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 Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  

i szczęśliwego Nowego Roku
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prace konserwatorskie, prace remontowe

Krzyż przy drodze do 
Lipowej 

Stoimy przy krzyżu, który znajduje się w Lipowej, na drodze z Opatowa. Napis na 
dole głosi: Na cześć i chwałę Panu Bogu krzyż ten wystawili włościanie wsi Lipowa i 
inni. 1899 r. 

Co znaczył dla mieszkańców? 
Krzyż wrósł w historię Lipowej, po-

bliskich miejscowości. Ludzie, którzy tędy 
przechodzili lub przejeżdżali przystawali na 
chwilę, by się pomodlić. W trudnych mo-
mentach swego życia szukali tu pocieszenia, 
wsparcia, wybaczenia grzechów. 

Teodora Pater pamięta czasy, gdy w dzie-
ciństwie i młodości odmawiała tu modlitwy. 
Spotkania podczas majówek na zawsze pozo-
stały w jej pamięci. 

Dbała o przystrojenie krzyża Kazimiera 
Kudas. Przed większymi uroczystościami, 
świętami sadziła z mieszkańcami kwiaty, wy-
rywała chwasty. 

Wspólna refleksja nad losem 
Najstarsi mieszkańcy pamiętają, że w 

tym rejonie był cmentarz. Chowano na nim 
ludzi, którzy zmarli na cholerę. Choroba 
pustoszyła te tereny w XIX w. i na początku 
XX w. To z tego okresu pochodzi przydroż-
ny krzyż. 

Prawdopodobnie został postawiony, by 
zatrzymać kolejną falę cholery. Mieszkańcy 
wierzyli, że to będzie najlepszy sposób na 
uratowanie miejscowości. 

A cholera kosiła wtedy ludzi niemiłosier-
nie. Umierały całe rodziny, wioski, rejony. 
Ludzie się modlili i stawiali krzyże zaporowe. 
Osoby zmarłe były chowane na obrzeżach 
wsi, bo mieszkańcy bali się rozprzestrzenia-
nia choroby. Ciała ludzi były wożone woza-
mi drabiniastymi. 

To wtedy mieszkańcy postawili krzyż, by 
wspólnie zastanowić się nad swym losem. 

Jak nowy 
Teraz krzyż jest odnowiony, wygląda 

jak nowy. Zadbano o jego otoczenie. Przed 
Świętym Zmarłych i Zaduszkami, przed 
dniami zadumy, mieszkańcy nie poznali tego 
miejsca. 

Zdzisław Pater opowiada: - Pewnego 
dnia spotkałem Marysię Małaczek. Zaczę-
liśmy dyskutować o krzyżu, który stoi przy 
drodze. Powiedziałem, że przebywałem u 
kolegi w Sandomierzu. Zostałem pozytyw-
nie zaskoczony, że w tamtym rejonie krzyże 
przy drodze są ładnie odnowione. 

- To postaraj się także i u nas odnowić 
krzyż – powiedziała. – Z pewnością będzie 
ładniej wyglądał. 

I mieszkańcy zmobilizowali się. Poro-
zumieli się z panią Marysią Małaczek, Li-
dią Staniek i zaczęli powoli pracować przy 

krzyżu. Trochę zeszło z pracami, bo prze-
szkadzała pogoda. Mieli także swoje zaję-
cia. Zaczęli szlifować krzyż, szpachlować. 
Wymienili podłoże, położyli kostkę. Jest 
nowy krzyż. 

Będą się przy nim modlić 
- Chciałem podziękować mieszkańcom, 

szczególnie Opatowa – mówi radny Rady 
Miejskiej Waldemar Bocheński. – Słowa 
wdzięczności należą się sponsorom, fir-
mom: Staniek, Kędziora, Wysocki, Jasiń-
ska, Mrotek, Suska, Kania, Nowakowski. 
Dziękuję burmistrzowi oraz Urzędowi 
Miasta i Gminy. 

Kazimiera Kudas dodaje, że gdyby nie 
sponsorzy, pomoc ludzi, krzyż nie został-
by odnowiony. Mieszkańcy wszystkim są 
wdzięczni. Dziękują za duże zaangażowa-
nie.

W maju przyszłego roku znowu przybę-
dą tutaj wszyscy, by się pomodlić. 

Pierwszy rząd od lewej: Jerzy Potocki, Leszek Kania, Otylia Kania, Zdzisław Pater, drugi 
rząd: Małgorzata Małaczek, radny Waldemar Bocheński, Kazimiera Kudas, Teodora Pater. 
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2017

życzymy wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Opatów aby ten najpiękniejszy czas 

napełnił Was radością, ciepłem i życzliwością.

Niech te szczególne dni będą okazją do wspólnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia 

w serdecznym gronie rodziny i przyjaciół, a Nowy Rok niech będzie pełen nadziei, 

ale i spełnionych marzeń. Życzymy Wam również siły i wytrwałości 

w realizacji zamierzonych celów, samych sukcesów, 

dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Opatowie

Jacek Cheba

Burmistrz

Miasta i Gminy Opatów

Andrzej Chaniecki

Fot. R.Zybała
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z życia samorządu

CO Z OŚWIATĄ W GMINIE? 

NA TARGACH TT WARSAW 

Na pytanie odpowiada Marcin Słapek, przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowa-
nia, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej. 

Pytania, wątpliwości 
Wiele środowisk politycznych mocno 

krytykuje proponowaną reformę zarzucając 
jej, że jest nieprzemyślana i niedokładnie 
zaplanowana, a także to, że Ministerstwo 
Edukacji w zbyt krótkim czasie chce ją 
wprowadzić. Brak akceptacji dla reformy 
szkolnictwa został potwierdzony złożeniem 
14 października, w Dniu Edukacji Naro-
dowej, wniosku o wotum nieufności dla 
minister Anny Zalewskiej. 4 listopada Sejm 
odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieuf-
ności.

Przeciw reformie oświaty wypowiada się 
również wiele organizacji i stowarzyszeń, co 
ma też odzwierciedlenie w wielu manifesta-
cjach organizowanych przed Ministerstwem 
Edukacji, jak i przed Kuratoriami Oświaty. 
Tymczasem Anna Zalewska zapewnia, że 
prace nad reformą prowadzone są zgodnie z 
zaplanowanym wcześniej harmonogramem. 
Proponowane zmiany są efektem trwającej 
od lutego do końca czerwca w całej Polsce 
Debaty o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczy-
ciel – Dobra Zmiana”. 

Oprócz 17 debat wojewódzkich i 7 zgło-
szonych debat o edukacji odbywających się 
w całej Polsce, do MEN nadesłano w sumie 
1118 opinii na temat zmian w systemie edu-
kacji. Zapowiedziano, że nauczyciele i ro-
dzice poznają podstawy programowe, które 
będą obowiązywały po reformie. Minister 
poinformowała, że 27 520 szkół w Polsce 
otrzyma pakiet informacyjny o zmianach 
w systemie oświaty. Dowiemy się z niego, 

jakich obszarów dotyczy reforma, na czym 
polegają przekształcenia szkół oraz jak bę-
dzie wyglądało szkolnictwo branżowe.

Najważniejsze decyzje 
Mieszkańcy są mocno podzieleni w 

kwestii wprowadzenia reformy oświaty. Jak 
wynika z ankiety przeprowadzonej przez 
firmę Vulcan na 12 tys. respondentów, 64 
proc. rodziców popiera planowane zmiany 
w edukacji. Musimy zrozumieć zaistniałe 
wątpliwości społeczeństwa. Wielu rodziców 
i nauczycieli obawia się, że zanim nowy sys-
tem zacznie dobrze funkcjonować pogorszy 
się jakość nauczania. Niepokojący jest rów-
nież fakt, że w okresie przejściowym w tej sa-
mej szkole będą uczyły się dzieci wg dwóch 
różnych systemów.

Na obecną chwilę wiemy, że najważ-
niejsze zmiany dotyczą ustroju szkolnego 
oraz związanych z tym modyfikacji w or-
ganizacji i funkcjonowaniu szkół i placó-
wek oświatowych. Reforma zakłada 8-let-
nią szkołę podstawową, 4-letnie liceum, 
5-letnie technikum, a także wprowadze-
nie dwustopniowych szkół branżowych 
w miejsce obecnych szkół zawodowych. 
Poza tym, prawo oświatowe ma precyzyj-
niej regulować kwestie związane z ustro-
jem szkolnym, a także częściowo zastąpić 
obecnie obowiązującą ustawę o systemie 
oświaty. 1 września 2017 roku rozpocznie 
się początek nauki w klasie VII szkoły pod-
stawowej. W roku szkolnym 2017/2018 
zaprzestana zostanie rekrutacja do gim-

nazjów, w roku szkolnym 2019/2020 roz-
pocznie się pierwsza rekrutacja do I klasy 
4-letniego liceum.

Na naszym podwórku
W obecnym roku szkolnym w placów-

kach podległych Gminie Opatów naukę 
odbywa 603 uczniów w szkołach podsta-
wowych, łącznie 32 oddziały i 314 uczniów 
w szkołach gimnazjalnych, łącznie 12 od-
działów. Gmina jako organ prowadzący 
szkoły bacznie śledzi proponowane zmiany 
w systemie edukacji. Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że samorząd będzie musiał wziąć na 
siebie trud wprowadzania reformy i ponie-
sie koszty jej realizacji. Nikt z nas nie ma 
wątpliwości, że najważniejsze jest „dziec-
ko- uczeń”. Rozmawiamy nad ewentualnym 
wprowadzeniem zmian tak, aby najmniej 
odczuli je uczniowie, rodzice i nauczyciele. 
Mogę zapewnić, że wszelkie zmiany orga-
nizacyjne szkół przed ich wprowadzeniem 
będą konsultowane zarówno z rodzicami 
reprezentującymi społeczność uczniowską, 
jak i dyrektorami placówek i środowiskiem 
nauczycielskim.

- Podczas warszawskich 24. Między-
narodowych Targów Turystycznych TT 
Warsaw, które odbywały się od 24 do 
26 listopada, prezentowaliśmy Opatów, 
nasze walory turystyczne, sztandarowe 
obiekty, kolegiatę opatowską, podziemną 
trasę turystyczną, klasztor i kościół ojców 
bernardynów, kawiarenkę „Krówkaren-
kę”, ale także zamek Krzyżtopór w Ujeź-
dzie, produkty – „Krówkę Opatowską” 
i „pączki od Szarego” – mówi Jarosław 
Czub z Urzędu Miasta i Gminy. - Na-
sze miasto, turyści mogą traktować jako 
miejsce wypadowe, by zwiedzić atrakcyj-
ne miejsca w okolicy: Góry Świętokrzy-

Targi TT Warsaw stwarzają wyjątkową możliwość prezentacji oferty turystycznej 
krajów i regionów z całego świata, a także promocji potencjału turystycznego Polski 
na arenie międzynarodowej. 

skie, Sandomierz, Ujazd, Kurozwęki i inne 
turystyczne miejscowości. 

Swoje mate-
riały oraz pro-
dukty przekazali 
do promocji: 
Hotel & Restau-
racja „Miodo-
wy Młyn”, LGD 
Powiatu Opa-
towskiego, dwie 
opatowskie pa-
rafie, opatowska 
mleczarnia - za-
kład produkujący 

„Krówkę Opatowską”, cukiernia „U Szare-
go”, których produkty wpisane są na listę 
produktów tradycyjnych. Jarosław Czub 
przebywał na targach wspólnie z Iwoną 
Bąk z restauracji i hotelu "Miodowy Młyn", 
Grażyną Podczasi z opatowskiej mleczarni 
i Andrzejem Kosełą.
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dzień pracownika socjalnego

Z POMOCNĄ DŁONIĄ

- Praca z ludźmi potrzebującymi 
wsparcia nie zawsze jest wdzięczna, bez-
pieczna – powiedział Andrzej Chaniecki. 
- Nie ukrywam, że w znacznym stopniu 
mieszkańcy oceniają burmistrza przez 
pryzmat pomocy społecznej. 

Burmistrz skierował do pracowników 
słowa uznania za trud codziennej pra-
cy na rzecz drugiego człowieka. Życzył 
satysfakcji i radości z niesienia pomocy 
potrzebującym. Burmistrz zapowiedział 
gratyfikacje finansowe dla pracowników, 
którzy zarabiają niewielkie kwoty. Wrę-
czył pani kierownik kwiaty i słodycze dla 
pracowników. 

Kierownik OPS Elżbieta Chodorek 
wyraziła szczególne podziękowania za 
bardzo dobrą współpracę z władzami sa-
morządowymi oraz radnymi Rady Miej-
skiej. Podkreśliła jednocześnie, że bardzo 
ważne jest wsparcie i zrozumienie dla 
realizowanych przez ośrodek zadań. Jej 
zdaniem, tak naprawdę pomoc społecz-
na jest uszczelnieniem wszelkich luk w 
całym systemie zabezpieczenia społecz-
nego. W każdym roku dochodzą nowe 
zadania. Obecnie wielkim wyzwaniem 
był program Rodzina 500 plus. W gminie 
Opatów przebiegł bardzo sprawnie. - Jak 
wielka to pomoc dla lokalnego środowi-
ska, możemy się przekonać wykonując 
codzienną pracę – powiedziała. 

Elżbieta Chodorek przytoczyła słowa 
Jana Pawła II: „Jedynie prawdziwy czło-
wiek zauważy potrzeby innego człowieka. 
Jedynie człowiek wielkiego serca wycią-
gnie doń pomocną dłoń”. Zacytowała też 
słowa św. Pawła: ,,Przejdę przez ten świat 
tylko jeden raz. Dlatego cokolwiek mogę 
zrobić dobrego lub jakąkolwiek komukol-
wiek wyświadczyć przysługę, niech uczy-
nię to teraz. Niech tego nie odkładam ani 
nie zaniedbuję, bo nie będę szedł tą drogą 
nigdy więcej’’. - I tak to jest w życiu – ko-
mentowała. - To jedne z bardziej trafnych 
słów, które określają naszą pracę. 

Kierownik Elżbieta Chodorek z uzna-
niem wyrażała się o pracy całego zespołu, 
jego zaangażowaniu. Wręczyła burmi-
strzowi i towarzyszącym mu osobom, se-
kretarz gminy Barbarze Kłosińskiej i rad-
cy prawnej Alicji Orczyk-Słocie, róże jako 
symboliczne podziękowanie za współpra-
cę i życzenia wszystkiego najlepszego. 

Dzień Pracownika Socjalnego obcho-
dzony jest 21 listopada. Pracownik so-
cjalny to nie tylko nazwa wykonywanego 
zawodu, to przede wszystkim ogromne 
serce, pasja, życzliwość, chęć niesienia po-
mocy, ale także wielka odpowiedzialność 
za podejmowane decyzje i los konkret-

Pomoc w statystyce
Podstawą działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej. Dominującymi problemami powodującymi potrzebę objęcia pomocą 
i wsparciem rodzin w 2016 r. było ubóstwo i bezrobocie. Z powodu ubóstwa pomocą objęto 
177 rodzin, z powodu bezrobocia - 119 rodzin. Do października 2016 r. z pomocy skorzystało 
391 rodzin. Ośrodek realizuje również zadania , które wynikają z ustawy ustanowienia wielo-
letniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Gorący posiłek trafił do 150 osób, w tym 131 dzieci 
i 19 osób dorosłych. W ramach szeroko rozumianej pracy socjalnej zawierane są m.in. kon-
trakty socjalne, których celem jest podejmowanie działań zmierzających do przezwyciężenia 
trudności występujących w rodzinach. Ośrodek współpracuje z instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi na rzecz swoich podopiecznych. 

W Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pracownika 
Socjalnego. Burmistrz Andrzej Chaniecki podziękował za pracę wszystkim pra-
cownikom. 

nego człowieka. Aby pomoc drugiemu 
człowiekowi była wymierna, niezbędne 
jest przeświadczenie o potrzebie jej czy-
nienia. 

- Na co dzień spotykamy się z wieloma 
ludzkimi dramatami, ubóstwem, bezrad-

nością, czy przemocą – mówi kierownik 
Elżbieta Chodorek. - To często nam po-
wierzają podopieczni swoje troski i zmar-
twienia, wierząc, że otrzymają stosowną 
pomoc. 
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kadencja na półmetku

NA ŚCIEŻCE ROZWOJU
- Jesteśmy na półmetku pana drugiej 

kadencji. Czy to, co pan zapowiadał, 
przebiega zgodnie z planem?

