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Wójt Gminy
Jan Klamczyński

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Juszczak

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Państwu szczere życzenia pokoju, wiary i miłości. 
By nadchodzący czas był przepełniony spotkaniami z rodziną i odpoczynkiem, który doda sił 
i zmotywuje do podejmowania kolejnych wyzwań, a nadchodząca wiosna wypełni słońcem 

Państwa życie osobiste i zawodowe.

W dniu 9 kwietnia br. po raz kolejny odbyła się insce-
nizacja Drogi Krzyżowej PASJA - Szydłów 2017. 

Zorganizowło ją Stowarzyszenie Rekonstrukcji Histo-
rycznych „Avito Vivit Honore”, Parafia Rzymsko-Katolic-
ka w Szydłowie i Gminne Centrum Kultury w Szydłowie. 
W Drodze Krzyżowej brał udział tłum wiernych z Gminy 
Szydłów i Powiatu Staszowskiego a także z dalszych za-
kątków regionu świętokrzyskiego.

Zdjęcia: Piotr Walczak
Sylwester Celejowski

INSCENIZACJA DROGI KRZYŻOWEJ
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W dniu 8 marca 2017 roku Gmina Szydłów podpisała 
z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego Pre-

-Umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Prze-
budowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły 
w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem 
i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi 
priorytetowej VII  „Sprawne usługi publiczne”, Działania 
7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”.
 Projekt polega na rozbudowie, przebudowie ist-
niejącego budynku szkoły i zmianie sposobu użytkowania 
na mieszkania socjalne (6 kompletów) oraz pomieszcze-
nia świetlicy. Prace budowlane będą polegać na prze-
budowie istniejącego budynku szkoły w następującym 
zakresie: wyburzeń, zamurowań, robót konstrukcyjnych 
i wykończeniowych, wykonania podjazdu dla osób niepeł-
nosprawnych, przebudowy klatki schodowej i dachu, wy-
konania termomodernizacji budynku, budowy wiatrołapu, 
zagospodarowania terenu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Szydłowie uzyskał dofinansowanie z Funduszy 

Europejskich na przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia 
i jego wyposażenie. Pozyskano niemal 1,6 mln zł.
 W dniu 8 marca Pre-Umowę o dofinansowa-
nie projektu „Przebudowa budynku i wyposażenie Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Szydłowie” w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzyskiego (Działanie 7.3 
– Infrastruktura zdrowotna i społeczna) podpisał dyrektor 
SPZOZ Wojciech Staak. 

Wartość projektu ogółem: 2.374.589,75 zł
Wydatki kwalifikowane: 1.851.358,33 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 1.573.654,58 zł
Wkład własny: 800.935,17 zł

 Przedmiotem projektu jest przebudowa Ośrodka 
Zdrowia w Szydłowie, jego docieplenie i przystosowanie 
pomieszczeń pod nowy sprzęt, tak by świadczyć usługi 
lekarskie o wysokim standardzie. Planowane są zakupy 
sprzętu medycznego w celu wprowadzenia nowych spe-
cjalistycznych usług. Ponadto w ramach projektu plano-

FUNDUSZE NA OŚRODEK ZDROWIA

FUNDUSZE NA MIESZKANIA SOCJALNE

Planowana realizacja projektu do końca 2017 r.
Planowane szacunkowe koszty całkowite wynoszą 
– 1 048 511,66 zł. 
Planowane dofinansowanie ze środków RPOWŚ 
– 890 189,41 zł.
Planowany wkład własny gminy w kwocie 
– 158 322,25 zł.

UG

wane jest wprowadzenie oprogramowania umożliwiają-
cego wdrożenie, prowadzenie i wymianę elektronicznej 
dokumentacji medycznej w standardzie HL7 CDA. Sys-
tem zostanie wprowadzony zarówno w OZ Szydłów jak 
i OZ Potok. Wkład własny projektu zostanie zapewniony 
z budżetu Gminy Szydłów.

