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Publiczne Przedszkole w Szydłowie.

Punkt Przedszkolny w Solcu Starym.

Szkoła Podstawowa w Solcu Starym.

Publiczne Przedszkole w Szydłowie.

Punkt Przedszkolny w Potoku.

MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ NAJMŁODSZYCH
6	grudnia	dzieci	 z	Gminy	Szydłów	odwiedził	wyczeki-wany	przez	 cały	 rok	Święty	Mikołaj.	 Przyniósł	 dzie-
ciom	 wiele	 prezentów,	 czym	 wzbudził	 u	 najmłodszych	
wiele	radości	i	wdzięczności.	
	 W	tym	roku	miał	więcej	pracy	niż	zwykle,	bo	mu-
siał	odwiedzić	o	dwa	miejsca	więcej	-	w	Solcu	i	Potoku,	
gdzie	powstały	punkty	przedszkolne.	Nasz	Święty	jednak	
nie	 narzekał.	Wszak	 niesienie	 radości	 dzieciom	 sprawia	
mu	największą	satysfakcję.

	 Działania	 realizowane	 przez	 Gminne	 Centrum	
Kultury	w	Szydłowie	i	współfinansowane	ze	środków	Unii	
Europejskiej	w	ramach	Europejskiego	Funduszu	Społecz-
nego,	Programu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki	2007-2013,	
Priorytet	 IX.	Rozwój	wykształcenia	 i	 kompetencji	w	 re-
gionach.

Zdjęcia: Renata Długosiewicz
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Na	całym	świecie,	gdy	jeszcze	na	cmentarzach	doga-
sają	 znicze,	 w	 sklepach,	 galeriach	 	 i	 centrach	 han-

dlowych	wielkich	miast	zapala	się	świąteczne	dekoracje.	
W	 telewizji	 pojawiają	 się	 świąteczne	 reklamy	 mówią-
ce	bez	czego	nie	możemy	się	obejść	w	tym	niezwykłym	
czasie.	Chociażby	bez	 słynnej	 puszki	 coca	 coli	 po	którą	
niezwłocznie	należy	pędzić	do	sklepu,	bo	przecież	„coraz	
bliżej	święta…”.	Po	ulicach	biegają	roześmiani	Mikołajo-
wie	w	czerwonych	kubraczkach	z	wypchanymi	workami,	
dzwoneczkiem	i	krzyczący	swoje	Hoł!	Hoł!	Hoł!	Na	pew-
no	nie	mają	oni	nic	wspólnego	z	tym	Świętym	Mikołajem	
z	 przed	 wieków.	 Od	 rozbrzmiewających	 wszędzie	 roz-
licznych	kolęd	w	wersji	rock,	pop	czy	rap	aż	boli	głowa.	
Uczeni	prezentują	statystyki	ile	przeciętny	człowiek	wyda	
ze	 swych	 oszczędności	 na	 świąteczne	 zakupy.	Rozmaici	
eksperci	 radzą	 jak	 je	 zaplanować,	 jak	 udekorować	 dom,	
ogród	 i	 siebie	 by	 olśnić	 sąsiadów	 i	 otoczenie.	 Jak	 prze-
trwać	święta	i	jak	przy	tym	nie	zwariować.
	 Gdzie	w	tym	całym	chaosie,	rozgardiaszu	i	hałasie	
jest	miejsce	dla	istoty	tych	świąt?!	Dla	małej	bezbronnej	
Dzieciny	narodzonej	w	Judzkim	Betlejem,	w	ubogiej	staj-
ni?!	Dla	Maleńkiej	Miłości	narodzonej	po	to,	by	rokrocz-
nie	odradzać	się	w	sercach	ludzkich	i	dzielić	ją	z	bliźnimi?!	
Wydaje	się,	że	takowego	miejsca	nie	ma…,	a	jednak…	
	 W	małym	 średniowiecznym	miasteczku	 Szydło-
wie,	przycupniętym	na	skraju	Gór	Świętokrzyskich	jest	ta-
kie	miejsce	i	tacy	ludzie.	To	Klub	Seniora,	grupa	mężczyzn	
i	kobiet	w	wieku	50+,	 	którzy	wraz	z	pierwszą	niedzielą	
Adwentu	rozpoczęli	przygotowania	do	Świąt	Bożego	Na-
rodzenia!	Odwiedzając	seniorów	już	od	progu	wita	nas	stu-
kot,	to	panowie	zbijają	żłóbek	dla	mającego	się	narodzić	
Jezusa.	Panie	tymczasem	mozolą	się	nad	tekstem	jasełek,	

które	chcą	wystawić	podczas	uroczystej	Wigilii.	W	rogu	
przy	stole	kilka	pochylonych	głów	pogrążonych	w	żmud-
nych,	precyzyjnych	pracach	nad	ozdobami	choinkowymi.	
Panie	 nie	 idą	 na	 łatwiznę	 i	 nie	 kupują	 gotowych	 ozdób	
lecz	 wykonują	 je	 ręcznie	 z	 papieru,	 i	 obficie	 opruszają	
brokatem.	Mnożą	się	zatem	stosy	papierowych	gwiazdek,	
jeżyków,	koszyczków	 i	 ścielą	kilometry	 łańcuchów	cho-
inkowych	połyskujących	w	blasku	żarówek.	Część	ozdób	
cierpliwie	czeka	na	swoją	kolej,	a	inne	od	razu	trafiają	na	
choinkę.	Trwają	przygotowania	do	wykonywania	stroików	
świątecznych,	które	pojawią	się	na	stołach.	Seniorki	wy-
mieniają	się	przepisami	potraw	wigilijnych	i	planują	menu	
na	uroczystą	Wigilijną	Kolację.	Wspominają	przy	tym	jak	
to	kiedyś	było	w	ich	rodzinnych	domach	podczas	świąt,	co	
podawano	podczas	wigilii,	co	w	czasie	świąt,	jak	dekoro-
wano	domy.	Podczas	takich	rozmów	pojawiają	się	cienie	
nieobecnych	 przywołanych	 wspomnieniami…snują	 się	
po	ścianach	sali	i	można	poczuć	ich	obecność.	W	powie-
trzu	zda	się,	iż	unosi	się	aromat	świątecznego	piernika…	
Czasem	gwar	milknie,	 po	 chwili	 nieśmiało	 któraś	 z	 pań	
zaczyna	nucić	„Cicha	noc,	święta	noc…”,	a	do	niej	dołą-
czają	pozostali	„pokój	niesie	ludziom	wszem…”.	Melodia	
milknie	 równie	nagle	 jak	się	pojawiła	 i	powraca	gwarna	
krzątanina…	 Podczas	 tych	 spotkań	 gasną	 spory,	 milkną	
kłótnie,	a	otwierają	ludzkie	serca.	
	 Dobrze,	że	są	jeszcze	takie	miejsca	jak	Szydłow-
ski	Klub	Seniora,	 gdzie	 naprawdę	 czuje	 się,	 iż	 nadszedł	
czas	i	Dziecię	się	zrodziło,	a	razem	z	nim	maleńka	przy-
szła	Miłość	i	w	żłobie	śpi…	

Praca zbiorowa 
członków i opiekunów klubu 4H w Szydłowie

BOŻE NARODZENIE 
Z SZYDŁOWSKIM KLUBEM SENIORA

Seniorzy w akcji - Szydłowski Klub Seniora współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Roz-
wój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne 
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
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Z ŻYCIA KLUBU 4H W SZYDŁOWIE

26 października	2012	r.	w	siedzibie	Gminnego	Cen-
trum	Kultury	w	Szydłowie	przy	którym	działa	klub	

4H	odbyło	się	spotkanie	dzieci	i	młodzieży	z	terenu	gmi-
ny	Szydłów	z	Panem	Dominikiem	Rożkiem,	który	w	ra-
mach	realizowanego	projektu	„Tradycja	i	zwyczaje	bożo-
narodzeniowe	w	naszej	gminie”	przeprowadził	warsztaty	
dziennikarskie.
	 Pan	Rożek	zapoznał	uczestników	spotkania	z	taj-
nikami	pisania	reportażu	oraz	przeprowadzania	wywiadu.	
Dzieci	chętnie	zadawały	pytania	oraz	z	dużym	zaintereso-
waniem	przysłuchiwały	się	w	jaki	sposób	można	napisać	
ciekawy	reportaż		lub	przeprowadzić	wywiad.

	 Każdy	z	biorących	udział	w	spotkaniu		dostał	za	
zadanie	wybrać	 jeden	 z	 dwóch	 rodzajów	 tekstu	 i	 przed-
stawić	go	w	wybranej	przez	siebie	formie.	Nagrodą	było	
umieszczenie	 najlepszej	 pracy	 w	 lokalnej	 gazetce	 czyli	
„Kurierze	Ziemi	Szydłowskiej”.
	 Z	 pośród	 wielu	 tekstów	 wybrane	 zostały	 dwie	
prace:	„Bożonarodzeniowe	wspomnienia”	 i	„Boże	Naro-
dzenie	z	Szydłowskim	Klubem	Seniora”	(publikujemy	je	
zgodnie	z	obietnicą	w	niniejszym	numerze).

 3 i 17 listopada	w	 szydłowskim	Klubie	 4H	od-
były	się	warsztaty	plastyczne.	Dzieci	i	młodzież	przybyła	
na	zajęcia	miały	za	zadanie	przygotować	ozdoby	związane	
z	Bożym	narodzeniem	jakie	niegdyś	przygotowywali	ich	
dziadkowie.	Celem	warsztatów	było		także	poznanie	oby-
czajów	i	 tradycji	pokoleniowych	z	którymi	dzieci	 i	mło-
dzież	 zapoznał	Pan	Adam	Kluszczyński.	Powstało	wiele	
interesujących	prac,	które	zaprezentowano	9	grudnia	2012	
r.	w	Chmielniku.

 9 grudnia	2012	r.	w	Chmielnickim	Centrum	Kul-
tury	o	godz.	16.00	odbyło	się	spotkanie	podsumowujące	

projekt	„Tradycja	i	zwyczaje	w	naszej	gminie”,	w	którym	
brały	 udział	 kluby	 4H	 z	 gmin:	 Raków,	 Chmielnik	 oraz	
Szydłów.
	 Gości	 przywitał	 Dyrektor	 Centrum	 Kultury	
w	 Chmielniku	 Pan	 Włodzimierz	 Marchewka,	 następnie	
Pani	Karolina	Mazurczak,	z	LGD	„Białe	Ługi”,	koordyna-
tor	projektu	przedstawiła	krótką	prezentację	multimedial-
ną	ukazującą	postępy	klubów	z	w/w	gmin.
	 Nie	zabrakło	również	oprawy	artystycznej,	którą	
przygotowało	 Chmielnickie	 Centrum	 Kultury	 oraz	 klub	
4H	„Promyczek”	z	Rakowa,	który	w	interesujący	sposób	
przedstawił	efekty	dotychczasowych	spotkań.	Także	lider	
klubu	4H	z	Szydłowa	w	krótkim	wystąpieniu	przybliżył	
etapy	powstawania	i	działalności	klubu	,	jeden	z	członków	
klubu	4H	w	Szydłowie	zaprezentował	fragment	wywiadu	
„Bożonarodzeniowe	 wspomnienia”,	 który	 jest	 efektem	
spotkania	dzieci	i	młodzieży	z	dziennikarzem,	w	ramach	
projektu	 „Tradycja	 i	 zwyczaje	 w	 naszej	 gminie”.	 Dzie-
ci	 i	 młodzież	 złożyły	 również	 uroczyste	 ślubowanie	 na	
członka	klubu	4H.

	 Podczas	 spotkania	 podziwiać	 można	 było	 prace	
plastyczne	przygotowane	przez	kluby	z	gmin	Raków,	Szy-
dłów	oraz	Chmielnik	związane	z	nadchodzącymi	świętami	
Bożego	Narodzenia.

Kamila Pytowska, Martyna Wiewióra
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BOŻONARODZENIOWE WSPOMNIENIA
Boże	Narodzenie	to,	oprócz	Świąt	Wielkiej	Nocy,	jedno	

z	najważniejszych	 i	najpiękniejszych	świąt	w	religii	
chrześcijańskiej.	Wiąże	się	ono	z	wieloma	pięknymi	trady-
cjami	i	zwyczajami.	Wiele	z	nich	bezpowrotnie	zniknęło,	
niektóre	zostały	wyparte	przez	nowe.	Są	także	takie,	które	
mimo	zmieniających	się	czasów	pozostają	wciąż	te	same,	
łącząc	nas	z	przodkami.
	 Niezawodnym	źródłem	informacji	o	tradycji	i	zwy-
czajach,	zarówno	tych	zapomnianych,	jak	i	istniejących	są	
osoby	 starsze	 -	 nasi	 dziadkowie	 i	 pradziadkowie,	wujko-
wie,	sąsiedzi,	ludzie	żyjący	obok	nas…	Postanowiłam	więc	
porozmawiać	z	71-letnią	mieszkanką	Woli	Żyznej	–	Panią	
Heleną	Rudnik,	 aby	dowiedzieć	 się,	 jak	 to	 z	 tym	Bożym	
Narodzeniem	było	kiedyś,	kilkadziesiąt	lat	temu.	Moja	roz-
mówczyni	dzieciństwo	spędziła	w	Wiktorowie	–	miejsco-
wości	należącej	obecnie	do	Gminy	Gnojno.

