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prace konserwatorskie
Zakończyły się prace konserwator-

skie kościoła pod wezwaniem Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny, który 
należy do Klasztoru Ojców Bernardy-
nów.  Kosztowały 1,7 mln  zł, w tym 
w 60 proc. pochodziło ze środków unij-
nych, z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego, pozostała kwota z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
z budżetu zakonu.

Prace konserwatorskie, które trwały 
ponad 2,5 roku, obejmowały zarówno 
wnętrze kościoła, jak i zewnętrzną ele-
wację, polegały na przywróceniu este-
tycznego wyglądu. Założono sygnalizację 
pożarową oraz system chroniący przed 
włamaniem i napadem. Generalnym wy-
konawcą była Pracownia Konserwacji 
Dzieł Sztuki spółka cywilna Małgorzata 
Osełka, Paweł Osełka. – Najwięcej czasu 
poświęciliśmy ołtarzowi – mówi Paweł 
Osełka. – To dość ciekawe dzieło sztuki, 
gdzie występuje dużo złoceń. Dominu-
jącym kolorem są różne odcienie niebie-
skiego. Mamy tu do czynienia z laserun-
kami na srebrze. 

Konserwatorom udało się dotrzeć do 
pierwotnego wyglądu ołtarza. Odsłonili 
pierwszą warstwę malarską i zrekonstru-

owali w takiej formie, jak wyglądała na 
początku drugiej połowy XVIII w. Ołtarz 
główny jest dziełem architekta i rzeźbiarza 
lwowskiego Macieja Polejowskiego, który 
miał dużą pracownię i wykonywał wiele 
prac, także na tym terenie, między innymi 
przy katedrze sandomierskiej. W zachod-
niej, wysuniętej części ołtarza po odsło-
nięciu wtórnych warstw malarskich oka-
zało się, że były tu koryta z inskrypcjami, 
które pochodziły z drugiej połowy XIX 

w. Widniały na nich nazwiska wiernych, 
imiona, daty, najwięcej z lat 1860-1900. 
Wszystko wykonane z drewna. 

Między dwoma ołtarzami gromadzi-
li się zakonnicy w stallach, które zostały 
zdemontowane i po przeprowadzonych 
pracach konserwatorskich wróciły na 
swoje miejsce, oczywiście po osuszeniu 
ścian, ich dezynfekcji. Podłoga zosta-
ła  zrekonstruowana w nowym drewnie, 
zabejcowana i polakierowana. Boczne 
ołtarze oczyszczono z wtórnych warstw 
malarskich. Stan ich był bardzo zły, bo 
ze względu na zawilgocenie ścian drewno 
uległo destrukcji. Po wymianie zniszczo-
nych elementów drewnianych położono 
nowe grunty. 

Na zewnątrz odnowiono kościół ze 
wszystkich stron, położono nowe pokry-

cie dachowe. Staraniem ojca gwardiana 
Jana Tacjana Mroza przeniesiono  do 
krużganków trzy płyty epitafijne, które 
znajdowały się na ścianie północnej. Od-
nowiono je, bo były bardzo zniszczone 
i miały nieczytelne inskrypcje.

(a)

Kościół przy klasztorze 
jak nowy 

Boczne ołtarze oczyszczono z wtórnych warstw malarskich Wszystkie rzeźby zostały osuszone 

Kościół już od frontu zaciekawia nową 
elewacją 

Konserwatorom udało się dotrzeć do 
pierwotnego wyglądu ołtarza
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w numerze:

OPATÓW

Trzymają Państwo w ręku drugi numer kwartalnika „OPATÓW”. 
Cieszę się, że pierwszy numer spotkał się z miłym odbiorem oraz dziękuję 
za wszystkie uwagi. Poszerza się grono osób, które chcą współpracować w 
redagowaniu pisma. Dzięki zaangażowaniu różnych środowisk, osób o roz-
maitych pasjach nasz kwartalnik staje się bardziej interesujący. W obecnym 
numerze oprócz bieżących informacji z życia samorządu w miesiącach od 
kwietnia do czerwca znajdą Państwo relację z rozpoczętych uroczystości 
obchodów jubileuszowych 730 - lecia nadania praw miejskich. Ostatnie 
miesiące roku szkolnego przyniosły nam rozwiązanie wielu konkursów, ak-
cji oraz finały realizowanych projektów. Prezentujemy osiągnięcia i sukcesy 
naszych uczniów i nauczycieli, z których jesteśmy dumni. Mamy blok po-
święcony straży pożarnej, począwszy od sprawozdań z bieżącej działalności 
OSP, Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka po przedstawienie sylwetki 
Seweryna Horodyskiego, fundatora i inicjatora powołania w 1902 roku 
orkiestry strażackiej w Opatowie. Dzisiejsza orkiestra miejska działająca w 
Domu Kultury jest kontynuatorką muzyczych tradycji. W dziale „stara fo-

tografia”, przedstawiamy zdjęcia z albumów rodzinnych Anny Staszewskiej. 
Wczujmy się w klimat dawnego Opatowa, architektury, ubioru i codzienne-
go życia jego mieszkańców. Obecnym numerem rozpoczynamy cykl prezen-
tacji sołectw naszej gminy. Są wypowiedzi sołtysów oraz zdjęcia. Nowością 
jest dział kulinarny... Na początek z Kuchni Klasztornej Sióstr z Kobylan. 
Przepisy przed ukazaniem się tego numeru zostały osobiście sprawdzone i są 
wyśmienite. Otwieramy rówież cykl felietonów z kulturoterapi. Autorką jest 
osoba o wielu pasjach, artysta plastyk Teodora Pawełko – Kwiatkowska. W 
rubryce Co? Gdzie? Kiedy? znajdą Państwo ofertę wakacyjną na spędzenie 
ciekawie wolnego czasu. 

Wszytkim mieszkańcom naszej Gminy życzę miłego wypoczynku 
podczas urlopu i wakacji, wielu niezapomnianych chwil oraz wprawiają-
cych w zachwyt wrażeń z obcowania z przyrodą. Rolnikom życzę obfitych 
plonów, dobrej pogody oraz sił i wytrwałości w Państwa ciężkiej pracy. Tu-
rystom i gościom udanego wypoczynku w naszym pięknym Opatowie.

4 Z życia samorządu.

5-6 Wielki jubileusz

6 Sesja wybitnych history-
ków.

7 Pasjonaci, społecznicy. 
Opatowski Klub Sportowy. 

8 Olimpijczycy, miłośnicy 
słowa.

9 Oświata, kultura

10 Występy, spektakle

11 Prymusi

12 Seweryn Horodyski, hono-
rowy obywatel Opatowa

13 Strażackie święto

14-15 Nasza wielka historia

16 Jarmark z tradycją

17 Nasza gmina

19 Kapele weselne

20-24 Projekty, konkursy

22 Z alkoholem nie po drodze

23 Pomoc społeczna

24 Co, gdzie, kiedy

26 Kościół religia

Okładka: foto. D.Kordos

Opatów na wakacje
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z życia samorządu 
Jednostki Ochotniczych Straży Pożar-

nych starają się o coraz lepszą sprawność 
i wyższą jakość sprzętu specjalistycznego. 
Pamiętają o dawnych druhach, jubileuszach, 
uroczystościach.

 Podczas sesji Rady Miejskiej radni przy-
jęli informację o działalności OSP w ubie-
głym roku. W dziewięciu jednostkach zostały 
przeprowadzone kontrole wewnętrzne przez 
Komisje Rewizyjne. Nie stwierdzono niepra-
widłowości w finansach i działalności. Druho-
wie uczestniczyli w kursach podstawowych, z 
ratownictwa technicznego, kursach dla kierow-
ców sprzętu ratowniczego, strażaków ratow-
ników, dowódców, naczelników, komendan-
tów. – To są olbrzymie wydatki – powiedział 
podczas sesji zastępca komendanta Powiatowej 
Straży Pożarnej w Opatowie, Dariusz Socha. 
– Koszt kursu specjalistycznego dla jednego 
strażaka sięga często tysiąca złotych. Szkolenia 
są jednak niezbędne, bo coraz większe wymogi 

stoją przed strażakami. .
W rozgrywanych zawodach sportowych 

od wielu lat przoduje OSP z Brzezia, która 
zdobywa pierwsze miejsca. Sporą aktywnością 
wykazują się też druhowie z Kobylan.

Zastępca komendanta Dariusz Socha przy-
pomniał, że w tym roku miejscowa orkiestra 
dęta obchodzi 110 rocznicę swego istnienia. 
Jest wzmianka, że powstała ze składek społe-
czeństwa, z inicjatywy ówczesnego prezesa Se-
weryna Horodyskiego i ma 24 instrumenty. Już 
został skierowany wniosek do marszałka woje-
wództwa świętokrzyskiego o dofinansowanie 
orkiestry i kupno umundurowania.

Podczas dyskusji wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Andrzej Żychowski podkreślił, 
że w roku jubileuszu 730-lecia miasta Opato-
wa warto też godnie uczcić 110-lecie orkiestry. 
Dzisiejsza orkiestra miejska działająca przy 
Domu Kultury jest kontynuatorką  tradycji 
pierwszego zespołu. Trzeba też pamiętać o po-
nad 100-letniej działalności OSP w Opatowie. 
- Inwestycje są pilne, niezbędne, potrzebne, ale 
nie możemy zapominać o przeszłości – powie-
dział. 

145 tys. zł dla organizacji 
pozarządowych

Ponad 145 tys. zł z budżetu gminy otrzy-
mało w ubiegłym roku szesnaście organizacji 
pozarządowych, które upowszechniały kultu-
rę fizyczną, sport, rekreację, krajoznawstwo, 
wypoczynek dzieci i młodzieży. Zadania zle-
cano im po przeprowadzeniu otwartych kon-
kursów ofert.

Organizacje pozarządowe wniosły niemały 
wkład w realizację poszczególnych projektów. 
– Widzieliśmy z ich strony zaangażowanie, 
kreatywność, aktywność członków i wolonta-
riuszy – mówi kierownik Referatu Rozwoju 
Gminy, Ireneusz Klimkowski. – Dzięki swym 
staraniom niektóre pozyskiwały wsparcie fi-
nansowe od sponsorów prywatnych i innych 
instytucji.

W przedsięwzięciach, które realizowały 
organizacje, uczestniczyły głównie dzieci, mło-
dzież, nie brakowało też osób dorosłych. Stowa-
rzyszenie Pomocy Rodzinie prowadziło świetli-
cę środowiskową i organizowało wypoczynek 
zimowy, Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” 
i Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – zaję-
cia sportowo-rekreacyjne, Komenda Chorągwi 
Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Opatów 
– zajęcia z krajoznawstwa, Stowarzyszenie Świę-
tokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu – zbiórkę 
żywności, Opatowski Klub Sportowy – zajęcia 
sportowe, rekreacyjne.

Rada Miejska przegłosowała jednogło-

śnie apel do Ministra Sprawiegliwości Jaro-
sława Gowina o odstąpienie od likwidacji i 
reorganizacji Sądu Rejonowego w Opatowie.

Radni zaprotestowali przeciw planom 
Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzającym 
do zmiany systemu sądów powszechnych, 
które mogą doprowadzić do likwidacji miej-
scowego sądu lub ograniczenia jego dzia-
łalności. To może negatywnie wpłynąć na 
stabilność i bezpieczeństwo mieszkańców, 
utrudnić dostęp do sprawiedliwości. Prezes 
sądu i administracja będą bowiem w Ostrow-
cu Świętokrzyskim.

Radni uważają, że szacunkowe analizy kosz-
tów funkcjonowania sądu w Opatowie i przy-
szłego oddziału zamiejscowego nie dają podstaw 
do proponowanych zmian organizacyjnych. 
Oszczędności wyniosłyby około 2,3 tys. zł mie-
sięcznie. Jednocześnie zwiększyłyby koszty osób 
dochodzących swoich praw i korzyści.

– Już 14 lutego wystosowaliśmy z burmi-
strzem protest przeciw likwidacji sądu – przypo-
mniał przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz 
Staniek. - Jest zamieszczony na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta i można się z nim zapoznać. 
Radni jednak też powinni się wypowiedzieć i 
dlatego wystosowaliśmy apel. Uwarunkowania 
historyczne, prestiżowe, społeczne przemawiają 
za tym, by sąd pozostawić w Opatowie.

Podczas sesji burmistrz Andrzej Chaniecki 
powiedział, że wspiera inicjatywy zmierzające 
do obrony sądu. Likwidacja sądu, co podkreślił, 
dałaby niewielkie oszczędności, ale spowodowa-
łaby wiele szkód, między innymi podważyłaby 
zaufanie obywateli do państwa.

Sprzęt dla OSP, 
jubileusz orkiestry

Rada Miejska przegłosowała cztery 
uchwały o udzieleniu pomocy finansowej 
Powiatowi Opatowskiemu przy remoncie 
należących do niego dróg i chodników. 
Uchwały nie przeszły jednogłośnie, kilku 
radnych wstrzymało się od głosu. 

Kwota 420 tys. zł z kasy gminy trafi na 
remonty dróg powiatowych w gminie: na od-
cinku Opatów- Ćmielów w Rosochach o dłu-
gości 1,628 km, na odcinku Brzezie-Lipnik 
w Brzeziu i Nikisiałce Dużej o dlugości 1,6 
km, na odcinku Truskolasy-Opatów w Zoch-
cinku o długości 660 m oraz niewielkiego 
fragmentu chodnika przy ulicy Partyzantów 
w Opatowie. - Dziękuję za przegłosowanie 
uchwał o drogach powiatowych w naszej gmi-
nie, bo była potrzeba ich wykonania – powie-
dział burmistrz Andrzej Chaniecki. – Nasze 
drogi gminne, powiatowe są w opłakanym 
stanie. Mamy opóźnienie przynajmniej pię-
ciu, sześciu lat w porównaniu z innymi samo-
rządami. Nadrabiamy jednak zaległości.

Wiceprzewodniczący Andrzej Żychow-
ski przypomniał, że prace przy ulicy Sem-
połowskiej są w tym roku odłożone, ale do 
końca pierwszego półrocza 2013 mają być 
wykonane. Takie padły zapewnienia podczas 
posiedzenia komisji. Radny Grzegorz Maliń-
ski zwrócił uwagę na fatalny stan ulicy Mic-
kiewicza. Chodnik przy niej jest pełen dziur, 
także w złym stanie jest chodnik przy ulicy 
Partyzanytów, a poza tym kończy się w rejo-
nie lecznicy zwierząt i później już go nie ma.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz 
Staniek uważa, że drogi powiatowe na tere-
nie gminy Opatów oczywiście trzeba remon-
tować. – Jednak na realizację swoich zadań 
zaciągamy różne kredyty, pożyczki i nie stać 
nas na to, by pomagać powiatowi w wykony-
waniu zadań, do których jest zobowiązany 
– nie ukrywa przewodniczący. Wiele zadań 
takich, jak remonty dróg gminnych, budowa 
chodników i kanalizacji oraz inne inwestycje 
realizujemy sami. 

I dalej Tomasz Staniek dodaje, że remont 
jednej z dróg powiatowych gmina Opatów 
dofinansowała w 52,4 proc. - W samorzą-
dzie powiatowym na drogownictwo prze-
znaczono ponad 3 mln zł, z tego ok.  2,6 mln 
stanowi dotacja ze środków powodziowych 
i współfinansowanie gmin. Powiat daje tyl-
ko  ok. 460 tys. zł. Za tę kwotę niewiele dróg 
można wykonać. Większościowy udział 
w remontach powiatowych mają gminy.

Nic dziwnego, że kilku radnych wstrzy-
mało się od głosu zarówno w obecnych gło-
sowaniach, jak i kilka tygodni temu.

Opatów 
wspomaga powiat

Apel w obronie sądu
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wielki jubileusz 
Przez dwa dni, w sobotę i niedzielę 12 

i 13 maja odbywały się w Opatowie uro-
czystości 730-lecia nabycia praw miej-
skich. Pierwszego dnia specjalnej sesji 
Rady Miejskiej w Domu Kultury towarzy-
szyła konferencja naukowa, drugiego,  po 
mszy w kolegiacie, Rynkiem zawładnęli 
rycerze, miłośnicy historii przysłuchiwali 
się referatom, nie brakowało koncertów, 
przeglądów, pokazów. Wieczorem 730 
lampionów wystrzelono do nieba.

Deklaracja podpisana przez radnych
Uroczystą sesję Rady Miejskiej rozpoczął 

przewodniczący Tomasz Staniek. – Roczni-
ca jest okazją do refleksji nad przebytą dro-
gą ludzi, którzy tworzyli miasto – powie-
dział. – Świadomi zaszczytu sprawowanego 
urzędu radnego w mieście Opatowie oraz w 
poczuciu odpowiedzialności za jego dobra 
gospodarcze i kulturalne pragniemy złożyć 
deklarację w uroczystym dniu jubileuszu.

Wiceprzewodniczący rady Andrzej Ży-
chowski odczytał deklarację, w której przy-
pomniał wielkie tradycje miasta. Podzię-

kował wszystkim, którzy angażowali się w 
rozwój miasta i poświęcali się dla wspólnego 
dobra. Złożył hołd mieszkańcom poległym 
w zrywach niepodległościowych i wojnach 
w obronie ojczyzny. – Jako spadkobiercy 
wspomnianej historii Opatowa w duchu 
odpowiedzialności zobowiązujemy się dbać 
o jego rozwój, zachowywać solidarność oraz 

poszanowanie prawd obywatelskich i stano-
wienia praw dla dobra ogółu – podkreślił. 
– Deklarujemy pielęgnowanie i podtrzy-
mywanie tradycji, a także upowszechnianie 
kultury i oświaty. Naszą służbą będziemy 
przyczyniać się do dalszego rozwoju gospo-
darczego Opatowa, dla dobra pokoleń, któ-
re po nas nastaną.

Deklarację podpisali wszyscy radni oraz 
burmistrz miasta i gminy. Ceremoniałowi 
towarzyszyła nastrojowa muzyka, mazurki 
Fryderyka Chopina.