UG
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Kolejny duży sukces Gminy Szydłów w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych. Projekt pn. „Budowa kana-

lizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów” 
znalazł się na wysokim, 9. miejscu listy operacji typu Go-
spodarka wodno-ściekowa objętych Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków 
odbywał się na przełomie grudzień / styczeń. Wpłynęło 86 
wniosków, z czego 44 zakwalifikowano do dofinansowa-
nia. Pod koniec lutego br. Zarząd Województwa Święto-
krzyskiego przyjął listę zawierającą informację o kolej-

FUNDUSZE NA KANALIZACJĘ

PROMESA NA DROGI
W dniu 2 marca br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wo-

jewódzkim w Kielcach miało miejsce wręczenie 
promes na usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk at-
mosferycznych. Promesę w wysokości 293 tys. zł odebrał 
Wójt Gminy Szydłów Jan Klamczyński.
 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji przyznało dla 44 jednostek samorządu terytorialnego 
województwa świętokrzyskiego promesy przeznaczone na 
realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk 
żywiołowych.
 Gmina Szydłów otrzymała promesę na dofinanso-
wanie w 2017 r. dwóch zadań:
1. Przebudowa drogi nr 390025T Korytnica - Osówka 
od km 0+000 do km 0+800;
2. Przebudowa drogi nr 390058T Korytnica - pod las 
od km 0+000 do km 0+800;
 Wysokość dotacji wynosić będzie 293 000 zł, nie 
więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu za-
mówienia publicznego.

UG

ności przysługiwania pomocy. Projekt Gminy Szydłów 
opiewa na 4.191.733,76 zł z czego dofinansowanie 
wyniesie 1.963.256,00 zł. W ramach operacji wykonane 
zostaną odcinki kanalizacji sanitarnej na ulicach: Kielec-
ka, Solecka, Ogrodowa, Opatowska, Górki i Brzezińska. 
Ponadto wykonana zostanie sieć wodociągowa na ulicy 
Brzezińskiej i Ogrodowej. Projekt przewiduje również za-
kup urządzenia do czyszczenia kanalizacji.

UG

Wójt Jan Klamczyński odbiera promesę z rąk wojewody 
świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek.

POMOC W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW

Wójt Gminy Szydłów informuje zainteresowanych 
rolników Gminy Szydłów o nieodpłatnej pomo-
cy udzielanej w zakresie wypełniania wniosków 
o płatności bezpośrednie, jakie składane są do Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski pomaga wypełniać p. Sylwester Celejowski 
w każdy poniedziałek i wtorek w Urzędzie Gminy w 
Szydłowie (pokój nr 9) od 27 marca do 15 maja 2017 r.

Harmonogram pracy:
poniedziałki: 10:00 - 12:00
wtorki: 10:00 - 12:00

NOWA SOŁTYS WOLI ŻYZNEJ

W dniu 13 stycznia 2017 r. w sołectwie Wola Ży-
zna odbyły się przedterminowe wybory sołec-

kie. Dotychczasowy sołtys Tadeusz Palmąka zrezy-
gnował bowiem z pełnienia tej funkcji.
 W spotkaniu mieszkańców uczestniczył wójt 
gminy Jan Klamczyński, który podziękował ustępu-
jącemu sołtysowi za pełnienie tej funkcji przez wiele 
lat i pracę na rzecz mieszkańców sołectwa. Tadeusz 
Palmąka także podziękował za dobrą współpracę po-
przednim i obecnym władzom gminy a także miesz-
kańcom.
 W wyborach uczestniczyło około 30 miesz-
kańców Woli Żyznej. Nowym sołtysem została Jolan-
ta Stawczyk. Do Rady Sołeckiej Wola Żyzna wybra-
no: Bożenę Dorobek, Andrzeja Trelę oraz Zbigniewa 
Miodka.

SC



Strona 5Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 1/2017 (LX)

kwiecień 2017

W środę 22 lutego br. w Urzędzie Gminy odbyła się 
konferencja podsumowująca prace nad Gminnym 

Programem Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016-
2023.
 Spotkanie w którym wzięli udział członkowie Ko-
mitetu Rewitalizacji, radni i zaproszeni goście (m.in. Mi-
chał Skotnicki – starosta staszowski) otworzył wójt gmi-
ny Jan Klamczyński a poprowadził je Paweł Walczyszyn 
z InicjatywaLokalna.pl. Przedstawił on diagnozę wyzna-
czonego obszaru rewitalizacji omawiając wybrane wskaź-
niki na tle całej gminy, powiatu, województwa i kraju. Na-
stępnie pokrótce omówił zdiagnozowane problemy oraz 
potencjały obszaru i przedstawił założenia dokumentu, 
w tym misję, wizję 2023 oraz cele i kierunki działania. Na 
zakończenie omówił podstawowe projekty do realizacji, 
zwracając uwagę, że część z nich otrzymała już dofinanso-
wanie.