 Dobry wieczór Pani Heleno! Święta Bożego Na-
rodzenia zawsze były szczególnym czasem w domu i ro-
dzinie. Nawet do dzisiaj towarzyszy im wiele zwyczajów, 
obrzędów i tradycji. Proszę opowiedzieć, jak Pani wspo-
mina przygotowania do Wigilii i Świąt Bożego Narodze-
nia w rodzinnym domu, kilkadziesiąt lat temu.
	 Do	 Bożego	 Narodzenia	 moja	 rodzina,	 jak	 i	 cała	
wieś,	przygotowywała	się	przez	cały	adwent.	W	tym	czasie	
najważniejszym	obowiązkiem	było	być	z	mamą	w	kościele	
na	roratach.	Było	nas	w	domu	siedmioro,	pięć	sióstr	i	dwóch	
braci,	mama	budziła	nas	wszystkich,	na	dworze	było	jesz-
cze	 ciemno.	 Nie	 było	 zegarków,	 więc	wychodziliśmy	 do	
kościoła	 „na	 oko”,	 po	 prostu	mama	mówiła,	 że	 już	 czas.	
Szliśmy	z	Wiktorowa	do	Szydłowa	około	8	km,	nie	wiem	
jak	długo.	Roraty	zaczynały	się	chyba	o	6:00.	Bardzo	często	
przychodziliśmy	za	wcześnie	i	trzeba	było	czekać	na	mrozie	
pod	kościołem	bo	był	zamknięty.	Nigdy	natomiast	się	nie	
spóźniliśmy,	do	kościoła	nie	wolno	się	było	spóźniać!	Na	
roratach	pamiętam,	że	zawsze	było	dużo	ludzi.	Mszę	ksiądz	
odprawiał	po	łacinie,	do	tej	pory	jeszcze	pamiętam	niektóre	
modlitwy	po	łacinie,	ale	wiele	już	zapomniałam.	Ksiądz	stał	
do	nas	 tyłem.	W	adwencie	przygotowywaliśmy	 też	ozdo-
by	choinkowe.	Robiło	się	aniołki	z	ligniny,	lalki,	łańcuchy	
z	bibuły,	księżyce	i	gwiazdki,	koszyczki	ze	szpulek	z	nici	
albo	pudełek	z	zapałek,	jeże	na	ołówku	z	bibuły.	Robiliśmy	
też	bardzo	kolorowe	pająki	 z	bibuły	 i	 słomy.	Potem	wie-
szaliśmy	je	w	domu	u	sufitu.	Prawie	w	każdym	domu	były.	
Obowiązkowo	musiała	 być	 też	 zrobiona	koronka	 z	 zielo-
nymi	liśćmi	i	kwiatkami	z	bibuły.	Koronkami	ubierało	się	
obrazy	święte	w	domu.	Wokół	obrazu	Matki	Bożej	kwiatki	
w	koronce	musiały	być	niebieskie.

 A jak wyglądały przygotowania do Wigilii?
	 Wigilia	 była	 bardzo	 pracowita.	Mama	 już	 od	
rana	 szykowała	 potrawy,	 bo	 tyle	 dzieci	 było…	 My	

oczywiście	 pomagaliśmy.	 Rano	 trzeba	 było	 ubrać	
choinkę,	którą	tata	przyniósł,	w	zrobione	w	adwencie	
ozdoby.	Do	gałązek	przyczepialiśmy	drucikami	małe,	
woskowe	świeczki.	Choinka	zawsze	była	żywa,	jodła,	
aż	 do	 samego	 sufitu.	 Pachniało	 nią	 w	 całym	 domu.		
Nosiliśmy	też	drzewo	do	kuchni,	żeby	było	czym	pa-
lić	w	piecu	kaflowym,	bo	takie	wtedy	były.	Kroiliśmy	
kapustę,	 łuskaliśmy	 groch,	 skrobaliśmy	 ziemniaki	 na	
Boże	 Narodzenie,	 bo	 w	 Święta	 nie	 wolno	 było	 nic	
pracować.	Mama	prasowała	 odświętne	 ubrania,	 a	my	
czyściliśmy	 buty.	 Tata	 przynosił	 siano	 na	 podłogę,	
a	w	 rogu	mieszkania	 stawiał	wiązkę	 słomy,	 żeby	 był	
dobry	urodzaj.

 Jak wyglądała Wieczerza Wigilijna?
	 Czekaliśmy	 aż	 na	 niebie	 pojawi	 się	 pierwsza	
gwiazdka.	Gdy	 się	pokazała,	 szliśmy	do	domu	umyć	 ręce	
i	buzię,	żeby	być	czystym	do	pacierza.	Potem	zawsze	razem	
na	klęczkach	odmawialiśmy	pacierz.	Tata	dzielił	nas	wszyst-
kich	opłatkiem.	Nie	dzieliliśmy	się	między	sobą,	jak	teraz.	
Dla	nas	były	białe	opłatki,	a	różowy	był	dla	zwierząt	na	Boże	
Narodzenie.	Tata	wkładał	 go	między	 dwa	 kawałki	 chleba	
i	dawał	zwierzętom	w	stajni,	żeby	były	zdrowe.	Opłatek	od	
razu	jedliśmy.	Trzeba	było	się	przeżegnać	i	zjeść.	Nie	czytało	
się	Pisma	Świętego	jak	teraz,	bo	tata	i	mama	nie	umieli	czy-
tać	ani	pisać.	Potem	zasiadaliśmy	do	stołu.

Pani Helena Rudnik z wnuczką Marysią.
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 Jakie potrawy były na stole w Pani domu?
	 Kapusta	z	grochem,	kasza	jęczmienna	ze	śliwka-
mi,	 razem	 gotowana,	 makaron	 ze	 śliwkami	 suszonymi,	
paluchy	robione	z	mąki	z	olejem,	kasza	prośniana	z	sie-
mieniem	 z	 konopi	 robione	 z	 kopku,	 ucierało	 się,	 było	
bielusieńkie	i	bardzo	dobre,	pierogi	z	grzybami	i	kapustą,	
postna	 zupa	 z	 grzybami	 i	 dodawało	 się	 barszcz	 kiszony	
w	garnku,	kompot	z	jabłek	i	śliwek,	kluski	z	makiem.	Ni-
gdy	w	 naszym	 domu	 podczas	Wigilii	 nie	 było	 ryb.	 Nie	
lubię	ich	i	nie	pamiętam	żeby	były,	może	były	zbyt	dro-
gie.	Nie	było	też	placków.	Dopiero	w	święta	był,	ale	tylko	
drożdżowy.	 I	w	święta	na	śniadanie	do	ciasta	była	kawa	
zbożowa	z	mlekiem.

 Jaka jest Pani ulubiona potrawa Wigilijna?
	 Kapusta	z	grochem	i	makaron	ze	śliwkami.

 Ten smak przypomina zapewne dzieciństwo. 
Czy stół wigilijny wyglądał jakoś szczególnie?
	 Był	 odświętny.	A	 na	 środku	 w	 białym	 obrusiku	
było	 siano,	bo	Pan	 Jezus	urodził	 się	w	 stajence	na	 sian-
ku.	Na	sianku	mama	kładła	bochenek	chleba,	a	na	chlebie	
kolędę.	I	to	stało	do	Trzech	Króli,	wtedy	sianko	wynosiło	
się	do	stajni,	chleb	i	opłatek	mama	dzieliła	między	nami	
i	zjadaliśmy.

 Było puste nakrycie dla niespodziewanego go-
ścia?
	 Obowiązkowo	musiało	 być	wolne	miejsce!	Bar-
dzo	często	biedni	ludzie	chodzili	po	prośbie	za	kawałkiem	
chleba	i	taką	osobę	mama	albo	tata	zapraszali.	Po	Wigilii	
mama	dawała	jeszcze	takiej	osobie	kawałek	chleba	i	plac-
ka	 na	 święta.	Miejsca	 przy	wigilijnym	 stole	 szukały	 też	
osoby	samotne	i	stare.

 Wolne miejsce przy wigilijnym stole jest zwy-
czajem, który zachował się do dzisiaj. Co robiliście po 
kolacji?
	 Po	kolacji	śpiewaliśmy	kolędy	przy	choince.	Tata	
z	wiązki	słomy,	która	stała	w	rogu	mieszkania,	wyciągał	
jej	trochę	i	robił	powrósełka,	którymi	wiązaliśmy	po	ko-
lacji	drzewka	na	podwórku,	żeby	dobrze	rodziły.	Po	całej	
wsi	 słychać	 było	 wtedy	 krzyki:	 „Będziesz	 rodziła?	 Czy	
nie	będziesz	rodziła?	Bo	się	na	kumyku	będziesz	paliła.”	
I	„U	nas	jabłka,	gruszki,	śliwki,	a	u	sąsiada	same	ogryzki.”	
My	też	krzyczeliśmy.
	
 A co ze świętym Mikołajem?
	 To	 były	 czasy	 zaraz	 po	 wojnie,	 bardzo	 trudne,	
ciężkie,	była	bieda.	Jakoś	o	Mikołaju	się	nie	mówiło,	pod	
choinką	też	nie	było	prezentów.	Nikt	prezentów	nie	dosta-
wał,	nie	wiedział	o	takim	zwyczaju,	więc	nie	było	smutno	
z	tego	powodu.	Może	w	bogatych	rodzinach	były	prezen-
ty,	ale	nie	wiem…

 Chodziła Pani ma pasterkę?
	 Tak,	pasterka	była	obowiązkowa,	cała	wieś	szła.	
Po	drodze	młodzi	palili	kowiorki	ze	słomy	i	robili	różne	
kawały,	na	przykład	malowali	okna.	Najgorzej	jak	poma-
lowali	olejną	farbą,	wtedy	nie	można	było	domyć.	Zdej-
mowali	też	bramy	i	je	chowali.

 Tak, rodzice opowiadali, że jeszcze kilkanaście 
lat temu zwyczaj ten był praktykowany głównie przez 
młodzież. Czy był zwyczaj chodzenia po domach kolęd-
ników?
	 Tak,	kolędnicy	zaczynali	chodzić	 już	po	Wigilii.	
Byli	poprzebierani.	Pierwszy	zawsze	był	anioł,	który	mó-
wił:	„Chodzimy	od	domu	do	domu,	Jezusa	szukamy,	choć	
drogi	 nie	 znamy.	 Przyszliśmy	 do	 Betlejem	 miasteczka,	
gdzie	 Panna	Maryja	 piastuje	 syneczka,	 niby	 aniołeczka.	
Gloria!	Gloria!	In	Excelsis	Deo!”.	Był	jeszcze	król	w	ko-
ronie,	marszałek,	który	mówił	„Oto	ja,	marszałek!	Śmiało,	
śmiało	się	obnoszę,	dla	króla	Heroda	o	krzesło	i	wejście	
dla	niego	proszę”.	Był	 turek	na	koniu	 i	 ułan,	 też	na	ko-
niu.	 Ułan	 winszował	 dziewczynom.	 Żyd	 chodził	 z	 kro-
wą	 i	 nam	 dokuczał,	 „smolył”	 nas.	Krowa	miała	wielkie	
zębicha	 i	 chciała	gryźć,	więc	uciekaliśmy.	Wkoło	biegał	
diabeł	z	 rogami,	miał	widły	 i	 łańcuch	którym	grzechotał	
i	mówił	„Jak	cię	złapię	na	widliska,	to	cię	wrzucę	do	pie-
kliska”.	Kłuł	 tymi	widłami	 i	 to	 przeważnie	 dziewczyny.	
Jeszcze	kostucha	była,	która	mówiła	„Jam	śmierć	jaśnista,	
koścista,	kogo	łykne	to	mu	krew	siknie”.	Umiałam	wszyst-
kie	teksty	kolędników	na	pamięć,	ale	już	dużo	wyleciało	
z	głowy.

 A jak wyglądały same święta?
	 Nie	wolno	było	nic	pracować,	bardzo	 się	 z	 tego	
cieszyliśmy!	Obowiązkowo	 trzeba	 było	 iść	 do	 kościoła!	
Popołudniu	 i	 wieczorem	 szło	 się	 do	 rodziny	 lub	 znajo-
mych,	albo	ktoś	przychodził	do	nas.	Siedzieliśmy,	rozma-
wialiśmy,	 śpiewaliśmy	 kolędy.	 Wieczorem	 chodzili	 ko-
lędnicy.	Nie	było	radia,	 telewizora,	światła.	Starsi	 ludzie	
opowiadali	o	strachach,	na	przykład,	że	żywy	z	umarłym	
się	pobili	 albo,	 że	pod	figurką	 straszy.	Słuchaliśmy	 tych	
opowieści,	a	potem	się	baliśmy.

 Pani wspomnienia będą zapewne dla czytelni-
ków bardzo cenne, dla wielu z pewnością przypomną 
lata dzieciństwa spędzone wśród najbliższych. Dzięku-
ję bardzo za rozmowę i poświęcony czas; życzę by te-
goroczne Święta Bożego Narodzenia były zdrowe i spę-
dzone z najbliższymi!
	 Ja	 również	 dziękuję	 za	 czas	wspomnień	 i	 życzę	
dobrych	Świąt.

 Wywiad przeprowadzili członkowie Klubu 4H 
z Gminy Szydłów. Opracowano pod kierunkiem 

Kamili Pytowskiej i Martyny Wiewióry
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Upłynęło 10 lat odkąd Jan Klamczyński został Wój-
tem Gminy Szydłów. Czas na krótkie podsumowa-

nie dekady działalności w samorządzie gminnym.

 Panie wójcie, zacznijmy może od sukcesów. Ja-
kimi największymi osiągnięciami podczas tych 10 lat 
może się Pan pochwalić?
	 Bez	wątpienia	największym	sukcesem	jest	rewita-
lizacja	centrum	Szydłowa	i	murów	obronnych.	Zazdrości	
nam	tego	wielu	gości	z	kraju	i	zagranicy.	Do	sukcesów	na-
leży	zaliczyć	wybudowanie	kanalizacji	wraz	z	oczyszczal-
nią	ścieków	w	Grabkach	Dużych	oraz	wybudowanie	tam	
Wiejskiego	 Domu	 Kultury.	 Sukcesem	 jest	 parking	 przy	
kościele	 św.	Władysława,	 boiska	wielofunkcyjne.	Udało	
się	pozyskać	0,5	mln	zł	z	Ministerstwa	Kultury	i	Dziedzic-
twa	Narodowego	na	prace	renowacyjne	w	kościółku	pw.	
Wszystkich	Świętych.	Cieszę	się	także	z	postępującej	bu-
dowy	wodociągu	w	Potoku	Rządowym	–	Księżej	Niwie.	
Jest	 już	wybudowane	 50%	 sieci	 a	 podkreślić	 należy,	 że	
inwestycję	tę	realizujemy	wyłącznie	własnymi	środkami.	
Były	też	inne	sukcesy	jak	kapitalny	remont	szkoły	podsta-
wowej	w	2003	r.,	remont	przedszkola.	Nie	sposób	innych	
drobniejszych	sobie	przypomnieć.