- Ogólnie rzecz biorąc tak. Choć spo-
dziewałem się, że perspektywa finansowa 
na lata 2014-2020 będzie bardziej dyna-
micznie realizowana. Nie zależy to jednak 
od nas, włodarzy miast i gmin, ale od in-
stytucji zarządzających środkami europej-
skimi.

- Niedawno, w jednym z wywiadów 
telewizyjnych, wicepremier Mateusz 
Morawiecki powiedział, że inwestycje 
samorządowe wstrzymują czy opóźnia-
ją burmistrzowie i marszałkowie woje-
wództw.

- Jeśli chodzi o marszałków woje-
wództw, to niewątpliwie mają wpływ na 
tempo ogłaszanych konkursów, choć nie 
wiem, dlaczego mieliby je opóźniać. Co 
się tyczy wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów, to składają wnioski aplikacyjne wte-
dy, kiedy instytucje zarządzające środkami 
europejskimi i krajowymi, w tym marszał-
kowie województw, ogłaszają konkursy.

- Jakie wnioski o dofinansowanie za-
dań inwestycyjnych i społecznych gmina 
już złożyła w ramach tzw. drugiego roz-
dania na lata 2014-2020?

- W ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w tym roku przebudo-
waliśmy drogę Strzyżowice- Mydłów o 
długości 762 m i drogę Gojców – Wło-
stów o długości 1067 m. W ramach tego 
programu w 2017 i 2018 r. realizować 
będziemy kolejne zakontraktowane już 
inwestycje drogowe, w większości na ob-
szarze sołectwa Strzyżowice. Ponadto, w 
ramach rządowego programu odbudo-
wy infrastruktury drogowej zniszczonej 
ulewnymi deszczami w 2015 i 2016 r., 
przebudowaliśmy kilka odcinków dróg. 
Były to: w 2015 r. droga Jurkowice- Pipała 
o długości 800 m, droga Jałowęsy - 1 km, 
droga Gołoszyce Niższe- Zochcinek - 500 
m, w 2016 r. droga Czerników Karski (Po-
drzecze) – 850 m, droga Lipowa –Roso-
chy – 600 m, droga Czerników Karski – 
1450 m, droga Modliborzyce – Kobylany 
(Przepaść) – 700 m. Tylko w tych dwóch 
latach, w ramach programu przeciwpowo-
dziowego, otrzymaliśmy ponad 1 mln zł 
środków finansowych. W następnych la-
tach realizować będziemy następne odcin-
ki dróg, które zostały zatwierdzone i ujęte 
w planie wojewody świętokrzyskiego. Ale 
pamiętajmy, że większość tych środków 

w każdym roku zależy od sytuacji powo-
dziowej w całym kraju. W najbliższym 
czasie będą to drogi: Wąworków - Niki-
siałka Duża, Wąworków - Brzezie, Niki-
siałka Mała.

Jeśli chodzi o składane wnioski, to w 
tym roku, 29 lipca, złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie Zakładu Opiekuńczo-
-Leczniczego w Brzeziu, około 4 mln zł 
(cały koszt inwestycji ponad 5 mln), a także 
wniosek o dofinansowanie przebudowy i 
adaptacji budynków z przeznaczeniem na 
mieszkania socjalne, kwota dofinansowa-
nia około 1 mln zł, a cały koszt inwestycji 
ok. 1,4 mln zł. Oba te wnioski są jeszcze w 
trakcie procedury konkursowej. 30 listopa-
da złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 
urządzenia sal i gabinetów matematyczno-
-przyrodniczych i informatycznych oraz 
pomieszczeń i obiektów sportowych w 
Samorządowym Zespole Szkół nr 2 i Nr 1. 
Wartość całego projektu - 1,4 mln zł, w tym 
dofinansowanie - około 1 mln zł. 

Do 18 stycznia 2017 r. składać będzie-
my po raz drugi wniosek o dofinansowa-
nie urządzenia biblioteki w Opatowskim 
Ośrodku Kultury. Wartość projektu - około 
800 tys. zł, w tym dofinansowanie mak-
symalnie do 530 tys. zł. W pierwszym 
konkursie wniosek o nieco innej kwocie 
umieszczony został na liście rezerwowej. 
Do 15 stycznia złożymy wniosek o dofinan-
sowanie 74 oczyszczalni przydomowych 
oraz budowy kanalizacji Opatów-Brzezie. 
Całkowity koszt - około 3.200 tys. zł, w tym 
dofinansowanie - około 2 mln zł. .

Z kolei do 30 stycznia chcemy ubiegać 
się o dofinansowanie modernizacji oczysz-
czalni ścieków, budowy nowych i moder-
nizacji starych odcinków kanalizacji oraz 
budowy wodociągu na obszarze miasta. 
Wartość projektu - około 12 mln zł, w tym 
dofinansowanie - około 9 mln zł.

Następne wnioski o dofinansowanie 
składać będziemy w 2017 r. zgodnie z har-
monogramem ogłoszonym przez Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego i doty-
czyć będą realizacji zadań w obszarze tzw. 
termomodernizacji, rewitalizacji, ochrony 
środowiska, w szczególności ograniczenia 
emisji dwutlenku węgla i innych gazów 
oraz pyłów do atmosfery, chodzi m.in. o 
przebudowę kotłowni przy ul. Koperni-
ka. Jak widać plany inwestycyjne mamy 
ogromne, mówiąc wprost, jest co robić i 
o czym myśleć.

- A jakie programy społeczne gmina 
realizuje lub zamierza realizować?

- Niebawem przystąpimy do realiza-
cji w partnerstwie z Instytutem Pracy i 
Spraw Socjalnych oraz Ministerstwem 
Rozwoju projektu w ramach krajowego 
Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i 
Wykluczeniu Społecznemu. Jest to pro-
jekt o wartości 1mln 850 tys. zł, w tym 
około 400 tys. zł wydane będzie w naszej 
gminie w latach 2017-2019. Najważniej-
szy ze społecznego punktu widzenia jest 
program 500+, który bardzo sprawnie 
realizujemy. Mamy również program 
wsparcia finansowego dla rodziców, 
którzy nie mogą skorzystać z rocznych 
urlopów rodzicielskich, tzn. kosiniako-
we. Realizujemy programy socjalne w 
formie zasiłków finansowych i pomocy 
materialnej oraz usług. Bezpośrednio z 

(rozmowa z burmistrzem Andrzejem Chanieckim)
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najlepsi uczniowie

jubileusz twórcy „Qvo Vadis”

SIENKIEWICZ W RADIU OPATÓW

ZDOLNOŚCI, PASJE, SUKCESYpomocą społeczną wiąże się także dba-
łość o warunki mieszkaniowe w lokalach 
komunalnych i socjalnych. Środki finan-
sowe, które gmina przeznacza corocznie 
od wielu lat, spowodowały diametralną 
zmianę tych warunków. Została wymie-
niona stolarka, przebudowane ogrzewa-
nie, docieplone ściany, doprowadzona 
woda i odprowadzone ścieki.

- Co pana burmistrza szczególnie 
cieszy czy daje satysfakcję?

- To bardzo dobre pytanie, choć moja 
radość czy satysfakcja nie jest najważniej-
sza. Cieszy mnie zainteresowanie miastem 
i gminą wśród przedsiębiorców. Dostrze-
gają oni, że powstało lub powstaje kilka 
nowych inwestycji, takich jak dworzec au-
tobusowy wraz z otoczeniem handlowym, 
kompleks targowy, tereny inwestycyjne. 
Zmieniła się infrastruktura drogowa, wy-
gląd budynków oświatowych i kultural-
nych, powstaje blok deweloperski. Wraz 
z uchwaleniem planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta, znacznie wzro-
sły ceny nieruchomości, zwłaszcza w rejo-
nie ulic Sienkiewicza i Kopernika, ale nie 
tylko. Cieszy mnie także duże zaintereso-
wanie młodych rodzin mieszkaniami so-
cjalnymi lub komunalnymi, także rodzin 
mieszkających najczęściej z rodzicami w 
sąsiednich gminach.

- Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
mówił pan burmistrz o pilnej potrze-
bie zakupu nieruchomości z przezna-
czeniem pod cmentarz komunalny oraz 
terenów w rejonie Jurkowic pod inwe-
stycje. Skąd pan weźmie pieniądze na 
ten cel biorąc pod uwagę, że planuje pan 
bardzo dużo inwestycji i spłaca pan bur-
mistrz z tzw. środków własnych gminy 
raty kapitałowe i odsetki zaciągniętych 
wcześniej przez gminę kredytów.

- To bardzo ważne, wręcz fundamen-
talne pytanie. Jest to odwieczny problem 
tych, którzy prowadzą inwestycje, w tym 
także samorządów, ale inwestycje trafio-
ne społecznie i ekonomicznie szybko się 
odpłacają. To, że weszliśmy na ścieżkę 
rozwoju jako gmina nie ulega już wątpli-
wości, bo rosną powoli wpływy do bu-
dżetu z tytułu udziału gminy w podatku 
dochodowym od osób fizycznych i z ty-
tułu podatku od nieruchomości, pomimo 
niepodnoszenia stawek oraz wzrosły ceny 
gruntów pod inwestycje, o czym wcześniej 
mówiłem. A poza tym podjąłem się tego 
trudnego zadania w 2010 r. i muszę sobie 
radzić.

- Życzę powodzenia w realizacji za-
dań na rzecz mieszkańców miasta i gmi-
ny. 

W związku z tymi wydarzeniami do 
wspólnego czytania powieści na antenie 
Radia Opatów zaproszeni zostali ucznio-
wie klasy II c Liceum Ogólnokształcącego 
imienia Bartosza Głowackiego. Wybrane 
przez siebie fragmenty dzieła czytali: Mar-
celina Furmańska, Jakub Foryś, Konrad 
Goliński, Aleksandra Piwowarczyk, Szy-
mon Wójcik, Adrian Golec, Barbara Chra-
pek, Weronika Kalita, Maciej Ziółkowski, 
Aleksandra Basak. 

Akcja ma służyć promocji czytelnictwa, 
polskiej literatury, klasyki. 

- Czytanie na antenie Radia Opatów to 

spora frajda - mówią uczniowie II c.- Traktuje-
my to jako wyróżnienie. Jest to też odskocznia 
od codzienności szkolnej. Każdy z nas samo-
dzielnie wybrał fragmenty dzieła Sienkiewi-
cza do czytania. Jesteśmy zadowoleni, że do-
łączyliśmy do ogólnopolskiej akcji. 

Fragmenty dzieła na antenie czytał rów-
nież Waldemar Węglewicz, dyrektor Biblio-
teki Publicznej. - Dziękujemy za udział w 
akcji Narodowego Czytania – dziennikarze 
Radia Opatów kierują te słowa do wszystkich 
uczestników. - Wspólne czytanie buduje bo-
wiem więzi, sprawia, że stajemy się sobie bliżsi. 

(BK)

W tym roku przypada 170. rocznica urodzin i 100. rocznica śmierci pisarza, laure-
ata literackiej Nagrody Nobla, Henryka Sienkiewicza. Jego powieść „Quo Vadis” stała 
się lekturą Narodowego Czytania w 2016 r.

Dwoje uczniów Samorządowego Ze-
społu Szkół Nr 2 odniosło ostatnio sukcesy 
w konkursach organizowanych na tere-
nie regionu i kraju. Martyna Wójcik zajęła 
pierwsze miejsce w Konkursie Pieśni i 
Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w Pa-
canowie, Igor Swat - pierwsze miejsce w 
Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym 
Panda. 

Piosenką wypowiada siebie 
Martyna Wójcik, uczennica klasy I a 

Publicznego Gimnazjum SZS Nr 2, zdo-
była pierwsze miejsce w Pacanowie. W 
konkursie wykonała piosenkę „Wolność” z 
repertuaru Marka Grechuty. W jej katego-
rii, uczniów gimnazjów, startowało 80 wy-
konawców. 

Utwór był dopasowany do jej osobowo-
ści, bardzo dobrze się w nim czuła, śpiewała 
swobodnie. - Piosenka opowiada o tym, że 
każdy człowiek chciałby być wolny – opo-
wiada laureatka. -  Słowa: „Wolność to dia-
ment do oszlifowania, a zabłyśnie blaskiem 
nie do opisania” są fragmentem tej piosen-
ki. Do konkursu przygotowywałam się pod 
kierunkiem pani Iwony Budzeń.

Śpiewa od czwartego roku życia. Wy-
stępowała w różnych konkursach, między 
innymi w Konkursie Zaczarowanej Pio-
senki oraz w przeglądach pastorałek, kolęd. 
Odpowiadają jej piosenki o charakterze re-
fleksyjnym, lirycznym. W tym repertuarze 
może najlepiej zaprezentować samą siebie. 
W przyszłości chce poświęcić się muzyce. 
Pragnie śpiewać jak najdłużej, bo w tym 
czuje się najlepiej. 

Wszystkie zadania wykonał 
bezbłędnie

Igor Swat, uczeń klasy II a PG, zdobył juz 
wiele sukcesów. Ostatni, największy, to pierw-
sze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
Matematycznym Panda. Każdy otrzymywał 
określone zadania, które musiał rozwiązać, 
by zająć jak najlepsze miejsce. Uzyskał więcej 
punktów niż jego konkurenci z całego kraju. 

Igor na trzydzieści zadań do rozwiązania 
wszystkie wykonał bezbłędnie. - Największą 
trudność sprawiały mi zadania z geometrii, 
które były dość podchwytliwe, na przykład 
zadania z okręgami – wyjaśnia. – Tu łatwo 
można było stracić punkty. 

W konkursach zaczął brać udział w szó-
stej klasie. To wtedy w Olimpiadzie Matema-
tycznej doszedł do etapu powiatowego. Brał 
też udział w innych konkursach, na przykład 
w konkursie matematycznym Pangea, a także 
w olimpiadzie humanistycznej.  

Interesuje go zawód informatyka. Gdyby 
udało mu się spełnić marzenie, byłaby to dla 
niego nie tyle praca, co przyjemność. 
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NIEMCY W OPATOWIE 

Wielka wojna 1914-1918

Żydowskie domy w Opatowie. Rysunek zamieszczony w Tygodniku Ilustrowanym w 1917 r.

Rynek w Opatowie. Kartka pocztowa sprzed 1914 r. 

Tragiczne ślady walk
Ernst Oetzel, oficer 4.Baterii 11.Pułku 

Artylerii Polowej z Kassel, który nie miał 
okazji brać bezpośredniego udziału w to-
czonej od rana 4 października bitwie o 
Opatów i wraz ze swoją jednostką zbliżał 
się do Opatowa od strony Łagowa, zapisał: 
„Niedługo później dotarliśmy do punktu, 
gdzie miały miejsce pierwsze przedpołu-
dniowe walki. Wokoło na ziemi leżeli liczni 
polegli Rosjanie; podobnie także mnóstwo 
drobnego wyposażenia żołnierskiego. W 
wielu miejscach pola walki stały wbite w 
ziemię karabiny zaopatrzone w trójgrania-
ste bagnety; pozostawiona odzież, a zwłasz-
cza opróżnione w pośpiechu plecaki, świad-
czyły o szybkiej ucieczce Brygady Strzelców 
Gwardii. Cały wysoko położony płaskowyż 
pod Opatowem został całkowicie prze-
kopany przez Rosjan. Rowy strzeleckie i 
schrony były dowodem porządnej, solidnej 
pracy, a jednak swoim budowniczym dały 
niewiele osłony i podpory. Liczne celne 
strzały świadczyły o dokładnym ogniu na-
szej artylerii, a ze zniszczonych pociskami 
schronów wciąż jeszcze rozbrzmiewało ję-
czenie nieszczęśliwych rannych. Zsiadłem 
z konia i prowadziłem go; miałem okazję, 
aby jednemu z ciężko rannych, którzy leżeli 
na zimnej ziemi i błagalnie wznosili ręce o 
pomoc, rzucić kawałek suchego komiśnia-
ka. Nigdy nie zapomnę wdzięczności w 
spojrzeniu tego biedaka.”