 W drugiej części spotkania, z wykładem pt. „Uwa-
runkowania Rozwoju Regionalnego” wystąpiła dr Kata-
rzyna Rogalińska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach.

KONFERENCJA REWITALIZACYJNA

 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów 
na lata 2016 - 2023 został przyjęty przez Radę Gminy Szy-
dłów w dniu 28 marca 2017 r. Uchwałą Nr XXXIV/210/ 
2017.

PW

Nr 
działki

Powierzchnia 
[ha]

Położenie                   
nieruchomości Opłata za dzierżawę

136/1 0,0500 Wola Żyzna 184,06 zł brutto / miesiąc
6 0,5900 Gacki 154,70 zł brutto / rok

140/1 0,3300 Wolica 86,53 zł brutto / rok
1 0,6430 Brzeziny 168,59 zł brutto / rok

80 0,7540 Brzeziny 197,70 zł brutto / rok
94/2 0,7823 Kotuszów 205,12 zł brutto / rok
184 0,2400 Kotuszów 31,46 zł brutto / rok

 Wójt Gminy Szydłów in-
formuje o przeznaczeniu do dzier-
żawy na okres do 3 lat gruntów, 
których właścicielem jest Gmina 
Szydłów (tabela obok).
 Osoby zainteresowane 
dzierżawą proszone są o składanie 
wniosków w sekretariacie Urzędu 
Gminy w terminie od 24.04.17 r. 
do 05.05.17 r. Więcej informacji 
na www.szydlow.pl, tablicy ogło-
szeń oraz w Urzędzie Gminy, po-
kój nr 23.

Możliwość wydzierżawienia gruntów od Gminy Szydłów
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Ten niezwykły dzień rozpoczęliśmy od życzeń Staro-
sty Staszowskiego Michała Skotnickego, które w jego 

imieniu przekazał Jan Mazanka – naczelnik Wydziału Pro-
mocji i Współpracy z Zagranicą w Starostwie Powiato-
wym w Staszowie.
 Następnie zaprezentowali się członkowie chóru 
prowadzonego przez Krzysztofa Pitulę w Szkole Podsta-
wowej w Szydłowie. Anielskie głosy zauroczyły licznie 
zgromadzoną publiczność. Po chórze zaprezentowały się 
kolejne grupy taneczne działające przy Gminnym Cen-
trum Kultury w Szydłowie prowadzone przez Joannę Bia-
łą –Wilk. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szydłowie 
wykazali się dużymi zdolnościami tanecznymi, przepięk-
nie prezentując się w swoich układach.

 Wójt Gminy Szydłów Jan Klamczyński złożył 
wszystkim kobietom serdeczne życzenia oraz wręczył 
każdej Pani obecnej na sali tulipana. Tradycyjnie przeka-
zano również z okazji Święta Kobiet wszystkim obecnym 
czekolady od Starosty Staszowskiego. Na zakończenie 
wieczoru wystąpił z mini koncertem muzycznym Łukasz 
Jaskuła. Wieczór został ubogacony wystawą gobelinów 
wykonanych haftem krzyżykowym autorstwa Edwardy 
Kowalskiej.
 Po występach wszyscy podziwiając wystawę spę-
dzili miło czas przy słodkim poczęstunku.