 Były sukcesy, były zapewne także niepowodze-
nia. Jakie największe?
	 Bez	wątpienia	największe	to	zawirowania	wokół	
realizacji	 inwestycji	 budowy	 kanalizacji	 wraz	 z	 oczysz-
czalnią	ścieków	w	Szydłowie,	które	były	jednak	niezależ-
ne	od	gminy.	W	2009	r.	rozstrzygnęliśmy	przetarg	na	to	za-
danie.	Wpłynęło	10	ofert	z	których	najdroższa	opiewała	na	
15	mln	zł.	Postępowanie	wygrało	konsorcjum	firm	AMB	
Solid	 i	Matmaster,	które	zaproponowało	niecałe	6,7	mln	
zł.	AMB	 Solid	 była	 wówczas	 potężną	 spółką	 notowaną	
na	Giełdzie	Papierów	Wartościowych.	Niestety	doszło	do	
nieszczęścia.	W	trakcie	realizacji	inwestycji	w	Szydłowie,	
w	marcu	br.	upadłość	ogłosił	Matmaster	a	dwa	miesiące	
później	ABM	Solid.	 Przed	 ogłoszeniem	upadłości	ABM	
Solid	zwrócił	się	z	propozycją	aby	gmina	dopłaciła	jeszcze	
900	tys.	zł	na	kontynuację	prac.	Oczywiście	nie	zgodziłem	
się	 na	 to.	Gmina	 znalazła	 się	w	bardzo	 trudnej	 sytuacji.	
Musieliśmy	ogłosić	 kolejny	przetarg	 na	 dokończenie	 in-
westycji.	W	przetargu	wzięło	udział	6	firm	–		wygrała	fir-
ma	Rem-Wod	z	Kielc	z	kwotą	4,2	mln	zł.	Gmina	musiała	
dołożyć	dodatkowe	pieniądze	na	dokończenie	inwestycji.	
Problemy	wokół	kanalizacji	śniły	mi	się	po	nocach.	Mam	
tylko	nadzieję,	że	wrzody	żołądka	i	problemy	gastryczne	
mi	szybko	nie	powrócą.

 Wszyscy wiemy o problemach w szkolnictwie 
związanymi z niżem demograficznym. Jak w tym 10-le-
ciu kształtowała się sytuacja oświaty na terenie gminy?

	 Gdy	zostałem	wójtem	w	2002	r.	to	na	terenie	gmi-
ny	do	 szkół	uczęszczało	648	uczniów.	Obecnie	uczniów	
mamy...	333.	Obecne	dofinansowanie	subwencji	oświato-
wej	do	1	ucznia	wynosi	około	7	 tys.	zł.	Różnicę	w	sub-
wencji	 oświatowej	 widać	 czarno	 na	 białym.	 Wtedy	 do	
oświaty	gmina	nic	nie	dopłacała.	Wraz	z	malejącą	liczbą	
uczniów	zaczęły	się	problemy.	Tak	jak	w	innych	gminach,	
tak	i	w	naszej	trzeba	było	dążyć	do	zracjonalizowania	sieci	
szkół.	Oczywiście	dochodziło	z	 tego	 tytułu	do	wielu	na-
pięć	społecznych	przy	okazji	likwidacji	szkół	w	Gackach,		
a	przede	wszystkim	w	Potoku.	Przy	obecnym	stanie	szkół	
na	terenie	gminy:	tj.	SP	w	Szydłowie	i	Solcu	Starym,	Pu-
blicznym	Przedszkolu	i	Gimnazjum	w	Szydłowie,	a	także	
biorąc	pod	uwagę	dowozy,	w	bieżącym	roku	gmina	dołoży	
do	oświaty	przeszło	900	tys.	zł	a	w	roku	przyszłym	ok.	1	
mln	zł.

	 W	bieżącym	roku	5	nauczycieli	otrzymało	wypo-
wiedzenia	 z	 pracy	w	 związku	 ze	 zmianami	 organizacyj-
nymi	i	zmianami	planów	nauczania.	Większość	z	nich	ze	
zrozumieniem	podeszła	do	 tej	dramatycznej	przecież	dla	
siebie	sytuacji.	I	 tym	nauczycielom	chciałbym	za	to	bar-
dzo	podziękować.	Jeśli	tylko	będę	mógł,	to	będę	tym	oso-
bom	pomagał.
	 Z	 aktualnych	 spraw	 oświatowych	 remontu	 wy-
maga	 dach	 na	 szkole	 podstawowej	 w	 Szydłowie.	 Prace	
wstępnie	szacowane	są	na	200	tys.	zł.	Nie	wiadomo	też,	
czy	remontu	nie	będzie	wymagał	dach	na	gimnazjum.
Dużo	 jest	 problemów	w	 oświacie	 ale	myślę,	 że	wszyst-
kie	problemy	będziemy	spokojnie	rozwiązywać	wspólnie	
z	 nauczycielami	 i	 rodzicami,	 bez	 niepotrzebnego	 szumu	
medialnego	 bo	 od	 niepotrzebnych	 napięć	 można	 tylko	
zdrowie	stracić.

 Jak Pan ocenia stan dróg na terenie gminy?
	 Stan	dróg	jest	niezadowalający.	Liczyłem	na	to,	że	
uda	się	wybudować	więcej	km	dróg	gminnych.	Niestety,	

10 LAT NA URZĘDZIE
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nie	 udało	 się,	 a	 spowodowane	 jest	 to	 przede	wszystkim	
sytuacją	po	nieszczęsnej	kanalizacji,	gdzie	musieliśmy	za-
angażować	 dodatkowe	 środki	 budżetowe.	Gdyby	 nie	 to,	
to	można	by	było	1,4	mln	zł	przeznaczyć	na	drogi.	Jestem	
natomiast	zadowolony	z	poprawy	sytuacji	na	drogach	po-
wiatowych.	To	dobry	przykład	współpracy	pomiędzy	sa-
morządem	 gminnym	 i	 powiatowym.	 Przez	 10	 lat	 mojej	
kadencji	zmodernizowano	przeszło	20	km	dróg	powiato-
wych	na	terenie	gminy	a	samorząd	gminny	dołożył	do	tych	
prac	około	2	mln	zł.	W	kolejnych	dwóch	latach	będę	się	
starał,	pomimo	napiętej	sytuacji	budżetowej,	aby	zmoder-
nizować	od	3	do	5	km	dróg	gminnych.

 A co z zadłużeniem gminy? Jak ono obecnie 
wygląda?
	 Na	obecną	chwilę	obecną	nie	ma	żadnego	zagro-
żenia	by	zadłużenie	miało	zachwiać	budżetem.	Zarówno	
obecnie	jak	i	w	latach	kolejnych	będzie	zachowana	płyn-
ność	finansowa	gminy.	Przeszło	200	gmin	w	kraju	(czyli	
około	10%	gmin)	 jest	zadłużonych	powyżej	dopuszczal-
nych	60%.	Muszę	tu	powiedzieć	o	jednej	rzeczy.	Zadłuże-
nie	nie	powstało	z	bieżącej	„konsumpcji”	pieniędzy	tylko	
na	skutek	realizacji	ważnych	dla	gminy	inwestycji.	W	cią-
gu	 10	 lat,	 na	 terenie	 gminy	wykonaliśmy	 inwestycje	 za	
ponad	27	mln	zł.	Nie	jest	to	mało	na	taką	gminę	jak	nasza.	
Można	śmiało	stwierdzić,	że	nie	przespaliśmy	szansy	jaką	
stworzyły	przed	nami	fundusze	europejskie.	Dowodem	na	
to	jest	19	miejsce	naszej	gminy	w	kraju	w	rankingu	Rzecz-
pospolitej	 z	 2011	 r.	 w	 zakresie	 pozyskiwania	 funduszy	
unijnych.	Bez	zadłużenia	gminy	nie	udałoby	się	osiągnąć	
takich	rezultatów.

 Gmina Szydłów jest największym zagłębiem 
śliwkowym w Polsce. Czy zgodzi się Pan ze stwierdze-
niem, że za mało wspiera Pan sadownictwo? 
	 Nie	 zgadzam	 się.	 Uważam,	 że	 osoby	 które	 tak	
twierdzą,	 nie	mają	 racji.	Dla	 sadownictwa	 robię	 tyle	 ile	
to	 możliwe.	 Jestem	 dumny	 z	 tego,	 że	 w	 naszej	 gminie	
znakomicie	 rozwija	 się	 sadownictwo.	 Gmina	 angażuje	
się	w	 działania	 promujące	 śliwkę	 –	wspiera	 organizację	
Święto	Śliwki,	promuje	śliwkę	na	targach	turystycznych,	

w	folderach	czy	na	stronach	internetowych.	Ostatnio,	jako	
jedyna	 gmina	 z	 województwa	 świętokrzyskiego	 zgłosi-
ła	 śliwkę	 szydłowską	 do	 konkursu	 „Nasze	Dobre	 Świę-
tokrzyskie”.	 Szkoda,	 że	 na	 uroczystej	 gali	 w	 Kielcach,	
gdzie	 odebraliśmy	wyróżnienie,	 nie	 było	 przedstawicieli	
naszych	 sadowników	 –	 ostatecznie	 śliwkowe	 produkty	
z	Szydłowa	promowało	na	tej	uroczystości	Gminne	Cen-
trum	Kultury.	W	tym	roku	uruchomiliśmy	sms-owy	sys-
tem	 sygnalizacyjny	 agrofagów	w	 którym	 zarejestrowało	
się	ponad	300	sadowników.	Kilka	lat	temu	nawiązaliśmy	
z	 sadowniczą	 gminą	 Łącko	 współpracę	 potwierdzoną	
podpisaniem	oficjalnej	umowy	o	współpracy.	Miałem	na-
dzieję,	 że	w	 ślad	za	współpracą	 samorządów	dojdzie	do	
nawiązania	współpracy	pomiędzy	organizacjami	sadowni-
czymi.	Uważam,	że	warto	skorzystać	z	łąckich	doświad-
czeń	w	zakresie	utworzenia	przetwórni	owoców.	Tamtej-
sza	spółdzielnia	„Owoc	Łącki”	pozyskała	przeszło	20	mln	
zł	 na	 uruchomienie	 zakładu	 przetwórczego.	Wyobraźmy	
sobie	 jaką	wartością	 byłby	 na	 terenie	 naszej	 gminy	 taki	
zakład!	O	korzyściach	nie	trzeba	chyba	mówić.	Niestety,	
poza	 pojedynczymi	 sadownikami	 nie	 doszło,	 jak	 do	 tej	
pory,	do	ściślejszych	kontaktów	pomiędzy	spółdzielniami.

 A nie uważa Pan, że w urzędzie gminy powinien 
być ekspert ds. sadownictwa, który pełniłby funkcję 
doradczą dla sadowników?
	 Nie	słyszałem,	żeby	jakakolwiek	gmina	w	naszym	
województwie	zatrudniała	takiego	eksperta.	Wiem	o	jed-
nej	 podwarszawskiej,	 bardzo	 bogatej	 gminie,	 która	 ma	
takiego	fachowca.	W	naszej	sytuacji	budżetowej	nie	stać	
nas	na	 zatrudnienie	wysokiej	 klasy	 specjalisty.	Bo	 rozu-
miem,	 że	 to	musi	 być	prawdziwy	 ekspert	w	 tej	 dziedzi-
nie,	który	może	pomagać	naszym	sadownikom	w	jeszcze	
lepszym	osiąganiu	dobrych	wyników	w	uprawach.	A	nie	
zapominajmy	o	 tym,	że	sadownicy	z	Szydłowa	to	są	 już	
naprawdę	najlepsi	eksperci	w	swojej	dziedzinie.	Więc	na	
prawdziwego	 fachowca	 potrzeba	 by	 znacznych	 środków	
finansowych.	 Oczywiście	 chcę	wyjść	 naprzeciw	 oczeki-
waniom	środowiska	sadowniczego	ale	przy	wspólnym	fi-
nansowaniu	eksperta	przez	gminę	i	sadowników.	Postaram	
się	w	pierwszym	kwartale	2013	r.	zorganizować	spotkanie	
w	tej	sprawie.

 Wspominał Pan już o promocji gminy od stro-
ny sadownictwa, a jak Pana zdaniem funkcjonuje pro-
mocja gminy w innych aspektach?
	 Uważam,	że	promocja	funkcjonuje	bardzo	dobrze.	
Takim	koronnym	przykładem	jest	tutaj	realizacja	w	latach	
2010-2011	 największej	 w	 historii	 gminy	 kampanii	 pro-
mocyjnej	 „Szydłów	 –	 polskie	Carcassonne”	współfinan-
sowanej	w	80%	z	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	
Województwa	Świętokrzyskiego.	Projekt	 składaliśmy	do	
marszałka	województwa	w	2009	r.	i	został	oceniony	jako	
jeden	z	najlepszych	w	tamtym	naborze.	Także	i	realizacja	
wyszła	dobrze	–	dzięki	przetargom	udało	 się	zejść	z	za-

Na budowie oczyszczalni ścieków - wrzesień 2012 r.