Opatów królewski, kanclerski, święty
W serii wystąpień zaproszonych gości 

jako pierwsza głos zabrała poseł Beata Go-
siewska, która przypomniała, że przodko-
wie dbali o samorządność, rozwój miasta. 
Życzyła, by obecnie rządzący też dobrze 
służyli mieszkańcom. W imieniu posła 
Jarosława Górczyńskiego, Agnieszka Ro-
galińska pogratulowała miastu bogatej hi-
storii i wręczyła burmistrzowi pamiątkowy 
grawerton. Rektor Politechniki Świętokrzy-
skiej, prof. Stanisław Adamczak nie ukry-
wał, że na Opatów patrzy pod kątem swojej 
uczelni, w której ma wielu stąd studentów. 
Poseł Krzysztof Lipiec z podziwem mówił, 
że obecnie rządzący miastem dają świadec-
two przywiązania do historii. Opatów jest 
ważnym miejscem na historycznej mapie 
Polski, to perełka Świętokrzyskiego.

Sekretarz Starostwa Powiatowego w 
Opatowie, Tomasz Sobieraj powiedział, że 
obok wielkiej historii ważna jest też współ-
czesność, troska o stabilizację administra-
cyjną. Życzył dalszego rozwoju i samych 
trafnych decyzji. Robert Kuraszkiewicz, 
zastępca burmistrza Ropczyc, przypomniał, 
że obydwa samorządy łączy współpraca, 
chociaż Ropczyce są młodsze, obchodzą 
650-lecie. – Życzę słońca, które rozświetla-
łoby twarze mieszkańców – powiedział. – 
Ludzi dobrych, którzy będą się tu wspierać, 
ambitnych, prawych, z pasją. Takich, któ-
rzy będą zmieniać rzeczywistość Opatowa. 
Święty Augustyn powiedział, że miasta nie 
składają się z domów i ulic, lecz z ludzi i ich 
marzeń.

Ojciec duchowy miasta, ksiądz prałat 
dr Michał Spociński przypomniał, że jesz-
cze nie przebrzmiały wydarzenia sprzed 
sześciu lat związane z wielkim jubileuszem 
800-lecia Kapituły Kolegiackiej w Opato-
wie, a dzisiaj obchodzimy kolejny, doniosły 
jubileusz. W pięknych słowach wypowiada-
ła się seniorka miasta, wiceprezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej Irena 
Szczepańska. – Nie ma momentu w naszej 

730 lat praw miejskich

Goście pierwszego dnia: senator - Beata Gosiewska, posłowie - Maria 
Zuba, Andrzej Bętkowski, Krzysztof Lipiec, Jarosław Rusiecki, asystent 
posła Jarosława Górczyńskiego, Agnieszka Rogalińska, prezes Sądu 
Rejonowego Artur Łukawski, sekretarz Powiatu Opatowskiego Tomasz 
Sobieraj, kierownik działu promocji powiatu Jarosław Basak, goście 
z partnerskiej gminy Ropczyce – zastępca przewodniczącego Rady 
Miejskiej Ropczyc Grzegorz Bielatowicz, zastępca burmistrza Robert 
Kuraszkiewicz, wójt gminy Wojciechowice Szymon Sidor, rektor Poli-
techniki Świętokrzyskiej, prof. Stanisław Adamczak, dr Jacek Wysocki z 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr Rado-
sław Kubicki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Dariusz 

Kalina z Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w 
Kielcach, komendant Chorągwi Kieleckiej ZHP Dariusz Bińczak, prezes 
PKS w Ostrowcu Stanisław Wodyński, ksiądz prałat dr Michał Spociński 
z Kolegiaty św. Marcina, kombatanci, prezesi, dyrektorzy firm z powiatu 
opatowskiego, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej 
Irena Szczepańska.
Goście drugiego dnia: posłowie - Jan Cedzyński, Mirosław Pawlak, 
Lucjan Pietrzczyk, Jarosław Rusiecki, wicemarszałek województwa 
świętokrzyskiego Grzegorz Świercz, wójt Lipnika Józef Bulira, przedsta-
wiciele powiatu opatowskiego – sekretarz Tomasz Sobieraj i kierownik 
wydziału promocji Jarosław Basak.
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wielki jubileusz 
historii, by Opatów nie brał udziału w wal-
ce o wolność i niepodległość naszej ojczy-
zny – nie ukrywała.

Początki mało znane
Anegdotą o mówcy demagogicznym i 

krasomówczym rozpoczął swą wypowiedź 
burmistrz Andrzej Chaniecki. I od razu 
zaznaczył, że nie jest ani jednym, ani dru-
gim. Jubileusz to jednak czas refleksji nad 
przeszłością. W każdym okresie do rozwoju 
miasta potrzebni są ludzie, patrioci w sensie 
współczesnym. To oni odbudowywali mia-
sto, które przeżyło dziesięć wielkich najaz-
dów, pożarów.

Konferencję naukową prowadził dr Ra-
dosław Kubicki z Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach, który polemizował z 
sądem, że Opatów pełnił drugorzędną rolę 
wobec Sandomierza. Wiceprezes Polskiego 
Towarzystwa Historycznego, prof. Feliks 
Kiryk wygłosił bogaty w fakty wykład o 
początkach Opatowa, uwarunkowaniach 
historycznych powstania miasta. Dr Ma-
rek Florek potwierdził, że niewiele wiemy 
o początkach Opatowa. Najbardziej jednak 
zagadkowe jest pochodzenie nazwy i funk-
cja miejsca zwanego Żmigrodem, chociaż 
tę nazwę 4-krotnie wymienia Jan Długosz. 
Archeolog, dr Jacek Wysocki z Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przed-
stawił najnowsze wyniki wykopalisk i badań 
georadarem. Podziękował za współpracę, 
która dla obu stron była dość interesująca 
i owocna. Leszek Polanowski z Delegatury 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków w Sandomierzu opowiadał o dekora-
cjach malarskich kolegiaty.

Leszek Czarny przekazuje akt lokacji
Drugiego dnia uroczystości rozpoczę-

ły się od mszy świętej w kolegiacie. Potem 
Rynkiem zawładnęli rycerze. Podczas insce-
nizowanego przedstawienia książę Leszek 
Czarny wręczył burmistrzowi dokument 
nadania praw miejskich.

Burmistrz przyrzekł, że będzie strzegł 
powierzonego mu miasta. – Ufności danej 
mi przez jego książęcą mość nie zawiodę, 
dobro i wzmaganie zamożności mieszkań-
ców naszych na względzie mieć będę – po-
wiedział.

Dziedzictwo zobowiązuje
Burmistrz Andrzej Chaniecki w imie-

niu swoim i przewodniczącego Tomasza 
Stańka powitał wszystkich podczas dru-
giego dnia obchodów. Jako pierwszy głos 
zabrał poseł Mirosław Pawlak, który przy-
był z Jędrzejowa i przypomniał, że obydwa 
miasta łączy postać Wincentego Kadłubka. 

Uroczystości 221 rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od 
mszy świętej w Kolegiacie Opatowskiej. 
Po nabożeństwie poczty sztandarowe 
wraz z delegacjami i w asyście orkiestry 
dętej przeszły ulicami miasta przed po-
mnik Ludwika „Topora” Zwierzdowskie-
go w Rynku. 

W spotkaniu przy pomniku wzięły 
udział władze samorządowe, radni, przed-
stawiciele organizacji, firm, służb mundu-
rowych, harcerze, uczniowie i mieszkańcy 
miasta, gminy. - Kon-
stytucja 3 Maja była 
znakiem mądrości i 
odrodzenia narodu, 
była dowodem doj-
rzałości intelektual-
nej i coraz większej 
wrażliwości społecz-
nej oraz przejawem 
patriotyzmu – po-
wiedział burmistrz 
Andrzej Chaniecki , 
który powitał miesz-
kańców i podzięko-
wał za obecność na 
uroczystości. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki nawią-
zał do współczesności i powiedział, że 
obecnie realizowane są postulaty twór-
ców Konstytucji. Służba ojczyźnie to 
przede wszystkim solidna praca na rzecz 
społeczności lokalnej, małej ojczyzny, 
jaką jest gmina. By osiągnąć cel, potrzeb-
ne jest wsparcie drugiego człowieka, 
niekoniecznie fizyczna czy umysłowa 
pomoc.  Często liczy się wyrozumiałość, 
cierpliwość, zwykła ludzka solidarność. - 
Mam świadomość potrzeb gospodarczych 
i społecznych mieszkańców  – podkreślił 
burmistrz. -  Przygotowujemy projekty i 
zadania,  które, w co głęboko wierzę, w 
ciągu kilku najbliższych lat zmienią mapę 
gospodarczą i społeczną naszego miasta i 
gminy. 

Obchody Konstytucji 

3 Maja

Poseł Jarosław Rusiecki przypomniał zapi-
saną wspaniałą staropolszczyzną deklarację, 
którą podpisali radni. Poseł Lucjan Pietrz-
czyk życzył, by mieszkańcy mieli w sobie 
dumę, że mieszkają i żyją w Opatowie. Po 
oficjalnych przemówienia rozpoczęły się na 
Rynku turnieje, zabawy. Rycerze pokazywa-
li przed księciem swoje męstwo, dwórki i 
dworzanie – umiejętności taneczne.

Tajemnic nie brakuje
W drugiej części konferencji naukowej 

prof. Jacek Wijaczka z UKSW w Warszawie 
mówił o czarach, polowaniach na czarowni-
ce w regionie świętokrzyskim. Przedstawił 
podłoże takich zdarzeń. Dr Hanna Węgrzy-
nek z Żydowskiego Instytutu Historyczne-
go w Warszawie przypomniała wielką rolę 
Żydów opatowskich. Dr Radosław Kubicki 
mówił o administracji i zarządzaniu mia-
stem w drugiej połowie XVIII w. Dr Piotr 
Sławiński przedstawił intrygujący referat o 
nekropoliach Opatowa. Dariusz Kalina z 
Oddziału Terenowego Narodowego Insty-

tutu Dziedzictwa w Kielcach opowiadał o 
budownictwie rezydencjonalnym obron-
nym na terenie gminy Opatów.

Koncerty, występy, lampiony do nieba
Do późnych godzin nocnych trwały 

koncerty, występy. Na scenie ustawionej w 
Rynku prezentowała się orkiestra strażacka, 
występowały zespoły młodzieżowe. Kon-
cert muzyki poważnej dała grupa muzyczna 
w kolegiacie. O godzinie 21 w górę pole-
ciało 730 lampionów, co było wspaniałym 
widowiskiem.

(n)

fot. Opatowski Ośrodek Kultury
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Historia OKS  sięga 1923-1925 r., kiedy to grupa działaczy, mię-
dzy innymi Włodzimierz Terpiłowski, Bolesław i Stefan Wójcikowie, 
Antoni Połaniecki, Zygmunt Korzeniowski, zorganizowała sekcję pił-
karską pod nazwą „Opatowia”.  Latem 1925 r. „Opatowia” zmieniła 
nazwę na „Opatowski Klub Sportowy”. W 1933 r. zarząd tworzyli: 
Jarosław Siekierzyński, Stanisław Ornatkiewicz, Władysław Skoczek, 
Wojciech Krasowski i por. Rogowski. Działały sekcje: piłkarska, lekko-
atletyczna, koszykówki, siatkówki oraz strzelectwa sportowego. 

W tym czasie „OKS” odnosił sporo sukcesów. Przed wybuchem II 
wojny światowej wygrał nawet 2:0 z „KSZO” w Ostrowcu Świętokrzy-
skim. Podczas wojny sportowcy przeprowadzali normalne treningi. 
Po klęsce III Rzeszy już na wiosnę 1945 r. powstał z byłych piłkarzy 
OKS „Opatowski Klub Sportowy – Strażak”. Prezesem został wówczas 
Jan Królikowski. W końcu roku opiekę nad „OKS” przejął „Opatowski 
Klub Sportowy – Związkowiec” z prezesem Stanisławem Fojtem. W 

1950 r. klub zmienił nazwę na „Opatowski Klub Sportowy – Budow-
lani”, prezesem był wtedy Tadeusz Rzepka. Działacze szukali wyjścia z 
kłopotów finansowych i stad ciągle zmiany w nazwie klubu.

W 1957 r. klub usamodzielnił się i przywrócił swą dawną nazwę 
„OKS”. Prezesem był wtedy Stefan Wróblewski. Sekcja piłkarska już 
wcześniej została zgłoszona do „OZPN” Kielce i prowadziła rozgrywki 
w klasie „C”. W 1957 r. OKS awansował do klasy „B”. Po roku dzięki 
intensywnym treningom drużyna została mistrzem okręgu Staracho-
wickiego i awansowała do klasy „A”. W klasie „A” zespół utrzymał się 
przez 4 lata i zorganizowano wtedy drużynę Juniorów. 

Następne lata były dość zmienne. Nie brakowało kłopotów finanso-
wych, zmian organizacyjnych. W ostatnich latach drużynę prowadził 
z powodzeniem Waldemar  Domagała. Niestety kolejne problemy fi-
nansowe i personalne ciągle zmuszają działaczy do zmiany trenera i 
zawodników. Zmieniają się też władze klubu. 

pasjonaci, społecznicy
Sytuacja finansowa Opatowskiego Klu-

bu Sportowego jest obecnie dość stabilna. 
Jednak posiadane środki nie pozwalają, by 
funkcjonować na wyższym poziomie rozgry-
wek. 

 - Nasza kadencja jest dość krótka  - mówi 
prezes OKS Jarosław Muszyński. – Mimo to 
udało nam się zapewnić finansowanie klubu, 
jak również zatrudnić jeszcze jednego trenera, 
który zajmuje się dziećmi. Stawiamy na rozwój 
grup młodzieżowych. Obecnie uczestniczymy 
w rozgrywkach organizowanych przez Święto-
krzyski Związek Piłki Nożnej w czterech gru-
pach wiekowych. 

Największym wyzwaniem dla nowego 
zarządu było dopięcie budżetu. Dzięki wspar-
ciu przedsiębiorców i osób fizycznych, przede 
wszystkim gminy, burmistrza Andrzeja Cha-
nieckiego, obecne środki pozwalają na dokoń-
czenie sezonu w „A” klasie rozgrywkowej.  – 
Musimy podziękować sponsorom. Nasze apele, 
głównie do opatowskich przedsiębiorców, 
przyniosły efekt. Wierzymy, że w przyszłości 
jeszcze zwiększymy finansowanie klubu tak, 
by zapewnić uczestnictwo w rozgrywkach na 
szczeblu odpowiednim dla rangi klubu z mia-
sta powiatowego. Teraz chcemy uporządkować 
strukturę członkowską, bo mamy spore zamie-
szanie – nie ukrywa wiceprezes OKS Grzegorz 
Gajewski. - Tak naprawdę na dziś nie jesteśmy 
w stanie stwierdzić, kto jest członkiem Stowa-
rzyszenia OKS, a kto nie. Musimy wiedzieć, na 
czym stoimy, by funkcjonować dalej.

- Chcielibyśmy widzieć nasz klub co naj-
mniej o klasę rozgrywkową wyżej, tym bar-
dziej, że we wrześniu gmina przystępuje do 
modernizacji stadionu – mówi Jarosław Mu-
szyński, prezes OKS. - Jesteśmy przekonani, 
że nowy obiekt przyczyni się do zwiększenia 

frekwencji na meczach OKS. Chcemy wytwo-
rzyć „modę” na przychodzenie z rodziną na 
stadion, na oglądanie meczu naszej opatow-
skiej drużyny.  

Nowy zarząd klubu funkcjonuje od marca 
2012 roku. W tym czasie, oprócz zapewnienia 
możliwości dalszego uczestniczenia w rozgryw-
kach drużyn piłkarskich, udało się powołać do 
życia sekcję piłki siatkowej dziewcząt. 

- Od pewnego czasu w Opatowie pojawia-
ły się inicjatywy stworzenia sekcji siatkówki – 
mówi prezes OKS Jarosław Muszyński. Mamy 
na terenie gminy doskonałe warunki do rozwoju 
tej dyscypliny sportu, trzy pełnowymiarowe hale 
przy szkołach, z których można rekrutować za-
wodniczki. Poza tym piłka siatkowa jest obecnie 
modna, co sprawia, że młodzież chętnie się gar-
nie do jej uprawiania. Dzięki staraniom dwóch 
entuzjastów, Pawła Fraszczyka i Grzegorza Sku-
zy, którzy wzięli na siebie ciężar organizacyjny, 
udało się powołać do życia tę sekcję.

- Zainteresowanie tą dyscypliną wśród 
młodych dziewcząt przeszło nasze oczekiwania 
– dodaje wiceprezes OKS Grzegorz Gajew-
ski.  - Na pierwszy trening przyszło ponad 50 
dziewcząt i jesteśmy przekonani, że z tej gru-
py trenerom uda się wyselekcjonować mocną 
drużynę; na pewno znajdziemy tam też kilka 
prawdziwych talentów. W chwili obecnej zaj-
mują nas głównie kwestie organizacyjne. Chce-

my dopiąć wszystko tak, aby w październiku 
dziewczęta mogły przystąpić do rozgrywek 
ligowych.

Członek OKS, prezes PGKiM Stanisław 
Jarosz obiecuje większe niż dotychczas wspar-
cie ze strony kierowanej przez siebie firmy. Za-
mierza sponsorować przede wszystkim nowe 
grupy młodzieżowe. – Ostatnio zakupiliśmy 
ponad 60 sztuk koszulek treningowych dla 
młodych siatkarek. Jak inaczej możemy zago-
spodarować młodzież? – pyta Stanisław Jarosz. 
– Tylko w grupach, w których ta młodzież 
może się dobrze czuć i pożytecznie spędzić czas 
wolny. Szkoda, że wcześniej takie inicjatywy się 
nie pojawiały. 

I dodaje: - Ja sam gram w piłkę nożną tyl-
ko dlatego, że to dla mnie wielka przyjemność. 
Gram z młodzieżą, chociaż jestem dwu- lub 
trzykrotnie starszy. Trzeba się pokazać, poru-
szać. To jest recepta na dobre samopoczucie w 
otoczeniu ludzi, którzy dzisiaj są w OKS. 

Ta pasja sportowa Stanisława Jarosza 
udzieliła się też pracownikom firmy PGKiM, 
którą on kieruje. Mężczyźni  w niej zatrudnieni 
uczestniczą czynnie i regularnie w turniejach 
organizowanych przez OKS przy lidze halo-
wej, na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole 
Szkół nr 2. Spotykają się również, aby pograć w 
piłkę we własnym gronie.

(a)

Opatowski 
Klub Sportowy 
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olimpijczycy, miłośnicy słowa
Kuba Kabza, uczeń Liceum Ogólno-

kształcącego imienia Bartosza Głowackie-
go zdobył szóste miejsce w kraju w 41.O-
limpiadzie Biologicznej, która odbyła się 
w Warszawie. Jego opiekunką była prof. 
Maria Banasińska.  