Tekst: Maria Stachuczy
Zdjęcia: Aleksandra Kulińska

GMINNE OBCHODY DNIA KOBIET
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MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM
W dniu 23 marca br. w Szkole Podstawowej w Szy-

dłowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom” organizowanego corocznie przez Komendę Po-
wiatową Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, którą 
w tym roku reprezentował mł. bryg. Janusz Juszczak.
 W eliminacjach, które polegały na rozwiązaniu te-
stu pisemnego, udział wzięło dziewięcioro uczniów z na-
szej gminy – troje z gimnazjum i sześcioro ze szkół pod-
stawowych z Szydłowa i Solca.
 Po sprawdzeniu testów ustalono zwycięzców, 
i tak w kategorii szkół podstawowych I miejsce zajął Szy-
mon Grosicki, II miejsce Anna Lech, III miejsce Katarzy-
na Cecot. W kategorii gimnazjum wygrał Piotr Fit, drugie 
miejsce zajął Dawid Godziszewski, trzecie zaś Hubert La-
skowski.
 Nagrody w postaci książek ufundowane przez 
Urząd Gminy oraz dyplomy wręczył wójt Jan Klamczyń-
ski. Prowadzący konkurs mł. bryg. Janusz Juszczak po-
dziękował wszystkim za udział w eliminacjach i pomoc 
organizacyjną, w tym opiekunom uczniów: Urszuli Skot-
nickiej – Gimnazjum w Szydłowie, Małgorzacie Kono-
packiej – SP w Szydłowie i Dorocie Fit – SP w Solcu.

 Zwycięzcy eliminacji gminnych: Szymon Grosic-
ki i Piotr Fit będą reprezentować Gminę Szydłów w eli-
minacjach powiatowych, które odbędą się 7 kwietnia br. 
w Starostwie Powiatowym w Staszowie.

Tekst i fot. 
Sylwester Celejowski

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE OSP
W dniach 21 stycznia - 11 marca br. odbywały się ze-

brania sprawozdawcze w jednostkach OSP z terenu 
Gminy Szydłów (OSP Gacki, Grabki Duże, Jabłonica, 
Korytnica, Kotuszów, Osówka, Potok, Rudki, Solec, Szy-
dłów, Wola Żyzna). Na zebraniach druhowie podsumowy-
wali swoją działalność w 2016 roku.
 W zebraniach oprócz prezesów, naczelników oraz 
strażaków ochotników uczestniczyli: prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP w Staszowie, starosta Mi-
chał Skotnicki, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 

w Szydłowie, wójt gmin Jan Klamczyński, zastępca Ko-
mendanta Powiatowego PSP w Staszowie mł. bryg. Grze-
gorz Rajca, Komendant Gminny OSP w Szydłowie, p.o. 
naczelnik wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawcze-
go KP PSP w Staszowie mł. bryg. Janusz Juszczak.
 Najważniejszym problemem o którym dyskuto-
wano podczas zebrań było wyszkolenie oraz doposażenie 
poszczególnych jednostek w sprzęt ochrony osobistej i ra-
towniczej. W jednostce OSP Wola Żyzna wybrano nowego 
wiceprezesa oraz skarbnika; zostali nimi druhowie: Mar-
cin Paździoch oraz Grzegorz Suchojad.
 Zgodnie ze statutem Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zebrania spra-
wozdawcze z działalności za 2016 rok, powinny się odbyć 
we wszystkich jednostkach z terenu gmin naszego powia-
tu do dnia 31 marca br. Obowiązek przeprowadzenia ze-
brań wynikał również z harmonogramu, jaki ustalono 20 
grudnia ub.r. podczas obrad Prezydium Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Szydłowie.

Tekst: Sylwester Celejowski
Fot. Jan Mazanka
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Jesienią 2016 roku w północnej części historycznego 
Szydłowa, którego dominantę stanowi dawna Syna-

goga przeprowadzone zostały nieinwazyjne badania ar-
cheologiczne, przy pomocy których rozpoznano teren 
o powierzchni 1,50 hektara. Metoda elektrooporowa jest 
pierwszą kiedykolwiek użytą i jedną z najbardziej sku-
tecznych metod geofizycznych, stosowanych do celów 
badań archeologicznych. Instrumenty do pomiarów opor-
ności gruntu działają na zasadzie podobnej do typowych 
omomierzy do mierzenia oporności obwodów elektrycz-
nych. Pomiary pozwalają zatem na lokalizowanie anoma-
lii wywoływanych przez obiekty o wyższym lub niższym 
oporze właściwym niż otoczenie w którym się znajdują. 
Sam pomiar polega na sztucznym wytworzeniu pola elek-
trycznego w podłożu i badaniu jego właściwości. Stosuje 
się w tym celu aparaturę pomiarową podłączoną do ukła-
du elektrod (najczęściej czterech) – dwóch zasilających 
i dwóch pomiarowych, leżących w jednej linii, symetrycz-
nie względem środka układu. W szerokopłaszczyznowych 
badaniach geofizycznych do celów archeologicznych sto-

