr 22, wrzesień 2006.

Sito Jakub, Prace rzeźbiarskie Tomasza Huttera 
(1696 – 1746) dla sandomierskich Jezuitów. Zeszy-
ty Sandomierskie, nr 11, wrzesień 2000.

Sito  Jakub,  Prace Tomasza Huttera w Ziemi 
Sandomierskiej. Zeszyty Sandomierskie, nr 14, listo-
pad 2001.

Postać anioła, typowa dla twórczości  
Tomasza Huttera

Drugie miejsce w pucharze zajęła dru-
żyna GOK Sadowie, trzecie - drużyna 
Venus Opatów. W rozgrywkach wzięło 
udział 16 drużyn. Zwycięzca przechodził 
do dalszego etapu. Do finału doszły dru-
żyny, które miały dyspozycję dnia. Osta-
tecznie pierwsze miejsce zajęła drużyna 
Korbud Zielony Stok Ostrowiec Święto-
krzyski, która w sezonie 2014/2015 wy-
grała ligę Opatowa. Gra w niej najlepszy 
bramkarz Tomasz Rak, najlepszy zawod-
nik - Damian Dzie-
więcki. 

– Poziom roz-
grywek był dość 
wysoki – komento-
wali organizatorzy 
widowiska sporto-
wego, Piotr Zając i 
Jarosław Muszyński. 
- Przez ostatnie trzy 
miesiące rozgry-
wek wyróżniły się 
trzy drużyny, które 
zresztą od kilku lat 
utrzymują wysoki 
poziom. Należą do 
nich: Korbud Zie-
lony Stok Ostro-
wiec Świętokrzyski, 
Opnet Opatów i 

Korbud Zielony Stok Ostrowiec Świętokrzyski zajął pierwsze miejsce w Pucharze 
Opatowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej, który odbył się w sobotę, 14 lutego, w hali 
Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Kopernika. Puchary podczas spotkania 
wręczał burmistrz Andrzej Chaniecki. 

legenda opatowskiej ligi, Venus Opatów. 
Ernest Supierz z Volturi Piotrów był za-
wodnikiem, który wyróżniał się wysokim 
poziomem i zdobył 102 bramki. 

Poseł Zbigniew Pacelt, który uczest-
niczył we wręczaniu pucharów, podzięko-
wał za organizację turnieju. Tym bardziej, 
że to praca społeczna organizatorów. Bur-
mistrz Andrzej Chaniecki przyłączył się 
do gratulacji. Oddzielnie podziękował 
sponsorom, którzy postanowili nagrodzić 
zwycięskie drużyny.

Po zakończeniu finału puchary za 
rozgrywki ligowe wręczał między innymi 
burmistrz Andrzej Chaniecki, poseł Zbi-
gniew Pacelt, nagrody rzeczowe - naczel-
nik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiato-
wego, Marek Gołasa. 
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geodeci, kartografia długowieczni
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Muzeum w Opatowie jest jednym 
z dwóch w Polsce i może się poszczycić 
wieloma cennymi eksponatami. Wśród 
nich są prawdziwe perełki: mapa z 1720 r. 
przedstawiająca jezioro Gopło, szwajcar-
skie urządzenia  do sporządzania i odczy-
tywania map lotniczych zamówione przez 
rząd Polski w 1939 r., które do kraju trafiło 
jednak dopiero po wojnie. Cenne są także 
pierwsze urządzenia GPS wykorzystywane 
przez geodetów, których  ówczesna war-
tość była porównywalna z ceną domu.  

Muzeum stworzyli pasjonaci  skupieni 
w Stowarzyszeniu „Geocentrum”. To oni 
zajmują się wyszukiwaniem, sprowadza-
niem kolejnych eksponatów dokumen-
tujących rozwój kartografii czy urządzeń 
stosowanych w pracach geodezyjnych.  

Na śniadanie wielkanocne Monika 
Dziedzic, szefowa kuchni Restauracji 
Żmigród poleca: 

1. Barszcz biały z jajkiem i białą kieł-
basą. Składniki: zakwas z tradycyjnych 
wysiwek żytnich, śmietana, trochę mąki, 
sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie i 
koniecznie musztarda. 