Z zapisków barona
5 października do Opatowa dotarł ko-

respondent wojenny i uznany historyk nie-

mieckiej armii gen. baron Armand Leon 
von Ardenne. Oto kilka wyjątków z jego 
relacji: „Siedzimy teraz już w samym Opa-
towie, podczas gdy wczoraj od godz. 7 rano, 
do godz. 7 wieczorem jechaliśmy konno po 
niechlujnych drogach i przy kiepskiej po-
godzie. Tysiące wziętych do niewoli Rosjan 
przechodziło znowu koło nas …, ale także 
zwłoki wielu naszych leżą przy drogach... 
Wszystko jest tu zapełnione przez oddziały. 
Opatów jest większym miastem, jednak tak 
samo brudnym jak wszystkie inne skupiska. 
Liczy on 10.000 mieszkańców. Przy głów-
nej ulicy ciągnie się wzdłuż jedna mierz-
wa, w której ludzie grzęzną ponad kostki. 
W tym rojowisku przyzwoity jest jedynie 
duży katolicki kościół. Przecudna bazylika, 
zupełnie stylowa, z bardzo ładnymi malo-

widłami. Ołtarze przeładowane są nadmier-
nie mocno złotem, przecudne snycerstwo i 
marmurowe filary… Są tu teraz dwa szpitale 
polowe z 800 rannymi i chorymi. Niestety 
także czerwonka. Dziś po południu byłem 
w szpitalu dla rannych, w którym chirur-
giem był mój znajomy profesor E. i znowu 
nawdychałem się "medycznego" powietrza. 
Znajduje się tam wielu Rosjan; to skutek 
działania naszych pocisków artyleryj-
skich…”.

Na rowerach 
Autorem kolejnej, niezwykle ciekawej 

i tym razem nie pozbawionej elementów 
humoru relacji jest ppor. rezerwy Feliks 
Graetz, reprezentujący nieco nietypowy, 
ale w pełni ówcześnie przydatny rodzaj 
„broni”. Służył on w kompanii rowerowej 
(cyklistów), którzy zwykle używani byli do 
działań rozpoznawczych. Tym razem kom-
pania znajdowała się w drugim rzucie wojsk 
niemieckich i dopiero 6 października 1914 
r. dotarła do miasta. „W Opatowie… rozej-
rzałem się za wolnym pomieszczeniem… 
Było dotkliwe zimno, drobny deszcz i 
zwykłe uliczne błoto sprawiły, że pobyt na 
zewnątrz stawał się wysoce nieprzyjemny 
a perspektywa, aby znaleźć jeszcze wolne 
miejsce była mała, ponieważ Opatów był 
zajęty przez nadmierną ilość wojska. Nasz 
zdrowy apetyt napomniał nas, że od Staszo-
wa niczego nie jedliśmy i nic tu absolutnie 
nie można było kupić. Ale wtedy, gdy jest 
najbardziej potrzebna, przy Bożej pomocy - 
odkryliśmy w ścisku wozów wypełniających 
Rynek dwa duże wozy taborowe [samocho-
dy – przyp. ML] naszej kompanii cyklistów. 
Była szynka, chleb, cukier i herbata, i łatwiej 
było nam z niepokojem wziąć się znowu za 
poszukiwanie kwater. Naszą uwagę wzbu-
dził rząd nieoświetlonych okien: spróbowa-

Cenne źródło wiedzy do dziejów Opatowa w czasie I wojny światowej stanowią 
wspomnienia bezpośrednich jej uczestników. Jest wśród nich kilka relacji Niemców, 
zdobywców miasta w październiku 1914 r. Autorami są oficerowie, zarówno z jedno-
stek wojskowych bezpośrednio walczących pod Opatowem, jak również z oddziałów, 
które w kolejnych dniach tylko przechodziły przez miasto lub w nim kwaterowały.
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W ROCZNICĘ 
URODZIN KANCLERZA 

konferencja historyków, archeologów, prawników, politologów  
liśmy naszego szczęścia. W potoku mowy 
żydowskich mieszkańców piętra, którzy 
wszyscy stłoczeni byli w kuchni i jednym 
pokoju, padło moje bardzo mocne żądanie, 
aby udostępniono nam pokoje od strony uli-
cy. W wielu słowach i zapewnieniach starali 
się mi wyperswadować tę myśl, [mówiąc] że 
istniejące tam pokoje nie nadają się do za-
mieszkania… jest tam tylko skład towarów. 
Ich kwiecisty język, któremu towarzyszyły 
pełne irytacji gesty, wywoływał wrażenie, 
że w Opatowie jest jeszcze na pewno jakaś 
inna wolna kwatera. Kiedy powiedziałem 
do jednego z kierowców, aby przyniósł z 
samochodu jakiś „argument”, irytacja ro-
sła; jednak nikt nie zrobił jeszcze żadnego 
gestu, aby wydobyć klucz na światło dzien-
ne. Dopiero widok siekiery zadziałał czaro-
dziejsko: naraz klucze do wszystkich trojga 
drzwi stały się dostępne. Równocześnie, że 
tak powiem, zniknął chór z poprzedniego 
teatru i tylko solistka, Żydówka w średnim 
wieku, bajecznie wygadana, z przejęciem 
broniła kłamstw wygadywanych przed pię-
cioma minutami. Za drzwiami znaleźliśmy 
jeden pokój z dwoma łóżkami, jak również 
dalej w głębi dobrze urządzone mieszkanie, 
składające się z kuchni i pokoju mieszkalne-
go. To swoista kompozycja wzbudziła w nas 
podejrzliwość i gdy odsunęliśmy dużą szafę, 
która wydawała się nie pasować do salonu, 
znaleźliśmy jeszcze jedną tak samo pięk-
nie urządzoną sypialnię z dwoma łóżkami 
i szezlongiem. Nasza pomysłowa Donna 
towarzyszyła przez cały czas nieustannie 
w naszych działaniach ze swoim językiem; 
wykorzystałem tę okazję, aby wytłumaczyć 
jej zasługujący na naganę postępek, chęć 
zamknięcia przed wojakami schronienia. 
Powiedziałem jej, że musiałaby zapłacić 
przynajmniej 1000 rubli kary, gdybym za-
meldował o tej sprawie. Zamiar ten poru-
szył ją do łez i do wyczerpujących general-
nych wyznań. Piętro było zamieszkałe przez 
"hołotę", miłe mieszkanie przez jej żonate-
go syna. Oni wszystko zamknęli na klucz i 
przeszli do pokoju rodziców, aby trzymać 
z daleka kwaterunek, ponieważ sądzili, że 
Niemcy mają takie same długie palce i ma-
niery jak rosyjscy mieszkańcy tego kraju. 
Przerwałem jej przemowę i na zakończenie 
łaskawie wybaczyłem wszystkie grzechy. 
Ona zapewniała, że na przyszłość pozosta-
wi naszym ludziom do dyspozycji posiada-
ne pokoje, przyniosła wodę na herbatę i gdy 
następnego ranka odjeżdżaliśmy, mogłem 
wysłuchać dawanych przez nią wszystkich 
błogosławieństw. Rozstałem się z Opato-
wem z ufnością, że znalazłem „matczyną 
przyjaciółkę”. 

Marek Lis
Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie

- Wielki Polak, wielka postać histo-
ryczna, która na początku XVI w. związała 
się na stałe z Opatowem zakupując dobra 
opatowskie za ogromną sumę – powiedział 
burmistrz Andrzej Chaniecki - Ta postać 
dodaje splendoru naszemu miastu. Wielki 
Kanclerz Koronny zdecydował się za życia, 
by jego prochy znalazły się w naszej kole-
giacie. 

W konferencji uczestniczył też bur-
mistrz Staszowa Leszek Kopeć, który wy-
raził zadowolenie, że może przebywać w 
tak znakomitym gronie. - Staszów i Opa-
tów niedaleko siebie leżą, szlaki handlowe 
zawsze łączyły nasze miejscowości – pod-
kreślił. - Wspólna historia jest duża i bę-
dzie nas łączyła.     

Organizator konferencji dr Radosław 
Kubicki z Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach nie ukrywał, że to 
konferencja o charakterze interdyscypli-
narnym, szczególnie o akcencie historycz-
nym. Krzysztof Szydłowiecki 
jest osobą bardzo zasłużoną 
dla Opatowa, nabył miasto 
w 1514 r., zbudował mury 
obronne, cztery bramy, popro-
wadził wodociągi, kanalizację, 
które przetrwały przez wiele 
lat, aż do końca XVIII w.       

Dr hab. Jacek Pielas przed-
stawił dokładną datę urodzin 
Krzysztofa Szydłowieckiego, 
herbu Odrowąż znaną z za-
chowanego horoskopu, który 
został przygotowany na jego 
zlecenie.   – To 15 listopada 
1466 r. – powiedział. - Wy-
chowywał się na dworze Kazi-
mierza Jagiellończyka, następ-
nie jego synów, królewiczów. 
To niezmiernie ułatwiło jego 
wspaniałą karierę urzędniczą. 
Będąc rówieśnikiem królewi-
cza Zygmunta Jagiellończyka, 
przyszłego króla Zygmunta 
I Starego, wraz z nim pobie-
rał nauki, między innymi od 
słynnego Kallimacha, znamie-
nitego humanisty. To zapro-
wadziło go na szczyty władzy 
i znaczenia. 

O tym, że dwór królewski zapewniał 
mu wikt i opierunek, życie na bardzo wy-
sokim poziomie, mówił dr Mariusz Lub-
czyński. To dlatego przez wiele lat nie 
interesował się ojcowizną pozostającą w 
rękach braci ani pozyskiwaniem nowych 
dóbr dziedzicznych. Jego żywiołem była 
polityka.  Nie znaczy to, że nie intereso-
wały go pieniądze. Pozyskiwał je w inny 
sposób. Brał wielkie kwoty od Habsbur-
gów, króla Węgier. Referat o marszałkach 
sejmiku opatowskiego w latach 1764-1794 
przedstawił dr Paweł Paciorek, o instytu-
cjach, dyspozycjach pańskich dotyczących 
bezpieczeństwa i porządku publicznego u 
schyłku I Rzeczypospolitej – dr Radosław 
Kubicki, o Opatowie w połowie XIX w. – 
mgr Wiktor Węglewicz, o rodzie Karskich 
– dr hab. Mariusz Nowak, o osobach zna-
nych i nieznanych powiatu opatowskiego 
– dr Tomasz Karbowniczek i mgr Karolina 
Święch.

W 550. rocznicę urodzin wielkiego kanclerza koronnego Krzysztofa Szydłowiec-
kiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Historyków, Archeologów, Prawników i 
Politologów. Patronat honorowy nad nią objął burmistrz Andrzej Chaniecki. 
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pasjonaci, społecznicy 

KOMBATANCI WZOROWI 
W REGIONIE

Serce do kolegów
Kombatanci wzajemnie się wspierają, 

pomagają sobie. Są schorowani, ale nie pod-
dają się kłopotom zdrowotnym. Stawiani 
są za wzór w regionie. Wzorowo prowadzą 
działalność. Otrzymują nawet pochwały z 
Kielc.

Wysyłają pisma do centrali w Warsza-
wie z prośbą o zapomogi. W tym roku pod-
opieczni dostają prawie 700 zł, członkowie – 
1300 zł. Wszystko zależy od tego, jakie mają 
opinie od lekarzy. 

Dużo pomaga im emerytowana nauczy-
cielka, Maria Bielecka, która jest członkiem 
zarządu, sekretarzem koła. Dzisiaj nie mogła 
przyjść, bo zachorowała. Bierze serię zastrzy-
ków. - Ma dobre serce do kombatantów – 
mówi prezes koła, Feliks Krawczyk. 

Kombatanci współpracują z Samorzą-
dowym Zespołem Szkół Nr 1, spotykają się 
z uczniami, mówią o historii, patriotyzmie, 
śpiewają wspólnie piosenki. Młodzież do-
pytuje się o różne fakty. – Mówię zawsze, 
że mają spokojne, szczęśliwe dzieciństwo 
– opowiada Feliks Krawczyk. - Ja im nawet 
trochę zazdroszczę. Za okupacji, gdy byłem 
w szóstym oddziale, nie mieliśmy nawet 
książek. Wszystko nam zabrali. Trudno było 
dokończyć szósty i potem siódmy oddział. A 
dzisiaj młodzi mogą wspaniale się uczyć i re-
alizować swoje marzenia. 

Prezesem już czwartą kadencję
Feliks Krawczyk, rocznik 1927, urodził 

się w Opatowie. Miał 12 lat, gdy wybuchła 
wojna. Zaczął terminować w warsztacie ry-
marskim, bo zmarł mu ojciec. Pracował tam 
przez całą okupację. Właścicielem warsztatu 
był Jan Matuszewski, człowiek po uniwerku, 
żołnierz Armii Krajowej. W warsztacie pra-
cował też Leon Węglewicz, który miał 16 lat, 
gdy wstąpił do legionów jako ochotnik. Po-
tem otrzymał ziemię na kresach wschodnich, 
gdzie pojechał z siostrą. Założył tam gospo-
darstwo, dostał kawałek ziemi. Z siostrą był 
do wybuchu wojny. Uciekł stamtąd, gdy 
Ukraińcy zaczęli mordować Polaków. Pieszo 
przyszedł do Opatowa. - Jako legionista dużo 
nam opowiadał – wspomina Feliks Kraw-
czyk. - Śpiewał piosenki. Został zaprzysiężo-
ny, należałem do jego grupy, ale nie brałem 
udziału w żadnych walkach. Dużo szyliśmy 

wtedy tornistrów, plecaków. Pletliśmy sznu-
ry rzemykowe, które utrzymywały pistolet w 
kroku. Niemcy obmacywali spodnie, ale nic 
nie znajdowali. Przed powstaniem warszaw-
skim bardzo dużo zrobiliśmy takich sznurów. 

Po wyzwoleniu Feliks Krawczyk zaczął 
pracować jako rymarz. Prowadził handel z 
Rosjanami, którzy wracali z Zachodu. Gdy 
nie mieli czym płacić, brał od nich skórę. 
Moczył ją i odtwarzał wyroby. Najczęściej 
miał zamówienie na solidne buty. 

Gdy znalazł się w wojsku, trafił do KBW, 
do 11. pułku we Wrocławiu. Jeździł na bandy 
ukraińskie, brał udział w zasadzkach, Często 
nogi mu wtedy przemarzły. Nic dziwnego, że 
teraz są słabe i drętwe. 

Nie wstąpił do partii, przyszły rewizje, 
wszystko mu zabrano. Stanął przed specjal-
ną komisją, która obradowała w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Skorzystał wtedy z amne-
stii, bo inaczej trafiłby do więzienia. 

Należy do związku kombatantów od 20 
lat. Prezesem koła jest już czwartą, 4-letnią 
kadencję. Przed nim funkcję tę piastowali: 
Zygmunt Rzepecki, żołnierz BCh, wcześniej 
– Władysław Przytuła, też BCh.

Nie opuszcza uroczystości
August Maj, rocznik 1927, urodził się w 

Lisowie, gmina Wojciechowice. Jego 
ojciec Wincenty Maj, ps. „Wicek”, słu-
żył w legionach. Należał do miejscowej 
jednostki BCh. Uczył posługiwania się 
z bronią. Komendantem ugrupowania 
był Bolesław Kołbuc, ps. „Groźny”. - 
Udzielałem się jako korespondent, w 
starszym wieku brałem udział w róż-
nych zajęciach partyzanckich, w lesie 
– mówi o swojej działalności August 
Maj. 

Po wyzwoleniu pracował w ostro-
wieckim PKS, następnie w kieleckiej 
firmie budownictwa. W latach 60. ku-
pił samochód i dwadzieścia lat jeździł 
na taksówce w Opatowie. Następnie 
przerzucił się na samochód ciężarowy. 
Razem 50 lat za kierownicą. 

Wcześniej należał do ZBOWiD, obec-
nie do Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych. Pomaga prezeso-
wi, nie opuszcza uroczystości, chociaż nie 
zawsze jest sprawny. Przeszedł operacje i ma 
wiele dolegliwości. 

Sztandar
Jeszcze za prezesa Zygmunta Rzepeckie-

go został ufundowany sztandar. Na jednej 
stronie jest napis: Bóg, Honor, Ojczyzna, na 
drugiej stronie - Związek Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycznych.

Sztandar ufundowali członkowie koła. 
Ostatnio ze sztandarem kombatanci przybyli 
11 Listopada, przed dwoma laty. Ostatnio go 
nie wyprowadzają, bo już nie mają siły. 

Chcą go przekazać szkole, „Jedynce”, by 
znalazł tam odpowiednie miejsce i służył wy-
chowaniu patriotycznemu dzieci i młodzie-
ży. Zastanawiają się też nad tym, by sztandar 
przekazać klasie „mundurowej” w Zespole 
Szkół. Jeszcze nie zapadła ostateczna decyzja. 
O wszystkim zdecyduje zarząd. 