suje się profilowania elektrooporowe, polegające na wy-
konaniu serii pomiarów jednym układem pomiarowym 
wzdłuż wyznaczonych w terenie linii profili, po których 
badacz przemieszcza się wraz z opisanym sprzętem. Na 
podstawie otrzymanych odczytów sporządza się przy po-
mocy odpowiednich programów komputerowych dwuwy-
miarowe mapy rozkładu poziomego oporności pozornej 
gruntu na danym obszarze. Tak też postępowano przy ba-
daniach omawianego rejonu Szydłowa.
 Rozpoznane tym sposobem anomalie zostały po-
dzielone według klucza przydatności z punktu widzenia 
archeologa. Wydzielono grupę „zieloną”, „żółtą” oraz 
„czerwoną” (zob. plan). Do grupy „zielonej” zaliczają się 
anomalie zinterpretowane jako potwierdzone pozostałości 
architektury, lub prawdopodobne pozostałości architektu-
ry. Ta ostatnia grupa anomalii została przypisana obiektom 
o charakterze jam zasobowych (czyli wszelkiego rodzaju 
obiektów spełniających niegdyś funkcje małych ziemnych 
piwniczek, choć mogą to być również doły śmietniskowe 
i  kloaczne), bądź wilgotnych zasypisk budynków, jedynie 

Elektrooporowe badanie historycznego 
rejonu miasta Szydłowa w rejonie Synagogi
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na podstawie analogii i doświadczeń oraz przesłanek z wy-
ników prac wykopaliskowych. Jamy zasobowe zazwyczaj 
są nieco wilgotniejsze od otaczającego je naturalnego 
podłoża, natomiast pozostałości kamiennej lub ceglano-
-drewnianej architektury często zostawiają ślad w postaci 
wyraźnych anomalii liniowych, utożsamianych z reliktami 
murów lub fundamentów, strefowymi podwyższeniami, 
zwłaszcza w miejscu narożników oraz niskooporowym 
wypełniskiem wnętrza, zależnie od rodzaju konstrukcji 
architektonicznej. „Zielone” anomalie są najbardziej inte-
resujące z punktu widzenia archeologicznego, aczkolwiek 
jedynie dalsza ich weryfikacja innymi metodami pozwoli 
potwierdzić lub obalić przyjętą interpretację. Grupa „żół-
ta”, w której znalazły się dwa typy anomalii, również sta-
nowi przedmiot do dalszych rozważań. Część z anomalii 
została zakwalifikowana do tej grupy z uwagi na swój cha-
rakterystyczny kształt (np. anomalie liniowe, łamiące się 
pod kątami prostymi, co sugeruje istnienie obiektów uczy-
nionych ręką ludzką), jednak ich dynamika nie pozwalała 
na jednoznaczną interpretację. Z taką sytuacją mamy do 
czynienia we wschodniej części badanego obszaru, gdzie 
anomalie określono jako „być może obiekty archeologicz-
ne”. Część anomalii jest bardzo trudna do jednoznacznego 
zinterpretowania. Zostały one oznaczone mocnym żół-
tym kolorem. Są to przede wszystkim strefowe obniżenia, 
które mogą zarówno być wywoływane przez naturalne 
lokalne zaburzenia ciągłości gruntu, późniejsze ingeren-
cje człowieka, jak i nietypowe obiekty archeologiczne. 
„Czerwona” grupa anomalii są to obiekty lub zaburzenia 
pochodzenia raczej na pewno niearcheologicznego. Wokół 
Synagogi mamy do czynienia z liniowymi podwyższenia-
mi oporności związanymi z podsypką lub fundamentem 
znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie opaski Sy-