2. Jajka faszerowane, jajko ugotowane, 
żółtko trzeba wyjąć, pokroić drobniutko, 
z pieczarką, grzybkiem marynowanym, 
ogórkiem, wszystko ładnie umieścić w 
miejscu żółtka. 

3. Schab pieczony z sosem żurawino-
wo-chrzanowy, do 
którego wykonania 
potrzebna jest żura-
wina, chrzan i majo-
nez. Sos wkłada się 
do kieszonki w scha-
bie. Podajemy na cie-
pło albo na zimno. 

Monika Dzie-
dzic, od dziesięciu 
lat szefowa kuchni 
restauracji Żmi-
gród. Absolwentka 
szkoły zawodowej, 
dodatkowo kursów 
mistrzowskich i pe-
dagogicznych. Jej 
zakres obowiązków 

PRZEŻYLI 
PIĘKNE 

LATA JUBILEUSZ MUZEUM 

Śniadanie 
wielkanocne

Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie obchodziło jubileusz 10-lecia. Podczas 
uroczystości w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego podziękowano za pracę 
jego inicjatorom, pracownikom, przyjaciołom. 

Mirosław Roszczypała, kierujący opatow-
ską geodezją i jednocześnie jej pomysło-
dawca, nie ukrywa, że dzięki  pasji, która 
ciągle inspiruje  jego samego oraz kolegów, 
udaje się dalej  rozwijać to nietypowe mu-
zeum. 

Placówka współpracuje z wieloma 
uczelniami, na przykład z Politechniką  
Świętokrzyską czy Wojskową Akademią 
Techniczną, której pracownicy oraz stu-
denci co roku odbywają swoje praktyki i 
staże w Opatowie. Dzięki temu powstają 
pomiary geodezyjne rynku, okolic, jak 
również unikatowe opracowania inwen-
taryzacji cmentarzy powiatu opatowskie-
go. Muzeum odwiedzają liczne wycieczki 
uczniów, studentów. Od 2006 r. działa 
pod egidą Stowarzyszenia „Geocentrum”.

jest olbrzymi. Nadzoruje dostawę towarów, 
przygotowuje bezpieczne i zdrowe dania. 
Kieruje 4-osobowym zespołem w kuchni. 
Specjalność restauracji – kotlet Żmigród z 
mięsa ze schabu, sałatka a la Żmigród, słyn-
na od wielu lat kawa po opatowsku, żurek 
opatowski. - To są nasze najlepsze dania, 
które restauracja promuje – zachęca Moni-
ka Dziedzic. 

Dostojnej jubilatce Balbinie Głąb 
życzenia złożyli: burmistrz Andrzej Cha-
niecki, kierownik OPS Elżbieta Cho-
dorek. - Z dużą radością spotykam się 
dzisiaj z panią, aby uczcić 108. rocznicę 
urodzin – powiedział burmistrz podczas 
spotkania z jubilatką. - W tym szczegól-
nym dniu składam płynące z głębi serca 
życzenia dobrego zdrowia i szczęścia na 
kolejne lata.

Jubilatka urodziła się w Zochcinie, 
wychowała pięć córek, z których żyją 
dwie. Obie panie obecnie sprawują opie-
kę nad mamą. Pani Balbina ma ośmioro 
wnucząt, prawnuki i praprawnuki, które 
często odwiedzają babcię i prababcię.

Z okazji 100. urodzin Józefy Ku-
charskiej życzenia jubilatce złożyli: kole-
dzy z Koła Miejsko-Gminnego Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych w Opa-
towie, burmistrz Andrzej Chaniecki, kie-
rownik OPS  Elżbieta Chodorek oraz kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego Hubert 
Dziadczykowski. 

O urodzinach Anny Kępy i Józefa 
Wieczorka też pamiętali najbliżsi i pra-
cownicy samorządowi, którzy składali ju-
bilatom najserdeczniejsze życzenia. 