Fot. Damian Karwata
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daniami	znacznie	poniżej	zakładanych	kosztów.	Ostatecz-
nie	 kampania	 kosztowała	 budżet	 gminy	 niecałe	 98	 tys.	
zł	a	do	tego	doszły	nam	środki	europejskie	w	wysokości	
niemal	392	 tys.	zł.	W	ramach	tych	środków	opracowana	
została	i	wydana	monografia	gminy	w	1000	egz.,	foldery	
promocyjne	w	 jęz.	polskim	 i	angielskim	w	nakładzie	15	
tys.	sztuk,	opracowano	turystyczną	wizytówkę	Szydłowa	
w	internecie	w	postaci	strony	dla	 turystów	i	wirtualnego	
spaceru.	W	12	atrakcyjnych	miejscach	w	Polsce	zamon-
towano	wielkie	tablice	reklamowe.	Zorganizowane	zosta-
ły	 dwie	 edycje	 Międzynarodowego	 Turnieju	 Rycerskie-
go	o	Miecz	Króla	Kazimierza	Wielkiego.	Były	 też	 inne,	
mniejsze	 działania,	 które	 wspomagały	 realizację	 głów-
nych	celów	kampanii	jak	emisja	reklam	w	internecie	czy	
dwukrotny	udział	w	targach	turystycznych	w	Warszawie.	
Oprócz	tego	prowadziliśmy	także	inne	działania.	Dużym	
sukcesem	medialnym	była	realizacja	w	Szydłowie	„Kaba-
retowych	Wakacji	z	Duchami”	w	2011	r.	TVP2	cztery	razy	
emitowała	ten	program	na	antenie.	Trzeba	nadmienić,	że	
na	przedsięwzięcia	z	zakresu	kultury	i	promocji	uzyskano	
od	sponsorów	i	darczyńców	przez	te	10	lat	około	1	mln	zł.	
Jak	dużo	jest	takich	gmin	w	Polsce?

 To pozostawimy już ocenie czytelników. Skoro 
wspomniał Pan o kulturze – jak Pana zdaniem radzi 
sobie Gminne Centrum Kultury powołane do życia 
w 2007 r.?
	 Oceniam	na	szóstkę	ale	jeszcze	bez	plusa	(śmiech).	
Gminne	Centrum	Kultury	jest	bardzo	dobrze	postrzegane	
nie	tylko	przeze	mnie	ale	i	przez	naszą	społeczność	gmin-
ną.	Od	momentu	powstania	w	2007	r.	pieniądze	pozyska-
ne	 przez	 tę	 instytucję	w	 każdym	 roku	 swojej	 działalno-
ści	 przewyższały	 kwotę	 dotacji	 z	 budżetu	 gminy.	 GCK	
pozyskuje	 środki	 finansowe	 od	 sponsorów,	 darczyńców	
i	z	programów	unijnych.	Instytucja	prowadzi	dwa	punkty	
przedszkolne	–	w	Solcu	i	Potoku	na	które	pozyskała	po-
nad	800	tys.	zł.	Na	inne	działania,	przez	cały	okres	swojej	
działalności	 centrum	 pozyskało	 z	 pewnością	 ponad	 pół	

miliona	złotych.	Dzięki	temu	udało	się	zrealizować	wiele	
pożytecznych	 działań	 z	 zakresu	 kultury	 na	 terenie	 gmi-
ny.	Powstała	Wioska	Internetowa,	która	cieszy	się	dużym	
zainteresowaniem	mieszkańców.	W	trakcie	plenerów	po-
wstało	dużo	dzieł	sztuki	–	rzeźby,	obrazy,	które	ubogaci-
ły	Szydłów	wizualnie	i	kulturalnie.	Pozyskano	znakomite	
eksponaty	muzealne	do	synagogi.	Centrum	profesjonalnie	
obsługuje	także	ruch	turystyczny	w	Szydłowie.	Myślę,	że	
pani	dyrektor	Maria	Stachuczy	zaskoczy	nas	 jeszcze	nie	
raz	wieloma	ciekawymi	pomysłami.

 To bardzo dobrze, że GCK świetnie funkcjonu-
je ale co z innymi dziedzinami? Na przykład ze spor-
tem? Pojawiają się zarzuty, że za mało Pan go wspiera, 
a przecież był Pan kiedyś znanym działaczem sporto-
wym, aktywnie udzielał się Pan w Ludowych Zespo-
łach Sportowych. Miłość do sportu przeminęła?
	 Też	nie	mogę	się	z	tym	zgodzić.	Gmina	na	sport	
przeznacza	 znaczne	 środki.	 Przeszło	 30	 tys.	 zł	 rocznie	
otrzymuje	Gminny	Klub	Sportowy.	To	nie	jest	mało	w	sto-
sunku	do	innych	gmin,	które	mają	drużyny	piłkarskie	w	tej	
samej	klasie	 rozgrywek.	Są	 takie	gminy,	które	wspierają	
kluby	kwotami	rzędu	8	–	10	tys.	zł	rocznie.	Przeznaczając	
na	 klub	 30	 tys.	 zł	 oczekiwalibyśmy	 z	Radą	Gminy	 lep-
szych	wyników	sportowych	od	drużyn	piłkarskich	GKS.
W	ostatnich	latach	polepszyliśmy	infrastrukturę	sportową	
na	terenie	gminy.	Wybudowane	zostały	boiska	wielofunk-
cyjne	w	Szydłowie	i	Korytnicy	oraz	boisko	do	piłki	nożnej	
w	Rudkach.	Przy	niewielkich	nakładach	finansowych	wy-
konano	boisko	do	piłki	nożnej	w	Kotuszowie.
	 Jeśli	chodzi	o	sport	to	należy	wspomnieć	o	orga-
nizacji	Międzynarodowych	Ulicznych	Biegów	Sylwestro-
wych,	których	33	edycja	odbędzie	się	 już	za	kilkanaście	
dni.	Ta	 impreza	 jest	 już	 rozpoznawalną	marką	w	Polsce	
o	czym	mówił	w	jednym	ze	swoich	programów	redaktor	
Maciej	Orłoś	z	TVP.	W	imprezie	biorą	udział	czołowi	za-
wodnicy	z	Polski,	Ukrainy,	Białorusi	czy	Węgier.	Gmina	
na	tę	imprezę	daje	zaledwie	3	tys.	zł	a	cały	budżet	wynosi	
około	45	tysięcy.	Znajdujemy	wielu	sponsorów,	gdyby	nie	
oni	to	ranga	imprezy	nie	byłaby	taka	jak	jest	obecnie.	

 A jak się Panu układa współpraca z organiza-
cjami pozarządowymi na terenie gminy?
	 To	zależy	od	organizacji	ale	generalnie	oceniam	tę	
współpracę	dobrze.	Bardzo	dobrze	funkcjonuje	współpra-
ca	z	Szydłowskim	Towarzystwem	Strzeleckim.	Wspoma-
gamy	się	przy	różnych	przedsięwzięciach,	głównie	patrio-
tycznych	i	w	zakresie	promocji.	Chwalę	sobie	współpracę	
z	ochotniczymi	strażami	pożarnymi	z	terenu	gminy.	Są	nie-
zawodni	jeśli	chodzi	o	pomoc	przy	zabezpieczeniu	imprez	
promocyjnych	 takich	 jak	 biegi	 sylwestrowe	 czy	 turniej	
rycerski.	Chętnie	wystawiają	poczty	sztandarowe	z	okazji	
świąt	 państwowych.	Wspomnieć	 należy	 także	 o	 Stowa-
rzyszeniu	Gospodarstw	Gościnnych	„Nad	Zalewem	Chań-
cza”,	które	spełnia	dużą	rolę	nie	tylko	w	rozwoju	agrotury-

Zrewitalizowane mury obronne wraz z Bramą Krakowską 
i rynkiem to jeden z największych sukcesów wójta Jana 
Klamczyńskiego.

Fot. Piotr Walczak
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styki	na	terenie	gminy	ale	także	w	kultywowaniu	rodzimej	
kultury	i	tradycji.	Dużym	zaangażowaniem	wykazuje	się	
Towarzystwo	Przyjaciół	Ziemi	Szydłowskiej,	dzięki	któ-
remu	odbyło	się	wiele	cennych	inicjatyw	kulturalno-pro-
mocyjnych	 jak	 konferencje	 naukowe,	 turnieje	 rycerskie,	
filmowe	noce	na	zamku	czy	też	działalność	wydawnicza.	
Cieszę	się,	że	powstają	nowe	organizacje	na	terenie	naszej	
gminy.	Mam	nadzieję,	że	ich	dorobek	będzie	równie	impo-
nujący	na	rzecz	naszej	małej	ojczyzny	jak	wymienionych	
wyżej	organizacji.
	 Chciałbym	przy	tej	okazji	podkreślić	dobrą	współ-
pracę	z	parafiami	rzymskokatolickimi,	szczególnie	z	para-
fią	w	Szydłowie.	Parafia	przekazała	2	działki	w	użyczenie	
pod	 parking	 przy	 kościele	 św.	Władysława.	W	10-letnie	
użyczenie	 przekazała	 też	 kościół	 pw.	Wszystkich	 Świę-
tych	wraz	z	działką.	Dzięki	 tym	zabiegom	gmina	mogła	
pozyskać	 znaczne	 środki	 finansowe	 i	wykonać	 tam	 nie-
zbędne	inwestycje.

 Co dalej ze sprawą wiatraków na terenie Gmi-
ny Szydłów?
	 Obecnie	 opracowywane	 jest	 studium	 uwarunko-
wań	zagospodarowania	przestrzennego	gminy,	w	którym	
to	studium	zawarte	zostaną	obszary	z	potencjalną	lokali-
zacją	farm	wiatrowych.	Muszę	powiedzieć,	że	w	wybudo-
waniu	 farmy	wiatrowej	na	 terenie	naszej	gminy	dostrze-
gam	wielką	 szansę	 dla	 gminy	 na	 pozyskanie	 znacznych	
środków	finansowych	do	budżetu	gminy.	Obecnie	w	grę	
wchodzą	 wiatraki	 na	 terenie	 sołectw	 Brzeziny,	 Potok,	
Rudki,	Korytnica.	Środki	pozyskane	z	podatków	od	loka-
lizacji	 wiatraków	 pozwoliłyby	 na	 sfinansowanie	 dużych	
inwestycji	w	drogi	czy	kanalizację	–	szczególnie	w	 tych	
właśnie	miejscowościach.	Nie	ma	się	jednak	co	łudzić	je-
śli	chodzi	o	szybką	budowę	farmy	wiatrowej.	To	jeszcze	
długa	i	ciernista	droga.	Do	ewentualnej	realizacji	inwesty-
cji	może	upłynąć	jeszcze	5-7	lat.	Chciałbym	jednak,	żeby	
wiatraki	u	nas	powstały,	bo	to	oznaczałoby	wpływ	do	bu-
dżetu	gminy	dodatkowego	miliona	złotych	 rocznie	a	dla	
mieszkańców	400	–	500	tys.	zł.

 Przypomniałam sobie o sfałszowanym piśmie	
z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 
Czy coś się już wyjaśniło w tej sprawie?
	 Nic	się	nie	wyjaśniło	na	razie.	Ciągle	nie	ma	opi-
nii	grafologa	w	sprawie	podrobionego	podpisu.

 Panie Wójcie, co stanie się z budynkiem po li-
kwidacji Posterunku Policji?
	 Posterunek	 Policji	 został	 zlikwidowany	 z	 dniem	
30	 listopada	 2012	 r.	 Urząd	 gminy	 przejmuje	 budynek	
w	użyczenie	z	dniem	1	stycznia	2013	r.	Będzie	się	tu	mie-
ścić	 siedziba	 Gminnej	 Komisji	 Rozwiązywania	 Proble-
mów	Alkoholowych	a	dwa	razy	w	tygodniu,	dwugodzin-
ne	dyżury	będzie	pełnił	policjant	z	Komendy	Powiatowej	
w	Staszowie.	Komenda	Wojewódzka	Policji	zwróciła	się	
do	 gminy	 z	 propozycją	 całkowitego	 przejęcia	 budynku.	
Gdy	to	nastąpi	będziemy	się	zastanawiać	co	dalej.	

 Co jeszcze Pana zdaniem jest do zrobienia 
w gminie i w samym Szydłowie w zakresie zabytków 
i infrastruktury technicznej?
	 Bardzo	wiele.	Jeśli	chodzi	o	zabytki	to	pilną	spra-
wą	 jest	 zabezpieczenie	 pęknięć	w	 ruinach	 królewskiego	
zamku,	 a	 w	 przyszłości	 przykrycie	 go	 dachem.	 Moder-
nizacji	 elewacji	wymaga	budynek	Skarbczyka.	Remontu	
wymaga	także	budynek	synagogi	i	ruin	kościoła	i	szpitala	
św.	Ducha.	Mam	jednak	świadomość,	że	na	zabytki	nie	ma	
w	najbliższym	czasie	miejsca	w	budżecie	gminy	 i	dlate-
go	będziemy	się	starać	o	środki	pozabudżetowe	na	te	cele	
czyli	z	przyszłego	rozdania	unijnego,	ze	strony	rządowej,	
od	sponsorów	i	darczyńców.	Jeśli	chodzi	o	infrastrukturę,	
to	 remontu	wymaga	 około	 20	 km	dróg	 gminnych.	Musi	
być	także	kontynuowana	kanalizacja	gminy.

 I na koniec, czego życzyłby Pan sobie na naj-
bliższe lata?
	 Sobie	samemu	to	życzyłbym	mniej	stresów	i	wię-
cej	zdrowia.	A	jako	wójtowi	to	jeszcze	lepszej	współpra-
cy	z	mieszkańcami	 i	więcej	zrozumienia	dla	problemów	
z	 jakimi	 boryka	 się	 samorząd.	 Żeby	 u	 źródła	wyjaśniać	
problemy	 i	 bardziej	 kierować	 się	 zdrowym	 rozsądkiem	
a	mniej	emocjami.	Oczywiście	krytyka	też	jest	potrzebna	
ale	 konstruktywna,	 oparta	 na	 faktach	 a	 nie	 przyniesiona	
„z	ulicy”.	Chciałbym	aby	ci,	którzy	mają	odmienne	zda-
nie	ale	mają	jakiś	wpływ	na	decyzje	w	gminie,	nie	zacho-
wywali	 się	 populistycznie	 ale	 spierali	 się	 na	 argumenty.	
Łatwo	jest	szukać	poklask	ale	trudniej	brać	odpowiedzial-
ność	za	słowa.

 Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała 
Barbara Lubelska

Sprzedam drewno sosnowe, opałowe.	
Cena	promocyjna	85	zł/m3.
Korzenno	2,	26-035	Raków

Tel. 501-676-511

ZBIERALI NA ZABYTKI
			1	listopada	br.	Towarzystwo	Przyjaciół	Ziemi	Szy-
dłowskiej	 przeprowadziło	 kwestę	 na	 cmentarzu	
w	Szydłowie	z	przeznaczeniem	na	ratowanie	zabytko-
wych	nagrobków.		Zebrano	3.258 zł 67 gr.	Wszystkim	
darczyńcom	i	kwestującym	serdeczne	podziękowania	
składa	Zarząd	stowarzyszenia.

REKLAMA
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10 grudnia, w przeddzień narodowego święta, odbył 
się w Szydłowie III Międzywojewódzki Turniej 

Strzelecki Samorządowców z Okazji Święta Niepodle-
głości.
	 Patronat	 nad	 turniejem	 objęła	 Bożentyna	 Pałka-
-Koruba	–	Wojewoda	Świętokrzyski	i	Grzegorz	Świercz	–	
Wicemarszałek	Województwa	Świętokrzyskiego	i	Prezes	
Świętokrzyskiego	 Związku	 Strzelectwa	 Sportowego	 za-
razem.	Turniej	zorganizował	Urząd	Gminy	w	Szydłowie	
przy	współudziale	Szydłowskiego	Towarzystwa	Strzelec-
kiego	i	pomocy	Gminnego	Centrum	Kultury.
	 Zawody	odbywały	się	na	strzelnicy	Szydłowskie-
go	 Towarzystwa	 Strzeleckiego.	 Strzelanie	 prowadził	 st.	
insp.	ZS	Marian	Lesiak.	W	turnieju	wzięły	udział	trzyoso-
bowe	 drużyny	 oraz	 osoby	 klasyfikowane	 indywidualnie	
z	 siedmiu	 samorządów:	 Szydłowca	 (mazowieckie),	 Ra-
kowa,	Połańca,	Staszowa,	Tucząp,	Rytwian	i	Szydłowa	–	
w	sumie	36	osób.	
	 Turniej	składał	się	z	dwóch	konkurencji:	
1.	karabinek	sportowy	kal.	5,6	mm	w	pozycji	 leżącej	do	
tarczy	figura	bojowa	10A	dwukrotnie	zmniejszona	na	od-
ległość	50	m;
2.	pistolet	kal.	5,6	mm	w	pozycji	stojącej	do	tarczy	TS-2	
na	odległość	15	m;
	 Każdy	z	zawodników	strzelał	trzy	strzały	próbne	
z	każdej	broni	i	pięć	zaliczanych	do	klasyfikacji.
	 Zawody	 przebiegały	 w	 znakomitej	 atmosferze,	
dopisała	 słoneczna	 pogoda.	 Przed	 zachodem	 słońca	 po-
znaliśmy	 zwycięzców	 zawodów.	 Najlepiej	 strzelali	 za-
wodnicy	reprezentujący	miasto	i	gminę	Staszów	–	Sławo-
mir	Mikula,	Ireneusz	Kapusta	i	Jakub	Krakowiak,	którzy	
wystrzelali	235	punktów	na	300	możliwych	do	uzyskania.	
Na	drugim	miejscu	uplasowała	się	drużyna	radnych	z	gmi-

TRZECI TAKI TURNIEJ
ny	 Szydłów	 –	 Leszek	Wójcik,	Krzysztof	Gruca	 i	 Irene-
usz	Jastrząb	(220	pkt)	a	na	 trzecim	reprezentanci	urzędu	
miejskiego	w	Szydłowcu	–	Wojciech	Winiarski,	Krzysztof	
Boruń,	Józef	Walkiewicz	(207	pkt).

	 Najlepszym	 strzelcem	 turnieju	 okazał	 się	 Irene-
usz	Kapusta	z	Urzędu	Miasta	i	Gminy	w	Staszowie,	któ-
ry	 zdobył	 89	 punktów	na	 100	możliwych	 do	 uzyskania.	
Drugie	i	trzecie	miejsce	zajęli	zawodnicy	z	Rytwian:	Piotr	
Błąk	–	kierownik	Zakładu	Gospodarki	Komunalnej	w	Ry-
twianach	(87	pkt)	i	Robert	Wyrazik	–	dyrektor	Gminnego	
Centrum	Kultury,	Sportu	i	Informacji	Turystycznej	w	Ry-
twianach	(84	pkt).
	 Ideą	turnieju	strzeleckiego	było	uczczenie	Święta	
Niepodległości	w	sposób	nieco	odmienny	od	tradycyjne-
go.	Co	prawda	nie	aż	tak	odmienny	jak	wyrywanie	kostki	
brukowej	i	starcia	z	policją	ale	cóż,	kostka	nowa,	unijna,	
trochę	szkoda,	a	posterunek	policji	zlikwidowany...	Więc	
w	Szydłowie	lepiej	postrzelać.	Do	tarczy.

Piotr Walczak

Fot. Maria Stachuczy

Fot. Piotr Walczak
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Z ŻYCIA STRZELCÓW
14 kwietnia 2012	-	Marsz	na	kondycję	Szydłów	-	Solec	-	
Gacki	-	Szydłów	oraz	turniej	strzelecki	z	karabinka.

3 maja	 -	Warty	 pod	 pomnikami	w	 Staszowie	 i	 Szydło-
wie	oraz	warty	przy	grobach	Żołnierzy	Wojska	Polskiego		
1939	r.	na	cmentarzu	w	Szydłowie.

9 czerwca	-	Marsz	szlakiem	partyzantów	Kpt.	Kabaty	ps.	
„Wujek”	 poprzedzony	 turniejem	 strzeleckiem	z	 karabin-
ka.	Trasa:	Szydłów	-	Osówka	-	Zalew	Chańcza	-	Korytnica	
-	Szydłów.

21 czerwca	 -	 Turniej	 strzelecki	 dla	 wychowanków												
Ośrodka	Wychowawczego	w	Rembowie.

8 - 15 lipca	-	Obóz	wędrowny	na	szlakach	upamiętniają-
cych	chwałę	oręża	polskiego	na	trasie	Szydłów	-	Wągro-
wiec	 -	 Poznań	 -	Gniezno	 -	Wybrzeże	 -	Malbork	 -	Linie	
Obrony	Armi	Modlin	-	Szydłów.

28 lipca -	 Turniej	 strzelecki	 z	 karabinka	 i	 pistoletu	 dla	
Rady	Gminy	Szydłów.
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4 i 10 sierpnia	-	Turniej	strzelecki	dla	młodzieży	z	Ukra-
iny,	Mołdawi	 i	 Polski	 oraz	 insenizacja	 bitwy	w	 ramach	
projektu	 realizowanego	 przez	 Starostwo	 Powiatowe	
w	Staszowie	pt.	„Młodzież	w	roli	Żołnierzy	w	67	rocznicę	
Wydarzeń	na	Lisim	Kamieniu	k.	Szydłowa”.

26 sierpnia	-	Turniej	strzelecki	z	karabinka	w	ramach	mar-
szu	szlakiem	wysiedlonych	w	strefie	pozycji	niemieckich.

16 września	-	Udział	oddziału	i	warty	honorowe	pod	Mu-
rem	Pamięci	w	uroczystosciach	rocznicowych	Swięta	Pań-
stwa	Podziemnego	w	Stefanowie	w	powiecie	przysuskim.	

6 października	 -	Marsz	Szlakiem	Wysiedlonych	 z	Szy-
dłowa	i	okolic	do	Kłody,	poprzedzony	strzelaniem	z	kara-
binka	i	zakończony	integracyjnym	ogniskiem	w	Kłodzie-
-Krzywdzie	ze	strzelcami	z	Rytwian	-	nowymi	członkami	
STS.

24 listopada	odbył	się	Marsz	z	Okazji	94.	Rocznicy	Od-
zyskania	Niepodległości	na	 trasie	Szydłów	-	Korytnica	-	
Chańcza	 -	Osówka	 -	Szydłów.	W	marszu,	poza	strzelca-
mi	z	Szydłowa,	uczestniczyli	strzelcy	z	II	Wydzielonego	
Oddziału	STS	w	Rytwianach	i	III	Wydzielonego	Oddziału	
STS	w	Rembowie.	Uczestniczyły	w	nim	33	osoby.	Marsz	
zakończył	 się	 tradycyjnym	 ogniskiem	 i	 strzelaniem	 na	
strzelnicy	STS	w	Szydłowie.

30 listopada	w	Rytwianach	odbyły	się	andrzejki	strzelec-
kie	zorganizowane	przez	Gminne	Centrum	Kultury,	Spor-
tu	i	Informacji	Turystycznej	w	Rytwianach.	Nie	obyło	się	
bez	tradycyjnych	andrzejkowych	wróżb	i	lania	wosku.	Po	
wróżbach	odbyła	się	w	GCKSiIT	dyskoteka	na	której	ba-
wili	się	strzelcy	z	Rytwian,	Szydłowa	i	miejscowi	gimna-
zjaliści.

Ewelina Walczak
Zdjęcia ze zbiorów STS
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11	listopada	w	 Szydłowie	 odbyły	 się	 gminne	 uroczy-

tości	poświęcone	94.	Rocznicy	Odzyskania	Niepod-
ległości.	Obchody	rozpoczęły	się	Mszą	Świętą	w	intencji	
Ojczyzny.	Następnie	złożono	kwiaty	pod	Pomnikiem	Wal-
czących	Poległych,	Pomordowanych	w	latach	1939-1945.	
Składali	 je	przedstawiciele	Rady	Gminy,	Urzędu	Gminy,	
kombatantów,	 szkół,	 Polskiego	 Stronnictwa	 Ludowego,	
Towarzystwa	 Przyjaciół	 Ziemi	 Szydłowskiej,	 Gminnej	
Spółdzielni	„SCh”,	Gminnego	Centrum	Kultury,	przedsta-
wicieli	Klubu	Seniora.	Warty	honorowe	przy	pomniku	peł-
nili	strzelcy	z	Szydłowskiego	Towarzystwa	Strzeleckiego.
	 	W	Gimnazjum	 odbyła	 się	 uroczysta	 akademia	 na	 któ-
rej	młodzież	szkolna	przedstawiła	drogę	Polaków	do	nie-
podległości.	Program	artystyczny	przygotowano	pod	kie-
runkiem	nauczycielek:	Barbary	Rak,	Urszuli	Skotnickiej	
i	Małgorzaty	Boś.	Przed	występem	młodzieży	z	okolicz-
nościowym	 referatem	wystąpił	 Jan	 Klamczyński	 -	Wójt	
Gminy	Szydłów.

Tekst: Piotr Walczak
Zdjęcia: Renata Długosiewicz 

i ze zbiorów Stowarzyszenia nad Ciekącą

Okolicznościowe wystąpienie wójta Jana Klamczyńskiego.Kwiaty składa delegacja PSL: Monika Michalec, 
Michał Skotnicki, Stefan Zieliński.

Kwiaty składa delegacja Rady Gminy: Karolina Bzówka, 
Jerzy Klamczyński, Ireneusz Jastrząb.

Kwiaty składa delegacja Klubu Seniora: Ligia Gardyń-
ska, Stanisława Rózga, Celina Czubińska.

Poczty sztandarowe. Na czele st. kpt. Janusz Juszczak.
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27	listopada	na	terenie	Targów	Kielce	odbyła	się	uro-
czysta	gala	podczas	której	wręczono	nagrody	lau-

reatom	konkursu	 „Nasze	Dobre	Świętokrzyskie”.	Wśród	
wyróżnionych	 znalazła	 się	 śliwka	 szydłowska,	 którą	 do	
konkursu	zgłosił	Urząd	Gminy.	Był	to	jedyny	produkt	lo-
kalny	zgłoszony	przez	gminę	z	województwa	świętokrzy-
skiego.	Właściwie	wszystkie	inne	produkty	miały	charak-
ter	stricte	komercyjny	i	były	zgłaszane	przez	firmy.	
	 Wśród	laureatów	znalazły	się	m.in.:	Sok	ze	świe-
żych	 pomidorów	 100	 procent	 –	 Gomar	 Przetwórstwo	
Owoców	i	Warzyw	z	Pińczowa,	Serek	Wiejski	-	OSM	we	
Włoszczowie,	Ocet	spirytusowy	10	procent	–	WSP	Społem	
z	Kielc,	Naturalna	Woda	Mineralna	Buskowianka	Zdrój	
–	Uzdrowisko	Busko-Zdrój,	Krówka	Opatowska	–	OSM	
w	Opatowie,	Chleb	Górski	–	Piekarnia	Białogon	z	Kielc,	
Naturalny	sok	jabłkowy	„Sad	Sandomierski”	–	spółka	Sad	
Sandomierski	z	Sandomierza,	Twaróg	Chmielnicki	Półtu-
sty	–	OSM	Chmielnik,	Salami	Firmowe	–	WIR	Szproch	
i	Pietrusiewicz	z	Łopuszna.
	 Wyróżnienie	dla	śliwki	szydłowskiej	odebrał	wójt	
Jan	 Klamczyński,	 a	 stoisko	 promocyjne	 zorganizowało	
Gminne	Centrum	Kultury	w	Szydłowie.	Cieszyło	się	ono	
dużym	zainteresowaniem.	Goście	chętnie	próbowali	i	za-
chwalali	smak	śliwki	suszonej	z	Szydłowa.