nagogi. W południowo-wschodnim narożniku obszaru 
występują podwyższenia związane prawdopodobnie z de-
niwelacją terenu, natomiast w południowo-zachodnim 
mogą być to anomalie, które wypada łączyć z zabudową 
gospodarczą, jednak nie da się wykluczyć współwystępo-
wania obiektów archeologicznych na tym terenie.
 Wyniki badań geofizycznych przeprowadzonych 
w Szydłowie w grudniu 2016 roku można uznać za bardzo 
interesujące i obiecujące. Dzięki pomiarom elektrooporo-
wym ujawniono liczne anomalie związane z nieistniejącą 
już na tym terenie zabudową. Mnogie liniowe anomalie 
wysokooporowe są być może obrazem zalegających pod 
ziemią reliktów architektury, do tego z całą pewnością 
wykopywano tu różne jamy o rozmaitym przeznaczeniu. 
Wszystko to wskazuje, iż w dziś pustej części dawnego 
miasta w ciągu wieków bardzo dużo się działo, ale bliż-
szych informacji na ten temat poszukiwać można już tylko 
w archeologicznych wykopaliskach.

Michał Pisz, Tomasz Olszacki

NOWOŚCI W BIBLIOTECE
W 2016 r. księgozbiór GBP w Szydłowie wzbogacił 

się o 457 nowych pozycji wydawniczych dla dzie-
ci i dorosłych. 450 nowości w postaci książki tradycyjnej 
i audiobooków zakupiono ze środków budżetowych oraz 
z dotacji MKiDzN w ramach „Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa” Priorytet 1 „Zakup nowości wydaw-
niczych do bibliotek publicznych”. 7 książek o tematyce 
regionalnej otrzymano w darze od Biblioteki Wojewódz-
kiej w Kielcach i Biblioteki Powiatowej w Staszowie.
 Spośród licznych nowości na szczególną uwagę 
czytelników zasługują: 966. Chrzest Polski - autor prof. 
Krzysztof Ożóg napisał swe dzieło w oparciu o najnowszy 
stan wiedzy; wyjątkowe książki prof. biologii i miłośnicz-
ki przyrody Simony Kossak - Saga Puszczy Białowieskiej 
i O ziołach i zwierzętach; z poradników biblioteka poleca 
ekoporadnik Kingi Rusin, Jak zdrowo i pięknie żyć zawie-
rający pomysły na domowe kosmetyki, przepisy kulinar-

ne oraz sekrety zdrowej kuchni 
i ćwiczenia. Wszystkie pozycje 
cechuje staranna i bogata szata 
graficzna.
 Biblioteka zaprasza 
wszystkich czytelników do ko-
rzystania z jej zbiorów.
 GBP w Szydłowie dzię-
kuje pani Kamili Pytowskiej za 
przekazanie w darze publikacji: Władysław. Oblicze świę-
tego oraz Non omnis moriar. Marian Czapla. Droga Krzy-
żowa, a także panu Marianowi Lesiakowi za wydawnictwa 
o generale Bończy i szydłowskich strzelcach. 

Iwona Baran
GBP
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KRYPTY W KOŚCIELE WSZ. ŚWIĘTYCH

 Ostatnie miesiące w Szydłowie obfitują w ciekawe 
odkrycia. Nie dalej jak w październiku ub.r. archeolodzy 
na placu zamkowymi odkryli piece z XVII w. a później 
nieznaną wcześniej furtę w murach obronnych. Szydłów 
jest naszpikowany zagadkami i niemal z każdego miejsca 
zieje aura tajemniczości. W ubiegły piątek odsłonięto ko-
lejną zagadkę Szydłowa. Właściwie można powiedzieć, że 
zajrzano do niej przez dziurkę. Dosłownie.