17 stycznia obchodziła 108. urodziny 
Balbina Głąb z Opatowa, 22 stycznia – 98 
urodziny Anna Kępa z Tomaszowa, 28 lu-
tego  - 100. urodziny Józefa Kucharska z 
Opatowa, 4 marca – 102. urodziny Józef 
Wieczorek z Nikisiałki Małej. To najstarsi 
mieszkańcy miasta i gminy Opatów. 
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Spis lekarzy

nasi medycy

Na liście przedstawionej poniżej znajdują 
się nazwiska lekarzy działających w Opatowie. 
Poza nimi na terenie powiatu praktykowali 
lekarze w Ćmielowie, Iwaniskach, Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Piórkowie i Ożarowie, lecz o 
działających tam lekarzach nie zdołano zebrać 
wystarczających informacji. Zmusza to do 
ograniczenia tematu jedynie do lekarzy prak-
tykujących w mieście powiatowym Opatowie 
od XVII wieku. 

1. Wojciech z Opatowa żył około 1449 
roku.

2. KATZ Józef leczył w Opatowie w XVII 
wieku.

3. SAMUEL OPATOWER (z Opato-
wa). Urodzony w Polsce około 1640 r. Stu-
diował medycynę w Niemczech, potem przez 
pewien czas podróżował. Potem osiadł w 
Opatowie, gdzie cieszył się wielkim zaufaniem 
i wziętością. Na starość osiadł w Oldensee i 
zajął się pracą literacką. Zmarł 27VI 1705 r. i 
tam został pochowany. 

4. SAMUEL – lekarz w 1755 roku.
5. WOŹNIAKOWSKI Leon (1810-

1873). Studiował w Krakowie, dyplom dok-
tora medycyny i chirurgii uzyskał w 1834 . 
W latach 1835-1839 pracował w Opatowie, 
następnie był lekarzem górniczym w Pankach 
powiat kaliski, następnie w Suchedniowie i 
Wąchocku. Później przeniósł się do Warsza-
wy, gdzie zmarł.

6. WRZEŚNIOWSKI Sebastian Fabry-
cy uzyskał tytuł magistra medycyny, pracował 
w Opatowie w latach 1893-1854.

7. BAŁANDOWICZ Franciszek zrobił 
licencjat klasy I, akuszer. Studiował w Wilnie, 
uzyskał dyplom w 1838r. Pracował jako lekarz 
obwodowy w Opatowie w latach 1839-1842, 
potem w Pułtusku, najpierw jako lekarz ob-
wodowy, potem powiatowy. Przypuszczalnie 
zmarł około 1869 r. 

8. TORAŃSKI Józef Szymon (1802-
1873), lekarz klasy II i akuszer. Studia zrobił 
w Warszawie, dyplom licencjata uzyskał w 
1827 r. Lekarz wojska polskiego, sztabowy, 
powstaniec listopadowy odznaczony Krzy-
żem Virtuti Militari. Początkowa pracował w 
Piotrkowie, w Opatowie w latach 1842-1846, 
potem w Sandomierzu, Stanisławowie (obec-

nie Mińsk Mazowiecki). Zmarł w Warszawie.
9. GIEDWIŁŁO Felicjan uzyskał dy-

plom lekarza I klasy w 1832 r. w Wilnie. Był 
lekarzem rządowym, następnie lekarzem 
sztabowym. Następnie pracował w Kalwarii 
Augustowskiej, Mławie, jako lekarz miejski w 
Janowie Podlaskim, Błoniu, Radomsku, Kali-
szu, Radziejowie Kujawskim. W latach 1846-
1851 był lekarzem powiatowym w Opatowie, 
następnie w Praszce i w wojsku. 

10. SZANCER Leon miał licencjat me-
dycyny i chirurgii, w Opatowie wymieniany w 
latach 1947, 1954 i 1959. 

11. MROCZKOWSKI Włodzimierz 
Kazimierz Karol (1827-1901), dyplom uzy-
skał w 1850 r. w Petersburgu, potem odsługi-
wał stypendium akademickie. W Opatowie 
przebywał od około 1860 r. do1901, jako 
lekarz powiatowy pracował w latach 1867-
1901. Zmarł w Opatowie.

12. MACIEJOWSKI Józef 1813-1870, 
dyplom uzyskał w 1839 r. w Wilnie. Lekarz 
klasy II i akuszer. Pracował dziewięć lat w Pro-
szowicach jako lekarz powiatowy, potem w 
Łukowie Lubelskim, następnie w Opatowie w 
latach 1851-1866. W Zawichoście prowadził 
wolną praktykę. A od 1870 r. ponownie pra-
cował w Opatowie. 