ŚLIWKA SZYDŁOWSKA WYRÓŻNIONA

	 Powodem	do	satysfakcji	jest	także	certyfikat	śliw-
kowego	 produktu	 lokalnego	 przyznanego	 dla	Gminnego	
Centrum	Kultury	przez	Śliwkowy	Obszar	Turystyczny	do	
którego	 należy	 Lokalna	 Grupa	 Działania	 „Białe	 Ługi”.	
Nagrodę	 dla	 GCK	 przyznano	 za	 organizację	 w	 2012	 r.	
Święta	Śliwki.	Maria	Stachuczy	-	dyrektor	GCK	odebrała	
dyplom	na	Walnym	Zebraniu	LGD	„Białe	Ługi”	w	dniu	12	
listopada	br.	w	Pierzchnicy.
	 Powyższe	 wyróżnienia	 świadczą	 o	 dużym	 zain-
teresowniu	 samorządu	 rozwojem	 sadownictwa	 na	 tere-
nie	gminy.	Gmina	jest	również	zainteresowana	rozwojem	
produktów	lokalnych	na	bazie	śliwek.	W	dn.	17	grudnia	
przedstawiciele	 z	 Gminy	 Szydłów:	 Janusz	 Juszczak	 –	
przewodniczący	Rady	Gminy,	 Sławomir	Pytowski	 i	Ka-
mil	 Palmąka	 brali	 udział	w	 konferencji	 pn.	 „Możliwość	
legalizacji	 alkoholowych	 produktów	 tradycyjnych,	 jako	
markowego	 produktu	 turystyki	 kulturowej	 -	 na	 przykła-
dzie	Śliwowicy	Łąckiej”.	Debata	z	udziałem	naukowców,	
posłów	 i	 samorządowców,	 odbyła	 się	 na	 Uniweryste-
cie	Rolniczym	w	Krakowie.	Miejmy	nadzieję,	 że	nacisk	
różnych	środowisk	sprawi,	że	zmienią	się	przepisy,	które	
umożliwią	sadownikom	legalną	produkcję	 i	 sprzedaż	 re-
gionalnych	trunków.

Piotr Walczak
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Nowy system gospodarki odpadami jednym z największych 
problemów przed jakimi stają samorządy

Z	dniem	1	lipca	2013	roku	zostanie	wprowadzony	nowy	
system	gospodarki	odpadami,		który	pozwoli	na	pełną	

kontrolę	gminy	nad	odpadami,	które	powstają	na	jej	tere-
nie.	
	 Mieszkańcy	 będą	 zobowiązani	 do	 wnoszenia		
opłaty	zryczałtowanej	bez	względu	na	 ilość	wyproduko-
wanych	odpadów.	Dla	 tych,	którzy	nie	będą	segregować	
odpadów	(segregacja	w	systemie	„MOKRE”,	„SUCHE”-	
„MOKRE”	-	tj.	odpady	komunalne	ulegające	biodegrada-
cji,	w	tym	odpady	opakowaniowe	ulegające	biodegradacji,	
odpady	 zielone;	 „SUCHE”	 -	 tj.	 papier,	metal,	 tworzywa	
sztuczne,	szkło,	opakowania	wielomateriałowe)	opłata	bę-
dzie	wyższa.	
	 Firma	obsługująca	nasz	system	zostanie	wyłonio-
na	w	przetargu	nieograniczonym.	Nie	będziemy	więc	mu-
sieli	zawierać	indywidualnych	umów,	a	w	zamian	będzie-
my	odprowadzać	opłatę	do	gminnej	kasy.
	 Po	wyłonieniu	firmy	oraz	uchwaleniu	przez	Radę	
Gminy	stawek	i	częstotliwości	wywożenia	odpadów,	wła-
ściciele	nieruchomości	będą	zobowiązani	do	złożenia	de-
klaracji,	w	której	będzie	podana	cena	od	mieszkańca	oraz	
łączna	kwota	jaką	będziemy	płacić	co	miesiąc/kwartał	do	
Urzędu	Gminy	w	Szydłowie.	Należność	ta	będzie	trakto-
wana	jak	podatkowa	i	egzekwowana	na	podstawie	ustawy	
o	 postępowaniu	 egzekucyjnym	 w	 administracji.	 Stawka	
zryczałtowana	 obejmuje	 jedynie	 koszy	 wywozu	 i	 zago-
spodarowania	odpadów	łącznie	z	kosztami	administracyj-
nymi.	Na	działalności	tej	gmina	nie	będzie	zarabiać.
	 Wszystkie	działania	związane	z	nowym	systemem	
w	zamyśle	ustawodawcy	maja	wpłynąć	na	likwidację	dzi-
kich	wysypisk	a	przez	to	na	poprawę	czystości	w	lasach	
i	wokół	naszych	domów.	W	gminach,	w	których	taki	sys-
tem	 już	 wprowadzono	 zaobserwowano	 znaczny	 wzrost	
ilości	oddawanych	do	utylizacji	śmieci	oraz	brak	dzikich	
wysypisk	i	znaczną	poprawę	w	estetyce	otoczenia.

	

Dnia	28	grudnia	2012r.	w	Urzędzie	Gminy	Szydłów	pla-
nowana	jest		sesja	Rady	Gminy	na		której	zostanie	uchwa-
lony	Regulamin utrzymania czystości i porządku na tere-
nie Gminy Szydłów	oraz	uchwały	wprowadzające	w	życie	
powyższą	ustawę:
-	 Uchwała	 zmieniająca	 uchwałę	 w	 sprawie	 regulaminu	
utrzymania	czystości	i	porządku	na	terenie	gminy,
-	Uchwała	w	sprawie	metody	ustalenia	opłaty	za	gospoda-
rowanie	odpadami	komunalnymi	oraz	stawki	opłaty,
-	Uchwała	dot.	terminu,	częstotliwości	i	trybu	uiszczenia	
opłat	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi,
-	Uchwała	w	spr.	szczegółowego	sposobu	i	zakresu	świad-
czenia	 usług	 w	 zakresie	 odbierania	 odpadów	 komunal-
nych	 od	 właścicieli	 nieruchomości	 i	 zagospodarowania	
tych	odpadów	w	zamian	za	uiszczoną	opłatę,	w	szczegól-
ności	ilość	odpadów	komunalnych,	częstotliwość	i	sposób	
świadczenia	usług.
	 Wójt	Gminy	Szydłów	przedstawi	Radzie	Gminy	
dwa	warianty	naliczania	opłat:
1.	 W	 zależności	 od	 liczby	 osób	 zamieszkujących	 daną	
nieruchomość:	8	zł/osoba/m-c		w	przypadku	zmieszanych	
odpadów	komunalnych,	lub	5,50	zł/osoba/m-c	jeśli	miesz-
kańcy	zdecydują	się	segregować	odpady.
2.	Taka	sama	stawka	od	gospodarstwa,	niezależnie	od	licz-
by	zamieszkałych	osób:
32	zł/gospodarstwo	domowe/m-c	–	w	przypadku	zmiesza-
nych	odpadów	komunalnych
22	zł/gospodarstwo	domowe/m-c	–	w	przypadku	odpadów	
segregowanych.
	 Decyzja	jest	bardzo	trudna,	gdyż	żaden	sposób	na-
liczania	opłat	nie	jest	sprawiedliwy	dla	wszystkich.
	 Jedyne,	co	nie	ulega	wątpliwości	to	fakt,	że	segre-
gacja	odpadów	będzie	się	opłacać.

Anna Suchorowska
Michał Kaczmarczyk

Fot. Damian Karwata
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Taryfy dla zbiorowego zaopaTrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na Terenie gminy Szydłów w 2013 r.

	 Gmina	Szydłów	działając	na	podstawie	art.	24	ust.	9	ustawy	z	dnia	7	czerwca	2001	r.			o	zbiorowym	
zaopatrzeniu	w	wodę	i	zbiorowym	odprowadzaniu	ścieków		(Dz.	U.	z		2001	r.	nr	72	poz.	747	ze	zmianami)		
oraz	Uchwały	Nr	XXXI/140/2012	Rady	Gminy	Szydłów	z	dania	30.11.2012	r.	w	sprawie	zatwierdzenia	taryf	
za	zbiorowe	zaopatrzenie	w	wodę	i	zbiorowe	odprowadzanie	ścieków	na	terenie	Gminy	Szydłów	na	okres	od	
01.01.2013		do	31.12.2013	r.

ogłasza 
Taryfy dla zbiorowego zaopaTrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  

na Terenie gminy Szydłów 
obowiązujące od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Wysokość cen za dostarczoną wodę
Taryfowa 
grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary

Grupa 1
cena	1	m3	wody 2,22 2,40 zł/	m3

Opłata	abonamentowa 4,00 4,32 zł/m-c/odbiorca

Grupa 2
cena	1	m3	wody 2,22 2,40 zł/	m3

Opłata	abonamentowa 2,00 2,16 zł/m-c/odbiorca

Grupa 3
cena	1	m3	wody 2,40 2,59 zł/	m3

Opłata	abonamentowa 4,00 4,32 zł/m-c/odbiorca

Wysokość cen za odprowadzone ścieki
Taryfowa 
grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary

Grupa 1
cena	1	m3	
odprowadzonych	
ścieków

4,30 4,64 zł/	m3

Grupa 2
cena	1	m3	
odprowadzonych	
ścieków

4,30 4,64 zł/	m3

Grupa 3
cena	1	m3	
odprowadzonych	
ścieków

4,30 4,64 zł/	m3

Grupa	1	–	gospodarstwa	domowe	rozliczające	się	na	podstawie	wskazań	wodomierza
Grupa	2	–	gospodarstwa	domowe	rozliczające	się	na	podstawie	norm	zużycia	wody
Grupa	3	–	podmioty	gospodarcze,	jednostki	OSP,	jednostki	organizacyjne	gminy
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Bractwo broniło Malborka

Po	 raz	 kolejny	 Bractwo	 Rycerskie	 Zamku	 Szydłów,	
wzięło	udział	w	dniach	18-22	lipca	br.	w	inscenizacji	

Oblężenia	Malborka.
	 Nasi	rycerze	tym	razem	wcielili	się	w	rolę	obroń-
ców	 zamku,	 i	 jako	 rycerze	 Zakonu	 Najświętszej	 Marii	
Panny	Domu	Niemieckiego	dzielnie	bronili	twierdzy	mal-
borskiej.	Rycerzy	z	Szydłowa	wspierało	dwóch	zbrojnych	
z	Sandomierza.
	 Członkowie	naszej	grupy	wcielili	się	w	rolę	pie-
choty	 ciężkiej	 (6	 rycerzy),	 hakowników	 (3),	 łuczników	
(2),	a	jedna	dama	dworu	odgrywała	rolę	mieszczanki.
	 Przygotowania	 do	 inscenizacji	 odbywały	 się	
w	bardzo	trudnych	warunkach,	opady	deszczu	spowodo-
wały	nawodnienie	gruntu,	w	wyniku	czego	plac	na	którym	
odbywała	się	inscenizacja	zamienił	się	w	grzęzawisko.	Po-
mimo	tych	warunków	udało	się	odegrać	dwie	zaplanowa-
ne	inscenizacje	w	których	nasi	rycerze	spisali	się	bardzo	
dzielnie.
	 Należy	 nadmienić,	 że	 Bractwo	 Rycerskie	 Zam-
ku	Szydłów	było	 jedynym	reprezentantem	województwa	
świętokrzyskiego	w	tej	jednej	z	największych	inscenizacji	
bitewnych	w	Polsce.

Zwycięstwo Mariusza w Olsztynie

Bractwo	Rycerskie	Zamku	Szydłów	kolejny	raz	bardzo	
udanie	zaprezentowało	się	na	V	Turnieju	Rycerskim	

o	Szablę	Kacpra	Karlińskiego	który	odbył	się	12	sierpnia	
br.	na	zamku	w	Olsztynie	k/Częstochowy.
	 Członkowie	 bractwa	 prezentowali	 swój	 kunszt	
taneczny	 oraz	 bojowy,	 na	 największe	 słowa	 uznania	 za-
służył	 Mariusz	 Łazarz	 który	 w	 turnieju	 szabli	 bojowej	
pokonał	wszystkich	konkurentów	(wybornych	szermierzy	
z	Warszawy	Krakowa	oraz	innych	miast)	i	został	zwycięz-
cą	całego	turnieju	odbierając	główną	nagrodę	turnieju.	To	
jego	największy	sukces	w	ponad	dziesięcioletniej	karierze	
rycerza.
	 Bractwo	 nasze	wzięło	 także	 udział	w	 insceniza-
cji	oblężenia	zamku	która	była	kulminacyjnym	punktem	
zmagań	turniejowych.

Nasi w „Imperatorze”

W	dniach	9-10	września	br.	członkowie	Bractwa	Ry-
cerskiego	Zamku	Szydłów	brali	udział	w	zdjęciach	

do	filmu	„Imperator”	w	reżyserii	Konrada	Łęckiego.
	 Zdjęcia	były	kręcone	w	Nowej	Słupi	a	nasi	ryce-
rze	wcielili	się	w	rolę	legionistów	rzymskich.	Film	ma	być	
gotowy	w	2013	r.	

Paweł Krakowiak
Fot. ze zbiorów Bractwa 

KOLEJNY SEZON RYCERSKI ZA NAMI
Avito Vivit Honore1

W	tym	roku	członkowie	Bractwa	Rycerskiego	Zamku	
Szydłów	oraz	osoby	z	bractwem	sympatyzujące	po-

wołały	do	życia	Stowarzyszenie	Rekonstrukcji	Historycz-
nych	„Avito	Vivit	Honore”.	Stowarzyszenie	zostało	zare-
jestrowane	w	Krajowym	Rejestrze	Sądowym	26	czerwca	
2012	r.	pod	nr	0000422710.	Zarząd	składa	się	z	czterech	
osób:	Paweł	Krakowiak	–	prezes	Zarządu,	Justyna	Kowal-
czyk	–	wiceprezes	Zarządu,	Paweł	Boroń	–	sekretarz	i	Ma-
riusz	Łazarz	–	skarbnik.
	 Dzięki	powołaniu	stowarzyszenia,	bractwo	będzie	
mogło	m.in.	samodzielnie	występować	z	wnioskami	o	do-
finansowanie	przedsięwzięć	rycerskich.