- Chcemy, by sztandar znalazł się w po-
ważnych, godnych zaufania rękach – mówi 
prezes Feliks Krawczyk. - W szafie przeszklo-
nej, w witrynie. Powinien być na co dzień wi-
doczny, a nie rzucony gdzieś w szafie. 

Teraz najczęściej ze sztandarem żegna-
ją swoich kolegów, uczestniczą w pogrze-
bach. Ostatnio odprowadzali na cmentarz 
90-letniego Tadeusza Wójcika, panią Sitarz, 
Zbigniewa Zamczyka. – Coraz więcej nas 
ubywa z każdym rokiem, niemal miesiącem 
– ubolewa Feliks Krawczyk. – Odchodzą od 
nas przyjaciele i idą już na wieczną wartę. 

Koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Opatowie zrzesza 
obecnie 17 członków i 70 podopiecznych. Jego członkowie, mimo podeszłego wieku, 
uczestniczą we wszystkich uroczystościach patriotycznych, historycznych, które orga-
nizowane są na terenie miasta i powiatu. 

Najstarsi członkowie koła: Zbigniew Wroński z Ostrowca ma 94 lata, żołnierz AK, Józef 
Wieczorek z Nikisiałki, lat 103, żołnierz Września 1939 r., Józefa Kucharska z Opatowa, lat 
102. Dużo pomaga kombatantom Starostwo Powiatowe, gdzie mają swoją siedzibę. Wspiera 
ich Urząd Miasta i Gminy. 

Na tle symbolu Polski, herbu orła z koroną, od 
lewej – Feliks Krawczyk, prezes Koła Związku 

Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w 
Opatowie, wiceprezes August Maj. 
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katyń – ocalić od zapomnienia

List do ojca
Uczniowie szkoły w ciekawej scene-

rii, wśród pni brzóz i zapalonych lam-
pek, przypomnieli najpiękniejsze utwory 
polskiej martyrologii na Wschodzie. Za-
brzmiała muzyka z filmów: „Holocaust”, 
„Katyń”. Usłyszeliśmy przejmujące „Gu-
ziki” Zbigniewa Herberta w interpreta-
cji Przemysława Gintrowskiego, „Kolędę 
Warszawską” Zbigniewa Preisnera. Z uwa-
gą wszyscy wysłuchali pięknego wiersza 
„List do ojca” Zbigniewa Kawki, w któ-
rym wymieniana jest nazwa miejscowo-
ści Ostaszków. Utwór został napisany po 
otrzymaniu przez rodzinę jedynej kartki, 
która obecnie znajduje się w posiadaniu 
szkoły. 

W programie wystąpili: uczniowie kla-
sy V b – Aleksandra Guzal, Natalia Goraj, 
uczniowie klasy II a z gimnazjum - Rok-
sana Polit, Natalia Wardziała, Aleksandra 
Radosz, Karolina Szostak, Nina Religa, 
Laura Stebnicka, Adriana Bonatowska, 
Piotr Długosz, uczniowie klasy I b z gim-
nazjum – Martyna Tarka, Sebastian Po-
tocki, Arkadiusz Rysiak, Oliwia Szymań-
ska, Karolina Kościuk, Zuzanna Jarecka. 
Justyna Wiśniewska. Śpiew: Julia Sapała z 
klasy V a i Anna Surma z klasy III b z gim-
nazjum. 

 Scenariusz uroczystości przygotowały: 
Alicja Janik i Wioletta Zakrzewska. Opra-
wa plastyczna - Barbara Sus i Alicja Janik, 
oprawa muzyczna – Magdalena Szemraj, 
obsługa techniczna – Zbigniew Wiśniew-
ski. 

Starszy posterunkowy Jan Kawka
 Urodził się w 1899 r. w Łośnicach, powiat będziński. Odznaczony Brązowym Krzyżem Za-

sługi. Od 1922 r. był policjantem II RP. Początkowo pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej 
Policji Państwowej w Kielcach. Od 1928 r. rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Policji 
Państwowej w Opatowie. 4 września 1939 r. został ewakuowany z całym personelem Komendy 
Powiatowej Policji. 17 września 1939 r. po wkroczeniu na wschodnie tereny Polski Armii Czer-
wonej został internowany przez sowietów w obozie w Ostaszkowie, skąd przesłał rodzinie jedy-
ną kartę pocztową ze stemplem: „Ostaszkow Kalininskaja obłast” i datownikiem „11.12.1939 
r”. Nigdy więcej nie doręczono już rodzinie żadnych listów. 

Przez pół wieku nie udało się ustalić, jaki był dalszy los Jana Kawki. Dopiero w 1990 r. 
państwo sowieckie przyznało oficjalnie, że zamordowało polskich jeńców wojennych. Okazało 
się, że Jan Kawka, policjant z Opatowa zginął w Twerze, ówczesnym Kalininie, ciało jego pocho-
wano w Miednoje. Na „Ostaszkowskiej liście śmierci” z 1 kwietnia 1940 r. widnieje pod nr 91.

W Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 odbyła się wieczornica poświęcona Janowi 
Kawce, jeńcowi Ostaszkowa. To kolejny etap ogólnopolskiego społecznego programu 
edukacyjnego „Katyń – ocalić od zapomnienia”. 

Nie cały umrę
Po spektaklu jego twórcom podzięko-

wała Monika Szwagierczak, wnuczka Jana 
Kawki. - Dla mnie najbardziej przejmu-
jący był wiersz autorstwa mego ojca – po-
wiedziała. – „W liście do ojca” zawarte są 
wszystkie uczucia nadziei, zwątpienia, które 
towarzyszyły przez długie lata babci Anieli, 
mojemu tacie Zbigniewowi oraz cioci Tere-
sie. 

Monika Szwagierczak podziękowała 
wszystkim za przybycie, udział w uroczy-
stości. Podkreśliła, że dzięki wieczornicy 
napis wyryty na symbolicznym nagrobku, 
znajdującym się na cmentarzu w Opato-
wie „Non omnis moriar” (Nie cały umrę), 
nabrał bogatego znaczenia. Do tej pory pa-
mięć o Janie Kawce żyła jedynie w sercach 
najbliższych osób. Od dzisiaj o jego życiu 
i śmierci będzie wiedziało szerokie grono 
mieszkańców ziemi opatowskiej. Bo prze-
cież ludzie żyją i żyją ich dzieła, dopóki trwa 
o nich pamięć. 

Dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gmin-
nej Biblioteki Publicznej Waldemar Wę-

PAMIĘĆ O JANIE KAWCE

glewicz i radny, przewodniczący Komisji 
Oświaty Rady Miejskiej, Marcin Słapek po-
dziękowali młodzieży za uroczystość i chwi-
lę zadumy, refleksji o Golgocie Wschodu. 

21 857 dębów 
We wrześniu SZS Nr 1 przystąpił do 

Ogólnopolskiego Społecznego Programu 
Edukacyjnego „Katyń – ocalić od zapo-
mnienia”. Jego koordynatorem jest Sto-
warzyszenie Parafiada imienia św. Józefa 
Kalasancjusza. Realizację programu szkoła 
rozpoczęła od nawiązania współpracy z 
Moniką Szwagierczak. W kwietniu przy-
szłego roku zostanie posadzony Dąb Pamię-
ci Jej Dziadka. 

Program upamiętnia Bohaterów 
Zbrodni Katyńskiej i przywraca ich sylwet-
ki zbiorowej pamięci narodu poprzez posa-
dzenie 21 857 Dębów Pamięci. Każdy dąb 
przypomina konkretną osobę, która zginęła 
w Katyniu, Twerze, Charkowie. W progra-
mie uczestniczy już 3 tys. instytucji z Polski 
i z zagranicy. 
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nasze tradycje

Po nabożeństwie w miejscowej kole-
giacie poczty sztandarowe, przedstawiciele 
instytucji, zakładów pracy, szkół udali się 
przed pomnik w rynku. Prowadziła wszyst-
kich Orkiestra Dęta imienia Józefa Grudnia 
Opatowskiego Ośrodka Kultury.

Obowiązek wobec pokoleń
Uroczystości z okazji 98. rocznicy 

odzyskania przez Polskę Niepodległości 
rozpoczęły się od odegrania „Mazurka 
Dąbrowskiego”. Następnie głos zabrał bur-
mistrz Andrzej Chaniecki, który wygłosił 
ciekawe przemówienie wzbogacone cytata-
mi z naszej literatury pięknej, publicystyki. 
Przypomniał tragiczne dzieje Polski, nasze 
zrywy, powstania narodowe, inicjatywy po-
lityczne, wojskowe, które w ostateczności 
doprowadziły do odzyskania niepodległo-
ści.

- Chylę czoło przed pocztami sztanda-
rowymi, które są symbolem wiecznej pa-

Główne uroczystości narodowego święta niepodległości odbyły się w rynku przed 
pomnikiem majora Ludwika Zwierzdowskiego „Topora”, bohaterskiego dowódcy z po-
wstania styczniowego. Poprzedziła je msza święta w Kolegiacie św. Marcina z Tours, 
którą odprawił prałat, ksiądz proboszcz Michał Spociński.

mięci, honoru i tra-
dycji – powiedział 
burmistrz. - Przed 
chwilą w ciszy i 
zadumie wysłucha-
liśmy dźwięków 
Mazurka Dąbrow-
skiego, pieśni, któ-
ra po raz pierwszy 
została odśpiewa-
na jesienią 1797 r. 
przez legionistów 
odchodzących z 
ówczesnej Republi-
ki Lombardzkiej. 

Bardzo szybko dotarła do oddziałów pol-
skich we Włoszech i z dnia na dzień stawała 
się nową siłą mobilizującą nie tylko wojsko, 
ale także Polaków w kraju i na obczyźnie.

Andrzej Chaniecki w swym przemó-
wieniu wymieniał ojców polskiej niepodle-
głości i państwowości, wśród nich Romana 
Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego. Podkre-
ślił rolę polskich pisarzy, artystów, którzy 
stworzyli wspaniałe dzieła budzące ducha 
polskości. Podziękował wszystkim, którzy 
nie zwątpili w niepodległość, przelewali 
krew za ojczyznę, oddawali za nią życie, po-
padali w tułaczkę i niewolę, byli po prostu 
sobą, mimo różnych zakazów i zagrożeń.

Wieńce i kwiaty wyrazem 
wdzięczności

Burmistrz przypomniał, że święto jest 
uroczystością patriotyczną. Zobowiązuje 
nas do złożenia hołdu milionom Polaków, 
którzy polegli w powstaniach i na fron-

OBCHODY DNIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

tach I wojny światowej, zostali powieszeni, 
rozstrzelani lub zakatowani w carskich i ce-
sarskich więzieniach. To także obowiązek 
podziękowania tym, którzy swoimi talen-
tami intelektualnymi i artystycznymi pod-
trzymywali naród polski na duchu, tworzyli 
układ polityczny i społeczny sprzyjający 
przywróceniu utraconego państwa. - Wień-
ce i kwiaty, które za chwilę składać będziemy 
przy werblach naszej opatowskiej orkiestry, 
symbolizują naszą wdzięczność i radość, że 
mamy ojczyznę, Polskę – podkreślił bur-
mistrz. 

Kończąc wystąpienie burmistrz Andrzej 
Chaniecki złożył z okazji narodowego święta 
niepodległości wszystkim zgromadzonym i 
wszystkim mieszkańcom wspólnoty gminnej 
życzenia samych dobrych i radosnych dni. 

Dyrektor Inspekcji Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa w Kielcach, Marek Chrapek 
odczytał list od wojewody świętokrzyskiej 
Agaty Wojtyszek. Znalazły się w nim mię-
dzy innymi słowa: Święto 11 listopada to 
wspaniałe wspomnienie historii wciąż żywej 
w naszych sercach i pamięci. Świadczą o niej 
szlaki naznaczone krwią i walką bohaterów 
o wolność, mówią o niej kamienie, różne 
kapliczki i cmentarze. Przemawiają do nas 
świadectwa o tych, którzy oddali swe życie w 
obronie najważniejszych wartości.

W uroczystościach uczestniczyli przed-
stawiciele instytucji i zakładów pracy, orga-
nizacji, szkół. Wzięli w nich także udział: po-
seł na Sejm RP Kazimierz Kotowski, radna 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 
Ewelina Bień.
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W 98. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości Opatowski Teatr Muzyczny 
wystawił spektakl „Wolność to My”. Jego 
premiera odbyła się 10 listopada w Opa-
towskim Ośrodku Kultury pod honorowym 
patronatem burmistrza Andrzeja Chaniec-
kiego. 

W spektaklu zostały wykorzystane frag-
menty „Wyzwolenia” i „Nocy Listopadowej” 
Stanisława Wyspiańskiego, wiersze Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego, Antoniego Słonimskie-
go, Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza. 

Współczesne utwory pochodzące z re-
pertuaru Lecha Makowieckiego, Anny Ger-
man, Marka Grechuty, Michała Bajora, jak i 
te powstałe w latach wojennych, „Modlitwa 
obozowa” i „Kolęda Warszawska”, znakomi-
cie odnosiły się do wypowiadanych przez 
aktorów kwestii. Tło stanowiły zmieniające 
się obrazy w przygotowanej przez Aleksan-
drę Kolasę projekcji multimedialnej. Znako-
mitym dopełnieniem spektaklu były układy 
choreograficzne „Polska” i „Solidarność” 
opracowane przez Romana Dulnego. Sceno-
grafię przygotowała Beata Piątek, natomiast 
za dźwięk odpowiadał Dariusz Wiśniewski. 
Stroną muzyczną i wokalną zajęła się Magda-
lena Szemraj. 

W spektaklu wystąpili: aktorzy - Katarzy-
na Niedbała, Karolina Strzępska, Przemysław 
Kidoń, Aleksandra Molisak, Aleksandra Ko-
lasa, Magdalena Grzyb, Natalia Szymańska, 
Aleksandra Gierach, Ernest Sałagan, Jakub 
Piątek oraz uczniowie klasy I i II „Mundu-
rówki” Zespołu Szkół Nr 1, soliści - Sara Al 
Kantar, Anna Surma, Julia Sapała, Barbara 
Chrapek, Natalia Pyszczek, Natalia Dziama, 
Szymon Banaś i Bartosz Stańczyk, tancerze - 
Wiktoria Skrzypczak, Alicja Wosik, Aleksan-
dra Piwowarczyk, Katarzyna Czub, Wiktoria 
Bławat, Jakub Kapsa, Jakub Foryś. Akompa-
niament: Tomasz Kucharski oraz Weronika 
Kucharska i Michał Bugała - uczniowie SZS 
Nr 1. 

Spektakl wywołał silne wzruszenie u wi-
dzów, którzy opuszczając OOK nie kryli łez. 
Niegasnące brawa były najlepszym podzięko-
waniem za widowisko.

„Wolność to My” to spektakl prowadzący 
widza przez lata niewoli, zrywów niepodle-
głościowych, lata wojny i okupacji, stalinizm i 
ruch solidarnościowy, czyli najważniejsze mo-
menty w życiu naszego narodu. - Tytuł pod-
kreśla to, że wszyscy Polacy, którzy nie tracili 
swojej nadziei i zabiegali o wolność Ojczyzny, 
ale także ci współcześni, pamiętający o prze-
szłości, o trudnej historii, są symbolem wol-
ności - powiedziała Edyta Gwoździk, która 
przygotowała scenariusz spektaklu i zajęła się 
jego wyreżyserowaniem.

Koncert pieśni patriotycznych
Miłą niespodziankę dla mieszkańców 

przygotowało Małe Studio Piosenki Opatow-
skiego Ośrodka Kultury. Był to koncert pieśni 
patriotycznych, który odbył się 10 listopada. 

Najmłodsi soliści, którzy ćwiczą pod 
okiem instruktora wokalu Magdaleny Szem-
raj wykonali najbardziej znane i popularne 
utwory, pieśni legionowe śpiewane w okresie 
XX -lecia międzywojennego, ale także pod-
czas wojny i okupacji. W ich repertuarze zna-

WOLNOŚĆ TO MY 
lazły się między innymi: „Wojenko, wojenko”, 
„Pierwsze Kadrowa”, „Przybyli ułani”, „Roz-
kwitają pąki białych róż”.