- Chcę studiować medycynę, wybieram 
się na Uniwersytet Warszawski – mówi Kuba. 
- Marzę, by wyjeżdżać na różne sympozja, 
kształcić się. W klinice nie zamierzam zosta-
wać. Chcę być otwarty na świat.  

Kuba brał udział w olimpiadzie już w 
ubiegłym roku i dotarł do szczebla wojewódz-
kiego. W tym roku został laureatem w Kiel-
cach i reprezentował województwo w elimi-
nacjach centralnych.

Pierwszy etap polegał na przygotowaniu 
pracy badawczej o ukorzenianiu mikrosa-
dzonek wierzby, porzeczki i pelargonii, wpły-
wie hormonów roślinnych na ich rozwój. W 
drugim, okręgowym, musiał odpowiedzieć 
pisemnie na 100 zamkniętych pytań, które 
obejmowały cały materiał.  Trzeci etap central-
ny składał się z dwóch części. Pierwsza obej-
mowała odpowiedzi na 90 pytań, w drugiej 
należało referować wybrane problemy przed 
różnymi komisjami. Ostatecznie Kuba znalazł 
się na szóstym miejscu w kraju. 

Prof. Maria Banasińska, która przygoto-
wywała Kubę do olimpiady, jest dumna z jego 
osiągnięcia. Dotychczas nikt z jej uczniów nie 
zdobył takiego sukcesu. - Najpierw uczniów 
w klasie pierwszej obserwuję i po pierwszym 
teście wiem, kto się wyróżnia – odpowiada na 
pytanie, jak wyłuskuje uczniów do olimpiad. - 
Po udziale w lekcji już widzę ucznia, czy może 
być olimpijczykiem, czy nadaje się, czy nie. 

Z jej wychowanków Kuba osiągnął naj-
większy sukces. W poprzednich latach, w 
2002 i 2003 r.,  wyróżnił się też Paweł Domi-
nik, który został laureatem trzech olimpiad. 
Zajął IX miejsce w biologii, I  – w ochronie 
środowiska, II – w ekologii. Obecnie studiuje 
w USA. Laureatem był też Przemysław Łasto-
wiecki. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
2 i Gimnazjum nr 2 w tym roku mogą 
pochwalić się sporymi sukcesami w 
konkursach organizowanych przez Ku-
ratorium Oświaty w Kielcach.

Największy sukces wśród uczniów 
gimnazjum zdobyła Izabela Swatek,  
uczennica klasy III b, która została lau-
reatką Konkursu Języka Polskiego. Przy-
gotowywała ją Anna Kotkowska. Iza była 
też jedyną reprezentantką powiatu opa-
towskiego na szczeblu wojewódzkim.

Finalistkami konkursu biologicznego 
zostały Marika Partyka i Izabela Wrzołek, 
uczennice klasy III a. Przygotowywał je 

Piotr Oleksiak. Ponadto Marika repre-
zentowała szkołę w II etapie czterech  
konkursów:  matematycznego, fizyczne-
go, geograficznego i biologicznego. 

Chlubą SP, podwójnym finalistą zo-
stał Michał Skrok, uczeń kl. VI b. Do 
konkursu humanistycznego przygotowy-
wały go: Dorota Rogalińska oraz Zdzisła-
wa Bęben, do matematyczno – przyrod-
niczego - Lucyna Wiszowata i Marzena 
Chrabąszcz.

18 i 19 kwietnia odbyły się miejsko-
gminne  i powiatowe eliminacje do XXII 
Ogólnopolskiego Dziecięcego Festiwalu 
Słowa i Małego Konkursu Recytatorskie-
go. 

W miejsko-gminnych eliminacjach 
wzięło udział 32 recytatorów w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: pierwsza - ucznio-
wie z klas I-III oraz drugiej - uczniowie z 
klas IV-VI. Wyróżnienia otrzymali ucznio-
wie z Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 
w Opatowie, w kategorii pierwszej - Ma-
ciej Mizera (opiekun Ewa Jasińska), dru-
giej - Kinga Kaczmarska (opiekun Aneta 
Gibała), Kamil Pawłowski (opiekun Joan-
na Waszczyk). 

Nominacje do kolejnego etapu kon-
kursu, do eliminacji powiatowych również 
otrzymali uczniowie z SZS Nr 1 w Opato-
wie; w kategorii pierwszej - Weronika Ja-
sińska i Aleksandra Jasińska (opiekun Ewa 
Jasińska), w drugiej - Jan Staniek - (opie-
kun  Joanna Waszczyk), Aleksandra Buga-
ła i Anna Surma (opiekun Aneta Gibała).
Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy 
pamiątkowe ufundowane przez Opatow-
ski Ośrodek Kultury.

Do eliminacji powiatowych przystą-
piło 13 recytatorów, którzy reprezento-
wali gminy: Iwaniska, Wojciechowice 
oraz Opatów. Wyróżnienia otrzymali: 
w kategorii pierwszej - Patrycja Lipiec z 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Woj-
ciechowicach (opiekun Małgorzata Stasz-
czak), Krzysztof Zając z Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Iwaniskach (opiekun Sylwia 

Bienięda); w drugiej - Patryk Adamczyk z 
Zespołu Szkół Publicznych w Iwaniskach 
(opiekun Teresa Żurek), Aleksandra Buga-
ła z SZS Nr 1 w Opatowie (opiekun  Aneta 
Gibała). 

Nominacje do eliminacji wojewódz-
kich otrzymali: w kategorii pierwszej - 
Aleksandra Porydzaj z SZS Nr 1 w Opato-
wie (opiekun Ewa Jasińska), Julia Mordon 
z Zespołu Szkół Publicznych w Iwaniskach 
(opiekun Pani Dorota Stasica), w drugiej - 
uczniowie z SZS Nr 1 w Opatowie - Jan 
Staniek (opiekun Joanna Waszczyk) i Anna 
Surma (opiekun Pani Aneta Gibała).

Prezentacje w obydwu konkursach 
oceniała komisja składzie: Ewa Szary – 
przewodnicząca, członkowie - Anna Kot-
kowska i Danuta Szypulska. Jurorzy brali 
pod uwagę: dobór repertuaru do możliwo-
ści wykonawczych uczestnika, interpreta-
cję utworów, kulturę słowa, ogólny wyraz 
artystyczny.

Z pasją i pracą po sukces 

Recytatorzy na medal 

Laureaci 
i finaliści

Kabza ze swoją profesor Marią Banasińską
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Oświata, kultura
Dzieci z SZS nr 1 w Opatowie piszą 

wiersze i zdobywają laury w konkursach o 
zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. 

Jan Staniek, uczeń klasy IV a został laure-
atem X Wojewódzkiego Konkursu Młodych 

Twórców Poezji. Taki sam zaszczytny tytuł 
zdobyła uczennica klasy V b-Kinga Kaczmar-
ska. W tym roku odbyła się już X edycja tego 
turnieju, w którym zmagali się mali poeci z 
całego województwa. Tylko 30 spośród nich 
jury, któremu przewodniczył członek Związ-
ku Literatów Polskich - Zdzisław Antolski, 
przyznało nagrody i wyróżnienia. Uczniowie 
SZS nr 1 oraz nauczycielka przygotowująca 
młodych poetów do konkursu, Aneta Gibała 
odebrali 20 kwietnia pamiątkowe dyplomy 
podczas uroczystości zorganizowanej w Wo-
jewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Z kolei Emilia Rysiak, uczennica klasy 
V,,b" pisze wiersze już od kilku lat. W tym roku 
efekty jej twórczej pracy oceniał znany poeta-
Ernest Bryll, który był jednym z członków 
jury V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyc-
kiego ,,Przecież każdy pisze wiersze...". Emilia 
zdobyła wyróżnienie w kategorii uczniów 
szkół podstawowych. W Warszawie odbierze 
nagrodę za wiersz ,,Wujek". 

Młodzi poeci

Zespół Szkół nr 1
Wymiana z Niemcami 

Od 20 do 27 maja Zespół Szkół nr 1 po 
raz trzeci gościł młodzież z opiekunami z 
Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands w 
ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzie-
ży. ZS Nr 1 współpracuje z CJD z Vaihingen 
nad rzeką Enz od 2009 r. Owocem tej współ-
pracy są cztery szkolne wymiany młodzieży, 
praktyka zawodowa uczniów z ZS nr 1 oraz 
udział nauczycieli z Polski i Niemiec w uro-
czystościach obydwu szkół. W tegorocznym 
projekcie wymiany wzięło udział siedmioro 
uczniów: Magdalena Łucka,  Monika Prze-
włocka, uczennice pierwszej klasy Liceum 
Mundurowego, Michał Izbiński uczeń pierw-
szej klasy Technikum Obsługi Turystycznej, 
Monika Biesiada, Katarzyna Gembalska, 
Sebastian Kołbuc, uczniowie drugiej klasy 
Liceum Mundurowego oraz Michał Sekulski, 
uczeń trzeciej klasy Technikum Mechanicz-
nego. Opiekunami grupy polskiej były: Anna 
Religa, Agnieszka Spała, Marta Firmanty. 
Podczas wymiany polsko- niemiecka mło-
dzież odwiedziła między innymi Podziemia 
Opatowskie, Sandomierz, Park Dinozaurów 
w Bałtowie, Kurozwęki, Góry Świętokrzyskie, 
Muzeum Wsi Kieleckiej, ruiny zamku w Ujeź-
dzie. Wieczorami młodzież uczestniczyła w 
zajęciach sportowych przygotowanych przez 
Roberta Gubernata. 

Spektakl „Nadzieja”
Grupa Małych Form Teatralnych 

„Tu i teraz” pod opieką polonistki Edyty 
Gwoździk z ZS nr 1 przygotowała spek-
takl „Nadzieja” Diany Rozmysłowskiej, 

absolwentki Liceum Profilowanego szkoły. 
Jest to historia dobrej uczennicy, ułożonej, 
ale nieco zagubionej, która nawiązuje kon-
takt z grupą rówieśników i zbacza na drogę 
narkomanii. Spektakl pokazuje zmagania 
młodych ludzi, którzy chcą zerwać z nar-
kotykami. Niezwykle życzliwie do proble-
mów córki nastawieni są rodzice, którzy 
pomagają dziewczynie wyjść z tego stanu. 
W spektaklu grali: Sylwia Dulna, Ewelina 
Skuza, Nela Pater, Olimpia Rusak, Michał 
Kozłowski, Paweł Lis, Ewa Szafrańska. 
Wykorzystano w nim muzykę Zbigniewa 
Preisnera i piosenki z repertuaru Czesła-
wa Niemena i Natalii Kukulskiej, które 
wykonywała Aleksandra Praga. Program 
zaprezentowany 27 marca w Opatowskim 
Ośrodku Kultury odbył się w ramach pro-
jektu „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny 
uczeń”. Natomiast 8 czerwca uczniowie 
z grupy , ”Tu i teraz” zaprezentowali ten 
spektakl na Wojewódzkim Przeglądzie 
Małych Form Teatralnych w kieleckim Te-
atrze Lalki i Aktora Kubuś. 

W okresie wakacji Powiatowa i Miejsko 
– Gminna Biblioteka Publiczna czynna bę-
dzie od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.45 – 16.45.  Czytelnicy będą mogli korzy-
stać z Oddziału dla Dzieci, Wypożyczalni dla 
Dorosłych, Czytelni Ogólnej i Czytelni Inter-
netowej. Osoby chcące poznać i poszerzyć 
umiejętności w korzystaniu z Internetu będą 
mogły korzystać z fachowej pomocy dyżu-
rującego pracownika. Korzystanie z czytelni 
jest bezpłatne.

Oddział dla Dzieci ogłasza wakacyjny 
konkurs pod nazwą „Nie zapomnij o mnie” w 
trzech kategoriach wiekowych: od 0 do 8 lat, 
od 9 do 12 lat, od 13 do 16 lat. Dla najlepszych 
czytelników każdej kategorii przewidziane są 
nagrody książkowe.

Zgodnie ze swoim statutem biblioteka 
zmierza do aktywizacji kulturalnej, eduka-
cyjnej i intelektualnej mieszkańców miasta, 
gminy i powiatu. Organizuje wystawy książek 
poświęcone poszczególnym pisarzom oraz 
wydarzeniom historycznym i literackim. Rok 
2012 został ogłoszony rokiem Janusza Korcza-
ka, księdza Piotra Skargi i Józefa Ignacego Kra-
szewskiego. Biblioteka zorganizowała wystawy  
poświęcone tym postaciom. Czytelnikom 
korzystającym z biblioteki przybliżone zosta-
ły postaci: laureata literackiej Nagrody Nobla, 
szwedzkiego poety Tomasa Gosta Transtrome-
ra oraz zmarłej w lutym polskiej poetki Wisła-
wy Szymborskiej. Wystawa znajduje się w Wy-
pożyczalni dla Dorosłych.

Biblioteka zapoznaje uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych ze swoimi zbiorami i usługami. 
Organizuje pasowanie uczniów klas I szkół podsta-
wowych na czytelników, co każdego roku ma charak-
ter bardzo uroczysty. Młodzi czytelnicy otrzymują 
zakładki do książek, foldery biblioteki oraz słodycze. 
Oddział dla Dzieci ogłasza roczny ranking czytelni-
ków w trzech kategoriach wiekowych. W czasie wa-
kacji dla czytelników w wieku od 0-16 lat ogłaszany 
jest konkurs pod nazwą „Nie zapomnij o mnie”. Naj-
lepsi otrzymują nagrody książkowe. Biblioteka bierze 
czynny udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. 
Organizuje spotkania autorskie. Jej progi przekro-
czyło wielu pisarzy, poetów i dziennikarzy, między 
innymi w październiku 2011 r. odbyło się spotkanie 
z regionalistą, historykiem oraz członkiem PTTK 
Sewerynem A. Wisłockim. W listopadzie biblioteka 
gościła poetę, animatora kultury i regionalistę Ada-
ma Ochwanowskiego. Spotkanie odbyło się w sali 
Oddziału PTTK Opatów, adresowane było do osób 
dorosłych, przeważnie uczestników Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. W maju br. odbyło się spotkanie z 
dziennikarzem i prozaikiem, autorem reportaży, An-
drzejem Nowakiem, który promował swoją najnow-
szą   książkę „Orłowińska ballada”. Biblioteka włączyła 
się w program tej uroczystości 730-lecia nadania praw 
miejskich dla Opatowa i przystąpiła do dwóch projek-
tów: wydania książki „Opatów. Administracja, dzieje, 
mieszkańcy i zabytki” oraz organizacji uroczystego 
wjazdu Księcia Leszka Czarnego i Templariuszy do 
Opatowa.

Biblioteka otwarta
dla wszystkich 



10 OPATÓW nr 2 (2), kwiecień-czerwiec 2012

V edycja „Uczty dla Ducha” poświęcona 
była „Matuli, matuchnie, matusi, mateńce, 
mamie” z okazji święta 26 maja. Nie zapo-
mniano o mamach w Szkole Muzycznej I 
stopnia przy ulicy Klasztornej oraz w Opa-
towskim Ośrodku Kultury.

W tym dniu program w Radiu Opatów 
był pięknym ukłonem skierowanym w stronę 
mam. Wśród ciekawych audycji nie zabrakło 
propozycji uczniów z Liceum Ogólnokształ-
cącego imienia Bartosza Głowackiego. Wier-
sze i listy w słowno–muzycznym programie 
zaprezentowali uczniowie klasy I a: Kinga 
Polit, Patrycja Stępień, Nina Zakrzewska, Ka-
rolina Kozłowska. Trzy piosenki zaśpiewała 
Małgosia Dzienniak z klasy II d. 

W Szkole Muzycznej I stopnia przy ul. 
Klasztornej odbył się specjalny koncert z 
okazji Dnia Matki. Uczniowie zaprezento-
wali utwory fortepianowe i gitarowe znanych 
kompozytorów włoskich, polskich i hiszpań-
skich. Nie zabrakło również kompozycji w 

wykonaniu duetu fortepianowego i zespołu 
gitar klasycznych. Utwory instrumentalne 
przeplatały recytacje wierszy. Na koniec kon-
certu uczniowie wręczyli swoim mamom 
laurki z życzeniami. Koncert przygotowała 
dyrektor szkoły Urszula Staniek.

Z kolei w OOK odbyło się widowisko 
słowno – muzyczne przygotowane wspólnie 
z Samorządowym Zespołem Szkół nr 2. W 
programie artystycznym sześciolatków znala-
zły się piosenki, tańce  - polonez, krakowiak, 
układy – „Smurfy" i „Mossa", przedstawienie  
„Spotkanie z królową bajek". 

Wystąpiły także: Zespół Tańca Nowo-
czesnego „Dobro i Zło" i Klub Tańca Towa-
rzyskiego „Promenada" z OOK w tańcach 
standardowych i latynoamerykańskich, mło-
dzież Zespołu Szkół nr 2 imienia Bartosza 
Głowackiego z recytacją, skeczami, wokaliści i 
zespół „Avart" z SZS nr 2. Opiekę artystyczną 
sprawowali: Joanna Bińczak i Roman Dulny.

Ze wzruszeniem wszyscy oglądali wido-
wisko. Kolejne występy nagradzali gromkimi 
brawami.

Matuli, matuchnie...

Młodzież Liceum Ogólnokształcącego imienia Bartosza 
Głowackiego przygotowała sztukę   „Kopciuch”. Spektakl 
odbył się w ramach innowacji pedagogicznej „Być Artystą”, 
którą opracowała Ewa Cybula przy współudziale Małgorzaty 
Szczepańskiej.

Spektakl powstał na podstawie dramatu współczesnego pi-
sarza Janusza Głowackiego, któremu międzynarodowy rozgłos 
przyniosły utwory: „Polowanie na karaluchy”, „Antygona w No-
wym Jorku”, „Czwarta siostra”.

Akcja „Kopciucha” toczy się w domu poprawczym dla dziew-
cząt, do którego przyjeżdża ekipa telewizyjna, by nakręcić repor-
taż o przygotowanym przez wychowanki przedstawieniu „Kop-
ciuszka”. Reżysera reportażu interesuje nie tyle praca dziewcząt 
nad bajką, co zgoła „niebaśniowe” scenariusze, jakie napisało 
im życie. Współczesny widz odbiera tę sztukę jako opowieść o 
ogromnej mocy mediów, które wchodzą nawet w intymne sfery 
życia ludzkiego. Mówią prawdę i kłamią, a jeśli ktoś chce się im 
sprzeciwić, wtedy go niszczą.