13. BUKOWIECKI Ludwik (1836-
1869), dyplom doktora medycyny i chirurgii 
uzyskał w 1861 r. we Wrocławiu, nostryfiko-
wał w Warszawie. Był powstańcem stycznio-
wym jako lekarz oddziału u generała Mariana 
Langiewicza, potem prawdopodobnie Cza-
chowskiego. Przebywał w Iłży, skąd przybył 
do Opatowa i tu pracował w latach 1862-
1869. Od 1869 r. był ordynatorem szpitala. 
Zmarł 15 XII 1869 r. w Opatowie na dur pla-
misty podczas epidemii. Miał brata prawnika. 

14. OLBRATOWICZ Walenty Woj-
ciech (1806-1868). Studiował w Warszawie, 
zrobił dyplom doktora medycyny i chirurgii w 
1835 r. w Paryżu. Posiadał też tytuł magistra 
filozofii. Urodzony w Sandomierzu. Był po-
wstańcem listopadowym. Mieszkał w Warsza-
wie do 1863 r., potem przeniósł się do rodziny 
w Opatowie. Tu zmarł i został pochowany. 

15. KUSZEL Witold (1836-1919), dy-
plom uzyskał w 1862 r. w Warszawie. W Opa-

towie przebywał w latach 1863-1863, potem 
w Kalwarii, następnie w Łęczycy i w Warsza-
wie, gdzie zmarł. 

16.NEJMAN G. w Opatowie pracował 
jako lekarz szpitala św. Leona w latach 1871-
1872. 

17. LEWIŃSKI Marceli Antoni (1840-
1903), dyplom lekarza zdobył w 1869 r. w 
Warszawie. Początkowo pracował jako asy-
stent w warszawskich klinikach. W Opatowie 
przebywał w latach 1873-1875, potem dzie-
sięć lat w Kielcach, osiemnaście w Warszawie, 
gdzie zmarł. W 1875 opublikował w trzech 
kolejnych numerach Gazety Lekarskiej ob-
szerne sprawozdanie z czynności lekarskich 
szpitala św. Leona w Opatowie za rok 1874. 

18. POGORZELSKI Ludwik (1843-
1893), dyplom lekarza uzyskał w 1868 r. w 
Warszawie. Był asystentem i ordynatorem 
Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. W 
Opatowie pracował w latach 1876-1890, 
gdzie zmarł w 1893 r. i tu został pochowany. 

19. CERTOWICZ Maksymilian Me-
dard (1853-1937) dyplom uzyskał prawdo-
podobnie w 1876 r. Przez jakiś czas prakty-
kował w Opatowie. Po 1880 r. pracował jako 
lekarz powiatowy w Sandomierzu, następnie 
od około 1881 r. w Iłży, a od 1887 r. we Wło-
cławku. W 1924 r. widnieje w Warszawie, Al. 
Jerozolimskie 93. 

20. JEŻOWSKI Aleksander – prawdo-
podobnie był lekarzem Szpitala św. Leona w 
Opatowie w latach 1887-1888. Zmarł 1899 r. 

21. MALHOMME (MALHOMME 
de la ROCHE) Celestyn (? -1897). Dyplom 
uzyskał w Kijowie. W Opatowie był w latach 
1888-1897. Zmarł i pochowany w Opatowie. 

22. BORTNOWSKI Piotr Paweł (1861-
1907) ur. w Kownie, dyplom uzyskał w 1890 
r. w Warszawie. Pracował jako lekarz Szpitala 
św. Leona w Opatowie w latach 1898-1904 
r. Wcześniej jako lekarz powiatowy, kolejno 
w Kozienicach, Iłży, Staszowie, potem lekarz 
miejski w Warszawie; potem w wojsku rosyj-
skim na Dalekim Wschodzie. Następnie po-
wrócił do Warszawy, gdzie zmarł. 

23. WICIEJOWSKI Ludwik Zefiryn 
(1840- ok. 1906), dyplom zrobił 1867 r. w 
Warszawie. W Opatowie działał w latach 
1904- ok. 1906, przedtem był w Puławach i 
Kozienicach. 