W koncercie wystąpili soliści: Zuzanna 
Wiśniewska, Julia Sapała, Paulina Andzel, 
Zuzanna Gwoździk, Gabriela Kowaluk, Wik-
toria Gruszka, Zuzanna Susło, Magdalena Su-
sło, Zofia Skórska, Weronika Gumuła, Izabela 
Dziadowicz, Katarzyna Grudzień, Karolina 
Glica, Mateusz Woźniak, Maciej Mizera, Bar-
tosz Kozłowski.
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miasto na falach

OPATÓW W RMF FM! Radio RMF FM 28 października 2016 
r. od godziny 8.00 do godz. 14.00 nada-
wało z Opatowa. To był kolejny odcinek 
cyklu „Twoje Miasto w Faktach RMF FM”. 
Słuchacze zdecydowali o tym, głosując w 
sondzie na RMF24.pl 

W sobotni poranek pojawił się w rynku 
żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM z 
reporterem na pokładzie, by odkryć dla słu-
chaczy radia zabytki, atrakcje i uroki Opa-
towa. Na antenie najciekawsze informacje o 
mieście prezentował Marek Baradziej, prze-
wodnik świętokrzyski, autor przewodnika 
„Opatów miasto na Bursztynowym Szlaku” 
oraz Waldemar Węglewicz, przewodnik, 
dyrektor Biblioteki Publicznej. Zofia Nie-
dbała, prezes PTTK mówiła o miejscowych 
podziemiach, natomiast przewodnik Gra-
żyna Szemraj zaprezentowała perłę archi-
tektury romańskiej, kolegiatę opatowską. 
Grażyna Podczasi, pracownik Spółdzielni 
Mleczarskiej zareklamowała słodką atrak-
cje Opatowa, czyli krówkę opatowską i 
kawiarenkę. Monika Dziedzic z restauracji 
„Żmigród” przedstawiła kulinarną potrawę 
„zalewajkę”.

Informacje o Opatowie przybliżał słucha-
czom RMF FM dziennikarz radia Krzysztof 
Kot. Natomiast mieszkańcy miasta dodat-

kowo mogli otrzymać materiały promocyjne 
radia, napić się kawy i spróbować zupy „zale-
wajki” przygotowanej przez restaurację.
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nasze firmy

TRADYCYJNE SMAKI WĘDLIN 

– Odróżnia się smakiem od innych wę-
dlin – mówi Marek Kędziora. - To smak 
naszej młodości. Surowiec jest stąd, bez 
żadnej chemii. Teraz kiełbasa najlepiej się 
sprzedaje. 

Nagroda za kiełbasę swojską
Firma znana jest na rynku z wyrobów 

o smaku typowo lokalnym. Na Boże Naro-
dzenie i Wielkanoc przygotowuje szynkę 
świąteczną, na uroczystości weselne - szyn-
kę weselną. Zdobyła wiele nagród, dyplo-
mów. Za kiełbasę swojską opatowską otrzy-
mała pierwszą nagrodę w konkursie „Nasze 
kulinarne dziedzictwo – smaki regionów”. 

Miesięcznie produkuje około 30 ton 
mięs, wędlin. Najwięcej sprzedaje tanich 
wyrobów, wędlin, kaszanki, podrobów. 
Kiełbasa to droższy towar, schodzi, ale już 
nie w takich ilościach. 

Firma zatrudnia 14 osób, pracuje w 
niej żona Marka Kędziory, Wanda, córka 
Agnieszka. To po części firma rodzinna. 
Wyroby są sprzedawane nie tylko w powie-
cie opatowskim, także w sandomierskim, 
ostrowieckim. Firma współpracuje z wielo-
ma sklepami, miedzy innymi w Waśniowie, 
Kunowie, gdzie też działają masarnie. Sma-
ki tutaj się przenikają, jest zdrowa konku-
rencja. 

Z dobrego surowca  
- dobra wędlina

Marek Kędziora z wykształcenia jest 
masarzem, działalność prowadzi od 19 lat. 
Przez całe życie pracuje w tym zawodzie, 
najpierw w zakładzie Mariana Bielca, który 
w poprzednim systemie był kierownikiem 
Zakładu Masarskiego. Brat Mieczysław też 
pracował w tym zawodzie, ojciec Tadeusz. 

Firma znajduje się przy ulicy Lipow-
skiej, w miejscu, gdzie dawniej działała 
masarnia, baza Gminnej Spółdzielni „Sa-

Zakład uboju, przetwórstwa mięs i wędlin Marka Kędziory w Opatowie specjalizuje 
się w wyrobach tradycyjnych. Sztandarowym jego produktem jest kiełbasa swojska 
opatowska. 

mopomoc Chłopska”. Cały ten teren kupił 
Wojciech Walerowicz z Ostrowca, a Marek 
Kędziora od niego odkupił. 

Na dobrą wędliną wszystko się skła-
da, najbardziej surowiec. Gdy świnka jest 
żywiona karmą chłopską, boczek pachnie 
boczkiem, a nie chemią. - Gdy brakowało 
świń, musieliśmy zadzwonić do hodowców 
prowadzących olbrzymie tuczarnie, gdzie 
na przykład było około 2 tys. świń – opo-
wiada Marek Kędziora. - Boczek z nich nie 
pachniał boczkiem. 

Marek Kędziora tłumaczy, że musi być 
dobre, naturalne karmienie trzody, by wy-
rób był smaczny. Jego dostawcami są rol-
nicy z tego rejonu. Wie wtedy, jaki to jest 
żywiec. Gdy chłop chowa 10, 20 sztuk w 
roku, to na własnej paszy. Surowiec jest 
ważny, ale też odpowiednie składniki w 
odpowiednich ilościach. By nie przesolić, 
nie przedawkować różnymi dodatkami, 
pieprzem. 

Dojrzewanie liczy się w szynce, bale-
ronie czy polędwicy. Natomiast kiełbasa 
musi trochę odstać i dopiero potem daje 
się ją do wędzarni, gdy obeschnie z wilgoci, 
tłuszczu. Smak musi być własny, nie można 
przesadzić z różnymi przyprawami. Teraz 
naturalne, tradycyjne, lokalne smaki są w 
cenie, zwłaszcza w dużych miastach. I takie 
wędliny uzyskują tam bardzo dobrą cenę. 
W przeciwieństwie do wędlin z dużych 
sieci. 

- Jednak nie w naszych regionach, nie 
w takim Opatowie – podkreśla Marek 
Kędziora. - Tutaj ludzie kupują to, co jest 
tanie. Rolnicy sami biją i robią wędliny. W 
dużych miastach – owszem. Gdy stamtąd 
przyjedzie człowiek i posmakuje wędliny, 
mówi, że jeszcze takiej nie jadł. 

Bariera nie do 
pokonania 

Na razie produkcja 
w zakładzie Marka Kę-
dziory jest opłacalna. 
Przy uboju dziennym 
nie da się dużo zarobić. 
- Gdy ubijemy, na przy-
kład, 14 świnek na dobę, 
na jednej sztuce zaro-
bimy sto parę złotych 
– oblicza. - To w prze-
liczeniu na wszystkie 
opłaty, podatki, ZUS nie 

są kokosy. Żyć trzeba! Gdyby więcej przera-
biano, byłyby większe pieniądze. 

Barierą jest zbyt. Nie jest zbyt duży w 
powiecie opatowskim, województwie świę-
tokrzyskim. Gdyby wyjeżdżać poza region, 
byłyby duże koszty transportu. Teraz jest 
mniej sklepów, poza tym idzie w nich mniej 
wędlin niż dawniej. Sprzedaż zdecydowa-
nie spadła. 

Supermarkety zrobiły swoje. 1 kg wędli-
ny w sklepie – 20 zł, w sieci za te pieniądze 
można kupić 3 kg. Ludzie w naszym re-
gionie robiąc zakupy sugerują się ceną, nie 
smakiem, zdrową żywnością. Chociaż wiele 
osób zwraca już uwagę na jakość, ale to w 
dużych środowiskach, gdzie ludzie więcej 
zarabiają. Tu jest mała grupa takich osób, 
może 30 proc. 

Zakład przejmuje córka
Marek Kędziora ma 62 lata i już nie za-

mierza rozwijać firmy. - Nie mam już zdro-
wych rąk – mówi. - Reumatyzm mnie za-
atakował, mam gościec. Ręce trzymałem w 
wodzie, na dodatek zimnej, czasami lodo-
watej. I teraz jakie mogę mieć perspektywy? 

Zakład pozostawia córce Agnieszce, któ-
ra czuje ten zawód. Już od drugiej klasy szko-
ły podstawowej przejawiała zacięcie do ma-
sarstwa. Miała wyczucie do krojenia kiełbasy. 
Ukroiła kawałek i już był kilogram, bez wagi. 

Agnieszka też ma papiery mistrzowskie 
jako masarz. Ukończyła policealną szkołę 
w zakresie mięsnym. Tradycja będzie po-
woli przechodzić na nią. Teraz w zakładzie 
prowadzi robotę papierkową, zajmuję się 
sprzedażą, dokumentacją związaną z pro-
wadzeniem działalności, unijnymi przepi-
sami sanitarnymi. 

- Czuję się na siłach, by przejąć firmę 
– mówi córka Agnieszka. - Tacie poma-
gam prowadzić działalność właściwie od 
dziecka. Jesteśmy tu razem, współpracuje-
my i firma się rozwija. Prowadzę też małą 
gastronomię, robię pasztety, pierogi, kluski 
śląskie, kopytka.

(n)
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zawód: nauczyciel

PRZYPADEK 
CZY ŚWIADOMY WYBÓR? 

Konsekwencja działania 
Bożena Bielecka, nauczycielka języ-

ka polskiego w Samorządowym Zespole 
Szkół Nr 1, prowadzi koło polonistyczne, 
na które przychodzą szczególnie zdolni 
uczniowie. To ci, którzy chcą brać udział 
w konkursach, pasjonują się językiem pol-
skim, kulturą, historią, filmem, teatrem. 
W dzisiejszych czasach język polski nie 
jest tak popularny wśród uczniów jak 
dawniej. Sporadycznie zdarzają się wśród 
uczniów perełki. 

W ostatnim czasie przez dwa lata fina-
listką konkursu była Kinga Kaczmarska, 
której w ubiegłym roku zabrakło tylko 
trzech punktów, by zostać laureatką. W 
2007/2008 laureatką była Marta Wójcic-
ka, w 2002/2003 – Ewelina Łojkowska, 
wcześniej finalistką Paulina Kasińska.

– Pracuję już 36 rok w szkole – mówi 
Bożena Bielecka. - Odnajduję się w tym 
zawodzie, uważam, że dobrze wybrałam. 
Lubię młodzież i myślę, że uczniowie też 
mnie lubią. Żartuję z nimi, ale też wyma-
gam. Uczę gimnazjalistów. Wybór zawo-
du był właściwy. Ukończyłam uczelnię w 
Rzeszowie, jeszcze wtedy WSP, obecnie 
uniwersytet. Nie wyobrażam siebie w 
innym zawodzie. Dobry nauczyciel? Bar-
dzo ważna jest konsekwencja działania. 
Jeśli uczeń zauważy, że nauczyciel jest 
niekonsekwentny, to przestaje się uczyć. 
Początkowo tej cechy mi brakowało. A 
do tego punktualność, systematyczność, 
obowiązkowość i przede wszystkim spra-
wiedliwość.

Przede wszystkim  
dyspozycyjność

Zuzanna Przysucha, nauczy-
cielka matematyki SZS Nr 1, pro-
wadzi zajęcia dodatkowe, na któ-
re uczęszczają uczniowie zdolni. 
Przygotowuje ich do konkursu. 
Oprócz tego, na lekcjach mate-
matyki, gdy wszyscy uczniowie 
rozwiązują zadania na poziomie 
podstawowym, wybitnie zdol-
nym zadaje zadania o wyższym 
stopniu trudności. 

W ostatnich latach miała 
sporo finalistów i laureatów kon-

kursu matematycznego. Wśród nich był 
Karol Węgrzycki, który dotarł dość wysoko, 
był finalistą etapu regionalnego w Piotrko-
wie Trybunalskim. Jakub Mizera w 2016 r. 
był finalistą Miedzynarodowego Konkursu 
Matematycznego Pangea. Wiktoria Rosz-
czypała w 2015 r. otrzymała stypendium 
naukowe Programu Stypendialnego Mi-
strzowie Matematyki prowadzonego przez 
Fundację Vive Serce Dzieciom. Laureaci i 
finaliści: Paulina Lis, Maciej Ziółkowski, 
Kacper Skwarliński, Katarzyna Mroczkow-
ska, Monika Roszczypała, Karol Wegrzycki, 
Magdalena Przysucha, Krzysztof Pater. Od 
2012 r. szkoła osiąga w matematyce bardzo 
dobre wyniki na tle gminy, powiatu, woje-
wództwa. Zawsze jest powyżej średniej. To 
wyniki przygotowywane przez Centralną 
Komisję Egzaminacyjną. 

- Od szkoły podstawowej byłam bardzo 
dobra z matematyki – opowiada Zuzanna 
Przysucha. - Zawsze otrzymywałam bardzo 
dobre oceny. Pomagałam młodszym kole-
żankom i kolegom. Studiowałam matema-
tykę na UMCS. Dobry nauczyciel? Przede 
wszystkim dyspozycyjny, bo zawód nauczy-
ciela to nie tylko 4 czy 5 godzin pracy. To 
całodzienna praca. Trzeba lubić dzieci, 
młodzież. Być konsekwentnym w wykony-
waniu swojego zawodu, sprawiedliwym w 
wystawianiu ocen i nie stronniczym. 

Dobry kontakt z uczniem
Odpowiedzialność to sposób Anny Ma-

luszczak, nauczycielki matematyki SZS Nr 
2, na pracę z uczniem zdolnym. Ważne są 

zajęcia na kółku matematycznym. Ucznio-
wie, by osiągnąć sukces, muszą mieć podane 
odpowiednie wskazówki. – Przygotowuję 
zadania o podwyższonym stopniu trudno-
ści, to mozolna praca, by wybierać zadania 
dla poszczególnych uczniów - podkreśla. 

Bardzo lubi pracę z dziećmi. To spo-
wodowało, że wybrała zawód nauczyciela. 
Lubi patrzeć na uśmiechnięte buzie, spra-
wia jej to wielką przyjemność.

- Nauczyciel powinien mieć przede 
wszystkim dobry kontakt z młodzieżą – 
mówi o ideale dobrego nauczyciela. - To jest 
najważniejsze, powinien umieć przekazy-
wać swoją wiedzę, przede wszystkim musi 
być systematyczny w swojej pracy. Musi 
systematycznie sprawdzać prace domowe, 
systematycznie zadawać prace. Oprócz 
tego musi być punktualny, konsekwentny w 
swym postępowaniu.

Pracowitość, wytrwałość, 
zaangażowanie

W ciągu swojej trzydziestoletniej pracy 
Piotr Oleksiak, nauczyciel biologii i chemii 
SZS nr 2, znalazł metodę na pracę z uczniem 
zdolnym. Wybiera najlepszych, proponuje im 
współpracę, zachęca do startu w konkursach. 
Uczniowie przystają na stawiane warunki, 
systematycznie przychodzą na zajęcia, często 
prowadzone nieodpłatnie, poza etatem. Takie 
zaangażowanie połączone z pasją nauczyciela i 
uczniów daje efekty.

Sukcesy uczniów: rok szkolny 2003/2004 
cztery finalistki konkursu biologicznego - 
Magdalena Dziob, Barbara Kargul, Beata 
Wilczyńska, Barbara Mazur ; 2004/2005 
finalista – Rafał Kaczor, 2005/2006 finalista 
- Katarzyna Kabza, 2006/2007 dwie laure-
atki – Agata Majcherska, Izabela Przygoda, 
2007/2008 finalista - Hubert Majcherski, 
2009/2010 laureat Hubert Majcherski, 
2011/2012 dwie finalistki – Marika Partyka, 
Izabela Wrzołek, 2012/2013 – Paweł Nowak, 
2013/2014 finalistka Magdalena Stępień, 
2014/2015 dwie finalistki – Magdalena Stę-
pień, Izabela Wiśniewska. Największe sukce-
sy: 2015/2016 laureatka konkursu, najlepszy 
wynik w województwie – Izabela Wiśniew-
ska. 

– To był świadomy wybór, podobała mi 
się praca nauczyciela – mówi Piotr Olek-
siak. - . Lubię pracę z młodzieżą, nie tylko 
to, by uczyć, ale by zabrać do kina, wyjechać 
wspólnie na wycieczkę rowerową, auto-
karową, rajd, biwak. Uczniowie to widzą i 
mam nadzieję, że za to mnie też lubią. Je-
stem konsekwentny w tym, co robię. Jestem 
też pracowity, wymagający. Cechy dobrego 
nauczyciela? Po pierwsze pracowitość, wy-
trwałość, zaangażowanie. 