Spektakl cieszył się dużą popularnością i został dwukrotnie 
wystawiony na deskach Opatowskiego Domu Kultury. Ponad-
to młodzież mogła zaprezentować swoje możliwości aktorskie 
w studenckim klubie „Wspak” Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach. Stało się to dzięki zaproszeniu pracownika 
uniwersytetu, dr Ryszarda Stefańskiego. Obecnie spektakl za-
kwalifikował się do etapu finałowego konkursu „Świętokrzyskie 
scyzoryki 2012”

Licealiści z „Kopciuchem”

Koncertowe zakończenie
 roku szkolnego

Dnia 27 czerwca 2012 r. odbył się 
koncert zamykający kolejny rok nauki w 
Szkole Muzycznej I st. im. I.J. Paderew-
skiego w Opatowie przy ulicy Klasztor-
nej. W koncercie wzięli udział uczniowie 
szkoły wykonując repertuar z klasycznej 
muzyki fortepianowej i gitarowej kompo-
zytorów polskich i zagranicznych. Oprócz 
muzyki solowej publiczność wysłuchała   
dwóch duetów fortepianowych, duetu, 
tercetu i kwintetu gitarowego. Uczniowie 
zostali wynagrodzeni gromkimi brawami. 
Po koncercie nastąpił moment wręczenia 
nagród uczniom którzy osiągnęli średnią 
ocen 5,0. Nagrodę otrzymała Julia Ko-
złowska kl. I gitary klasycznej i Aleksan-
dra Karnas kl. III gitary klasycznej. Świa-
dectwo z czerwonym paskiem otrzymały 
również: Julia Sidor i Aleksandra Banach 
kl. V gitary klasycznej. Wszystkim rodzi-
com i uczniom życzymy pogodnych i mi-
łych wakacji. 

występy, spektakle
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W dniu 25 czerwca 2012 roku Andrzej 
Chaniecki burmistrz miasta i gminy Opatów 
oraz Tomasz Staniek przewodniczący Rady 
Miejskiej w Opatowie uhonorowali nagro-
dami najlepszych uczniów i ich nauczycieli.

Uroczystość otworzył występ Patrycji 
Rozmus, uczennicy Samorządowego Zespołu 
Szkół nr 1 w Opatowie, która wykonała pio-
senkę Barbry Streisand pt. „Women in love”. 

O sukcesach młodej solistki wspomina-
no jeszcze przy okazji wręczania wyróżnień 
i nagród. Wytypowani uczniowie otrzymali 
okolicznościowe statuetki, dyplomy i nagrody 
książkowe. Burmistrz Miasta i Gminy Opa-
tów wręczył ponadto dwie nagrody specjalne. 
Pierwszą otrzymał Kacper Skwarliński (SZS 
nr 1 w Opatowie), jako najlepszy uczeń ze 
wszystkich szkół podstawowych Gminy Opa-
tów. Kacper jest  laureatem Wojewódzkiego 
Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego, 
laureatem Wojewódzkiego Konkursu Hu-
manistycznego , jest jednym z dziesięciu po-
dwójnych laureatów konkursów wojewódz-
kich organizowanych przez Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty w Kielcach. Ponadto jest 
laureatem szczebla wojewódzkiego ogólno-
polskiego konkursu historycznego „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego…”. Osiągnął 
bardzo dobry wynik 140 na 150 możliwych 
do uzyskania punktów w Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym „Kangur”. Drugą 
nagrodę specjalną otrzymała uczennica Izabe-
la Swatek ( SZS nr 2 w Opatowie) za zdobycie 
tytułu laureata w Konkursie Języka Polskiego 
dla Uczniów Gimnazjum organizowanego 
przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w 
Kielcach, wysokie wyniki w nauce i wzorowe 
zachowanie. 

Nauczycielom wręczono dyplomy z po-
dziękowaniami a rodzicom listy gratulacyjne 
z życzeniami dalszych sukcesów, ogromnej 
radości i dumy z osiągnięć dzieci.

Lista wyróżnionych uczniów:

Szkoła Podstawowa w Brzeziu
Aleksandra Banach
Krzysztof Głazek
Maciej Ziółkowski

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Kobylanach

Magdalena Religa
Bartłomiej Skiba

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Opatowie
Kacper Skwarliński
Jan Staniek

Kinga Kaczmarska
Patrycja Rozmus
Karolina Suska
Jakub Domagała
Żaneta Buczałowska

Samorządowy Zespół Szkół nr 2 w Opatowie
Michał Skrok
Sylwia Ścibisz
Olga Orzechowska
Jakub Bilski
Izabela Swatek
Marika Partyka
Izabela Wrzołek
Karol Czeczot

Lista wyróżnionych nauczycieli:

Przedszkole Publiczne w Opatowie
Grażyna Hajdukiewicz

Szkoła Podstawowa w Brzeziu
Nina Banach
Ks. Andrzej Jakóbczak
Agnieszka Kalita

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Kobylanach

Halina Kusal
Renata Malik

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Opatowie
Tokarska Danuta
Grabska Wioletta
Partyka Tomasz
Kozub Dorota
Otoliński Adam
Gibała Aneta
Szemraj Magdalena
Karnas Agnieszka
Przygoda Anna

Samorządowy Zespół Szkół nr 2 w Opatowie
Anna Kotkowska
Dorota Rogalińska
Zdzisława Bęben
Lucyna Wiszowaty
Marzena Chrabąszcz
Wojciech Maluszczak

Piotr Oleksiak
Marta Skowron
Grzegorz Maliński
Zdzisław Pacholczak
Grzegorz Skrzypczak

- Taka chwila jak dzisiaj jest dla rodzi-
ców bardzo podniosła i miła – w imieniu 
radnych i rodziców powiedział podczas uro-
czystości przewodniczący Rady Miejskiej 
Tomasz Staniek. - Jeśli ktoś honoruje nasze 
dziecko za sukcesy osiągnięte ciężką pracą, 
na pewno jest to powód do dumy. Efekt wy-
siłku jest widoczny i dostrzeżony. Gratuluję 
rodzicom, bądźmy dumni ze swoich dzieci, 
które wyrastają na elitę naszego miasta, re-
gionu, kraju. 

Tomasz Staniek nie ukrywał, że każdy 
z rodziców boryka się z trudnościami ży-
cia codziennego, dzieli czas między pracę, 
rodzinę, dzieci. Wymaga to wysiłku, kon-
centracji, by niczego nie zaniedbać. - Oczy-
wiście tych sukcesów by nie było, gdyby 
nie nasi nauczyciele, którzy wkładają dużo 
pracy i serca w edukację dzieci – przyznał 
przewodniczący. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki przypo-
mniał myśl Lwa Tołstoja o nauce, która jest 
jak pokarm. Namawiał uczniów, by każdą 
chwilę poświęcali na kontakt z książką. To 
w przyszłości na pewno zaprocentuje. Na-
uka, cechy charakteru, determinacja, upór, 
ciężka praca muszą iść razem. - Jeśli zdobę-
dziemy wiedzę, to później o wiele łatwiej 
funkcjonować w życiu i pokonywać wszyst-
kie bariery, których przecież nie unikniemy 
- podkreślił. 

Andrzej Chaniecki pogratulował 
uczniom, podziękował rodzicom i nauczy-
cielom za trud wychowania, pokonywanie 
barier, również finansowych. Życzył, by w 
przyszłościsukcesy były jak największe. 

Na koniec zaprosił wszystkich do wspól-
nego zdjęcia.

Nagrody 
dla najlepszych 

prymusi
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W latach 1893 – 1895, jak wynika z 
zachowanych w Archiwum Sandomierskim 
ksiąg notarialnych, pracował jako notariusz 
w Staszowie, następnie w 1895 r. przybył do 
Opatowa. Jego pierwsza żona Maria Kossyl 
z Nawrockich zmarła w Warszawie pozosta-
wiając mu 2 synów Włodzimierza i Bogda-
na, późniejszego dyrektora Biblioteki Na-
rodowej. 14 października 1906 r. ożenił się 
z Marią Heleną Reklewską z miejscowości 
Truskolasy. Obydwoje zamieszkali na stałe 
w Opatowie. Tutaj też przyszło na świat ich 
troje dzieci: Maria, Zofia i Tadeusz.

 Profesor gimnazjum opatowskiego, 
Stefan Kotarski tak opisywał tamte lata: 
„To, co w Opatowie przybyło w ciągu XIX 
czy na początku XX stulecia, jest wyłączną 
zasługą miejscowych obywateli ”.

Mózgiem wszystkich sukcesów i osią-
gnięć był skromny rejent opatowski Sewe-
ryn Horodyski. W niedzielę 11 listopada 
1899 r. w Kolegiacie Opatowskiej ogło-
szono z ambony zaciąg ochotników do 
Straży Ogniowej Miasta Opatowa. Stolik 
werbunkowy ustawiono przy ulicy Bro-
warnej. Tego dnia do jednostki przystąpiło 
80 mieszkańców miasta, w tym 8 Żydów. 
W pierwszym zarządzie zasiedli: Seweryn 
Horodyski prezes zarządu jednostki, Za-
chariasz Gano naczelnik, Antoni Sołtys 
Jaworski kasjer, dr Henryk Duchateau se-
kretarz, Przybysław Adamski komendant 
oraz członkowie zarządu Lejzor Zajfman, 
Kazimierz Judycki, Ignacy Świestowski. W 
1902 r. ze składek społecznych oraz oso-
bistych funduszy prezesa Horodyskiego 
powstaje orkiestra strażacka, która posiada 
24 instrumenty. Pierwszym kapelmistrzem 
został Piotr Żółciak, który okazał się bar-
dzo zdolnym muzykiem i kompozytorem.

 W grudniu 1901 r., obywatele miasta 
Opatowa postanowili założyć Kasę Po-
życzkowo – Oszczędnościową, by poma-
gać mieszkańcom wsi. Zebranie założy-
cielskie Kasy Spółdzielczej odbyło się 26 
sierpnia 1902 r. Ta data rozpoczyna także 
działalność kasy, której nadano nazwę 
Opatowskie Towarzystwo Oszczędnościo-
wo – Pożyczkowe. W intencji pomyślnego 
rozwoju Towarzystwa zamówiono na 23 
października 1902 r. Mszę Świętą w Kole-
giacie Opatowskiej. Inicjatorem i mózgiem 

tych działań okazał się znowu Seweryn 
Horodyski, a obok niego Wacław Gano i 
Adam Musielski. Ostatecznie Towarzy-
stwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe za-
rejestrowano w Urzędzie Gubernialnym w 
Radomiu 11 lutego 1903 r. Obecnie jego 
kontynuatorem jest Bank Spółdzielczy 
przy ulicy Szerokiej.

 W połowie 1906 r. z inicjatywy i dzię-
ki organizatorskiemu działaniu niewiel-
kiej grupy światłych i aktywnych przed-
stawicieli miejscowego społeczeństwa, 
której główną osobistością był Seweryn 
Horodyski, przystąpiono do zorganizo-
wania Spółdzielni Spożywców „Społem”. 
Nasz rejent został też pierwszym prezesem 
stowarzyszenia spożywczego i pełnił tę 
funkcję przez 10 lat do czasu wyjazdu do 
Radomia.

  Z powodu braku dokumentacji 
trudno precyzyjnie wskazać inicjatora i 
ojca chrzestnego spółki mleczarskiej i mle-
czarni udziałowej w Opatowie. Należy jed-
nak przypuszczać, że w grupie organizato-
rów byli: Seweryn Horodyski, notariusz 
Stanisław Rawita Gano oraz Przybysław 
Adamski.

Następnym chlubnym polem działania 
rejenta jest Macierz Szkolna, której celem 
„było szerzenie oświaty wśród mas najszer-
szych, bo ciemnota to źródło wszelkiego 
złego”. Horodyskiemu powierzono funkcję 
sekretarza Zarządu Koła Opatowskiego. 
W dobie kształtowania się państwowości 
polskiej ludzie wykształceni wykonywali 
najtrudniejsze zadania. Seweryna Horody-
skiego powołano do pracy w Sądzie Okrę-
gowym w Radomiu, gdzie przebywał w 
latach 1917 – 1920.

Potem rejent zamieszkał w Sandomie-
rzu przy ulicy Żeromskiego i pracował 
jako notariusz do 1933 r. Przez cały czas 
utrzymywał ścisłe kontakty z mieszkańca-
mi swego ukochanego Opatowa i często tu 
przyjeżdżał. Również miasto o nim pamię-
tało. W 1924 r. otrzymał honorowe oby-
watelstwo Opatowa. Na wniosek Zarządu 
Opatowskiej Straży Pożarnej, decyzją Za-
rządu Głównego przyznano mu w 1927 
roku Złoty Medal Zasługi. Następnie w 
1929 r. decyzją papieża Piusa XI otrzymał 
z rąk księdza biskupa ordynariusza wyso-

kie odznaczenie kościelne Order Grzego-
rza Wielkiego za wierną służbę Kościołowi 
Katolickiemu. Odznaczenie jest pieczoło-
wicie przechowywane przez wnuczkę Ma-
rię Polanowską – Baliszewską.

Seweryn Horodyski zmarł w 1933 r., 
zgodnie z jego ostatnią wolą pochowano 
go w ukochanym Opatowie obok pierw-
szej żony. Na długo pozostały w pamięci 
mieszkańców miasta jego piękne prze-
mowy podczas wizytacji biskupów san-
domierskich, uroczystości państwowych 
oraz patriotycznych. Mało znaną kartą w 
życiorysie pana Seweryna jest twórczość 
poetycka, zabieganie o nowości kinowe 
dla mieszkańców miasteczka, opisywanie 
codziennych zdarzeń.

 Niestety czas zaciera pamięć, otocze-
nie grobowca było stale dewastowane. 
Dzięki Towarzystwu Przyjaciół Ziemi 
Opatowskiej w ubiegłym roku odnowiono 
elementy metalowe nagrobka, w bieżącym 
– uporządkowano ogrodzenie.

Obecnie wnuki i prawnuki Horodyskie-
go mieszkają w Sandomierzu, Warszawie i 
poza granicami Polski. Również oni wsparli 
swoimi pieniędzmi inicjatywę odnowienia 
nagrobka Seweryna Horodyskiego.

Zarząd Główny Związku Straży Po-
żarnych Rzeczpospolitej Polskiej przyznał 
Sewerynowi Horodyskiemu członkowi ho-
norowemu Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Opatowie Złoty Medal Zasługi 25 VI 1927 
roku. Wnioskodawcą był zarząd OSP w 
Opatowie.

Andrzej Żychowski

Seweryn Horodyski

Jedną z najwybitniejszych postaci przełomu XIX i XX w. w naszym mieście był 
rejent SEWERYN Kacper Melchior Baltazar HORODYSKI, syn Adama i Karoliny z Ker-
menów. Urodził się w 1867 r. w Radomiu, gdzie też pobierał pierwsze nauki.

SEWERYN HORODYSKI, 
honorowy obywatel Opatowa

Wybitni mieszkańcy
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Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 
zorganizowano w Opatowie. Gospoda-
rzem uroczystości, które odbyły się w 
tym roku w Rynku, był burmistrz Andrzej 
Chaniecki. 

Burmistrz powitał wszystkich gości w 
mieście, które w tym roku obchodzi jubile-
usz 730-lecia. – Opatów przechodził wspa-
niałe okresy świetności, ale także doznawał 
tragedii takich, jak najazdy, epidemie, poża-
ry – powiedział. -  W tej najnowszej historii 
także poddawani jesteśmy różnego rodzaju 
reformom, które nie zawsze wzmacniają 
naszą pozycję. Wolałbym, byśmy świętowa-
li za rok, może za dwa, bo za kilka miesięcy 
będziemy rozpoczynać kilka projektów in-
westycyjnych. I będziemy mieli czym się po-
chwalić w następnych latach.

Andrzej Chaniecki życzył strażakom 
zawodowym i ochotnikom satysfakcji z peł-
nionej służby, bezpieczeństwa, wdzięczności 
na co dzień. Podziękował świętokrzyskiemu 
komendantowi wojewódzkiemu PSP, nad-
brygadierowi Zbigniewowi Muszczakowi za 
organizację święta w Opatowie.

Uroczystości w Opatowie miały szcze-
gólną rangę, gdyż w tym roku przypada jubi-
leusz 20-lecia powołania Państwowej Straży 
Pożarnej, zawodowej formacji przeznaczonej 
do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi 
i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Kilkudziesięciu strażakom przyznano 
awanse na wyższy stopień oficerski. Wielu 
otrzymało odznaczenia. Wręczali je: wo-
jewoda Bożentyna Pałka-Koruba, poseł 
na Sejm, prezes Wojewódzkiego Zarządu 
OSP Mirosław Pawlak, wiceminister obro-

Strażackie święto

Jednostki 
z całego województwa 

ny narodowej Beata Oczkowicz, marszałek 
Adam Jarubas, świętokrzyski komendant 
wojewódzki PSP, nadbrygadier Zbigniew 
Muszczak. Biskup Diecezji Sandomierskiej, 
ksiądz Krzysztof Nitkiewicz poświęcił nowe 
samochody i wozy bojowe.

fot. J.Czub



14 OPATÓW nr 2 (2), kwiecień-czerwiec 2012

Ksiądz prałat dr Michał Spociński: Jesz-
cze nie przebrzmiały wydarzenia związane z 
800-leciem Kapituły Kolegiackiej w Opatowie, 
które świętowaliśmy sześć lat temu. Dzisiaj ko-
lejny wielki jubileusz, 730-lecie nadania praw 
naszemu miastu. Te dwa wydarzenia są bar-
dzo związane. Dzięki kolegiacie Opatów zy-
skał bardzo wiele, zwłaszcza w początkowym 
okresie. Biskupi lubuscy przybyli do Opatowa, 
by prowadzić działalność misyjną na Wschód. 
To, co się tutaj działo, należy do wielkiej historii 
ojczyzny i Opatowa. To prawie 300 lat obrad 
sejmików szlachty sandomierskiej, właśnie w 
kolegiacie, to początki naszego parlamentary-
zmu. Tutaj są zapisane wspaniałe wydarzenia 
związane z naszą ojczyzną. Na nas dziś spoczy-
wa wielka odpowiedzialność, by to dziedzictwo 
przekazać następnym pokoleniom. 