24. ZIELOWSKI Paweł (1837-?), dy-
plom lekarza uzyskał w 1868 r. w Warszawie. 
Pracował najpierw w Iłży, potem w Opatowie 
ok. 1905-1906. 

25. KOMENDA Wacław (1873-1938), 
dyplom uzyskał w 1904 r. W Opatowie ok. 
1904-1918, potem w Kielcach, tam zmarł 
1938. Ożeniony z siostrą dr Bohdana Gliń-
skiego, Janiną, która w czasie drugiej wojny 
światowej wraz z jednym ze synów była więź-

Zalążkiem szpitali w Opatowie były domy zajezdne dla pątników, gdzie pielgrzy-
mi w razie choroby mogli otrzymać pomoc. Prawdopodobnie pierwszym szpitalem 
był szpital żydowski, który jest wymieniony w przywileju wydanym w 1633 r. przez 
Władysława Ostrogskiego. Pozwala on Żydom opatowskim wybudować dom modli-
twy – synagogę oraz przytułek dla bezdomnych - hadysz, który pełnił zarazem funkcje 
szpitalne. Zatrudniony w nim został felczer. Zachowały się informacje tylko o dwóch 
wykształconych lekarzach. Wymienieni są Józef Katz oraz Samuel z Opatowa. 
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niem obozu koncentracyjnego w Oświęci-
miu. Swoje wspomnienia stamtąd spisała, a jej 
najstarszy syn Janusz opublikował je. Zmarła 
w Warszawie. 

26. ZIELONKA Michał (1863- ?). Uzy-
skał dyplom w 1893 r. Lekarz powiatowy w 
Opatowie od ok. 1920 do ok. 1932 r. 

27. DUCHATEAU Henryk (1874-
1950). Dyplom uzyskał w 1900 r. w Warsza-
wie. Ginekolog. Osiadł w Opatowie w 1901 
r., działacz Macierzy Szkolnej, za co został ze-
słany na Sybir. W latach 1914-1918 w armii 
rosyjskiej jako major, powrócił do Opatowa 
około 1916 r. w Opatowie w latach ok. 1926-
1945, potem w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
tam zmarł. 

28. GLIŃSKI Bohdan Jan (1886 – 
1972). Syn Ottona, farmaceuty. Wychowany 
w Kazaniu. Absolwent Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
osiadł w Opatowie1 kwietnia 1918 r. Wielo-
letni dyrektor Szpitala Powiatowego. Działacz 
społeczny. Szczególnie aktywny dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Dyplom dr medycyny 
uzyskał w 1915 r. w Krakowie. W Opatowie 
w latach 1918-1970. Zmarł w Rudce pow. 
Mińsk Mazowiecki, pochowany w Warsza-
wie. na CMENTARZU Powązkowskim. 

29. GLIŃSKA Helena Wanda z d. Soko-
łowska (1883-1976), dyplom dr medycyny 
otrzymała w 1915r. w Krakowie. W Opato-
wie w latach 1918-1970. Lekarz pediatra i 
okulistka, lekarz szkolny w Gimnazjum, a od 
ok. 1936 r. kierownik Poradni Matki i Dziec-
ka oraz przewodnicząca zespołu opieki nad 
harcerzami. Walczyła w Opatowie z epidemią 
jaglicy. Potem w Rudce pow. Mińsk Mazo-
wiecki, zmarła w Warszawie, tam pochowana 
przy mężu. Kierownik latającej biblioteki w 
powiecie. 

30. KONWERSKI Marian (ok. 1887-
1922), dyplom uzyskał w Krakowie. Kie-
rownik szpitali epidemicznych NKN w 
Ćmielowie, Opatowie, Ostrowcu, Łagowie, 
Staszowie i innych. W Opatowie w latach ok. 
1918-1921, potem w Białymstoku. 

31. BYSTRZANOWSKI JULIAN 
(1903- ?), dyplom dr medycyny otrzymał w 
1928 r. we Lwowie. W 1930 r. przebywał w 
Przemyślu, w Opatowie jako lekarz powiato-
wy ok. 1933-1938, potem w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim. 