Wielu nauczycieli z naszej gminy zdecydowanie wyróżnia się swoimi pomysłami w 
prowadzeniu zajęć, sukcesami swoich wychowanków. Ich pracę będziemy przedsta-
wiać w kolejnych numerach kwartalnika. Dzisiaj prezentujemy osiągnięcia i wypowie-
dzi kilku z nich.
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Kwesta na cmentarzu 
Ogrodzenie wykute w Warszawie

dziedzictwo, pamięć

W GOŚCINIE U KONSULA 

oświata

Uroczystość zorganizowana została 
przez Konsula Generalnego Republiki Fede-
ralnej Niemiec dr Michaela Großa oraz Kon-
sula Honorowego RFN dr Andrzeja Mocho-
nia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
przedstawiciele lokalnych władz z prezyden-
tem Kielc Wojciechem Lubawskim na czele 
oraz przedstawiciele świata kultury, polity-
ki, gospodarki, nauki, mediów. Tegoroczna 
uroczystość odbyła się pod hasłem „25 lat 
dobrego sąsiedztwa” i rozpoczęła się od wy-
słuchania hymnów Niemiec, Polski i Unii 
Europejskiej. Polscy oraz niemieccy mówcy 
podkreślali w swoich wypowiedziach duży 
wpływ polskiego ruchu wolnościowego na 
zjednoczenie Niemiec oraz wartość dobrej 
współpracy między oboma krajami w ciągu 
minionych 25 lat. Uroczystość uświetniły 
występy uczniów, którzy recytowali wiersze i 

Grupa uczniów z Publicznego Gimnazjum Nr 2 pod opieką nauczyciela języka nie-
mieckiego Joanny Sobczyk wzięła udział w uroczystości z okazji Dnia Jedności Nie-
miec, które odbyły się w październiku w Kielcach. 

śpiewali piosenki w języku niemieckim.
Dzień Jedności Niemiec obchodzony 

jest 3 października na pamiątkę zawarcia w 
1990 r. przez parlamenty NRD I RFN trak-
tatu zjednoczeniowe-
go o przywróceniu 
jedności Niemiec. 
Dzień ten jest świę-
tem narodowym Nie-
miec.

Dla gimnazja-
listów dużym wy-
różnieniem było to, 
że mogli znaleźć się 
w tak szacownym 
gronie. Po zakoń-
czonej uroczysto-
ści młodzież miała 
okazję zrobić sobie 

pamiątkowe zdjęcie z konsulem RFN oraz 
prezydentem Kielc. Mogła też zamienić 
kilka słów w języku niemieckim z konsu-
lem, który wyraził swoje zadowolenie, że 
młodzież tak chętnie uczy się języka nie-
mieckiego. Stwierdził ponadto, że wie z 
własnego doświadczenia, jak trudna jest 
nauka języka obcego. Następnie wszyscy 
zaproszeni goście wzięli udział w uroczy-
stym przyjęciu. 

Krzyż oddziela od ulicy 
ogrodzenie kute, którego śro-
dek stanowi tarcza z datą 1863, 
a na niej skrzyżowane szable, 
kosy i lance. Ogrodzenie, jak 
się okazuje, zostało wykonane 
w Warszawie w Fabryce Wy-
robów Żelaznych, Konstrukcji 
i Ornamentów H. Zieleziński, 
która mieściła się przy ul. Ko-
nopackiej 17. 

Jak podaje Jarosław Zie-
liński w publikacji „Fabryki 
dawnej Pragi”, fabrykę produ-

kującą początkowo kasy ogniotrwałe założono w Śródmieściu w 
1860 r. W późniejszych latach asortyment produkcji powiększono 
o artystycznie kute kraty i ornamenty. Po 1910 r. zakład przepro-
wadził się na obecne miejsce. Dalszy intensywny rozwój wytwórnia 
zawdzięczała inż. Kornelowi Kubackiemu. Zatrudnienie: 70 osób 
(1914); 238 osób (1938).Produkcja: lekkie konstrukcje ze stali i 
duraluminium („Hazet”). Po wojnie zakład upaństwowiono.

Ogrodzenie przy Bramie Warszawskiej będzie liczyło już pra-
wie 100 lat, ale prezentuje się okazale. Świadczy to o niebywałym 
kunszcie i wysokim standardzie wykonania. 

Na dole ogrodzenia możemy zobaczyć tabliczkę znamionową 
wykonawcy. Tak więc mała rzecz, ale też z własną już historią.

30 października i 1 listopada br. na Cmentarzu Parafial-
nym w Opatowie odbyła się kwesta na odnowę zabytkowych, 
zniszczonych pomników. Tradycyjnie jej organizatorem było 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej. W tym roku po 
raz pierwszy wzięli udział w kweście harcerze Hufca ZHP 
Opatów. 

Za pieniądze uzyskane w ubiegłym roku wyremontowano 
najstarszy znany nagrobek, płytę księdza Grudzińskiego z 1802 
r. Obecna zbiórka pieniędzy była rekordowa, uzyskano 6156 
złotych, 65 groszy, 10 pensów i 7 euro centów. Z tej kwoty har-
cerze zebrali w niedzielę, 
30 października, 1035 zło-
tych 42 grosze. Na uwagę 
zasługuje udział w kweście 
najmłodszych dzieci, zu-
chów 9 gromady „Czarne 
jagódki” działających przy 
Samorządowym Zespole 
Szkół nr 2: Oliwii Skrok, 
Oliwii Adamczyk, Klau-
dii Stanisławskiej i Sandry 
Ziarko. Zuchami opieko-
wali się nauczyciele: Ewa 
Jędrzejewska i Andrzej 
Żychowski. Kwestowało 16 
osób, członkowie i sympa-
tycy TPZO. Stroną orga-
nizacyjną kwesty kierował 
prezes TPZO, Wojciech 
Gdowski.

Przechodzimy często przez Bramę Warszawską i wydaje 
się nam, że nic nas nie może zaskoczyć. A jednak, nieopodal 
niej znajduje się krzyż z białego piaskowca poświęcony księdzu 
Przybyłowskiemu poległemu podczas bitwy opatowskiej.
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RENESANSOWE PERŁY 
OPATOWA, CZ. 3

wspaniałe karty historii

Pewien dosyć drobny szczegół, relikt z czasów Krzysztofa Szydłowieckiego, znaj-
dujący się w opatowskiej kolegiacie prowadzi nas daleko na Węgry, odkrywając inte-
resującą historię. Mieszają się w niej wielkie tragedie rodu Szydłowieckich z talentem 
kanclerza do robienia dobrych interesów.

Kanclerskie bruderszafty
Niegdyś wśród możnych tego świata 

modne było zawieranie traktatów wzajemnej 
przyjaźni i braterstwa. Możemy się domyślać, 
że w świecie wielkiej polityki trudno o praw-
dziwą, szczerą przyjaźń, a „braterstwo” polega 
raczej na wspólnocie celów i wyrachowaniu. 
Wiedział o tym z pewnością wytrawny poli-
tyk, prawa ręka władcy potężnego państwa, 
kiedy pławił się w pochlebstwach i zaszczy-
tach, którymi obsypywali go przedstawiciele 
innych krajów. Dzięki korespondencji, jaka 
zachowała się między Krzysztofem Szydło-
wieckim a Albrechtem Hohenzollernem 
wiemy, że obu łączyły przyjacielskie więzi, 
potwierdzone stosownym dokumentem, 
specjalnie na tę okoliczność sporządzonym. 
Wymiana komplementów, uprzejmości, po-
darunków była kurtyną, za którą odgrywał się 
ten właściwy, polityczny teatr.

Podobny traktat Krzysztof Szydłowiec-
ki zawarł w 1518 r. z Jerzym Szatmarym (vel 
Szakmarym, węg. Szatmári György). Był to 
„najwyższy sekretarz” króla węgierskiego, 
mający niewątpliwie wielki wpływ na króla 
„Dobrze”, czyli Władysława II Jagiellończyka, 
a następnie na decyzje, zapadające na królew-
skim dworze w trudnych latach po śmierci 
monarchy, kiedy to oficjalnie zaczął pano-
wać jego 10-letni syn Ludwik. Zawierając z 
Szydłowieckim traktat przyjaźni i braterstwa 
Szatmary był biskupem „Pięciukościołów” 
czyli Pecs (Pecz), ale jego kariera nabrała wów-
czas wielkiego rozpędu. Zmarł w roku 1524, 
a w ostatnich latach życia był węgierskim od-
powiednikiem Krzysztofa Szydłowieckiego 
– królewskim kanclerzem. Stając się arcybi-
skupem Ostrzyhomia (Esztergom) objął też 
godność prymasa Węgier. Trzeba nadmienić, 
że tego dostojnika łączyły wieloletnie związki 
z polskim dworem. Ofiarował się wręcz „z całą 
pilnością wiernie służyć” królowi Zygmunto-
wi podobnie, jak jawnym stronnikiem Habs-
burgów był kancerz Szydłowiecki. 

„Złota i srebra moc  
nie do pogardzenia…”

Ciekawej treści jest łaciński tekst na ta-
blicy z 1527 r., jaka zachowała się w opatow-
skiej kolegiacie i jest obecnie wmurowana w 
ścianę mauzoleum Szydłowieckich po lewej 

stronie od nagrobka kanclerza. Inskrypcja 
mówi, iż pan wspaniały Krzysztof z Szydłow-
ca, pierwszy właściciel Ćmielowa (Szmyelow) 
i Wielkiego Opatowa (Magni Opatow) – tu 
wyliczenie tytułów - „pomny dobrodziejstw, 
jakimi obsypał go Jerzy, arcybiskup ostrzy-
homski, adoptowany, umiłowany brat, nie 
tylko za życia, ale tuż przed swym zgonem, 
zapisał mu bowiem testamentem złota i srebra 
moc nie do pogardzenia, zmarłemu ołtarz ten 
wzniósł i nieustanne ofiary mszy św. ufundo-
wał, lecz o tym szerzej dokument erekcyjny 
mówi”. Pomijając sprawy majątkowe – tekst 
zawiera informację o istniejącym niegdyś w 
kolegiacie ołtarzu, który przeznaczony był 
do tego zwłaszcza, by odprawiać przed nim 
modlitwy za duszę węgierskiego arcybiskupa. 
Okazuje się też, że był w kolegiacie pewien do-
kument, a mianowicie (jak podaje ks. Włady-
sław Fudalewski) „przywilej nadający odpusty 
na uroczystości kościelne wydany w 1527 r. 
przez Tomasza kardynała od św. Marcina in 
Montibus na pergaminie gotyckiemi litera-
mi”. Dokument, wydany na Węgrzech, a doty-
czący Opatowa jest wyrazem dużej wspólnoty 
nie tylko personalnej między dostojnikami, 
ale też instytucjonalnej wewnątrz Kościoła, 
a także uniwersalnej – w ramach „republiki 
chrześcijan”, która przekraczała państwowe 
granice. Dokument nie dotrwał do naszych 
czasów, zaginął w 1902 r. 

Jakie to jeszcze dobrodziejstwa mógł za-
oferować Polakowi arcybiskup Ostrzyhomia? 
Można pokusić się o następującą hipotezę: 
w tamtych okolicach znajdowały się wielkie 
złoża niezwykle cennego materiału. Chodzi 
o słynny, obecny w krakowskich nagrobkach 
królewskich czerwony „marmur” (w istocie 
wapień) węgierski. Był drogocenny nie tylko 
dlatego, że pięknie wygląda i interesowali się 
nim królowie. Jego sprowadzenie do Krako-
wa, a nawet Wilna przy ówczesnych możliwo-
ściach technicznych łączyło się długotrwałym 
i kosztownym transportem. Poza tym klęska 
Węgrów w bitwie z Turkami pod Mohaczem 
w 1526 r. i dalsze najazdy tureckie na tamte 
ziemie zahamowały eksport „czerwonego 
marmuru”. Stał się on towarem deficytowym, 
a przez to jeszcze droższym. Być może Jerzy 
Szatmary pomagał Krzysztofowi Szydłowiec-
kiemu w zdobyciu tego surowca. Potrzeby 

jego wykorzystania po-
jawiały się niestety coraz 
częściej…

Królewski kamień 
dla zwiędłych kwia-

tuszków
Kanclerz był z pew-

nością w stanie zrobić 
wszystko, by godnie upa-
miętnić swego zmarłego w 
1525 r., zaledwie rocznego 
synka Ludwika Mikołaja. 
I tak pojawił się jeden z 
pierwszych i pod wielo-
ma względami wyjątkowy 
przykład realizacji wzorców renesansowej 
sztuki włoskiej na naszych ziemiach. Mowa 
o nagrobku chłopca, który „jak kwiatek wy-
rósł na otuchę najzacniejszego domu swego i 
zwiądł po roku”, a wykuto go właśnie z „kró-
lewskiego kamienia”. Dzieło wykonał praw-
dopodobnie sam mistrz Bartolomeo Berrecci, 
a może jeden z jego współpracowników, np. 
Antonio da Fiesole. W każdym razie materiał 
czerpano z kurczących się szybko zapasów. Z 
tego też surowca wykonano m.in. płytę na-
grobną brata Krzysztofa – Mikołaja, który 
zmarł w 1532 r., a także tablicę z inskrypcją w 
opatowskim nagrobku kanclerza. 

Potwierdzeniem wyjątkowości i dro-
gocenności dzieł rzeźbiarskich z Opatowa 
jest kolejna fundacja, tym razem wdowy po 
Krzysztofie Zofii, która wystawiła pomnik z 
czerwonego kamienia królewskiego zmarłej w 
1536 r. córce Annie. Wzruszające, portretowe 
ujęcie 14-letniej dziewczyny na zachowanej 
płycie nagrobnej wykonał prawdopodobnie 
Bernardino de Gianotis, uważany też za głów-
nego autora nagrobka samego kanclerza. Dla 
Szydłowieckich jako powoli gasnącego rodu 
zapewne marną było pociechą, że kanclerskie 
dzieci zostały upamiętnione w iście królewski 
sposób. Jednak poświęcone im pomniki są 
wspaniałymi perłami Opatowa a zarazem ca-
łej sztuki polskiej.

Zbigniew Zybała
Literatura:
Fudalewski Władysław, Miasto Opatów 

podług miejscowych źródeł i podań, Warszawa 
1895;

Kieszkowski Jerzy, Kanclerz Krzysztof 
Szydłowiecki. Z dziejów kultury i sztuki Zyg-
muntowskich czasów. Tom 2, Poznań 1912;

Wardzyński Michał, Import i zastosowa-
nie „czerwonych marmurów” w małej archi-
tekturze i rzeźbie w Rzeczypospolitej od XIV 
do I połowy XVII w., Instytut Historii Sztuki 
Uniwersytetu Warszawskiego, publikacja in-
ternetowa.

Tablica Jerzy 
Szatmary, 1527 r.
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ciekawi ludzie

ZAFASCYNOWANY PRZESZŁOŚCIĄWiesław Baka zbiera wszystko, co 
dotyczy Opatowa, jego historii i zabytków, 
od papierków po „krówkach” po rzadkie 
wydawnictwa, poważne dzieła naukowe. 
Jest pasjonatem małej ojczyzny, doku-
mentalistą, regionalistą, mieszka w po-
bliskim Tomaszowie. 

Historia spisana na papierkach  
z „krówek”

W swoich zbiorach ma około 60-70 pa-
pierków po opatowskiej „krówce”. Nie może 
znaleźć tego pierwszego sprzed trzydziestu 
lat, chociaż ma nadzieję, że gdzieś się zacho-
wał. Opakowania zaczął zbierać kilkanaście 
lat temu. 

Papierki trochę się zmieniają. Standar-
dowe są cztery. Gdy spółdzielnia otrzymała 
znak „Dziedzictwo kulinarne”, wprowadziła 
go na opakowaniu. Ostatnio doszedł nowy, 
gdy otrzymała znak „Tradycja i jakość”. 
Oprócz głównych wzorów, są jeszcze przy-
gotowywane na różne święta, imprezy, na 
Jarmark Opatowski, dla Urzędu Miasta, dla 
restauracji, na przykład swoje opakowanie 
ma już „Miodowy Młyn”. Produkowane są 
też duże „krówki”, sprzedawane na sztuki, 
a także smakowe. Każdy papierek jest więc 
trochę inny. 