Feliks Kiryk, wiceprezes Polskiego To-
warzystwa Historycznego:  Usłyszeliśmy treść 
dokumentu z 1282 r. wystawionego przez księ-

cia Leszka Czarnego. O czym on świadczy? Na 
pewno miasto Opatów prawa miejskie, według 
wzoru prawa niemieckiego, otrzymało. Faktycz-
nie narodziny miasta były jednak wcześniejsze. 
Nasuwa się pytanie: o ile? Nie możemy dać 
trafnej odpowiedzi, pewnej. Zwracam uwagę 
na fakt, że zajmujemy się wiekiem XIII, tym 
okresem rozwoju miast w Polsce i w Małopolsce, 
który był kolejny, nie pierwotny, nie od początku 
następujący.  Opatów miał za sobą długi okres 
istnienia. Przeżywał kilka okresów swoich dzie-
jów, zanim stał się miastem prawa niemieckie-
go. 

Jeśli Opatów prawa miejskie otrzymał 
przed 1282 r., to słusznie rok ten jest czczony 
jako pierwsza wiadomość o mieście Opatowie 
na prawie niemieckim. Nie o osadzie Opatów, 
tylko o mieście, o mieście ze swoim samorządem. 
I dzięki tym źródłom, które powstały na gruncie 
biskupstwa lubuskiego, mamy opisy z czasów bi-
skupa Stefana 1317-1345, które przedstawiają 
włości Opatowa. Znał je Jan Długosz. W 1405 

r. inwentarz tych posiadłości powtórzono. Opa-
tów przedstawia się w nich fantastycznie. Mało, 
że to miasto kramów,  rozwiniętego rzemiosła, 
to jeszcze wielkich targów o wymiarze między-
narodowym. 

Dr Hanna Węgrzynek, Żydowski Instytut 
Historyczny:  O Żydach opatowskich powstało 
sporo prac. Nie wszyscy jednak wiedzą, że Opa-
tów w drugiej połowie XVIII w.  liczył około 3 
tys. mieszkańców. Żydzi stanowili w nim ponad 
60 proc. W 1764 r. było to przynajmniej 1800 
osób, w 1788 r.  – już około 2 tys. To była gmina 
dość znacząca, nie tylko dlatego, że duża. Od-
grywała ważną rolę w kraju. Żydzi byli dość 
aktywni. Jako rzemieślnicy, kupcy docierali do 
odległych ośrodków, podróżowali do Warsza-
wy, Gdańska, Wrocławia, pojawiali się także w 
Amsterdamie.

Dr Radosław Kubicki, Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach: Zarządzanie 
miastem w tamtym czasie należy potraktować 
jak kierowanie firmą, która powinna zarabiać. 
Nie może tu być złudzeń. Tak traktował miasto 
Krzysztof Szydłowiecki. Tu ufundował wodo-
ciągi, kanalizacje, opasał miasto murem. Jaki 
miał w tym interes? To przecież nie była jego re-
zydencja, gdyż mieszkał w pobliskim Ćmielowie. 
Biorąc pod uwagę rangę Opatowa chciał miasto 
upiększyć, zresztą tak samo jak Ćmielów. I stąd 
wszystkie inwestycje Krzysztofa, jego następców, 
szczególnie w XVIII w., Karola Sanguszki, An-
toniego Lubomirskiego. Podchodzili do dóbr jak 
do przedsięwzięcia, które musi przynieść zyski. 
Chcieli, by ich dobra wyglądały dobrze i godnie 
reprezentowały właściciela. Pierwszym preze-
sem dóbr opatowskich był jego właściciel. 

Poseł na Sejm RP Mirosław Pawlak: 

Nasza wielka historia 
(wypowiedzi, komentarze)

Wielki jubileusz
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Przyjechałem z Jędrzejowa, który jest 11 lat 
starszy od Opatowa. Ziemię opatowską z Ję-
drzejowem łączy postać błogosławionego Win-
centego Kadłubka, który po tym, jak przestał 
być biskupem krakowskim, przybył do Jędrzejo-
wa, do klasztoru cystersów. A związek jest taki, 
że mistrz Wincenty urodził się w Kargowie, 
niedaleko stąd, koło Włostowa. 

Poseł na Sejm RP Jarosław Rusiecki: 
Jubileusz uświadamia nam, że Rzeczpospolita 
to wielkie dzieło, wielkie bogactwo, które jest za-
korzenione w tradycji i kulturze chrześcijańskiej. 
Nasze dziedzictwo, tutaj w Opatowie, sugestyw-
nie widać, gdy wpatrujemy  się w piastowską 
kolegiatę pamiętającą czasy templariuszy czy w 
klasztor ojców bernardynów, wspaniały Rynek, 
budynek Urzędu Miasta i Gminy. Mamy wspa-
niałą historię i musimy z niej czerpać żyjąc we 
współczesnej Polsce, szanować i przenosić ją do 
przyszłych pokoleń. 

Członek Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego, były starosta powiatu opatow-
skiego, Kazimierz Kotowski: 730 lat to olbrzy-
mi przedział czasu. To cały splot najróżniejszych 
uwarunkowań, które złożyły się na historię 
naszego regionu. Wymieniamy rok 1282, ale 
przecież Opatów znacznie wcześniej był znany 

jako ośrodek handlowy, 
komunikacyjny, jesz-
cze przed przyjęciem 
chrześcijaństwa w 966 r. 
Świetność miasta przy-
padła na czasy rozbicia 
dzielnicowego i kancle-
rza Szydłowieckiego. W 
tym rejonie powstawały 
olbrzymie budowle, któ-
re świadczyły o potędze 
tych ziem. Wspaniałą 
kartę zapisały te ziemie 
podczas powstania stycz-
niowego, a także I wojny 
światowej, gdy legioniści 
Piłsudskiego toczyli tu 
zacięte walki. Zbudo-
wana linia kolejowa, 
która omijała Opatów, 
trochę przyhamowała 
rozwój miasta. Teraz 
znowu jednak ośrodek 
stoi przed swoją szansą.  
Walorem jest wspania-
ła historia. Pamiętamy 
o tym my współcześni i 
staramy się promować 
nasze dziedzictwo.
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Jarmark z tradycją 
Symbolicznym przekazaniem kluczy 

do bram miasta przez burmistrza Andrze-
ja Chanieckiego  delegacji Cechu Rze-
miosł Różnych rozpoczął się w niedzielę, 
5 czerwca, Jarmark Opatowski. Nie bra-
kowało koncertów, pokazów, konkursów, 
zabaw. Sporą publiczność zgromadził 
koncert zespołu „Brathanki”.  

 – W najlepszym okresie historycz-
nym miasto Opatów i okoliczne wsie rze-
miosłem oraz handlem  stały – powiedział 
burmistrz Andrzej Chaniecki podczas 
uroczystego  przekazania kluczy. – Dzisiaj 
mam przyjemność przekazać wam sym-
boliczne klucze do bram miasta, abyście 
dalej dla pożytku włościan funkcjonowali. 
Wam, którzy reprezentujecie kupców, usłu-
godawców, rzemieślników i wszystkie inne 
zawody, przysparzacie nam korzyści. Życzę 
powodzenia.

- Wielki to zaszczyt dla nas, rzemieśl-
ników i przedsiębiorców otrzymać od bur-
mistrza klucze do bram naszego miasta 
– odpowiedzieli przedstawiciele cechu. - 
Obiecujemy władzę w dniu dzisiejszym god-
nie sprawować. Do pracy ostro się weźmiemy, 
radę zacną miasta na wakacje wyślemy, wiele 
uchwał podejmiemy, a tańcom, hulankom i 
swawoli nie będzie końca.

Wcześniej burmistrz Andrzej Chaniecki 
przypomniał piękne tradycje średniowiecz-
ne, czasy nowożytne, kiedy Opatów bogacił 
się i rozwijał wykorzystując położenie geo-
graficzne na dawnych szlakach handlowych 
prowadzących ze Śląska na Ruś, od Morza 
Czarnego przez Wyżynę   Podolską, Sando-
mierz, w kierunku Krakowa, a dalej Wro-
cławia, Poznania, a także na Prusy. To było 
wielkie miasto Opatów, bardzo ludne. – W 

roku jubileuszu 730-lecia nabycia praw miej-
skich przywołujemy najświetniejsze okresy, 
by miasto i gminę prowadzić w kierunku 
rozwoju - powiedział. 

Burmistrz powitał wicestarostę Gustawa 
Saramańskiego, komendanta PSP Grzegorza 
Szewczyka, powiatowego lekarza weterynarii 
Bogusława Mąkę, prof. Franciszka Żmudziń-
skiego z Państwowego Instytutu Weteryna-
ryjnego w Puławach, delegację zaprzyjaźnio-
nego miasta Modry Kamień ze Słowacji na 
czele z burmistrzem Aladarem Bariakiem. 

Sporymi oklaskami nagradzano poka-
zy zaprzęgów, bryczek, koni, które odbyły 
się w Rynku. Następnie wszyscy przeszli do 
amfiteatru Opatowskiego Ośrodka Kultury. 
Z koncertem wystąpiła najpierw miejscowa 
orkiestra dęta prowadzona przez kapelmi-
strza Piotra Podleśkę, następnie strażacka 
orkiestra dęta z Kunowa, którą kieruje kapel-
mistrz Jerzy Kłonica. 

Na scenie amfiteatru nie było końca wy-
stępom grup folklorystycznych. Ze świetnym 
programem wystąpiły grupy z gminy Oża-
rów: Zespół Śpiewaczy Ożarowiacy, Kapela 
Powiśloki, Kapela Ożarowiacy, Regina Ku-
sal. Dalej prezentowali się: Kapela Ludowa 
Ziemi Opatowskiej, Kapela Sami Swoi z Bo-
gorii, Stańczanie z Iwanisk, Zespół Strefień 
z Jurkowic, Borianki z Borii, Stocaneczka ze 
Stoków Dużych, Kapela Estradowa Ziemi 
Staszowskiej, Zespół Pieśni i Tańca Racła-
wice, Kabaret Czwarta Fala. Na zakończenie 
wystąpił nagradzany olbrzymimi oklaskami 
zespół Brathanki.

Nie brakowało kiermaszy, konkursów, 
dzieci chętnie przebywały w wesołym mia-
steczku. Sporym powodzeniem cieszyły się 
przejazdy bryczkami. 

foto. D.Kordos
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Gojców 
Mieszkańcy przodują w wielu inwe-

stycjach, pomysłach, projektach. Zawsze 
jako pierwsi realizują ważne inwestycje, 
gazyfikację, telefonizację. Przed pięciu 
laty przeprowadzili w remizie remont 
świetlicy, zamontowali kominek. Nie-
dawno poświęcili figurę św. Floriana. 

– Wzorują się na nas inne miejscowo-
ści – nie ukrywa sołtys Wiesław Suska. – 
Teraz chcemy zagospodarować teren wo-
kół stawów.  Mógłby powstać plac zabaw 
dla dzieci.  

To miejscowość, gdzie ludzie trud-
nią się głównie rolnictwem. Jest kilku 
młodych rolników, którzy specjalizują w 
hodowli, uprawie zbóż. Stosują najnowo-
cześniejszą agrotechnikę, mają niezbędne 
maszyny. Są też tu firmy, które sprzedają i 
remontują ciągniki, sprzęt rolniczy. Miej-
scowość liczy około 260 mieszkańców, 
ma 74 domy. Wiele jest opuszczonych, w 
wielu mieszkają osoby starsze, samotne. 

Jurkowice 
Fenomenem jest działający prawie od 

trzydziestu lat zespół obrzędowy Strefień, 
który występował na wielu scenach w kra-
ju. Tańczą w nim i śpiewają już cztery 
pokolenia. - Mama była, teraz ja, i moje 
córeczki – mówi sołtys Irena Borzęcka. 

Współzałożycielka zespołu Barbara 
Kargul zafascynowana jest miejscowo-
ścią i jej wspaniałą historią. Przypomina, 
że już w połowie XV w. było tu 7 łanów 
kmiecych i tyluż kmieci. Jurkowice nale-
żały do grona 16 wsi, które wraz z Opato-

wem biskupi lubuscy otrzymali w XIII w. 
od Henryka Brodatego. Wymienione są 
w przywileju Władysława Łokietka wyda-
nym 25 maja 1328 r. To najstarsza udoku-
mentowana tradycja.

Najwięcej jest mieszkańców w wieku 
40, 50 i więcej lat. Utrzymują się głów-
nie z pracy na roli. Nie mają dużych 
gospodarstw, głównie 8-15 hektarowe. 
Występuje tu ziemia pszenno-buraczana, 
przeważnie II klasy, miejscami III. Mło-
dzi szukają zatrudnienia w różnych fir-
mach, bo trudno wyżyć tylko z pracy na 
roli. Jeszcze niedawno było 58 numerów, 
obecnie 45. Trochę jest pustostanów.  

    
Nikisiałka Mała 
Miejscowość społeczników. Ludzie 

chętnie angażują się w różne przedsię-
wzięcia, dbają o swoje otoczenie. Wyko-
nali w czynie społecznym boisko sporto-
we, świetlicę. 

Świetlica powstała w budynku byłego 
sklepu już przed sześciu laty. – Ostatnio 
zamontowaliśmy w niej prawdziwy komi-

nek - szczyci się sołtys Nikisiałki Małej 
Lucjan Pawlik.

 Większość mieszkańców żyje z rol-
nictwa. Średnia gospodarstwa wynosi 
około 10 ha. Rolnicy zajmują się głów-
nie uprawą zbóż, buraków cukrowych. 
Trzech prowadzi hodowlę. Dużo domów 
stoi pustych, spośród 50 zagród kilka jest 
niezamieszkałych. Ludzie się starzeją, 
Miejscowość liczy około 90 osób, młodzi 
wyjeżdżają.    

Podole
Miejscowość jest bardzo ładnie, ma-

lowniczo położona. - To naprawdę super-
wioska – zachwala sołtys Andrzej Cielec-
ki. -  W jednym miejscu mamy wszystko, 
są góry, skałki, dawne kamieniołomy, jest 
woda, stawy. Przede wszystkim góruje 
nad miejscowością piękny kościół św. 
Idziego. Posiada obmurowanie, wieżycz-
ki, pełnił funkcję obronną. Wcześniej był 
drewniany. Pochodzi prawdopodobnie z 
X-XII w., z tego samego okresu, co Kole-
giata Opatowska.  

Obecnie miejscowość posiada nie-
zbędne media, wodę, energię elektryczną, 
gaz. Potrzebny jest jedynie remont drogi 
powiatowej, przydałyby się też drogi do-
jazdowe do pól. Świetnie radzi sobie dzia-
łające tu gospodarstwo agroturystyczne. 
W niektóre weekendy wszystkie pokoje są 
zajęte. Przyjeżdżają ludzie ze Śląska, War-
szawy. Gdy raz się pojawią, chcą spędzać 
tu każdy wolny czas.       

Obecnie mieszka tu około 120 osób. 
Do wyboru sołtysa zameldowanych było 
160, większość jest w terenie. Gospodar-
stwa są wielkie, około 20-hektarowe, zie-
mia wysokiej klasy, uprawy typowo rol-
nicze, pszenica, buraki, rzepak, jęczmień, 
kukurydza. Jest 2-3 rolników, którzy mają 
większe areały. Sporo jest rencistów, eme-
rytów.  

nasza gmina

Sołectwa
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oświata
Od kwietnia do czerwca Szkoła Pod-

stawowa w Brzeziu realizowała projekt 
„Lepszy start w przyszłość”, który był  
współfinansowany przez Europejski 
Fundusz Społeczny. Była także organi-
zatorem cyklu zajęć „Krajobrazy Pol-
ski”. Miały one charakter wyjazdów 
edukacyjnych. 

Podczas wycieczki na Roztocze 9 maja 
uczniowie stali się prawdziwymi badacza-
mi przyrody, obserwowali ptaki, mierzyli  
wysokość drzew, dokonywali pomiarów 
wilgotności i oświetlenia w lesie. Z ko-

lei 21 do 24 maja  zwiedzili: Malbork, 
Gdańsk, Gdynię, Sopot, Hel i Toruń. Ob-
serwowali nadmorską przyrodę. Wizyta 
w Oceanarium pozwoliła im poznać ta-
jemnice życia nie tylko w Bałtyku, ale i w 

innych, bardziej egzotycznych morzach, 
oceanach. Wyjazd był też znakomitą lek-
cją historii. Uczniowie uczestniczyli w 
warsztatach na Westerplatte, odwiedzili 
Stocznię Gdańską, zwiedzili okręt wojen-
ny Błyskawica. W programie jest jeszcze 
wyjazd na Beskid Śląski. Uczniowie znaj-
dą się w wytwórni filmów animowanych 
w Bielsku-Białej, gdzie uczestniczyć będą 
w warsztatach.

Projekty 
z Brzezia

W Urzędzie Miasta i Gminy w Opa-
towie odbył się Gminny Turniej Wiedzy 
Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Po-
żarom”. 

W kategorii szkół podstawowych 
pierwsze miejsce zajął Daniel Pawełczak  
ze Szkoły Podstawowej nr 2, drugie - Ma-
ciej Oskaldowicz z SP nr 1, trzecie - Bar-
tłomiej Skiba ze SP w Kobylanach. W 
kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze 
miejsce zajął Tomasz Czerwik z Publicz-
nego Gimnazjum nr 1, drugie - Mateusz 
Małasiński z PG nr 2 , trzecie - Mariusz 
Michalski z PG nr 1. W kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych pierwszy był Łu-
kasz Czajka, drugi - Mateusz Komenda, 
trzeci - Marcin Śpiewak, wszyscy z Ze-
społu Szkół nr 2 w Opatowie.

Nad prawidłowym przebiegiem tur-
nieju czuwał kapitan Krzysztof  Denkow-
ski z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Opatowie, wiceprezes 
Miejsko - Gminnego Zarządu OSP RP 

w Opatowie, Józef Kędziora  oraz kie-
rownik Referatu Spraw Obywatelskich 
w Urzędu Miasta i Gminy, Barbara Kło-
sińska.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i na-
grody rzeczowe ufundowane przez bur-

mistrza Opatowa Andrzeja Chanieckie-
go. Pozostałym uczestnikom dyplomy i 
nagrody pocieszenia. wręczali: zastępca 
burmistrza Miasta Krzysztof Wróblew-
ski  i Józef Kędziora.  

MłODZIEż 
ZAPOBIEgA POżAROM

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
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kapele
 3 maja już po raz piętnasty odbyły 

się w Opatowie Prezentacje Zespołów 
Weselnych. Na mieszkańców miasta 
i okolic czekało wiele atrakcji przygo-
towanych przez Opatowski Ośrodek 
Kultury. 