Rycerze z Szydłowa na Turnieju Bródnowskim

W	dniu	3	czerwca	br.	Bractwo	Rycerskie	Zamku	Szy-
dłów	brało	udział	w	jednym	z	najstarszych	turnie-

jów	rycerskich	odbywających	się	w	naszym	kraju	-	XVII	
Turnieju	o	Szablę	Króla	Zygmunta	III	Wazy	na	warszaw-
skim	Bródnie.

	 Nasi	rycerze	oraz	damy	dworu	zaprezentowali	się	
licznie	 zgromadzonej	 warszawskiej	 publiczności,	 odno-
sząc	wiele	sukcesów	w	potyczkach	i	turniejach.
	 W	 turnieju	 bojowym	 miecza	 o	 wielkim	 pechu	
może	mówić	Mariusz	 Łazarz,	 który	 jak	 burza	 przeszedł	
eliminacje,	 natomiast	 w	 półfinale	 spotkał	 się	 ze	 swoim	
pogromcą	z	finału	ubiegłorocznego	turnieju	w	Szydłowie.	
Tym	razem	nasz	rycerz	nie	dał	szans	swemu	przeciwniko-
wi	zwyciężając	 jednogłośnie	na	punkty.	Radość	z	awan-
su	 do	 finału	 była	 krótka	 ze	względu	 na	 kontuzję,	 której	
doznał	nasz	rycerz	(pod	koniec	walki	półfinałowej	został	
trafiony	w	stopę).	Uraz	ten	nie	pozwolił	mu	na	walkę	w	fi-
nale,	gdzie	czekał	na	niego	reprezentant	Polski	z	niedawno	
zakończonej	(w	maju	2012)	„Bitwy	Narodów”.
	 Bardzo	dobrze	spisał	się	także	nasz	łucznik	Paweł	
Boroń,	który	zajął	w	mocno	obsadzonym	turnieju	łuczni-
czym	drugie	miejsce.	W	 turnieju	 szabli	 polskiej	 czwarte	
miejsce	zajął	Jacek	Pietras.
1					Łac.	Żyję	Zaszczytami	Przodków
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JESIENNY PLENER OGÓLNOPOLSKI
Szydłów	–	jesień	–	pięknie,	aż	dech	zapiera.		Zbój	Szy-

dło	nie	pomyślałby	pewnie	nigdy,		iż	artyści	z	całego	
świata	 będą	 się	 zjeżdżać	 do	 jego	 siedziby,	 aby	 tworzyć	
jedne	ze	swoich	najlepszych	prac.
	 Znów	 zaprosiłem	 swoich	 przyjaciół	 artystów	
malarzy	z	całej	Polski	na	plener.	 	Przyjechali	w	komple-
cie:	 Genowefa	 Nela	 Nelip	 –	 z	 Katowic,	 Danuta	 Dagry	
Grabowska	–	 z	Piły,	Eleonora	Diener	Czuba	–	 z	Ożaro-
wa,	 Irmina	 Skorupska	 -	 	 ze	 Starachowic,	 Joanna	 Duma	
–	z	Komańczy,	Teresa	Pietras	–	z	Góry	Kalwarii,	Andrzej	
Białecki	 –	 z	Lipska	 ,	Krzysztof	Ciecieląg	 –	 z	Radomia,	
Andrzej	Kozera	–	z	Pińczowa,	Władysław	Sadłocha	–	ze	
Staszowa.
	 Otoczeni	 Szydłowskimi	 murami	 obronnymi	
sprzed	wieków,	w	ciszy	i	spokoju,	jakiego	tu	tylko	można	
zaznać,	 rozmawialiśmy,	śliwowicę	Grzegorza	spijaliśmy,	
a	 płótna	 niemalże	 same	 zapełniały	 się	 barwami	 jesieni.	
Powstało	około	siedemdziesiąt	obrazów.	To	tylko	cząstka	
tutejszego	klimatu,	ale	 jakże	 istotna,	bo	widziana	i	prze-

tworzona	 przez	 artystów,	 znalazła	 się	 na	 płótnach.	
Dlatego	jeszcze	nieraz	wrócimy	do	Szydłowa	w	czym	
nam	dopomóż	patronie	naszych	plenerów	„passe-par-
tout”.
	 Podziękowania	 	 dla	 Starosty	 Staszowskiego	
Andrzeja	 Kruzla,	 Wójta	 Szydłowa	 Jana	 Klamczyń-
skiego,	dyrektor	G.C.K.	Marii	Stachuczy	i	wszystkich	
sponsorów.
	 Wspólnie	z	Bogusią	Mas	pracujemy	nad	ka-
talogiem	 poplenerowym,	 który	 wydrukuje	 drukarnia	
SzostakDruk.

Pozdrawiam – komisarz pleneru 
Norbert Palmer

Uczestniczki październikowego pleneru powiadają 
o swoich obrazach.

Norbert Palmer i Maria Stachuczy.

Zdjęcia: G
C

K
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ZAKŁAD SZEWSKI OTWORZONY
szybko	i	dokładnie.	Zakład	może	się	pochwalić	wykony-
waniem	butów	ortopedycznych.	Już	można	powiedzieć,	że	
robimy	jedne	z	lepszych	butów	ortopedycznych	na	rynku.

 Czy ma Pan plany rozszerzenia działalności?
	 Oczywiście,	 planuję	 rozwój	 zakładu.	 Najpierw	
chciałbym	wydłużyć	godziny	otwarcia.	W	 tej	 chwili	 za-
kład	jest	czynny	od	poniedziałku	do	soboty	w	godzinach	
9:00	–	15:00.	Jest	 to	związane	z	brakiem	elektryczności.	
Jak	będziemy	mieć	już	podłączenie	do	prądu,	to	wydłuży-
my	godziny	pracy	do	18:00.	Mamy	plan	rozszerzenia	dzia-
łalności	o	tapicerstwo	samochodowe,	chcielibyśmy	także	
założyć	 punkty	 –	 filie	 w	 innych	 gminach.	W	 tej	 chwili	
mamy	 jeden	punkt	odbioru	w	Chmielniku	 	 -	w	budynku	
kiosku	zajezdni	PKS.

 Brak elektryczności to chyba spory problem?
	 Rzeczywiście,	 ze	względu	 na	 brak	 prądu	 zakład	
nie	rozwinął	w	pełni	skrzydeł.	Musimy	przez	to	wszystkie	
prace	wykonywać	 ręcznie	 i	 pracować	 tylko	przy	 świetle	
dziennym.	Mam	 jednak	nadzieję,	 że	w	najbliższym	cza-
sie	wszystko	się	zmieni	–	wydłużymy	wtedy	czas	pracy,	
dzięki	czemu	będzie	można	zrealizować	więcej	zamówień	
i	czas	oczekiwania	klientów	będzie	jeszcze	krótszy.

  I na koniec – czy lubi Pan tę pracę?
	 Zawsze	 podobała	 mi	 się	 praca	 szewca.	 Można	
nawet	powiedzieć,	że	 to	się	stało	moją	pasją.	Teraz,	kie-
dy	mam	już	swój	zakład,	mogę	to	zamiłowanie	rozwijać.	
Chciałbym	 pracować	 w	 tym	 zawodzie	 jak	 najdłużej	 ale	
wszystko	 zależy	 od	 tego	 na	 ile	 będzie	 zainteresowanie	
klientów.	Na	razie	myślę,	że	otwarcie	tego	zakładu	to	był	
przysłowiowy	„strzał	w	dziesiątkę”.

 Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał	

Damian Karwata

Kilka	miesięcy	 temu	w	 opuszczonym	 budynku	 przy-
stanku	 PKS	 w	 Szydłowie	 powstał	 zakład	 szewski.	

Wiedziony	ciekawością	 jak	też	się	wiedzie	nowemu	rze-
mieślnikowi,	postanowiłem	przeprowadzić	krótki	wywiad	
z	właścicielem.	 Zawód	 szewca	 jest	 już	mało	 popularny,	
można	właściwie	uznać,	że	to	zawód	wymierający.	Prze-
konałem	się	jednak,	że	na	usługi	szewskie	jest	spore	zapo-
trzebowanie.

 Od kiedy istnieje zakład Panie Mateuszu?
	 Zakład	 został	 założony	 1	 lipca	 bieżącego	 roku.	
Skorzystałem	z	pomocy	Powiatowego	Urzędu	Pracy	i	po-
mocy	Urzędu	Gminy.	Bez	pomocy	 tych	 instytucji	byłoby	
znacznie	 trudniej	 wystartować	 z	 działalnością.	 Musiałem	
kupić	 odpowiedni	 sprzęt	 i	wyposażenie	 do	wykonywania	
usług	szewskich.	Trzeba	było	znaleźć	też	odpowiedni	lokal.

 Jak Pan wpadł na pomysł założenia zakładu?
	 Pierwszą	myśl	podsunął	mi	mój	dobry	znajomy.	Na-
mówił	mnie	właściwie,	żeby	założyć	taką	działalność.	Długo	
się	zastanawiałem	ale	w	końcu,	po	przemyśleniach	stwierdzi-
łem,	że	warto	spróbować	wcielić	pomysł	w	życie	i…	udało	
się.	Duży	wpływ	na	to	miała	analiza	lokalnego	rynku	usług	
szewskich.	Okazało	się,	że	w	okolicy	nie	ma	żadnego	szew-
ca,	a	najbliższy	zakład	tego	typu	jest	w	Staszowie.

 A miał Pan wcześniej styczność z szewstwem?
	 Tak,	 oczywiście.	 Zdobywałem	 doświadczenie	 w	
zaprzyjaźnionym	zakładzie	 szewskim	w	Staszowie.	Tam	
się	poduczyłem	prac	związanych	z	obuwnictwem.	Nawet	
teraz,	gdy	mam	jakiś	problem,	to	zawsze	mogę	zasięgnąć	
fachowej	porady	wykwalifikowanego	obuwnika.

 Jakie usługi świadczy zakład?
Podstawowym	profilem	działalności	jest	dorabianie	fleków	
i	inne	prace	związane	z	obuwnictwem.	Robimy	je	bardzo	

Pan Mateusz wszystkie prace wykonuje ręcznie. 
W zakładzie na razie nie ma przyłącza elektrycznego.

Zakład mieści się w budynku przy przystanku PKS.

Zdjęcia: Damian Karwata



Strona	21Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 3/2012 (XLVII)

grudzień 2012

część	 zamku.	 	Wreszcie	 ostatnią	 z	 przypór	 odnajdziemy	
wciśniętą	w	narożnik	pomiędzy	murem	pałacu,	a	murem	
obronnym,	domykającym	obszar	zamku	od	strony	doliny	
rzeczki	Ciekącej.	Pewnie	odnalezienie	wszystkich	wspo-
mnianych	 przez	 nas	 przypór,	 z	 wyjątkiem	 wschodniej-
-narożnej,	nie	było	zadaniem	 łatwym,	a	 to	dlatego	że	 są	
one	 słabo	widoczne,	 ze	względu	na	niewielkie	 rozmiary	
(przypomnijmy	sobie	na	przykład	okazałe	przypory	przy	
kościele	 farnym	 pod	 wezwaniem	 św.	Władysława).	 I	 ta	
właśnie	ich	cecha	jest	zastanawiająca,	gdyż	trudno	wska-
zać	na	przyczyny,	dla	których	miano	by	zbudować	przy-
pory	nie	 spełniające	 (z	wyjątkiem	narożnej,	wschodniej)	
w	istocie	żadnej	konstrukcyjnej	funkcji.	Tu	warto	zazna-
czyć,	że	podstawowym	zadaniem	szkarp	w	gotyckich	bu-

dowlach	jest	stworzenie	przeciwwagi	dla	sił	rozporowych,	
działających	tam	gdzie	przegrodzono	budynek	ścianą	oraz	
w	miejscach	zaczepienia	sklepień,	tudzież	w	narożnikach,	
dla	ich	wzmocnienia	–	o	ile	było	to	konieczne.	W	Szydło-
wie	 z	 taką	 koniecznością	 się	 nie	 spotykamy.	Co	więcej,	
obserwacja	murów	powyżej	owych	szkarpek,	dowodzi,	że	
nigdy	nie	były	one	wyższe,	a	więc	najpewniej	ich	budowy	
zaprzestano	na	pewnym	etapie	realizacji.	Ukończono	tyl-
ko	wielokrotnie	wspominaną	przyporę	narożną,	z	tym,	że	
zastanawiać	mogą	 jej	wątłe	 rozmiary.	Korespondują	one	
wszakże	z	wyjątkowo	delikatnymi,	jak	na	średniowieczne	
mury	magistralne,	murami	„sali	rycerskiej”,	osiągającymi	
zaledwie	około	0,80	m	miąższości.											