Uwagę na opakowaniach zwraca grafika, 
kolor. - Niektóre papierki po „krówkach” 
mają już wartość historyczną – mówi Wie-
sław Baka. – Na przykład, wykonany dla 
potrzeb „Wólczanki”, której już w Opatowie 
nie ma. 

Unikatowe dzieła znalezione  
w makulaturze

Posiada unikatowe dzieła, jedyne egzem-
plarze wielu prac. Od Stefana Cieszkowskie-
go, który po wojnie był kierownikiem szkoły 
w Zochcinie, ma jej historię w oryginale. 
Kierownik przygotowywał różne monogra-
fie Opatowa. - Mam to wszystko skserowane, 
zdjęcia też – mówi Wiesław Baka. 

Stefan Cieszkowski w „Historii szkoły” 
opisał wszystko od jej powstania, od przy-
wiezienia z Ostrowca dwóch baraków. Za-
mieścił też spis wszystkich prac uczniów w 
poszczególnych latach. Jest historia żeńskiej 
drużyny harcerskiej i męskiej drużyny. Z pra-
cy można także dowiedzieć się, kto w Zoch-
cinie otrzymał działkę po uwłaszczeniu i jak 
te działki dzieliły się do lat 70. Cieszkowski 
pisał też wiersze, został wydany jeden jego 
tomik „Sonety świętokrzyskie”. Wykonał 
także w trzech częściach album pomników 
ziemi opatowskiej. - Nie mam wszystkich 
zdjęć – wyjaśnia Wiesław Baka. - Córka ma 
wywołać w Krakowie. Gdy je przywiezie, to 

Wiesław Baka, urodził się w 1952 r., ma wykształcenie średnie, absolwent liceum w Opa-
towie. Pracował w Spółdzielni Inwalidów w Opatowie, od 1972 r. do 1991 r. Obecnie przebywa 
na rencie. Każdą wolną chwilę poświęca swojej pasji. 

zorientuję się, czy są wszystkie. Je-
śli nie, to album uzupełnię współ-
czesnymi zdjęciami. Albo może 
od kogoś zdobędę stare fotogra-
fie. Cieszkowski obiecywał mi 
jeszcze dać album z cmentarza, 
ale zmarł. To było na początku lat 
80. ubiegłego wieku. 

Wiesław Baka w swoich zbio-
rach posiada publikację wybitne-
go poety, autentysty, Stanisława 
Czernika z 1925 r. Jest to ksią-
żeczka „Miasta i miasteczka w 
powiecie opatowskim”, w której 
opisuje położenie geograficzne poszczegól-
nych aglomeracji, ich sytuację demograficz-
ną.. - Mój egzemplarz jest trochę zniszczony 
– wyjaśnia pasjonat. - Do użytku mam wy-
konane ksero. 

Ma na ksero odbitą pracę Stefana Kotar-
skiego „Opatów w latach 1861-1864”. Autor 
był dyrektorem Włościańskiego Gimnazjum 
imienia Bartosz Głowackiego. Zebrał mate-
riały o powstaniu styczniowym od uczniów, 
ich rodziców. - Mam też „Szkice historyczne 
XI wieku” Tadeusza Wojciechowskiego wy-
dane w 1925 r. – pokazuje. - To książka opra-
wiona, znalazłem ją w latach osiemdziesiątych 
w punkcie skupu makulatury w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Około 40 stron w niej do-
tyczy Opatowa. To bardzo ważna pozycja. 
Należała do mojego wychowawcy, prof. Fran-
ciszka Mendyka. W tym punkcie makulatury 
znalazłem także pracę „Bitwa pod Konarami” 
wydana w Krakowie w 1915 r. 

Grobowce ocalone  
od zapomnienia

Wiesław Baka wykonał dokumentację 
około 350 grobowców z piaskowca i żeliw-
nych, które znajdują się na Cmentarzu Para-
fialnym w Opatowie. Miejscową nekropolią 
zaczął zajmować się około 1983-1985 roku. - 
Pomyślałem, by zrobić coś, czego jeszcze nikt 
nie zrobił - wyjaśnia. - Wpadłem na pomysł, 
by wykonać zdjęcia grobów. Trzeba było je 
oczyścić, spisać. 

Każdy grobowiec ma karty, które składa-
ją się z jednego lub kilku zdjęć. Spisane jest 
na nich wszystko, co umieszczone zostało 
na płycie grobowca. Na odwrotnej stronie 
znajduje się mały szkic całego cmentarza z 
zaznaczonym miejscem konkretnego zabyt-
kowego grobowca i groby sąsiednie. Jeżeli 

nawet grób zniknął, to łatwo znaleźć miejsce, 
w którym sie znajdował. . 

Dzięki Wiesławowi Bace można było 
odnaleźć tablicę kantora, która teraz jest od-
nawiana. Niektórzy ludzie wiedzieli o niej, ale 
nie było impulsu, by się nią zająć. Teraz wysła-
ny zostanie wniosek do wojewody z prośbą o 
dofinansowanie. Jest już wybrany wykonawca. 

Pasjonaci tacy jak on
Wiesław Baka kontaktuje się z osobami, 

które mają różne pasje. Wszyscy cenią jego 
zainteresowanie historią Opatowa. – Spo-
tykam się z panią Stanisławą Filarowską, a 
także z jej wnuczką Pauliną Codogni, która 
jest zafascynowana moją pasją – nie ukrywa. 
- Przekazała mi nawet laptop, bym mógł ar-
chiwizować historię Opatowa.

Ma także kontakt z Ireną Szczepańską, 
Markiem Lisem, Zbigniewem Zybałą, An-
drzejem Żychowskim. Wymienia się doświad-
czeniami z Wiesławem Frejlichem z Baćkowic, 
który też zajmuje się regionalizmem, dyrekto-
rem MGOK w Ożarowie, Marianem Susem, 
doktorem Jerzym Mazurkiem z Muzeum Hi-
storii Ruchu Ludowego w Warszawie.

Jego pasja zaczęła się od tego, że, jak sam 
przyznaje, ma ciągotkę do zbierania, potocz-
nie mówiąc – chomikowania. Niczego nie 
wyrzuca, bo nie wiadomo, kiedy niewielka 
karteczka może być przydatna. 

- Zajmuję się jednocześnie kilkoma rze-
czami i to nie jest dla mnie dobre – stwier-
dza. - Ciągle mam swoje sprawy do załatwie-
nia. Muszę gromadzić opał, załatwiać bieżące 
sprawy w gminie, mam wyjazdy, spotkania 
z różnymi ludźmi. Już jestem umówiony z 
prof. Stefanem Kowalikiem, byłym nauczy-
cielem fizyki w liceum. Będziemy rozmawiać 
o naszej małej ojczyźnie. 
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NIEZWYKŁA OPOWIEŚĆ 
STULATKI

z Borysławia przybyła do Opatowa 
Zofia Kucharska z Opatowa ukończy niebawem 102 lata. – Przyszłam na świat 28 

lutego 1915 r. w Borysławiu na Ukrainie – opowiada. - Tam pracował mój ojciec. 

Wojna przerwała szczęście
Pochodzi z rodziny wielodzietnej. Matka 

urodziła dziesięcioro dzieci, dwoje zmarło, 
ośmioro się wychowało. To nie były dobre 
czasy, panowało bezrobocie. Jej ojciec mimo 
wszystko pracował i był zaliczany do lepszych 
pracowników. Nie miał nałogów, nie palił, nie 
pił, lubił za to słodycze. 

Ojciec Zofii był wiertaczem, tłoczył ropę. 
Siostra zdała maturę, przez dwa lata nie mo-
gła znaleźć pracy. Za mąż też wyjść nie mogła, 
bo wszyscy bezrobotni, biedni. A Zofia miała 
chłopca, chociaż planowała iść do semina-
rium. Matka jednak jej powiedziała: - Po co ci 
to seminarium? Wyjdź za mąż. 

I wyszła za mąż w wieku 20 lat. Jej wy-
brańcem został Władysław Romaniuk, 7 lat 
starszy od niej, też wiertacz, lepiej ceniony 
pracownik. Bardzo zdolny, pięknie rysował, 
rzeźbił. Urodziła córkę Marię Elżbietę, było jej 
bardzo dobrze. Gdy wybuchła wojna, wszyst-
ko się skończyło. Do dzisiaj nie wie, co stało 
się z mężem. 

Wyszedł na zakupy, 
nie wrócił nigdy

Kiedyś przyszedł z pracy wcześniej i 
mówi, że idzie do Drohobycza po zakupy. 
Zdziwiła się, bo po żywność sama jeździła do 
Lwowa. – Ty to zawsze masz pretensje – od-
powiedział jej. 

Umył się, ogolił, poszedł do pokoju. Wło-
żył czarny garnitur, niebieską koszulę. Wcho-
dzi do kuchni. Była z dzieckiem, spojrzała na 
niego. – Co ubrałeś się jak na bal?

- Musi człowiek być porządnie ubrany, bo 

inaczej nikt nie podejdzie z żywnością. 
Zdziwiła się, czarny garnitur na zaku-

py. Poszedł z kolegami. Powiedział, że bę-
dzie na pewno na godzinę szóstą, może 
szóstą trzydzieści albo siódmą. 

Czekała, godzina piąta, robi kolację. 
Mija szósta, siódma, a jego nie ma. Przy-
szła do niej siostra i mówi, że na pewno 
gdzieś wypił. Może w hotelu śpi z kolega-
mi albo u kogoś znajomego. Rano przy-
jedzie. Jest rano, szósta, siódma, ósma, a 
jego nie ma, chociaż wcześniej nic takie-
go mu się nie zdarzało. 

Poszła do księdza proboszcza, po-
wiedział, że da jej adres do Drohobycza, gdzie 
urzęduje komisja, trzy osoby starsze, prawnik, 
doktor. Oni mają prawo wyjaśniać, co się stało 
z danym człowiekiem. I musi być świadek, co 
mówi po niemiecku. 

Pojechała do Drohobycza . Niczego się 
jednak tam nie dowiedziała, a jeszcze sama 
mogła zginąć. 

A potem, jak się okazało, mąż Zofii po-
szedł na wojnę, walczył w oddziałach obrony 
narodowej. Powołano go na dwa tygodnie 
przed mobilizacją. To Polak, ale pochodzenia 
ukraińskiego. Ojciec jego był Ukraińcem, a 
matka Polką. Poszedł walczyć o Zaolzie. 

Z mężem już się nie spotkała. W tym 
dniu, gdy wyszedł na zakupy, do domów nie 
wróciło jeszcze trzech innych mężczyzn. 

Przyjechała do brata i została
W czasie wojny wszyscy z rodzeństwa 

Zofii mieli swoje rodziny. Próbowali najpierw 
uciekać, bo pojawiła się pogłoska, że Ukraiń-
cy będą rzezać. Już gdzieś podobno mordują. 
Ojciec został na miejscu, matka pojechała do 
Witryłowa koło Sanoka w Bieszczadach, tam 
pobudowała nowy, piękny dom, który Ukra-
ińcy spalili. - Pojechałam do Witryłowa, gdy 
mąż nie wracał – opowiada. – Ojciec stamtąd 
był. Matka, z pochodzenia Niemka, bała się 
wojny. Nie chciała przebywać w Borysławiu. 
Wszystkie papiery spaliły się. Moja młodość 
nie była spokojna. Córkę też musiałam wy-
chować.

Jak znalazła się w Opatowie? Tu, w mle-
czarni, pracował jej brat Stanisław Kogut. 
Żona od niego odeszła. - Miał 4-letniego syn-
ka, chciał, bym zajęła się dzieckiem – mówi. - 
Przyjechałam tu w czasie wojny i mieszkałam 
przy drodze do Ostrowca. 

A co z dalszym 
r o d z e ń s t w e m ? 
Tadeusz żył dość 
długo i zmarł 10 
lat temu na Śląsku, 
Helena – zmarła w 
Gliwicach, Stefania 
i Lidia też po woj-
nie wyszły za mąż. 
Nie pamięta już, co 
z innymi. 

 Stanisław Ku-
charski starał się o 
nią. Miał 42 lata, 
ona 30 lat, gdy 
wzięli ślub. Za-
mieszkali przy ulicy 

Cegielnianej, gdzie teraz mieszka. Nie pra-
cowała zawodowo, zajmowała się niewielką 
gospodarką. Mąż pracował w mleczarni, ale 
niedługo, może 2, 3 lata. Z Kucharskim miała 
dwie córki, bliźniaczki urodzone w 1946 r. – 
Barbarę i Janinę, jedna mieszka w Opatowie, 
druga w Szydłowcu. 

Maria Elżbieta, którą miała z Romaniu-
kiem ukończyła handel zagraniczny, praco-
wała w Ministerstwie Handlu Zagranicznego 
w Warszawie. Opuściła stolicę, mieszka w 
Opatowie w bloku, ma 80 lat. Dorota to jej 
córka, która zbudowała domek w pobliskim 
Wąworkowie.

Recepta na długowieczność
- Pamiętam babcię z czasów mojego dzie-

ciństwa - włącza się do rozmowy wnuczka Zo-
fii, Dorota. - Rodzice pracując w Warszawie 
przywozili mnie do babci. Zawsze tu spędza-
łam prawie dwa miesiące wakacji, z których 
pamiętam przede wszystkim pracę na polu. 
W każdą środę chodziłam z dziadkiem na 
targowicę. To dla 
mnie, warszawskie-
go dzieciaka, było 
bardzo egzotyczne. 

Recepta na 
długowieczność? 
– Trzeba walczyć 
w każdej chwili o 
swoje, nigdy się nie 
poddawać. I babcia 
to potrafiła robić. 
Była twardą kobie-
tą, co zresztą widać. 
Zawsze dążyła do 
tego, by zapewnić 
byt sobie i swo-
jej rodzinie. Nie 
kładła się, gdy coś 
bolało. Zacisnęła 
zęby i szła dalej do 
przodu. 

Cztery pokolenia, od lewej wnuczka Dorota  
Ślusarek, Zofia Kucharska, córka Barbara 

Kwiatek ze swoją wnuczką Paulinką Zboch, 
córką Beaty

Najstarsze zdjęcie, 
od lewej pierwszy 

mąż Zofii Kucharskiej, 
Władysław Romaniuk 
ze swoimi kolegami w 

Borysławiu

Zofia Kucharska z 
córką Marią Elżbietą, 
rocznik 1937, w Bory-

sławiu, w oddali widać 
wieże wiertnicze

z Borysławia przybyła do Opatowa 
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MEDALE OD PREZYDENTA 

NA DESKACH FILHARMONII 
KRAKOWSKIEJ 

A dlaczego ja znalazłam się w Opato-
wie? – Najpierw moja mama zmęczyła się 
Warszawą i wróciła do Opatowa. Ja po ja-
kimś czasie dojrzałam do tego, że dość mam 
już stolicy, ciągłego pośpiechu. Rano czło-
wiek wstawał i wieczorem wracał do domu. 
Stwierdziłam, że o inne życie mi chodzi, 
wieś, dom, ogród, cisza, spokój. Postano-
wiłam wybudować dom w Wąworkowie. 
Rodziny nie posiadam, mam wolny zawód, 
jestem analitykiem biznesowym związanym 
z informatyką. Pracę wykonuję przez inter-
net. Nie muszę codziennie na ósmą chodzić 
do pracy. 

Córka Zofii, Barbara, która mieszka w 
Opatowie pracowała 37 lat w banku BDK, 
potem – Pekao SA. Teraz od 12 lat jest na 
emeryturze. - Mama żyła w tych latach, gdy 
przetaczały się przez świat dwie wojny – 
mówi. - Jej dzieciństwo i młodość nie były 
łatwe. Może ta bieda wpłynęła na to, że mama 
dobrze się trzyma. Pracowała, nie leniła się, 
bardzo dużo czytała, oglądała telewizję. Gdy-
by nadal miała dobry wzrok, teraz nie czułaby 
się tak samotna. Mama ma sześcioro wnuków, 
czworo to są moje dzieci, jeden siostry z Szy-
dłowca i jedna siostry przybyłej z Warszawy 
do Opatowa. 

- Co warto przekazać młodemu pokole-
niu? – zastanawia się Zofia Kucharska. - Liczy 
się przede wszystkim zdrowie, życie w spokoju 
i pokoju. Nie chcę, by młodzi przeżywali to, 
co ja. Człowiek wychodził i już nie wracał. To 
było okropne. 