Na scenie amfiteatru prezentowały 
się zespoły weselne. Najpierw wystąpiły 
dwie kapele: pierwsza, „Kapela Ludowa 
Ziemi Opatowskiej”, która działa przy 
OOK w składzie -  Stanisław Dec i Stani-
sław Witkowski, druga, „Świętokrzyska 
Kapela Ludowa Nowa Słupia”. Następnie 
publiczność podziwiała występy zespo-
łów: „Echo” z Nowej Słupi, „Millenium” 
z Opatowa, „Szarotka” z Bodzechowa, 
„Markens” z Klimontowa, „Tęcza Live” 
z Ostrowca Św., „Prestige” z Jagnina, 
„Poison” z Jagnina, „Impuls” z Sadłowic 
oraz „Green” z Kielc. 

Każdy z zespołów otrzymał od dyrek-
tora OOK Andrzeja Klimonta pamiąt-
kowy album i dyplom. W przerwach 
między występami na scenie odbywały 
się konkursy z nagrodami dla publicz-

ności. Wokół domu 
kultury znajdowały 
się stoiska z biżute-
rią, obwarzankami, 
watą cukrową oraz 
rękodziełem arty-
stycznym. Atrakcją 
dla pań były zabiegi 
kosmetyczne, możli-
wość kupna kosme-
tyków znanych firm. 
Nie zabrakło też 
atrakcji dla dzieci. 
Były balony z helem, 
przejażdżki kucy-
kiem po parku, dmu-
chaniec oraz wesołe 
miasteczko. 

PRZEgLĄD ZESPOłÓW 
WESELNYCH

Klaudiusz Masternak, uczeń Szkoły 
Podstawowej w Kobylanach został lau-
reatem wojewódzkich eliminacji XIV 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycz-
nego dla dzieci i młodzieży pod hasłem 
„20 lat Państwowej Straży Pożarnej - 
jak nas widzą, tak nas malują".

Praca sześcioletniego Klaudiusza 
została wysoko oceniona przez komisję 
konkursową. Uczeń bardzo starannie i 
realistycznie zilustrował, widzianą ocza-
mi wyobraźni, akcję strażaków podczas 
gaszenia pożaru z użyciem wozu bojo-
wego i  helikoptera. Jego rysunek po-
wstał pod kierunkiem wychowawczyni 
Anny Szczepańskiej.

Podczas uroczystego finału w Świę-
tokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim 
najlepsze prace zostały wyeksponowa-
ne i nagrodzone. Nagrody zwycięzcom 
etapu wojewódzkiego wręczyła 11 maja 
wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Nad organizacją i prawidłowym 
przebiegiem konkursu czuwali: Woje-
woda Świętokrzyski, Wydział Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 
Świętokrzyski Komendant Wojewódzki 
PSP, Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Klaudiusz malował 
StRAżAKÓW 

konkurs plastyczny
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81 uczniów  klas IV i V  Samorządo-
wego Zespołu Szkół Nr 1 wzięło udział w 
projekcie „Zrozumieć świat…”. To drugi 
już szkolny festiwal, który jest wstępem 
do wojewódzkich eliminacji.  

Uczniowie klas IV skupili się na prezen-
tacji właściwości fizycznych i chemicznych 
wody oraz światła z wykorzystaniem kom-
puterów  i interfejsów badawczych Cobra 
4. Uczniowie klas V prezentowali się jako 
„Mali badacze przyrody”, pokazywali wła-
snoręcznie wykonane  modele komórek, 
proces fotosyntezy czy obsługę nowocze-
snych mikroskopów. Grupa „Dobre rady 
na odpady” zaprezentowała nowoczesny 
recykling. Kolejne grupy przeprowadziły 
ciekawe doświadczenia fizyczne i chemicz-
ne z jajkami oraz zaprezentowały wykorzy-
stanie origiami w matematyce. - Uczniowie 
prezentowali wybrane przez siebie projekty 
techniczne, matematyczne i przyrodnicze, 
które wykonywali w trakcie roku szkolnego 
– mówi zastępca dyrektora szkoły, Robert 
Wójcik. - To sposób na rozwijanie umiejęt-
ności korzystania z różnych źródeł informa-
cji i ich publicznej prezentacji.

Z SZS Nr 1 zakwalifikowały się do festi-
walu dwa 5-osobowe zespoły uczniów – po 
jednym z klas IV i V.  - Jestem zadowolona 
z postępów uczniów  - powiedziała obec-
na na prezentacjach Marta Dobrowolska 
– Wesołowska, świętokrzyski koordynator 
projektu.  - Od festiwalu sprzed roku widać 
postęp. Dzieci są bardziej twórcze, zaanga-
żowane i coraz bardziej naukowo podcho-
dzą do swoich prezentacji. Wykorzystują 
zakupiony dla nich sprzęt, w tym interfejsy 
Cobra 4.  

Prezentacje nie osiągnęłyby tak wyso-
kiego poziomu bez zaangażowania pracu-
jących nad projektem nauczycieli ze szkoły, 
Agnieszki Sapały, Agnieszki Karnas, Wio-
letty Grabskiej i  Zuzanny Przysuchy.

Festiwal 
„Zrozumieć...”

W kwietniu i czerwcu uczniowie klas 
trzecich Gimnazjum nr 1 SZS nr 1 uczest-
niczyli w projekcie „Jedynka – gimnazjum 
równych szans i możliwości”. Cykl zajęć 
edukacyjnych pozaszkolnych był finanso-
wany przez Unię Europejską. 

Projekt realizowany jest na  podstawie 
umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwo-
ju Regionalnego w Kielcach. „Jedynka” przy 
kontrasygnacie gminy podpisała umowę na 
jego kompleksową realizację. Łączna war-
tość projektu to 337,7 tys. zł. Gimnazjum 
zyskało już  pomoce dydaktyczne o warto-
ści ponad 100 tys. zł. Szkoła zorganizowała 
dla uczniów klas III  ponad 600 godzin do-
datkowych zajęć edukacyjnych. Poza tym 
jeden z modułów projektu zakłada  zreali-
zowanie 4 wyjazdów edukacyjnych, które 
liczą łącznie 8 dni. Uczniowie potocznie 
nazywają je wycieczkami. 

Wyjazdy są integralną częścią dydak-
tyczną projektu edukacyjnego. Nauczyciele 
oceniają, jak uczniowie potrafią stosować 
nabytą wiedzę w praktyce. Odbywa się to 

na podstawie przygotowanych karty pracy, 
które obejmują wiedzę z języka angielskie-
go, matematyki, fizyki, chemii, biologii i 
geografii.  

27 kwietnia uczniowie udali się na 
pierwszy wyjazd edukacyjny do Nadleśnic-
twa Łagów. Od 17 do 20 maja przebywali 
w Warszawie., od 26 do27 maja – w Krako-
wie i Wieliczce. Z kolei 4 czerwca zwiedzali 
Kielce. - W wyjazdach uczestniczyła poło-
wa wszystkich uczniów klas trzecich naszej 
szkoły! – mówi z dumą dyrektor szkoły Ry-
szard Wosik.

Z JEDYNKĄ 
W ŚWIAt

,,Gloria” z Kobylan w Potoczku
  Uczennice Szkoły Podstawowej 

imienia Jana Pawła II w Kobylanach 
tworzące zespół wokalny „Gloria” 
uczestniczyły w II Diecezjalnym Kon-
kursie Pieśni  Religijno-Patriotycznej 
imienia Jana Pawła II. 

Konkurs odbył się w Zespole Szkół w  
Potoczku pod honorowym patronatem 
księdza  biskupa Krzysztofa Nitkiewicza 
oraz miejscowych władz samorządowych. 

Szkoła w Kobylanach należy do Ro-
dziny Szkół imienia Jana Pawła II, dlatego 

chętnie koncertuje w zaprzyjaźnionych 
placówkach noszących  imię Wielkiego 
Polaka. 

Występ zespołu ,,Gloria” został gorą-
co przyjęty zarówno przez publiczność, 
jak i jury. W zmaganiach festiwalowych 
konkurencja była ogromna, wystąpiło aż 
25 zespołów.  Nasze uczestniczki zdobyły 
wyróżnienie. Doceniono ich muzykal-
ność, wyczucie rytmu oraz ogólny wyraz 
artystyczny. Ovpiekunem zespołu jest 
siostra Halina Kawalec.

W kwietniu już po raz trzeci Stowarzy-
szenie Region Świętokrzyski zorganizowało 
świąteczną pomoc żywnościową dla miesz-
kańców z terenu gminy Opatów. 

Artykuły spożywcze  pochodziły z Tar-
nobrzeskiego Banku Żywności. Rozdyspo-
nowano ich 8 ton. Radni i członkowie SRŚ 
osobiście roznieśli paczki do 600 osób. Listy 
osób potrzebujących przygotował Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Opatowie. Całość akcji 
została sfinansowana z diet radnych uczestni-
czących w akcji oraz składek członków SRŚ.

Paczka 
dla potrzebującego

projekty, konkursy
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Z klasztornej kuchni Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo w Kobylanach

Wzięłam udział z moimi dziećmi w 
międzynarodowej akcji „Siejmy przy-
szłość”- w Opatowie, by dać wyraz moim 
poglądom,  zachęcić innych, promować 
naturalny styl życia na odwiecznym bursz-
tynowym szlaku, który nas  do tego wręcz 
historycznie zobowiązuje. Jubileusz 730 
lat  Opatowa to dobry czas na refleksję i 
działania ku dobrej przyszłości.

Doświadczona wspaniałymi efekta-
mi zdrowej żywności z najbliższej oko-
licy, czyli swojego ogródka lub zakupu 
od zaufanych tradycyjnych rolników, 
pozyskując nasiona z wymiany z innymi, 
mogłam na tej urodzajnej i obfitej we 
wszystkie dary ziemi, utrzymać w zdro-
wiu rodzinę. Ta nasza polska ziemia ro-
dzi najsmaczniejsze dla nas owoce i nie 
zawiedliśmy się na nich nigdy! Po co 
mamy to stracić dla bliżej mi nieznanej 
korporacji o zasięgu globalnym? Czy nie 
doświadczyliśmy już niejednokrotnie 
zwodniczej roli reklamy, żądzy pienią-
dza dla wybranych, spekulacji kosztem 
innych? Rozsądek zawsze powinien nam 
towarzyszyć i  miłość, która oczekuje 
od nas wszystkiego co najlepsze, co od 

siebie możemy dać, sobie, najbliższym  
i światu. Ziemia opatowska, z miastem 
na bursztynowym szlaku nie może tego 
dziedzictwa  tysiącletniego utracić!

Jako nauczyciel wiedzy o kulturze, jako 
matka i patriotka tego „miejsca moich wa-
kacji” czuję się w obowiązku bronić go po-
przez audycje  w „Radio Opatów” („Waka-
cyjny czas”), dostępne również na stronie 
internetowej www.muzeumopatow.pl,  wy-
kłady we Włostowie, w Bałtowie  na święcie 
pszczelarzy, poprzez akcje ogólnopolskie 
„Piknik dla Polski wolnej od GMO” w 
Opatowie oraz  międzynarodowe  - „Siejmy 
przyszłość” w Opatowie. 

Wszystko po to, by szanując swoje zdro-
wie, swoją ziemię, prawo do swoich ziaren, 
budować przyszłość Polski, a nie przyszłość 
i interes korporacji agrobiznesu. Chcę miesz-
kać w takiej Polsce, która zapewni mi, moim 
dzieciom i przyszłym pokoleniom  szlachet-
ne zdrowie, a nie spekulancką iluzję „do-
brobytu” za wszelką cenę. Znamy z ludzkiej 
historii świata te wszystkie „genialne idee” 
rozwiązywania światowych problemów. Po 
co nam duży słoń, gdy wystarczy mała kura?  

Teodora Pawełko-Kwiatkowska

 Pod takim hasłem  odbyło się 22 
czerwca spotkanie z misjonarzami z Afry-
ki w Samorządowym Zespole Szkół nr 1. 

Do szkoły przybyli: ksiądz Benjamin 
Bahashi z Demokratycznej Republiki Kon-
ga oraz pallotyn br. Zdzisław Olejko, pol-
ski misjonarz od 20 lat  przebywający w 
Rwandzie.  W spotkaniu uczestniczył także 
ksiądz Daniel Koryciński, dyrektor Papie-
skich Dzieł Misyjnych w Diecezji Sando-
mierskiej. Miejscowy samorząd miasta  re-
prezentował przewodniczący Rady Miasta 
Tomasz Staniek. W spotkaniu wzięli udział 
także zaprzyjaźnieni ze szkołą kombatanci 
i sponsorzy, a także dzieci z koła misyjne-
go z parafii kolegiackiej w Opatowie ze 
swoim opiekunem księdzem Piotrem Karą. 
Spotkanie było nagrodą  i wyróżnieniem 
za udział w projekcie Mikołajkowa Pomoc 
Afryce, który realizowała Pallotyńska Fun-
dacja Misyjna SALVATTI. 

Projekt „Hobe, znaczy witaj” realizowa-
li w listopadzie i grudniu 2011 r. nauczycie-
le i uczniowie szkoły, która pomaga misjom 
już od kilku lat. Odwiedzali ją kilkakrotnie 
polscy misjonarze. Teraz po raz pierwszy 
przybył tu rodowity Afrykańczyk, który 
barwnie opowiadał o swoim kontynencie. 
Nie zabrakło wspólnego śpiewu i tańca, 
który, jak powiedział ksiądz Benjamin, są 
dwoma, obok edukacji, najważniejszymi 
składnikami życia każdego Afrykańczyka.

Uczestnicy spotkania żywiołowo re-
agowali na wystąpienie gości. Wywiązała 
się dyskusja, zadawano pytania. Uczniowie 
szkoły przekazali księżom misjonarzom 
podziękowania dedykując im piosenkę. 
Goście obiecali, że znów odwiedzą szkołę w 
październiku. 

Izabela Bajak

Siejmy przySzłość „idźcie 
na cały świat 

i głoście 
ewangelię…”

Sałatka z botwiny
Składniki:
Pęczek botwiny, 2 pomidory, 2 jajka, kilka 

liści sałaty, pół pęczka szczypiorku i natki pie-
truszki, 2 łyżki majonezu, ½ cytryny.

Wykonanie:
Botwinę oczyścić, odciąć liście, oskrobać ko-

rzonki, płukać. Łodyżki i korzonki buraczków 
pokroić na kawałki, położyć na talerzu, skropić 
sokiem z cytryny, jajka ugotować na twardo, 
ostudzić obrać, pokroić na cząstki. Pomidory 
umyć, pokroić na cząstki, wyciąć stwardniałe 
kawałki, szczypiorek i natkę opłukać, drobno 
posiekać. Liście sałaty opłukać, osuszyć, buraczki 
obłożyć kawałkami pomidorów i jajek, przybrać 
liśćmi sałaty, majonezem i zieleniną.

Rada:
Botwinę można obgotować w wodzie lekko 

zakwaszonej sokiem z cytryny. Będzie łagodniej-
sza w smaku, ale niestety ubędzie jej witamin. 
Do sałatki można też dodać młode pokrojone i 
zblanszowane liście z buraczka.

Chłodnik rzodkiewkowy – 4 porcje
Składniki:
35 dag ziemniaków, ½ litra bulionu wa-

rzywnego (może być z kostki bulionowej), 15 
dag chudego jogurtu, 100 ml mleka, 2 pęczki 
rzodkiewek, pęczek natki pietruszki, 5 dag 
kiełków (najlepsze będą kiełki rzodkiewek), 
sól, pieprz biały, pieprz cayenne, cukier.

Wykonanie:
Ziemniaki obrać, opłukać, pokroić na 

kawałki, wrzucić do wrzącego rosołu, go-
tować ok. 20 minut. Zmiksować w zupie, 
przestudzić. Zupę wymieszać z jogurtem i 
mlekiem, doprawić na pikantnie solą, pie-
przem, pieprzem cayenne i odrobiną cukru. 
Schłodzić w lodówce. Rzodkiewki umyć, 
drobno pokroić, natkę pietruszki posiekać. 
Dodać do zupy razem z rzodkiewkami, wy-
mieszać. Kiełki opłukać, odsączyć, posypać 
zupę. Doskonałym dodatkiem do chłodnika 
będą małe grzanki.

Rada:
Kiełki możemy wyhodować sami. Wystar-

czy wyłożyć talerzyk namoczoną gazą, rozłożyć 
na niej nasiona i przykryć drugim talerzem tak, 
aby kiełkowały bez dostępu światła (wodę nale-
ży co jakiś czas uzupełniać). Kiełki są gotowe i 
najlepsze po od 3 - 8 dni. Ich wartość odżywcza 
zaczyna spadać po 8 dniach.

kulinaria

projekty, konkursy
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z alkoholem nie po drodze
Szkolenia dla sprzedawców

28 maja odbyło się szkolenie dla sprzedaw-
ców napojów alkoholowych w Opatowskim 
Ośrodku Kultury. Zorganizowane zostało 
przez Burmistrza Miasta i Gminy w Opato-
wie i Gminną Komisję Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Wziął w nich udział 
dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w 
Opatowie, Grzegorz Rusak. Podczas szkole-
nia omawiano przestrzeganie zasad sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych zgodnie 
z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  z 26 
października 1982 r.  Jego uczestnikami byli 
posiadacze zezwoleń na sprzedaż i podawa-
nie napojów alkoholowych, jak i pracowni-
cy. Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele 
Pracowni Profilaktycznej Krokus z  Krakowa. 
To jeden z elementów  Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych.

Profilaktyka w szkole 
W Zespole Szkół nr 1 odbyło się spotka-

nie w ramach programu „Bezpieczna szkoła”. 
Wzięli w nim udział uczniowie, przedstawi-
ciele zespołu wychowawczego realizującego 
program : Małgorzata Stępień , Elżbieta Sabat, 
Elżbieta Chodorek – kierownik Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Opatowie oraz Małgorza-
ta Stankowska-Kolasińska - przewodnicząca 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie w Opatowie.

Podczas spotkania uczniowie zostali za-
poznani z możliwościami uzyskania pomocy 
w sytuacjach kryzysowych, bezdomności, nie-
pełnosprawności, bezrobocia, alkoholizmu 
czy przemocy w rodzinie. Otrzymali informa-
cje o instytucjach pomocowych działających 
na terenie miasta i gminy Opatów, a także ma-
teriały kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł i 
Postaw na Rodzinę.