32. RABINOWICZ Izaak ur. 1883, dy-
plom uzyskał w 1911 r. W Opatowie był od 
ok. 1924 do ok. 1937 r. Mieszkał w oficynie 
budynku poczty na pierwszym piętrze. miał 
dwie córki, z których jedna, w wieku około 15 
lat miała ciężką wadę serca.

33. RABINOWICZ Samuel urodzony w 
1906 r. dyplom uzyskał w 1932 r. W Opato-
wie był ok. 1935-1939 r. Mieszkał przy ul.Ko-

ścielnej. Zginął ok. 1942 r. na wschodnich 
terenach Polski. 

34.STARCOWA -WAJMTRAUB Cha-
ja urodzona w 1892 r. Dyplom uzyskała w 
1915 r., lekarz dentystka, mieszkała przy ulicy 
nazwanej później Zwierzdowskiego. 

35. KRAUSS Ferdynand (1904-1974). 
Dyplom dr medycyny w 1929 r. we Lwowie. 
Chirurg w Kołomyi, potem w Szacku. Od 
1937 do 1947 r. chirurg szpitala św. Leona w 
Opatowie. Potem kolejno w Piotrkowie Try-
bunalskim, Poznaniu i Wągrowcu, tam zmarł, 
pochowany w Opatowie. W czasie wojny czę-
sto jeździł wzywany do partyzantów tłuma-
cząc Niemcom, ,,że był porywany pod groźbą 
rewolweru, bez jego woli”. 

36. OCEPA Józef (1900-1990). Dyplom 
uzyskał w r. w Warszawie. W 1930 r. we Wol-
bromiu. W Opatowie w latach 1938-1949, 
przedtem w Potem w Kielcach, tam zmarł. 

37. PAJERSKI Romuald (1903- ?) . Dy-
plom dr medycyny uzyskał w 1930 r. w Kra-
kowie. Ordynator w Sanatorium Z.U.S. w 
Bystrej Śląskiej. W Opatowie przyjechał do 
swej siostry zamężnej Kozińskiej i pracował tu 
w latach 1939-1945. Po wojnie zamieszkał w 
Zakopanem, tam zmarł. 

38. PRZYBYLSKI Piotr (1914-1991), 
studia we Lwowie, dyplom lekarza uzyskał w 
1947 r. w Krakowie. W Opatowie od 1950 r. 
przez szereg lat. 

39. DUTKIEWICZ Wincenty (1865-
1942), dyplom uzyskał w 1893 r. w Warsza-
wie. W latach 1923 – 1931 w Łodzi (praw-
dopodobnie do 1940). Wysiedlony przez 
Niemców osiadł w Opatowie (1940- 1942). 
W połowie kwietnia 1942 r. opuścił Opatów, 
zmarł 1942 r. 

40. SROKJA Leopold ur. 1942 w Opato-
wie. Matura a Opatowie. Ginekolog. 

41. GLIŃSKI Jan Bohdan ur. 1915, ab-
solwent Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie z 1939 r. Praktykował jako lekarz 
miejscowy (mieszkając bez przerwy w budyn-
ku Szpitala św. Leona od V 1940 r. do 15 V 
1941). Potem lekarz powiatowy i dyrektor 
szpitala powiatowego w Zgorzelcu, od 1953 
lekarz i dyrektor Sanatorium Przeciwgruźli-
czego w Rudce pow. Mińsk Mazowiecki. Od 
1II1992 r. na emeryturze, historyk medycyny. 

42. ORNATKIEWICZ Mieczysław 
(1895-1976), dyplom dr medycyny uzyskał 
w 1923 r. W 1924 r. pracował w Krakowie, 
potem w Grudziądzu, skąd został wysiedlony. 
W Opatowie w latach 1940-1971, potem w 
Warszawie, tam zmarł 1976 r. 

43. BIERNACKI Janusz (1933-1996), 
dyplom lekarza uzyskał w 1933 r. w Pozna-
niu. W Opatowie w latach 1977-1989, zmarł 
1989 r. w Opatowie. 