Poprzedni	 tekst	 dotyczący	 szydłowskiego	 zamku	 za-
kończyliśmy	 zapowiedzią	 przedstawienia	 panoramy	

zamków	polskiego	średniowiecza,	które	można	by	z	nim	
porównywać	pod	względem	formy	i	funkcji.	Do	problemu	
tego	mamy	nadzieję	powrócić	w	następnym	odcinku	tego	
cyklu,	tutaj	zaś	wypada	szerzej	wyjaśnić	niektóre	tezy	ar-
tykułu	 naszego	 autorstwa,	 który	 to	 opublikowany	 został	
niedawno	na	łamach	„Zeszytów	Sandomierskich”	[T.	Ol-
szacki,	J.	Olejnik,	J.	Serafin,	Pałac królewski w Szydłowie 
(tzw. Sala rycerska): budowla niedorzeczna czy niezrozu-
miana?,	„Zeszyty	Sandomierskie”,	R.	XVIII,	nr	33,	2012,	
s.	 31-39].	Artykuł	 ten	 jest	 owocem	 wspominanych	 już,	
badań	architektonicznych,	które	przeprowadziliśmy	w	ob-
rębie	gotyckiego	pałacu,	czyli	tzw.	sali	rycerskiej	w	mar-
cu	2012	roku.	Obserwacje	
podówczas	 poczynione	
wynikały	głównie	z	nasze-
go	 zadziwienia	 osobliwo-
ściami	 architektury	 tego	
obiektu.	 By	 je	 zrozumieć	
wypada	 nam	 zachęcić	
Państwa	 -	 pomimo	 zimo-
wej	pory	-	do	odwiedzenia	
szacownych	 ruin	 z	 nume-
rem	 „Kuriera	 Ziemi	 Szy-
dłowskiej”,	 który	 macie	
przed	 Sobą	 i	 przyjrzenia	
się	kilku	elementom.	
	 Kiedy	 zatem	 sta-
niecie	 już	 Państwo	 na	
zamkowym	 dziedzińcu,	
przed	 zwieńczoną	 blan-
kowaniem	„salą	rycerską”	
(notabene	 blankowanie	
to	 powstało	 po	 ostatniej	
wojnie	 światowej	 i	 jest	
elementem	 zupełnie	 nie-
zgodnym	 z	 historyczną	 rzeczywistością…),	 na	 początek	
zwróćcie	uwagę	na	przypory	(nazywane	też	w	architektu-
rze	„szkarpami”)	wysunięte	przed	ów	mur.	Widzimy	czte-
ry	 takie	 elementy,	 a	mianowicie	ukośną	przyporę	naroż-
ną	(z	lewej	strony),	patrząc	dalej	na	zachód:	prostopadłą	
względem	 elewacji	 przyporę	 położoną	 pomiędzy	 oknem	
a	dawnym,	reprezentacyjnym	gankiem	(mieszczącym	się	
pomiędzy	dwoma	murkami),	następnie	przyporę	zlokali-
zowaną	pomiędzy	gankiem,	a	zachodnimi	otworami	wej-
ściowymi	(górnym	-	pierwotnym	i	dolnym	-	wtórnym).	Ta	
ostatnia,	podobnie	jak	ganek,	ukryta	jest	za	niezbyt	fortun-
nie	 ulokowanym	 drewnianym,	 współczesnym	 podestem	
(sceną),	zasłaniającym	widok	na	najbardziej	 interesującą	

ZAMEK W SZYDŁOWIE
Część II: Pałac Królewski („sala rycerska”) - badawcze wątpliwości

   Ryc.1: Pałac królewski (tzw. sala rycerska), widok od strony północno-zachodniej 
   (fot. J. Olejnik 2012)
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okna.	 Taki	 ślad	 świadczy	 najpewniej	 o	 istnieniu	 w	 tym	
miejscu	prostopadłego	muru	skierowanego	w	stronę	połu-
dniową,	który	to	został	skuty,	a	następnie	przemurowany	
i	 pokryty	 tynkiem.	Tu	można	 postawić	 zasadne	 pytanie:	
jeśli	był	tam	kiedyś	mur,	to	z	czym	się	on	łączył,	przecież	
dalej	 nie	ma	 już	 żadnych	 pozostałości	 dawnego	 pałacu?	
By	 spróbować	 wyjaśnić	 tę	 zagadkę	 przyjrzeć	 się	 trzeba	
z	kolei	 reliktom	wysuniętym	przed	południową	elewację	
„sali	rycerskiej”,	interpretowanymi	w	literaturze	jako	tzw.	
ryzalit	(przez	co	rozumiemy	występ	z	lica	w	elewacji	bu-
dynku	wyprowadzony	od	fundamentu	po	dach,	zwiększa-
jący	powierzchnię	pomieszczeń).	Otóż	po	pierwsze:	obiekt	
ten	nie	został	nigdy	ukończony,	a	przekonujemy	się	o	tym	
patrząc	na	ślady	sięgające	powyżej	jego	murów	łączących	
się	z	pałacem.	Zauważymy	tam	charakterystyczne	zagłę-
bienia		przygotowane	do	dowiązania	nowego	muru	(czyli	

tzw.	 strzępia),	 brak	 w	 nich	
jednak	 śladów	 po	 ewentu-
alnym	 rozebranym	 murze,	
a	nawet	zaprawy	wapiennej,	
której	 resztki	musiałyby	się	
tam	uchować.	Po	drugie,	nie	
zachował	 się	 południowo-
-wschodni	 narożnik	 owej	
budowli	 i	 nie	 został	 on	 od-
słonięty	przez	archeologów,	
wobec	czego	postawić	nale-
ży	pytanie,	czy	ten	fragment	
zamku	rzeczywiście	był	pla-
nowany	 jako	 ryzalit?	 Jeśli	
założymy,	że	nie,	to	sprawa	
oparcia	muru	po	którym	po-
zostało	jedynie	wspomniane	
wybrzuszenie	 w	 południo-
wo-wschodnim	 narożniku	
„sali	rycerskiej”,	wydaje	się	
bliższa	 zrozumienia:	 mógł	
on	się	łączyć	z	kontynuacją	
południowego	muru	tzw.	ry-
zalitu.															

	 Skoro	już	zapoznaliśmy	się	z	owymi	„problema-
tycznymi”	 fragmentami	 szydłowskiej	 „sali	 rycerskiej”	
postawić	wypada	pytanie:	co	z	tego	wszystkiego	wynika?	
Otóż	wynika	przede	wszystkim	konieczność	dalszych	ba-
dań,	bez	których	nic	dostatecznie	pewne	nie	będzie.	Za-
nim	jednak	(i	jeśli	w	ogóle)	one	nastąpią,	zaproponować	
należy	hipotezę	próbująca	wyjaśnić	ten	stan	rzeczy.	Przy-
puszczamy	zatem	(i	tu	pozwolimy	sobie	na	cytat	z	własne-
go	artykułu):	 ...iż pałac królewski w Szydłowie może być 
nieukończoną wedle pierwotnych zamierzeń czteroskrzy-
dłową budowlą, z niewielkim wewnętrznym dziedzińcem, 
czyli obecną salą wschodnią domu zamkowego. Jedyne 
zrealizowane, wysunięte z planowanego narysu skrzydło 
zachodnie, to izba zachodnia „Sali rycerskiej”, z oknami 
umieszczonymi w sposób „właściwy”, tj. bez monstrual-

	 Następnie	prosimy	o	przyjrzenie	 się	 oknom	wy-
krojonym	 w	 zamkowych	 murach.	 Tu	 potrzebna	 będzie	
nieco	dłuższa	wycieczka,	w	czasie	której	będzie	się	można	
zapoznać	z	wszystkimi	elewacjami,	ale	także	z	wnętrzem	
obiektu.	Jeśli	chwilkę	zastanowić	się	nad	tymi	otworami,	
trudno	nie	zauważyć,	że	część	okien	wygląda	dość	dziw-
nie:	są	to	bardzo	głębokie	nisze	z	kamieniarką	(tzn.	ozdob-
nymi,	 wykonanymi	 z	 kamienia	 oprawami),	 osadzonymi	
od	strony	wnętrza	budowli.	Bez	wyjątku	otwory	takie	wy-
stępują	tylko	w	obrębie	wschodniego,	większego	pomiesz-
czenia.	Przyznać	trzeba,	że	od	zewnątrz	okna	te	wyglądają	
niezbyt	 estetycznie,	 a	 piękno	 (obecnie	 już	mocno	 zwie-
trzałe)	 kamieniarki	 podziwiać	możemy	 tylko	 od	 środka.	
Z	 takim	 potraktowaniem	 kamieniarki	 nie	 spotykamy	 się	
w	innych	budowlach	średniowiecznych;	wręcz	obrazowo	
można	powiedzieć,	że	okna	w	Szydłowie	skonstruowano	

„tył	 na	 przód”.	 Spostrzeżenie	 to	 uderza	 zwłaszcza,	 jeśli	
porównać	opisane	otwory	okienne	z	występującymi	w	po-
mieszczeniu	 zachodnim,	 gdzie	 występują	 okna	 ukształ-
towane	„jak	należy”,	czyli	z	kamieniarką	w	zewnętrznej	
płaszczyźnie	elewacji.	
	 Wreszcie,	jeśli	uda	się	Państwu	przedrzeć	na	tyły	
Pałacu	(czyli	od	strony	porośniętego	krzakami	wysypiska	
gruzu,	wołającego	o	nieco	mniej	godną	lokalizację...),	za-
trzymajcie	się	przy	południowo-wschodnim	narożniku	bu-
dowli,	a	więc	tym	położonym	od	strony	przedłużenia	ulicy	
Kazimierza	Wielkiego,	z	którym	to	łączy	się	mur	domy-
kający	zamek	od	strony	południowej.	Jeśli	przypatrzymy	
się	owemu	narożnikowi	od	strony	południowej,	wówczas	
zauważymy,	że	znajduje	się	tam	wyraźne	„wybrzuszenie”,	
które	sięga	mniej	więcej	do	wierzchołka	położonego	obok	

  Ryc.2: Pałac królewski (tzw. sala rycerska), widok na elewację wschodnią 
  (fot. J. Olejnik 2012)
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Ryc.4: Pałac królewski (tzw. sala rycerska), widok na elewację zachodnią 
(fot. J. Olejnik 2012)

nych i zbędnych nisz od 
strony zewnętrznej, ale 
wraz ze znajdującymi się 
w nich sediliami	 [czyli	
ukształtowanymi	 w	 gru-
bości	 muru	 siedziskami	 –	
wspominanymi	w	poprzed-
nim	artykule	–	przyp.	T.O.,	
J.O.,	 J.S.]	wprowadzonymi 
do środka budynku oraz 
z kamieniarką umieszczo-
ną w płaszczyźnie elewacji, 
stroną ozdobną „na ze-
wnątrz”. (…) Hipotezie tej 
nie przeczy „prawidłowe” 
osadzenie otworu wejścio-
wego do wschodniego po-
mieszczenia, znajdującego 
się w elewacji północnej 
gmachu, jest ono bowiem 
wtórnie przemieszczone, 
z widocznym uszkodzeniem 
detalu; w tej sytuacji jako 
wtórny i chyba wkuty w mur magistralny trzeba by po-
strzegać mur reprezentacyjnego ganku. Tłumaczyłoby to 
także obecność osobliwych, krótkich „szkarpek” wysunię-
tych przed elewację północną – może planowanych jako 
ściany działowe skrzydła północnego, jak i tajemnicze 
wybrzuszenie w narożniku południowo-wschodnim, gdzie 
budowniczowie mogli wyprowadzić ścianę działową mię-
dzy skrzydłami południowym, a wschodnim. W tej sytuacji, 
konsekwentnie spodziewać się można kontynuacji połu-
dniowego muru „ryzalitu” dalej w kierunku wschodnim 

(jako południowego muru magistralnego skrzydła), zaś 
zamurowany otwór w murze obwodowym widzieć można 
jako planowany – komunikacyjny, w najniższej kondygna-
cji tychże skrzydeł (…). Rekonstruowanie szydłowskiego 
domu królewskiego, jako wygodnego wieloskrzydłowego 
pałacu kasztelowego, pozbawionego jakichkolwiek wła-
snych elementów obronnych i włączonego w ciąg zewnętrz-
nych obwarowań, plasuje go pośród innych tego rodzaju 
realizacji występujących w Europie Centralnej u schyłku 
wieku XIV i w początkach XV stulecia (…). Innymi	słowy,	

obecna,	 osobliwa	 i	 nie	 znajdują-
ca	 analogii,	 forma	 prostokątnego,	
podzielonego	na	dwa	pomieszcze-
nia	 gmachu,	 wyposażonego	 za	 to	
w	 doskonałą	 kamieniarkę,	 to	 naj-
prawdopodobniej	 efekt	 ukończe-
nia	 prac	 budowlanych	w	 zakresie	
okrojonym	w	stosunku	do	pierwot-
nych,	 ambitniejszych	 planów.	 Do	
problematyki	 tej,	 przedstawionej	
na	 szerszym	 tle	 porównawczym,	
jak	 też	do	nowej	propozycji	dato-
wania	 tzw.	sali	 rycerskiej,	powró-
cimy	w	następnym	artykule.

Tomasz Olszacki
Jarosław Olejnik

Jerzy Serafin
							

   Ryc.3: Pałac królewski (tzw. sala rycerska), widok od strony południowo-wschodniej 
   (fot. J. Olejnik 2012)
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„Szczęśliwe dzieciństwo” Julia Janecka, 5 lat. 
Publiczne Przedszkole w Szydłowie.

KORCZAK, ŚWIĘTA I WOŚP - PLASTYCZNIE
Z	okazji	Roku	Janusza	Korczaka	Gminne	Centrum	Kul-

tury	w	Szydłowie	zorganizowało	konkurs	plastyczny	
obrazujący	 	 hasło	 przewodnie	 tegorocznych	 obchodów.	
Najchętniej	swoje	prace	oddawali	nam	młodsi	uczniowie	
i	przedszkolaki.	Przedstawiamy	najlepszą	pracę	w	katego-
rii	przedszkola	i	szkoła	podstawowa.	
	 Obecnie	 trwa	 konkurs	 Boże	 Narodzenie	 2012.	
Oddane	 prace	 przekażemy	 na	 rzecz	 Wielkiej	 Orkiestry	
Świątecznej	 Pomocy,	 której	 finał	 obchodzić	 będziemy	
w	naszej	gminie	13	stycznia	2013	roku.	Tego	dnia	swoje	
datki	będzie	można	wrzucać	do	puszek	wolontariuszom	za	
Szkoły	Podstawowej	w	Szydłowie,	natomiast	wieczorem	
w	budynku	GCK	odbędzie	się	licytacja.	Zachęcamy	Pań-
stwa	do	darowania	przedmiotów,	prac	i	wzorem	ubiegłego	
roku	–	pysznych	ciast	na	sprzedaż.	Zapraszamy	Państwa	
już	teraz	do	przyłączenia	się	w	tą	ogólnopolską	akcję.	

Maria Stachuczy

Kamil Kasperek, kl. VI, SP Solec