Happening przedszkolaków.
Dzieci z Przedszkola Publicznego w 

Opatowie podsumowały realizację programu 
edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze 
wokół nas”, który został przeprowadzony we 
współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną, GKRPA przy Urzędzie 
Miasta i Gminy oraz Opatowskim Ośrod-
kiem Kultury. Jego celem było uwrażliwienie 
dzieci na szkodliwość dymu papierosowego 

oraz poznanie sposobów radzenia sobie z pa-
lącymi dorosłymi.

Uwieńczeniem działań dzieci oraz na-
uczycieli jest wystawa prac plastycznych w bu-
dynku Urzędu Miasta Opatowa. Przedszko-
laki wyszły również poza teren przedszkola,  
zorganizowały happening pod hasłem „Rzuć 
palenie razem z nami”. 

Barwny dziecięcy korowód przeszedł uli-
cami miasta skandując hasła antynikotynowe 
umieszczone na kolorowych plakatach oraz 
wręczając mieszkańcom ulotki mówiące o 
szkodliwości palenia. Happening zakończo-
no w siedzibie władz miejskich, gdzie dzieci 
przedstawiły krótki program artystyczny. 
Małgorzata Kolasińska w imieniu władz gmi-
ny podziękowała dzieciom za zaangażowanie 
i trud włożony w troskę o zdrowie własne i 
dorosłych.

Dzień Dziecka
1 czerwca w amfiteatrze Opatowskiego 

Ośrodka Kultury odbył się Dzień Dziecka. 
Życzenia najmłodszym mieszkańcom miasta 
złożyli: burmistrz Andrzej Chaniecki, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Tomasz Staniek, a 
także funkcjonariusze Komendy Powiatowej 
Policji, pracownicy Państwowej Straży Pożar-
nej, Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemio-
logicznej. Dzieci brały udział w konkursach, 
grach i zabawach. Obok zabawy znalazły się 
także treści z zakresu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, bezpieczeństwa przeciwpożaro-
wego, profilaktyki  antytytoniowej i innych 
używek. Dzieci poznały pracę psa tropiącego, 
wozów bojowych policji i straży. Otrzymały 
ulotki kampanii społecznej „Postaw na ro-
dzinę”. Dzieci wręczyły burmistrzowi petycję 

dzieci skierowaną do dorosłych mieszkańców, 
by nie palili papierosów w środowisku naj-
młodszych obywateli. Wszyscy byli częstowa-
ni słodyczami.

foto. M. Stankowska-Kolasińska

W  Samorządowym Zespole Szkół nr 
1 odbyły się eliminacje XV Diecezjalnego 
Konkursu Wiedzy Biblijnej z Księgi Ro-
dzaju. Wzięło w nim udział 22 uczniów ze 
szkół z dekanatu opatowskiego. Wszystkich 
uczestników i organizatorów w imieniu 
dyrekcji „Jedynki” przywitał wicedyrektor 

szkoły Robert Wójcik.
- Konkurs wiedzy biblijnej należy do 

bardzo trudnych, pochłania wiele czasu, a 
sam udział w nim, na tym etapie,  świadczy o 
wielokrotnym czytaniu Pisma świętego - po-

wiedział podczas powitania dziekan dekana-
tu opatowskiego, ksiądz Stanisław Kolasa.  
- Dziękuję dyrekcji za  umożliwienie przepro-
wadzenia konkursu i osobno za przygotowa-
nie, katechetom: Gustawie Skrzypczak i Ojcu 
Anicetowi – Piotrowi Gruszczyńskiemu. 

Ksiądz zachęcił jednocześnie uczestni-
ków do nie rozstawania się z Biblią. Komisja 
konkursowa, której przewodniczył Ojciec 
Ezechiel - Rafał Lasota, dekanalny dusz-
pasterz dzieci i młodzieży, do etapu diece-
zjalnego zakwalifikowała dwóch uczniów 
ze szkół podstawowych  i trzech uczniów z 
gimnazjum.

KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ
teologia

Fot. O. Anicet



23OPATÓW nr 2 (2), kwiecień-czerwiec 2012

pomoc społeczna
Małymi krokami do sukcesu

Pozytywną ocenę przeszedł wniosek 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie  
na sfinansowanie projektu „Małe kroki do 
sukcesu”  w ramach  środków Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki  EFS. Budżet 
wynosi 114,5 tys. zł, w tym dofinansowanie 
102,5 tys. Wkład własny gminy wyniesie 
12 026,85 zł. Z projektu, jak już pisaliśmy, 
skorzysta 14 osób.

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
Trwają prace nad opracowaniem Gmin-

nego Programu Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego, który określi zadania wynika-
jące z potrzeb środowiskowych zawarte w 
Narodowym Programie Ochrony Zdrowia 
Psychicznego. Pierwsze uzgodnienia doko-
nane zostały z placówkami służby zdrowia 
podczas spotkania roboczego 25 maja br. 

Ocena zasobów pomocy społecznej 
OPS opracował Ocenę Zasobów Po-

mocy Społecznej w Gminie Opatów na 
2012 r. oraz prognozy na lata następne.  
Dokument  został przyjęty przez Radę 
Miejską 23 kwietnia. Określa skuteczność 
prowadzonych działań w obszarze szeroko 
rozumianej pomocy społecznej oraz pro-
pozycje i potrzeby zmian. 

Asystent rodzinny
Opracowano i złożono ofertę w otwar-

tym konkursie Resortowy program wspie-
rania rodziny i systemu pieczy zastępczej  

„Asystent rodziny 2012”. Cel - uzyskanie 
wsparcia  finansowego dla gminy, by zatrud-
nić asystenta. Ta forma została wprowadzo-
na Ustawą z  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wnio-
sek uzyskał  pozytywną ocenę. Dotacja zo-
stanie przyznana.  

Wakacje tuż, tuż …….
Dzieci z terenu gminy będą wypoczy-

wać w pięknych zakątkach Polski. Komen-
da Hufca ZHP w Opatowie od 27 lipca do 
9 sierpnia organizuje 14-dniowy wyjazd 
wakacyjny do Dąbek.  Wypoczynek 35 
dzieci zostanie sfinansowany przez Gmin-
ną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Z kolei Zgromadzenie 
Sióstr Św. Wincentego A’Paulo z Kobylan 
wyśle 38 dzieci z terenu Parafii w Kobyla-
nach do Kalwarii Zebrzydowskiej i Niepo-
kalanowa. Wyjazd będzie dofinansowany 
przez gminę. Kuratorium Oświaty w Kiel-
cach sfinansuje pobyt 8 dzieci w Niedzicy 
od 20 sierpnia do 2 września. OPS wzorem 
lat ubiegłych będzie uczestniczył w  typo-
waniu dzieci do wypoczynku. 

Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Opatowie

Opracowano na ten rok program 
działalności i plan pracy Środowiskowego 
Domu Samopomocy w tym roku. Doku-
ment został  przekazany do jednostki zle-
cającej prowadzenie ośrodka wsparcia czyli 
Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzy-

skiego Urzędu Wojewódzkiego w Kiel-
cach, gdzie został zatwierdzony i przyjęty. 
12 kwietnia uczestnicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy  w Opatowie wzięli 
udział w Ogólnopolskim Drużynowym 
Turnieju Boccia imprezie sportowej towa-
rzyszącej Targom REHMED – PLUS, zor-
ganizowanej przez Zrzeszenie Sportu i Re-
habilitacji „Start” w Kielcach. W Turnieju 
uczestniczyło około 30 drużyn, Opatów 
zajął VI miejsce. 

Azyl
ŚDS opracował kwartalnik z życia 

domu „Azyl”   redagowany wspólnie przez 
uczestników zajęć oraz  opiekunów.  Ga-
zetka zawiera  kompendium informacji na 
temat funkcjonowania domu, bieżącej jego 
działalności, a także zainteresowań i pasji 
jego uczestników. Informacje zaczerpnięto z 
doświadczeń, przemyśleń i pracy twórczej. 

W Licheniu i Niepokalanowie
Od 4 do 6 czerwca odbyła się wyciecz-

ka – pielgrzymka uczestników zajęć ŚDS 
do Lichenia i Niepokalanowa. Uczestni-
cy wycieczki zwiedzili sanktuarium kultu 
maryjnego: Kościół św. Doroty, wnętrza 
bazyliki z cudownym obrazem, podziemia, 
największy dzwon w Polsce – Maryja Bo-
gurodzica, Golgotę oraz w Niepokalano-
wie – Klasztor- Sanktuarium „Gród Ma-
ryi”, miejsce działalności św. Maksymiliana 
Maria Kolbe. 

(E. Chodorek, R. Wiśniewska) 

Uroczystość Bożego Ciała w tym roku 
rozpoczęła się w kolegiacie i zmierzała 
do parafii oo. Bernardynów. 

Piękna pogoda, licznie zgromadzeni 
wierni, kapłani, cztery piękne ołtarze, 
liczne feretrony, poduszki, dziewczynki 
sypiące kwiaty - to wielkie świadectwo 
wiary i miłości do Jezusa Eucharystyczne-
go, które trwa mimo przemijania czasu. 
W tym roku nowością były dzieci z koła 

misyjnego przy kolegiacie przebrane za 
przedstawicieli wszystkich kontynentów. 
To przypomnienie, że Jezus Euchary-
styczny wciąż przychodzi do wszystkich 
ludzi  i narodów.   

(Ksiądz Piotr)

Opatowskie 
Boże Ciało 

Po raz pierwszy we wszystkich 
parafiach w Polsce uroczyste proce-
sje eucharystyczne w Boże Ciało od-
były się 592 lata temu na podstawie 
synodu w Gnieźnie z 1420 r.  Pre-
kursorem była diecezja krakowska z 
biskupem  Nankierem  w 1320 roku. 
To ożywienie kultu eucharystycz-
nego dotarło do Polski z Zachodu. 

Przełomowy moment dla tego świę-
ta to wydanie bulli „Transiturus” 
przez Urbana IV w 1264, ogłosił 
ją jednak dopiero Jan XXII w 1317 
r.  i ta data dopiero ustanawia uro-
czystość. U źródeł Bożego Ciała stoi 
cud eucharystyczny z  1263 r. w Bol-
senie, gdy hostia w rękach księdza 
zaczęła krwawić. 

procesje eucharystyczne
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co, gdzie, kiedy?
***

Oddział Katolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży w Opatowie współorga-
nizuje wyjazdy wakacyjne organizowane 
przez Diecezjalnego Duszpasterza Dzie-
ci i Młodzieży, księdza Mariana Bolestę. 
Zachęcamy młodzież i dzieci do wzięcia 
udziału w „Wakacjach z wartościami”. 
Organizowane są dwa turnusy do Zako-
panego i dwa nad Bug do Serpelic. Bliższe 
informacje można uzyskać pod numerem 
tel. 513 080 701. 

Wiktoria Król i Krystian Tkaczyk 
***

Jubileusz przez pół roku 
Bogaty program imprez towarzyszy 

obchodom 730-lecia nadania praw miej-
skich. 12 i 13 maja odbyła się już uro-
czysta sesja Rady Miejskiej, dwudniowa 
konferencja naukowa, 18 maja – Woje-
wódzkie Święto Straży Pożarnej, 3 czerw-
ca – Jarmark Opatowski „Opatów kanc-
lerskie miasto”.

Przed nami następne imprezy: 1 lip-
ca – Ogólnopolski Przegląd Strażackich 
Orkiestr Dętych, Piknik Archeologiczny, 
25-26 sierpnia – „Pożegnanie wakacji” 
– przegląd zespołów rockowych (zlot 
motocyklowy), 28- 30 września – XIX 
Ogólnopolski Przegląd Kronik OSP, 20 
października – 70. rocznica deportacji 
żydowskich mieszkańców Opatowa do 
Treblinki, 11 listopada – obchody Naro-
dowego Święta Niepodległości, konferen-
cja naukowa, koncert pieśni patriotycz-
nych, zakończenie obchodów jubileuszu 
730-lecia nadania praw miejskich. 

***
Rowerem na pielgrzymkę

21 lipca już po raz trzeci rusza Rowe-
rowa Pielgrzymka Diecezji Sandomier-
skiej. W tym roku trasa o długości około 
550 km będzie przebiegać od Sandomie-
rza do Wambierzyc w Kotlinie Kłodzkiej. 

Pielgrzymka Rowerowa to wyjątkowa 
formuła wędrowania, okazja do bliższego 
poznania ojczyzny. W tym roku na trasie 
znajdą się: Raków, Szydłów, Wiślica, Oj-
ców, Piekary Śląskie, Góra Świętej Anny, 
Prudnik, Lądek Zdrój, Polanica Zdrój 
oraz sanktuarium w Wambierzycach. Jeśli 
zastanawiasz się nad wyjazdem, zajrzyj na 
stronę, by poznać szczegóły - www.piel-
grzymka-rowerowa.pl

***
Wakacje 2012

W wakacyjnej ofercie, Zarząd Od-
działu PTTK w Opatowie przygotował 
dla zorganizowanych grup turystów kon-
kursy „Gry miejskie – Poznajemy nasze 

miasto”, jako najnowszą formę promocji 
miasta. Będą one dotyczyć znajomości 
historii i zabytków Opatowa. Regulamin 
konkursu znajduje się w oddziale PTTK 
przy ul. Plac Obrońców Pokoju 18, nr 
Tel. 15/868 2 778. Dla uczestników kon-
kursów przewidziane są nagrody ufun-
dowane przez PTTK. Fotografującym 
udostępnione są rekwizyty rycerskie. Dla 
grup zorganizowanych PTTK zapewnia 
usługi przewodnickie po Opatowie i oko-
licach. 

Z turystycznym pozdrowieniem 
Zarząd Oddziału

***
Program imprez Opatowskiego Ośrodka 

Kultury w Opatowie. Wakacje 2012

8 lipca
godz. 17.00 – 18.00 – gry i zabawy dla 
dzieci
godz. 18.00 – 21.00 – koncert zespołu 
„COVER”. Miejsce imprezy – rynek.

15 lipca
godz. 17.00 – 18,00 – gry i zabawy dla 
dzieci
godz. 18,00 – 21,00 – koncert zespołu 
„MILLENIUM”. Miejsce imprezy – ry-
nek.

22 lipca
godz. 17.00 – 18,00 – gry i zabawy dla 
dzieci
godz. 18,00 – 21,00 – koncert zespołu 
„MARKENS”. Miejsce imprezy – zalew.

29 lipca
godz. 17.00 – 18,00 – gry i zabawy dla 
dzieci
godz. 18,00 – 21,00 – koncert zespołu 
„POISON”. Miejsce imprezy – rynek.

5 sierpnia 
godz. 17.00 – 18,00 – gry i zabawy dla 
dzieci
godz. 18,00 – 21,00 – koncert zespołu 
„SZAROTKA”. Miejsce imprezy – ry-
nek.

12 sierpnia
godz. 17.00 – 18,00 – gry i zabawy dla 
dzieci
godz. 18,00 – 21,00 – koncert zespołu 
„PRESTIGE”. Miejsce imprezy – rynek.

15 sierpnia
godz. 17.00 – 18.00 - Koncert Orkiestry 
Dętej
 godz. 18,00 – 19,00 - gry i zabawy dla 
dzieci
 godz. 19,00 – 21,00 – Koncert Kape-
li Ludowej Ziemi Opatowskiej. Miejsce 
imprezy - rynek

19 sierpnia
godz. 17.00 – 18,00 – gry i zabawy dla 
dzieci

godz. 18.00 – 21.00 – koncert zespołu 
„RAMZES”. Miejsce imprezy – rynek.

26 sierpnia 
„Pożegnanie Lata”, współorganizator 
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych
godz. 17.00 -20.00. Miejsce imprezy - 
zalew

1 września
„Rock Festiwal – Pożegnanie Wakacji”
 godz. 14.00 -22.00
Miejsce imprezy- amfiteatr OOK

Pierwsze miejsce w konkursie „Opa-
towskie w kadrze” zdobył Mateusz Baran 
ze Szkoły Podstawowej w Kobylanach, 
drugie - Nina Gorazd  z Samorządowego 
Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie , trzecie 
-zajęły Magdalena Religa, Daria Stobnic-
ka ze Szkoły Podstawowej w Kobylanach. 
Nagrody wręczali: przewodniczący Rady 
Miejskiej, Tomasz Staniek oraz przedsta-
wiciele Opatowskiej Grupy Fotograficz-
nej. Zdjęcia uczestników konkursu można 
było oglądać na wystawie prezentowanej 
podczas Jarmarku Opatowskiego. Są jesz-
cze na stronie internetowej. Opatowska 
Grupa Fotograficzna spotyka się raz na 
kwartał. Termin podawany jest na forum 
grupy. 26 sierpnia br., na zakończenie 
wakacji, Opatowska Grupa Fotograficz-
na organizuje plener "Barwy Lata". Ser-
decznie zapraszamy wszystkich chętnych. 
Spotkanie - godzina 8 przy zabytkowej 
studni na rynku w Opatowie. 

Adres strony: www.opatowwkadrze.
info, Forum: www.forum.opatowwka-
drze.info

Opatowskie 
w kadrze

Fot. L.Pustuła
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bez nudy
Radio Opatów – zasięg 
powiat opatowski

częstotliwość 93.70 FM

Profil – Informacyjno – 
muzyczny.

Radio nadaje codziennie 
od 6.00 do 22.00

Ramówka

Audycje informacyjne, lokalne serwisy - 
pon – pt - 7.00; 9.00; 11.00; 16.00

Kronika – 8.00; 12.00; 18.00
Agro Radio, sport – 7.30, 14.30
Przegląd prasy – 8.15, 14.00
Informacje dla kierowców – 
pon – pt - 6.30

Ogłoszenia bezpłatne – 6.45, 7.45, 8.45, 
9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45. 15.45, 
16.45, 17.45

Giełda pracy – pon – pt - 10.30 i 11.30

Audycje katolickie
wtorek – 20.00
czwartek – 20.00
niedziela – 9.00 i 13.00

Audycje dot. historii Opatowa
wtorek, sobota – 17.00

Audycje muzyczne
pon – pt – 13.00
poniedziałki – 19.00
piątki – 12.30, 18.00
sobota - 12.00, 14.00
15.00 – 20.00
niedziela – 12.00, 15.00 – 20.00

Audycje publicystyczne
piątek - 17.00
sobota – 11.00
Poradniki
poniedziałek – 17.00
środa – 17.00
czwartek – 17.00
sobota – 9.30, 11.30, 13.30
Audycje dla dzieci
środa – 12. 30
niedziela – 11.00
Powieść w odcinkach
codziennie - 10.00

Ponadto sprawozdania z sesji rady 
miejskiej, relacje z imprez kulturalnych, 
sportowych i inne.