44. WASSNER Efroim (1896 -? ). Dy-
plom zyskał w 1925 r. Internista. W Opato-
wie od ok. 1930 do 1939 r. W 1939 został 
wcielony do wojska polskiego w mieście du 
Cgateau. Przeżył wojnę na Wschodzie. 

W czasie drugiej wojny światowej w Szpi-
talu św. Leona pracowali lekarze Gliński Boh-
dan, Krauss Ferdynand i czasowo jego brat, 
a w mieście doktorzy: Henryk Du Chateau, 
Romuald Pajerski, Wincenty Dutkiewicz i 
Mieczysław Ornatkiewicz. W szpitalu prakty-
kowali absolwenci medycyny: Koszarski Józef 
i jego żona Janina, Brydacki Artur i Gliński 
Jan - ten po powrocie z obozu jenieckiego 
wszystkie noce spędzał w szpitalu i wykony-
wał analizy lekarskie zlecane przez lekarzy. 
Koszarski po wojnie był profesorem chirurgii 
w Szczecinie, a jego żona była tam docentem, 
internistką. 

Powyższy wykaz opracowano wykorzy-
stując wcześniej zebrane różne zestawienia 
oraz informacje wieloletniego w Opatowie 
lekarza Bohdana Glińskiego, jak również w 
oparciu o publikowane spisy lekarzy polskich 
od XIX wieku oraz według własnych infor-
macji autora. 

Jan Bohdan Gliński
Źródła
Kotarski Stefan, Opatów w latach 1861-1864, 
Opatów 1935.
Gromek-Gatkowska Aleksandra, Dawne dzieje 
Opatowa Fakty+Ludzie+Zdarzenia. 
Wyd.1; 1997, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opa-
towskiej.
Fudalewski Władysław, Miasto Opatów, Opatów 
2006.
Żychowski Andrzej, 80 lat harcerstwa w Opatowie, 
Opatów 1996.
Brzeziński Tadeusz, Polskie peregrynacje po dyplomy 
lekarskie, Warszawa1999.
Archiwum Kolegiaty św. Marcina w Opatowie.
Ziemia Opatowska, Nr.1, Opatów, 1986; Nr.8, 
Opatów, 1990; Nr.14, Opatów, 1998; 
 Nr.22, Opatów, 2004; Nr.22, Opatów, 2006;
Czerwiński Jerzy, Zapiski własne, u autora.
Informacje z Zarządu Miasta Opatowa.
Informacje Bohdana Jana oraz Heleny Wandy 
Glińskich.
Spisy lekarzy z 1938, 1939 oraz 1943.
Informacje własne autora.

Mieczysław Ornatkiewicz, Bohdan Gliński, z 
tyłu studenci, 11 stycznia, 1960 r.

nasi medycy
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stara fotografia
Zdjęcie nr 8 – To rocznica ślubu moich rodziców, 13 czerw-

ca 1944 r., dziadek Wnuk, Stefania Wnuk, jej narzeczony Zenon 
Wnuk, późniejszy małżonek – wyjaśnia pani Krystyna. 

Zdjęcie nr 9 – Zenon Wnuk przed jednym z urzędów w Opa-
towie, 1944 r. Ciekawe elementy stroju. Zdjęcie nr 10. – „Władziu 
Skoczek z dziewicą i mężatką o jednym nazwisku, kiedyś na ulicy 
Kilińskiego, w niedzielę 2 kwietnia 1944 r. w Opatowie” – odczy-
tuje pani Krystyna żartobliwy podpis na drugiej stronie fotografii. 
- Ciocia Łucja Biczyńska, siostra mamy Krystyny. 

Zdjęcie nr 11 wykonane 15 kwietnia 1944 r. - Bardzo ważne 
dla mnie – podkreśla pani Krystyna. - Przedstawia wózek, wówczas 
bardzo modny, prawdopodobnie ze mną. Chrzestna matką była Łu-
cja Biczyńska, siostra mamy. 

Zdjęcie nr 12 – Opatów 14 czerwca 1943 r., Barbara Cichy, 
wtedy jeszcze Wnuk i Joanna, mama pani Krystyny, przed piekar-
nią. 