Mama Zofii urodziła się w Kołomyi w 
1887 r., zmarła w 1971 r., ojciec urodził się w 
1887 r. , zmarł w 1946 r. Drugi mąż pani Zofii 
miał 86 lat, gdy zmarł. – Mego ojca ojciec żył 
104 lata – mówi pani Zofia. - W naszej ro-
dzinie jest wewnętrzna siła, charakter, mocne 
geny. 

Drugi mąż pani Zofii, Stanisław Kucharski 

W Opatowskim Ośrodku Kultury odby-
ła się uroczystość dekoracji Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyzna-
nymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Medale otrzymali: Zofia i Stanisław 
Bekowie, Izabela i Mieczysław Borkowie, 
Wiesława i Stanisław Długoszowie, Teresa 
i Wiesław Gibalscy, Zofia i Edward Goraz-
dowie, Irena i Józef Łuccy, Elżbieta i Walde-
mar Mazurowie, Józefa i Jan Pastuszkowie, 
Maria i Adam Pietrzykowie, Barbara i Sta-
nisław Rejowie, Zofia i Stanisław Romań-
cowie, Anna i Wiesław Ryzowie, Lucyna i 
Jerzy Sadajowie, Zofia i Kazimierz Sajdo-
wie, Maria i Bogdan Słowikowie, Teresa i 
Jerzy Tomczykowie, Halina i Henryk Wa-
lasowie, Stanisława i Stefan Wróblewscy, 
Krystyna i Kazimierz Zarębowie.

Dekoracji jubilatów dokonał burmistrz 

złote gody

nasi soliści, muzycy

Andrzej Chaniecki. W uroczystości udział 
wzięli: Marcin Piętak reprezentujący Woje-
wodę Świętokrzyskiego w Kielcach oraz Ja-
cek Cheba, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Opatowie.

Anna Surma, uczennica Samorządo-
wego Zespołu Szkół Nr 1, zdobyła pierwsze 
miejsce w kategorii solistów w I Ogólnopol-
skim Festiwalu Piosenki Niezłomnej imie-
nia Henryka Rasiewicza „Kima”, który od-
był się na scenie Filharmonii Krakowskiej. 

Julia Sapała otrzymała trzecie miejsce w 
kategorii zespołów dziecięcych. Towarzyszyli 
jej: Weronika Kucharska na flecie poprzecz-
nym oraz Michał Bugała na gitarze.

Dodatkowo Anna Surma otrzymała na-
grodę specjalną i została zaproszona na kon-
cert poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych, który odbędzie się 26 lutego przyszłego 
roku w Krakowie.

- Uczniowie opatowskiej „Jedynki” zapre-
zentowali się znakomicie, ujmująco wykonali 
przygotowane utwory – mówi opiekunka 
młodych artystów, Magdalena Szemraj, na-
uczycielka muzyki w „Jedynce”, która mło-
dych wykonawców przygotowała muzycznie 
oraz towarzyszyła im i cały czas wspierała. 
- Jury doceniło ich profesjonalizm, muzykal-
ność, talent i oczywiście pracę. 

Uczniowie „Jedynki” zostali zaprosze-
ni do finałowego festiwalu w Krakowie po 
wcześniejszych eliminacjach wojewódzkich 
w Kielcach. Takie same eliminacje odbywały 
się jeszcze w Szczecinie, Tarnowie i Krakowie. 

Festiwal jest inicjatywą krakowskiego Sto-
warzyszenia Passionart oraz Fundacji Armii 

Krajowej w Londynie, oddziałów i delega-
tur Instytutu Pamięci Narodowej w całej 
Polsce. To przedsięwzięcie, dzięki któremu 
upowszechniana jest wiedza o Polskim Pań-
stwie Podziemnym, Armii Krajowej, Żoł-
nierzach Wyklętych i Solidarności. Forma 
festiwalowa sprzyja również zachowaniu od 
zapomnienia piosenek śpiewanych w wielu 
oddziałach partyzanckich.

Koncert galowy i rozdanie nagród po-
przedziły przesłuchania finałowe w Sali 
Złotej Filharmonii Krakowskiej, podczas 
których uczestnicy festiwalu śpiewali przed 
sześcioosobowym jury w składzie: por. Wa-
cław Szacoń „Czarny”, żołnierz AK i WiN, 
podkomendny Zdzisław Broński „Uskok”, dr 
Robert Zapart, pełnomocnik Fundacji Armii 
Krajowej w Londynie, dr hab. Włodzimierz 
Siedlik z Akademii Muzycznej w Krakowie, 
Teresa Majka-Pacanek, chórmistrz Chóru 
Filharmonii imienia Karola Szymanowskie-
go w Krakowie, Paweł Kukiz, poseł na Sejm 
RP, muzyk Janusz Wierzgacz, dyrektor arty-
styczny Stowarzyszenia Pasionart. 

Przesłuchania były bardzo emocjonu-
jące, wymagały od uczestników pełnego 
skupienia, opanowania i profesjonalnego 
podejścia. Jury wielokrotnie podkreślało, że 
poziom wykonania utworów był na bardzo 
wysokim poziomie.
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szarytki w Lipowej 
Siostra Małgorzata Czarnecka, sza-

rytka, pracuje w Schronisku dla Kobiet 
w Lipowej pod opieką Towarzystwa 
Pomocy św. Brata Alberta. - Jestem ze 
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego a Paulo Prowincji War-
szawskiej – mówi.

Nowa energia w zgromadzeniu
Wcześniej siostra Małgorzata Czar-

necka pracowała przez 11 lat w Spe-
cjalnym Zakładzie Wychowawczym 
dla Dzieci w Łbiskach koło Piaseczna, 
następnie 20 lat w Rzymskokatolickiej 
Parafii św. Krzyża w Warszawie. I tam 
chodziła do chorych jako pielęgniarka. 
Organizowała także wieczerze wigilijne i 
spotkania świąteczne. 

Od dwóch miesięcy pracuje w Lipo-
wej. - Odwiedziłam starostę, burmistrza, 
przybyło nam 5 pań, bo były tylko 2. – 
opowiada. - Jako schronisko mamy obo-
wiązek podpisać kontrakt socjalny z daną 
osobą i jej rodziną.

W schronisku są kobiety w wieku od 
61 do 92 lat. Bardzo sympatyczne, z tego 
rejonu, z gminy Opatów, Górno i Osiek. 
- Codzienne życie wygląda tak, jak w ro-
dzinnym domu pomocy społecznej, w 
ramach rehabilitacji panie pomagają nam 
obierać ziemniaki, robią ozdoby na choin-
ki – mówi siostra. - Śniadanie podajemy o 
godzinie 8, obiad – o 12, kolacja – o 18. W 
schronisku jest 6 sióstr, to głównie siostry 
emerytki. Pomagają nam też osoby świec-
kie z tego terenu, z Opatowa i Lipowej. 

Warunkiem przyjęcia do schroniska 
jest to, aby osoba była sprawna, chodząca 
i nie  była leczona psychiatrycznie. Nie 
jest bowiem możliwe zapewnienie całodo-
bowej opieki lekarskiej.  Schronisko dys-
ponuje jeszcze wolnymi miejscami. Może 
przyjąć 12 osób, a jest ich obecnie 7.  

- Prowadzimy też około 2-hektarowe 
gospodarstwo – wyjaśnia siostra. - Mamy 
porzeczki, drzewa owocowe, jabłonie, 

śliwy, grusze, czereśnie, wiśnie. Obecnie 
bardzo nam zależy na wymianie pieca ga-
zowego, stary ma 35 lat. Pochłania dużo 
energii i ma za dużą moc. Taki piec kosz-
towałby około 12 tys. zł. Mam nadzieję, 
że dobrzy ludzie pomogą. 

Schronienie dla potrzebujących
Początki zgromadzenia w Lipowej to 

1846 r. Grunty zostały ofiarowane sio-
strom przez księdza Kazimierza Sarjusza-
-Stokowskiego z Remiszowic, który zapisał 
swój majątek Lipowa na rzecz Zgromadze-
nia Sióstr Miłosierdzia. To dla sióstr, które 
pracowały w Szpitalu  św. Ducha w Sando-
mierzu, by mogły tutaj odpoczywać. Nie-
wiele mamy danych o wczesnym okresie. 
Placówka przechodziła różne koleje losu. 
W marcu 1848 r. te ziemie zostały przejęte 
ukazem carskim przez Radę Główną, było 
to w czasie Wiosny Ludów. W 1870 r. na 
mocy ukazu carskiego całkowicie odebra-
no siostrom zarząd majątkami. 

Powtórnie siostry wróciły tu w 1926 r. 
i zamieszkały ostatecznie w 1928 r. Obec-
ny dom zbudowano w 1939 r., dwa mie-
siące przed wojną. Siostry bardzo zasłu-

kulinaria

Siostra Małgorzata Czarnecka wspo-
mina, jak zresztą każdy z nas, wieczerzę 
wigilijną. To szczególna chwila. Jako 
dzieci pamiętamy wigilijne potrawy, któ-
re przygotowują nasze mamy, babcie. 
Ten smak z dzieciństwa towarzyszy nam 
przez całe życie. To szczególne chwile, 
dlatego nasze wspomnienia wigilii są 
czymś najpiękniejszym.

Które danie wigilijne siostra pamięta, 
wspomina przez całe życie? – Najbardziej 
lubię kluski z makiem, łazanki - wyznaje. 

Produkty. Trzeba wziąć około 2 kg 
maku. Dwukrotnie go zemleć. Do 
maku dodajemy 25 dkg rodzynek, 
25 dkg orzechów i tyleż miodu. 
Produkty mieszamy ze sobą. Ła-
zanki przygotowujemy z mąki 
pszennej, dodajemy świeże, wiej-
skie jajka, by łazanki były smaczne. 
Trzeba znaleźć czas, by zrobić swo-
je własne, domowe. 

Proporcje muszą być takie 
same: ile maku, tyle łazanek. Ła-
zanki trzeba ugotować, a potem, 
gdy już wystygną, wymieszać z 

makiem. Można też dodać trochę oleju do 
łazanek, by nie były suche.

To jest typowe chrzęszczenie w zębach, 
bo ten mak długo zostaje w ustach. Mak 
ma swoje specyficzne walory. Od dawien 
dawna, od czasów neolitu człowiek stoso-
wał mak w gospodarstwach domowych, by 
wzmacniać swój organizm.

KLUSKI 
Z MAKIEM

PROWADZĄ SCHRONISKO 
DLA KOBIET 

żyły się dla tych terenów. Gospodarstwo 
w Lipowej było miejscem schronienia dla 
partyzantów AK. 

Po wojnie ziemie zostały zabrane i 
upaństwowiono gospodarstwo. Dom 
przeznaczono dla sióstr emerytek. - 
Mamy kaplicę pod wezwaniem Matki 
Bożej Wniebowzięcia – dodaje siostra. 
- Niedawno została podpisana umowa 
o współpracy z Towarzystwem św. Brata 
Alberta. Dzięki temu może działać tutaj 
schronisko dla kobiet.

Siostra od serca przekazuje życzenia 
świąteczne, bożonarodzeniowe i noworocz-
ne, mieszkańcom miasta i gminy Opatów, 

mieszkańcom powiatu opatowskiego. 
Życzenia płynące z doświadczenia siostry, 
z modlitwy, bliskiego kontaktu z Panem 

Bogiem. - Życzę Bożego błogosławieństwa, 
niech Matka Boża, św. Józef i cała Rodzina 
święta mają państwa w szczególnej opiece. 

Bo te święta są niesamowite, nadzwyczajne. 
Poczujcie tę bliskość nowonarodzonej Dzie-
ciny, która błogosławi rodzinom i wszystkim 

mieszkańcom gminy.          
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Po ślubie w Opatowie państwo Żychowscy przeprowadzili się 
do Ostrowca, najpierw mieszkali niedaleko Rynku, potem przy ulicy 
Polnej, Iłżeckiej. Od 1966 r. pani Anna była sprzedawcą w Składnicy 
Harcerskiej przy ulicy Polnej, później w Feniksie na stoisku z tkanina-
mi. Mąż pracował na walcowni drobnej w hucie, w systemie 4-bryga-
dowym, był mistrzem zmianowym i na starym zakładzie, i na nowym. 
Pracował do 2013 r., rok później zmarł. 

Fot. nr 1 – na tle murów kolegiaty, pochodzi z 1925 r., trzecia od 
lewej matka pani Anny, Julianna Ura, rocznik 1905, obok jej koleżanki.

Fot. 2 – na tle wejścia do kolegiaty, rok 1925 r. Marianna Ura z 
lewej strony, zaznaczona krzyżykiem. 

Fot. 3 – Julianna Ura. – Tu jeszcze była panienką – mówi pani 
Anna. - Za mąż wyszła w wieku 28 lat w 1933 r. była starsza od ojca 8 
lat, pierwsze dziecko Zbigniew urodził się w 1934 r. 

Fot. 4 – Julianna Ura z bratem Romanem Urą, który cale życie 
mieszkał w Ostrowcu, w Rynku, był krawcem. – Mama tu jeszcze jest 
panną.

Fot. 5 – Roman Ura, w środku, z braćmi, między innymi Antkiem, 
lata trzydzieste. 

Fot. 6 – Komunia Krzyśka, czyli Krzysztofa Mazura, rok 1955. 
Fot. 7 – Przed prezydium w Opatowie, 1967 r. – Od lewej Sta-

nisław Żychowski, brat męża pani Anny, ojciec Andrzeja, chłopcy – 
Andrzej i Zbyszek, córka pani Anny, Dorota, Anna Żychowska, ojciec 
Henryka, dziadek Andrzeja, Stanisław, pan w berecie – niezidentyfiko-
wany mężczyzna. 

Fot. 8 – Praca w PSS Społem 1960 r., Rynek, 1 Maja. - Podawali-
śmy posiłki, miałam na sobie biały fartuch, bo na Rynku była impreza 
– pamięta pani Anna. - Na górze mieściło się biuro PSS. 

Fot. 9 – Wejście do kina, Anna Mazur 1960 r. Jego kierownikiem 
był pan Masternak. Oglądałam wszystkie filmy, które były tam wyświe-
tlane – mówi pani Anna. - To była jedyna rozrywka. 

Fot. 10 – Anna Żychowska i jej mąż Henryk, 1963 r. Zdjęcie od 
strony podwórka domu rodzinnego w Marcinkowicach 8. Dawniej to 
była ulica Dorzeczna, która należała do Opatowa. - Stąd było wyjście 
na ogród – pokazuje pani Anna. - W środku brat Krzysztof Mazur. 

11. Krzysztof Mazur, rocznik 1946, zdjęcie z około 1966 r., na tle 
zabytkowych murów. 

Fot. 12.- Julianna i Piotr Mazurowie, 1970 r. Zdjęcie wykonane 
profesjonalnie. 

Fot. 13 - Rok 1976 – Pierwsza od prawej strony Anna Żychowska. 
– Tu jest moja mama Julianna Mazur, tu Walentyna Mazur, bratowa, 
żona Krzysztofa, dalej – Krzysztof Mazur – pokazuje pani Anna. 

Fot. 14 - Prawdopodobna data wykonania 1958. - Od lewej jest
moja starsza siostra Teresa, następnie mama Julianna, brat Józef, oj-

ciec Piotr, następnie chłopiec Krzysztof Mazur i ja – mówi pani Anna.
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Album rodziny z Marcinkowic

Anna Żychowska, z domu Mazur z Marcinkowic, obecnie 
mieszkanka Ostrowca Świętokrzyskiego, spośród wielu zdjęć ze 
swych albumów rodzinnych wybrała kilkanaście dla czytelników 
kwartalnika. 

Urodziła się w 1940 r. w Opatowie, w Marcinkowicach 8. Jej 
rodzicami byli: Piotr Mazur, rocznik 1913 i Julianna Mazur, z 
domu Ura, rocznik 1905 r. Anna Żychowska miała trzech braci i 
siostrę – Zbigniew 1934 r., Teresa 1935 r., Anna 1940 r., Krzysz-
tof 1946, Józef 1949 r. Ukończyła Liceum imienia Bartosza Gło-
wackiego w Opatowie, matura 1959. Od 1960 r. pracowała w PSS 
Społem na stanowisku sprzedawcy. W 1963 r. wyszła za mąż za 
Henryka Żychowskiego, rocznik 1938 r. Urodziła córkę Dorotę, 
rocznik 1964, która obecnie pracuje w Prokuraturze Rejonowej 
w Ostrowcu. Dorota wyszła za mąż za Mirosława Muchę w 1990 
r., ma dwie córeczki: Anna, ur. 1991, Ola – 1992, które mieszkają 
w Warszawie.
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