6 czerwca w opatowskim amfiteatrze 
wystąpił Kabaret Ani Mru Mru. Artyści z Lu-
blina zaprezentowali swój najnowszy pro-
gram ,,Nuda, rutyna i odcinanie kuponów”. 

Ich występ trwał niemal dwie godziny, 
nie obyło się oczywiście bez bisu. Cały czas 
publiczność miała okazję do śmiechu. Artyści 
znakomicie kontaktowali się z publicznością, 
prezentowali dopracowane skecze, dobrą grę 
aktorską i zaskakujące pointy. Znakomite 
były  najpopularniejsze skecze, ,,Otwarcie su-
permarketu” czy ,,Tofik”. Kto oglądał występ, 
może potwierdzić, że była to rozrywka na naj-
wyższym poziomie. 

Kabaret Ani Mru Mru zgromadził w opa-
towskim amfiteatrze kilkaset osób, choć bilety 
nie były tanie. Okazuje się, że jest zapotrzebo-
wanie na takie imprezy. 

Podczas krótkiego wywiadu, który mogli-
śmy usłyszeć na antenie Radia Opatów, dowie-
dzieliśmy się, że artyści z Lublina bardzo lubią 

improwizować na scenie. Ich odskocznią od 
kabaretu i niesamowitą zabawą jest udział w 
popularnym serialu improwizowanym ,,Spad-
kobiercy”, na planie którego mogą spotkać się 
ze swoimi przyjaciółmi z innych kabaretów. 
Przez najbliższe miesiące będą przygotowy-
wać się do największego i najbardziej presti-
żowego festiwalu w Polsce, Rybnickiej Jesieni 
Kabaretowej.

KABAREt ANI MRU MRU 

Zarząd Oddziału PTTK w Opatowie roz-
począł sezon turystyczny 2012 wyjazdem 
do „Galerii pod chmurką” do Maruszowa n/
Wisłą w dniu 30 kwietnia br. Wzięła w nim 
udział grupa członków SKKT z Zespołu Szkół z 
Lipnika. Wyjechało 20 uczniów z opiekunem 
oraz przewodnikiem PTTK Opatów. 

W galerii odbyła się min. lekcja w stulet-
niej szkole. Kolejną wyprawą była wycieczka 
„Barwy Wiosny” , w której udział wzięło 42 
uczniów ze SP w Brzeziu. Rajd odbył się do lasu 
w Nikisiałce Dużej w dniu 29 V 2012 r., gdzie 
dzieci mogły podziwiać krajobraz pierwszych 
dni wiosny. W dniach 31 V - 1 VI członkowie 
SKKT z SZS nr 1 w Opatowie (25 uczniów) 
wzięli udział w „Rajdzie Świętokrzyskim” na 
trasie Piórków – Stara Słupia – Słupia Nowa – 
Święty Krzyż. Uczniowie pod opieką Doroty 
Kozub oraz Tomasza Partyki zwiedzili zabu-
dowania klasztorne, Kościół na Świętym Krzy-
żu oraz podziwiali piękno Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego. W czerwcu odbędzie się 
„Złaz Kadłubkowy”, w którym wezmą udział 
cztery kluby SKKT. Będzie to podsumowa-
nie współpracy Zarządu Oddziału ze szkol-
nymi klubami w roku 2011 – 2012. W dniu  
1 VI 2012 z okazji Międzynarodowego Dnia 
Dziecka, PTTK zorganizował dla członków 
SKKT w Lipniku zwiedzanie Opatowa połą-
czone z konkursem o historii PTTK. Zarząd 

Oddziału przy okazji imprez turystycznych 
dla dzieci organizuje konkursy z nagrodami 
oraz ogniska z pieczeniem kiełbasek. Oficjalne 
otwarcie sezonu odbyło się w dniach 2 VI –  
3 VI 2012 r. Wykłady dotyczyły atrakcji tury-
stycznych na ziemi Sandomiersko – Opatow-
skiej. W pierwszym dniu etnograf Józef Myjak 
omówił temat „Znaczenie wody z cudownych 
źródeł dla miejscowych społeczności w czasach 
średniowiecza i późniejszych”. Kolejnym pre-
legentem był dr Jerzy Bąbel, który przedstawił 
kształtowanie się słowiańszczyzny w regionie 
Gór Świętokrzyskich oraz obrzędy religijne w 
czasach prehistorycznych. Po pokazie filmu 
„Kolegiata Opatowska”, odbył się recital gi-
tarzysty Waldemara Dzióby, który zaprezen-
tował muzykę hiszpańską. W kolejnym dniu 
prof. Janusz Chmura z AGH w Krakowie za-
prezentował pokaz multimedialny dotyczący 
techniki zabezpieczania piwnic, komór różne-
go przeznaczenia m.in. podziemi opatowskich. 
Prof. Chmura wspomniał o swoim nauczycielu 
prof. Zbigniewie Strzeleckim, który miał nad-
zór nad zabezpieczeniem naszego miasta przed 
katastrofą budowlaną. Zapoznał słuchaczy z 
różnymi trasami podziemnymi w Polsce i na 
świecie. Na zakończenie uczestnicy obejrzeli 
film o piwnicach opatowskich. W wykładach 
wzięło udział ponad 100 mieszkańców Opato-
wa oraz turystów. 19-21 czerwca wykładowcy 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach, dr Jadwiga Kamińska oraz dr Cezary Ja-
strzębski, przedstawili tematy dotyczące atrak-
cji najpiękniejszych szlaków turystycznych na 
Ziemi Świętokrzyskiej oraz historyczne trady-
cje zwiedzania Ziemi Opatowskiej. 

Krajoznawcy 
na szlaku

turystyka
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12 maja odbyło się spotkanie po-
święcone obronie godności życia ludz-
kiego od momentu poczęcia aż do natu-
ralnej śmierci oraz marsz dla życia. 

Uroczystość rozpoczęła się w koście-
le oo. Bernardynów, gdzie członkowie 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
przygotowali czuwanie przed relikwiami 
św. Joanny Beretty Molla i błogosławio-
nego Jana Pawła II. Następnie referaty 
poświęcone Duchowej Adopcji i Obrony 
Życia wygłosili zaproszeni goście: ojciec 
Stanisław Jarosz, przeor klasztoru zakonu 
Paulinów we Włodawie oraz Wiesława 
Kowalska. Marsz rozpoczęła msza święta 
sprawowana przez kapłanów z dekana-

tu opatowskiego. - Dzisiejszy marsz to 
głos troski nas katolików o ludzkie życie 
i rodzinę, która je przyjmuje i pielęgnuje 
– powiedział obecny podczas spotkania 
biskup Krzysztof Nitkiewicz. - Ono jest 
zawsze darem Boga i z tego właśnie wy-
nika godność człowieka stworzonego na 
obraz i podobieństwo swojego Stwórcy. 

Podczas homilii ojciec Stanisław Ja-
rosz mówił o altruistycznym wymiarze 
ludzkiego życia. - Każdy z nas jest powo-
łany, by żyć dla kogoś. Bóg nie powołał 
nas, byśmy żyli tylko dla siebie. Nasze 
życie nabiera sensu, gdy jest życiem ofia-
rowanym dla innych. 

Po modlitwie uczestnicy przemasze-
rowali z kościoła ojców Bernardynów 
do kolegiaty św. Marcina. W czterech 
stacjach mogli wysłuchać fragmentów 

encykliki błogosła-
wionego  Jana Pawła 
II „Evangelium vitae”. 
W kolegiacie odbyło 
się nabożeństwo eks-
piacyjne za grzechy 
przeciwko życiu, po 
czym uczestnicy zło-
żyli zapalone znicze 
pod krzyżem misyj-
nym. Na zakończenie 
spotkania odbyła się 
wspólna agapa przy 

kościele kolegiackim. 
We wspólnej manifestacji w obronie 

godności życia ludzkiego wzięło udział 
ponad 400 osób. W marszu uczestniczy-
li zaproszeni posłowie Rzeczypospolitej 
- Jarosław Rusiecki, Janusz Lipiec, Ma-
ria Zuba, senator Beata Gosiewska oraz 
przedstawiciele miejscowych władz na 
czele z przewodniczącym Rady Miasta 
Tomaszem Stańkiem. - Jestem wdzięczny 
wszystkim, którzy włączyli się w orga-
nizację marszu oraz tym, którzy w nim 
uczestniczyli - podsumował ksiądz Artur 
Barański, diecezjalny asystent AK, który 
był organizatorem uroczystości obok ojca 
Radosława Gulby z klasztoru oo. bernar-
dynów, Małgorzaty Grządziel, Gustawy 
Skrzypczak i Krystiana Tkaczyka.  

Ksiądz Artur Barański

Marsz dla życia 

Oddział Katolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży przy parafii św. Marcina 
w Opatowie przed Wielkanocą nawiązał 
współpracę z Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej. 

Druhowie i druhny, aby pozyskać fun-
dusze, rozprowadzali w okresie przedświą-
tecznym kartki o tradycyjnej tematyce 
chrześcijańskiej. Za zebrane pieniądze wy-
konali wiele „koszyczków wielkanocnych” 
które najpierw młodzież poświęciła a po-
tem dostarczyła do domów osób starszych i 
samotnych. Jak wiele dobra w ludzkie serca 
przyniosła ta akcja! To wielka lekcja pokory 
dla młodzieży. Starsi poczuli się potrzebni, 
wizyty najmłodszych często powodowały 
łzy wzruszenia. 

Ważnym wydarzeniem dla Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży był zjazd die-
cezjalny, na którym nie mogło zabraknąć 
druhen i druhów z oddziału w Opatowie. 
Dzięki pomocy Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych udało 
się zorganizować autokar na przejazd do 
Sandomierza. Podczas wyborów do zarządu 
diecezjalnego dotychczasowy prezes KSM 
Diecezji Sandomierskiej Krystian Tkaczyk 
z naszej parafii zrezygnował ze swojej funk-
cji. Natomiast na stanowisko skarbnika 
została wybrana Wiktoria Król z oddziału 
w Opatowie. Biskup Krzysztof Nitkiewicz 
wygłosił do zebranych słowo, w którym 
zachęcił młodych do trwania w jedności 
z Chrystusem. Całość zakończył wspólny 
piknik, któremu towarzyszyła świetna za-
bawa prowadzona przed wodzirejów, grillo-
wanie oraz tańce. 

15 czerwca Opatowski Ośrodek Kultury 
zorganizował festiwal piosenki religijnej 
zatytułowany: „Tobie Panie śpiewać chcę”. 
Patronat nad tym festiwalem przejął prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Opatowie To-
masz Staniek. Festiwal adresowany był do 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Do zespołów 
wokalnych, wokalno–instrumentalnych, 
scholi, chórów oraz solistów działających w 
szkołach, domach kultury, ośrodkach kultu-
ry i parafiach. Celem tego spotkania było 
ukazanie pracy i wysiłku wielu wykonaw-
ców piosenki religijnej, którzy przez muzykę 
i śpiew krzewią wartości chrześcijańskie. W 
występach tych brało udział dziewięć scholi 
i zespołów, osiemnastu solistów, dwa duety 
i jeden chór. 

Festiwal rozpoczął się wspólną modlitwą, 
którą poprowadził o. Anicet. W słowie wstęp-
nym zachęcił zebranych uczestników do śpie-
wu pieśni religijnych, które we spółczesnym 
świecie są też formą ewangelizacji młodzieży i 
dzieci. W kategorii zespołów – pierwsze miej-
sce zajęła schola z Włostowa, drugie miejsce 
zespół „Ticket to Haven” ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Opatowie prowadzony przez o. 
Aniceta, a trzecie zespół „Hape In God” z Ze-

społu Szkół nr 1 w Opatowie. W kategorii 
solistów młodszych pierwsze miejsce zajął 
Patryk Krajewski z Opatowa, drugie Mag-
dalena Stępień z Lipnika i Patrycja Rozmus 
z Opatowa, a trzecie Marta Bryczek z Kra-
śnika. Wyróżnienia dostali: Krzysztof Kiec 
z Opatowa i Gabriela Ziemba z Włostowa. 
W kategorii solistów starszych wygrała 
Małgorzata Dzienniak z Włostowa, dru-
gie miejsce zajęła Kinga Polit z Włostowa, 
a trzecie Agata Książkiewicz z Opatowa. 
Wyróżniono też Wiesława Szydłowskiego 
z Gierczyc za pieśń „Dzisiaj pozdrawiamy 
Ciebie Maryjo”, chór „Oberon” działający 
przy Domu Pomocy Społecznej w Zoch-
cinku, oraz Monikę Stefaniak z Włostowa 
za akompaniament. Rolę jurorów pełnili 
Tomasz i Urszula Stańkowie, ks. Artur Ba-
rański, ks. Piotr Kara, ks. Łukasz Rogala 
i Krzysztof Wróblewski w-ce burmistrz 
Opatowa. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz albumy.

Ks. Artur Barański

Opatowski Festiwal 
Piosenki Religijnej

Aktywni 
młodzi katolicy

kościół, religia

Fot. O. Anicet
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stara fotografia

Kolejne zdjęcie wykonano w Rynku, bo widać wieże kolegiaty. 
Pani Anna rozpoznaje tu tylko swego ojca, który jest w środku. To ko-
leżanki i koledzy z zespołu teatralnego. Na następnym zdjęciu widzi-
my zespół teatralny ze sztuką „Przysięga Jurdaków”, która opowiadała 
o prostych, biednych ludziach. Wystawiano ją w sali katechetycznej 
przy parafii, a potem w sali kinowej, gdzie obecnie jest sklep. - Rozpo-
znaje na zdjęciu wiele osób, od lewej strony jest Alina Nowakowska, 
dalej Stanisław Bińczak, mój brat Szymon Ćwikła, moja mama, która 
grała Cygankę – pokazuje Anna Staszewska. - Wacław Wielgus trzy-
ma synka Waldusia na ręku, pan Edward, Barbara Paleolog, Stanisław 
Lachowicz, który potem był sekretarzem partii.  

Jest też zdjęcie, które przedstawia zespół, ale już bez strojów sce-
nicznych, lata 50. - Tu moja mama, dalej Barbara Paleolog, Stanisław 
Lachowicz, Stanisław Bińczak, Stanisław Wielgus, Stefcia, późniejsza 
Jędrzejewska po mężu – wylicza Anna Staszewska.      

Dalej, reprodukcja, która przedstawia ulicę przy Bramie Warszaw-
skiej od strony Rynku. Budynek po prawej stronie nadal stoi, należał 
do pana Niedbały, obecnie do Urzędu Miasta. Po lewej stronie już nie 

ma starych domów, na ich miejscu jest obecnie nowa plebania. Jest też 
zdjęcie z okresu powojennego, z przełomu lat 50. i 60.  - Przedstawia 
uczestników pochodu 1-majowego, pracowników PZU, Zdzisława Ar-
czewskiego, Ryszarda Staszewskiego, brata mojego pierwszego męża, 
Luizę Sawicką, mojego brata Szymona  Ćwikłę, Mariana Ostrowskiego 
i pracowników PZU- mówi Anna Staszewska .

Ostatnie zdjęcie pochodzi z 1965 r. Zostało wykonane podczas 
Dni Oświaty, Książki i Prasy w Rynku. Po lewej honorowa trybuna, 
która znajdowała po północnej stronie Rynku. Uczniowie SP w Nie-
skurzowie niosą transparent, obok idzie Anna Staszewska. Młodzież 
zjeżdżała się wtedy ze szkół i występowała w strojach bohaterów ze 
znanych baśni. 
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Anna Staszewska jest rodowitą mieszkanką Opatowa. Zaraz 
po maturze, w 1958 r., zaczęła pracę w Szkole Podstawowej w 
Zochcinie. Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego pracowała 
w Nieskurzowie. Od 1967 r., przez 34 lata uczyła języka polskiego 
w SP nr 1. Ukończyła studia wyższe magisterskie, filologię pol-
ską. Jest córką Anny Ćwikłowej z domu Mendala (1901-1994), 
która była przed wojną solistką chóru przy kościele i potem przez 
wiele lata prowadziła teatr amatorski. Wystawiała sztuki napisa-
ne przez siebie, między innymi „Przysięgę Jurdaków”, „Nawró-
cenie”. Zebrane środki przekazywała na remonty szkoły, kościoła 
ojców bernardynów.  

Z teatralnej rodziny   
stara fotografia

cd na stronie poprzedniej

 Anna Staszewska pokazuje zdjęcie zespołu teatralnego ze sztuką  
„Przysięga Jurdaków”. 

Z albumów rodzinnych Anny Staszewskiej wybraliśmy jedena-
ście zdjęć, które pochodzą z początku ubiegłego wieku, okresu mię-
dzywojennego i powojennego. Pokazują wybitne postaci Opatowa, 
księży, organistę, aktorów zespołu teatralnego. Najstarsze zdjęcie z 
około 1910 r. przedstawia miejscową ochronkę przy kolegiacie. Znaj-
dowały w niej opiekę dzieci biedne, dziewczęta, które uczyły się robó-
tek ręcznych, szycia, haftowania bluzek, bielizny, sztandarów. Mama  
pani Anny była wychowanką ochronki. 

Dalej jest zdjęcie z 1933 r., 
portret księdza Józefa Targow-
skiego, cieszącego się dużym auto-
rytetem duchownego, który opie-
kował się wspomnianą ochronką.  

Na kilku zdjęciach można 
rozpoznać miejscowego organistę 
Władysława Gnatowskiego, któ-
ry prowadził chór przy kolegiacie. 
Opiekował się Stowarzyszeniem 
Młodzieży Opatowskiej. – T o 
zdjęcie Gnatowskiego w otocze-
niu chórzystów, po prawej stronie 
moja mama Anna Mendalanka – 
pokazuje Anna Staszewska. – Na 
następnym zdjęciu z 1935 r. stoi 
organista przed wejściem do ple-
banii. Obok jego ulubiony pies, z którym jeździł na polowania. Dalej 
organista w 1934 r., w otoczeniu zespołu, który wystawił sztukę „Dla 
ciebie Polsko”, prawdopodobnie mojej mamy. Tu pierwszy od lewej 
mój ojciec Marian Ćwikła, szósta - mama, obok duchownego, praw-
dopodobnie księdza Pióro. Sztukę wystawiano w sali parafialnej. To 
są chórzyści i członkowie zespołu teatralnego. 