Następne trzy zdjęcia historyczne, znane zabytki, obiekty Opa-
towa z okresu okupacji – Kolegiata, gdzie byłam chrzczona w mar-
cu 1944 r., klasztor, fragment kolegiaty - – mówi pani Krystyna. 

Krystyna Siwińska mieszka w Łodzi, obecnie jest na emerytu-
rze. Pracowała 45 lat na Politechnice Łódzkiej, na biotechnologii. 
Jest biochemikiem, ma męża, dwie córki, czworo wnucząt. Jest 
szczęśliwą babcią i żoną. 

Jej brat Wojciech też mieszka w Łodzi, również pracował na Po-
litechnice Łódzkiej, obecnie na emeryturze. Ma żonę Bożenę, córkę 
Małgorzatę, która mieszka w Zurichu i syna Krzysztofa przebywa-
jącego w Warszawie. 
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Krystyna Siwińska jest mieszkanką Łodzi, ale urodziła się 
w Opatowie w 1944 r. Rodzice jej mamy wraz z jej trzema sio-
strami zaraz w 1939 r. zostali tutaj przesiedleni z Poznańskiego 
i mieszkali do 1945 r. 

Pani Krystyna jako najciekawsze wybrała zdjęcie wykonane 
podczas trwających nalotów 9 grudnia 1944 r. w piwnicy, w pie-
karni dziadka przy Rynku 24. Wszystkie prezentowane zdjęcia wy-
konywał jej ojciec. 

Rodzice pani Krystyny to Joanna z domu Biczyńska Wnuk, 
która żyła w latach 1916- 2012 i Zenon Wnuk, urodzony w 1917 r. 
w Opatowie i zmarły w 1947 r. Rodzice mamy Krystyny prowadzili 
w Opatowie piekarnię. 

Matka Krystyny, Joanna była wysiedlona z Poznańskiego i zna-
lazła się w Opatowie w listopadzie 1939 r., ojciec Zenon pracował 
w magistracie jako urzędnik. Obydwoje pobrali się w 1943 r. i za-
mieszkali przy ulicy Warszawskiej 10. Po wojnie rodzina Wnuków 
wyjechała do Łodzi, gdzie Zenon pracował w Szkole Głównej Han-
dlowej jako adiunkt, Joanna zajmowała się domem, dziećmi. Kry-
styna Siwińska ma brata Wojciecha, który urodził się już w Łodzi 
w 1946 r. 

Na zdjęciu nr 1, wybranym przez Krystynę Siwińską jako naj-
ciekawsze, widnieje cała jej rodzina. - Jest mój ojciec Zenon Wnuk, 
Michał Cichy i Barbara Wnuk – wymienia Krystyna Siwińska. – 
W dolnym szeregu jest Joanna Wnuk, Łucja Biczyńska, siostra i ja, 
potem chyba dzieci z Kobylanek, jest Irena Biczyńska, Kazimiera 
Biczyńska, nasza babcia, matka Joanny. 

Zdjęcie nr 2 z 1942 lub 1943 r. przedstawia galeryjkę w pie-
karni, która znajdowała się u dziadka Wnuka, przy Rynku. Jest tu 
mama Krystyny, rodzina Wnuków. Nie wszystkie osoby rozpoznaje 
pani Krystyna. 

Zdjęcie nr 3 przedstawia Rynek 24 w Opatowie, gdzie na zaple-
czu znajdowała się piekarnia. Wykonane zostało 21 maja 1944 r. Są 
na nim: Michał Cichy i jego żona Barbara Wnuk, mama Krystyny, 
Joanna Wnuk i ojciec pani Krystyny. 

Zdjęcie nr 4 przedstawia budynek liceum opatowskiego, zosta-
ło wykonane 2 kwietnia 1944 r. Zdjęcie nr 5 - skład brydżowy na 
ganku pani Dziurskiej, 1 maja 1944 r. ulica Lubelska 27 w Opato-
wie. Są tu: Marian Pokora, mąż drugiej córki dziadka Wnuka, tata 
Zenon Wnuk. Zdjęcie nr 6 wykonane 25 kwietnia 1944 r., Opa-
tów z góry. Zdjęcie nr 7 – ciocia Jania, mężczyzny nieznany, babcia 
Wnukowa. Zdjęcie wykonane przy piekarni. 