 Emocje może nie tak wielkie jak przy poszuki-
waniach złotego pociągu ale odkrycie jak najbardziej au-
tentyczne. W kościele Wszystkich Świętych w Szydłowie 
potwierdzono istnienie średniowiecznych krypt.
 Odkrycie miało miejsce 10 lutego 2017 r. ale cała 
sprawa zaczęła się dwa lata wcześniej. Pod kierunkiem dr 
Artura Zielińskiego z Instytutu Geografii UJK w Kielcach 
przeprowadzono badania georadarowe w Szydłowie (mgr 
inż. Ewelina Mazurkiewicz i mgr inż. Mikołaj Łyskow-
ski z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowi-
ska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie), m.in. 
wzgórza na którym stoi kościół pw. Wszystkich Świętych. 
Celem badań było poszukiwanie podziemnych pustek, bo 
w miejscowych skałach występuje zjawisko krasu. Pustki 
znaleziono, jednak nie takie jakich się spodziewano. Otóż 
pod kościołem zaobserwowano anomalie układające się w 
kształt prostokątów. Trzy w nawie głównej i jedną w pre-
zbiterium. Naukowcy domyślali się, że są to krypty.
 Badania potwierdziły przypuszczenia w ubiegły 
piątek. Przez nawiercony otwór w posadzce prezbiterium 

badacze wprowadzili sondę z mikrokamerą i światłem. 
Odkryto szkielet ludzki i fragmenty drewna pochodzące 
prawdopodobnie z trumny. O innych szczegółach wypo-
sażenia grobowego będzie można powiedzieć po dokład-
nej analizie zapisu video z kamery. W badaniach poza dr 
A. Zielińskim uczestniczyli również: prof. dr hab. Anna 
Drążkowska z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu - 
znakomity ekspert od krypt grobowych, eksplorator Artur 
Komorowski (Terra-Explo), przedstawiciele miejscowego 
samorządu i pracownicy jednej z kieleckich firm budowla-
nych.
 Pochówek raczej na pewno miał miejsce w śre-
dniowieczu. Domyślać się należy, że była to osoba o bar-
dzo wysokim statusie społecznym w ówczesnym Szydło-
wie, być może nawet fundator świątyni. Pod prezbiterium 
chowano wtedy doczesne szczątki fundatorów, probosz-
czów bądź innych zasłużonych dla społeczności dobro-
dziejów.
 Szczegółowe badania w tym zakresie (miejmy 
nadzieję w niedługim czasie, obejmujące także pozostałe 
krypty w nawie) pozwolą rzucić nowe światło na historię 
kościoła, który ciągle pozostaje najbardziej tajemniczym 

zabytkiem Szydłowa. Ciągle nie wiemy, kiedy tak napraw-
dę obiekt powstał. Polichromia figuralna (przecudnej uro-
dy, którą szczerze polecam obejrzeć każdemu, kto jeszcze 
nie oglądał), datowana jest na drugą połowę wieku XIV. 
Kościół ma więc metrykę co najmniej czternastowieczną, 
jednak niektóre jego elementy architektoniczne świadczyć 
mogą o pochodzeniu romańskim a więc starszym.
 Ciekawostką jest także to, że świątynia stoi na 
wzgórzu poza murami obronnymi. A stąd już krótka droga 
do jaskiń pod kościołem i legendy o zbóju Szydło, który 
podobno Szydłów założył... ;-)

Piotr Walczak

Kilka par oczu w napięciu wpatrywało się w ekran laptopa. Widać było tylko czarny otwór otoczony świetlistą 
obwódką i spadające w czerń drobinki piasku. Za chwilę obwódka zniknęła i ekran zrobił się całkiem czar-

ny. W końcu na monitorze pojawiła się pierwsza ludzka kość...

Rys. Badania georadarowe ujawniły prostokątne anoma-
lie. Źródło: A. Zieliński, E. Mazurkiewicz, M. Łyskowski.
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POMNIK PRZYRODY W SZYDŁOWIE
Być może nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w Szy-

dłowie znajduje się bardzo ciekawy twór przyrody 
nieożywionej - odsłonięcie geologiczne. W Szydłowie 
jest wiele odsłonięć geologicznych, jednak to jest szcze-
gólne w dwójnasób. Po pierwsze: ma ono status pomnika 
przyrody prawnie chronionego. Po drugie: znajduje się 
w centrum Szydłowa a dokładniej: zaczyna się od podnóża 
kościoła Wszystkich Świętych i ciągnie poniżej ulicy Ka-
zimierza Wielkiego przez ponad 100 metrów. W opisie po-
mnika przyrody czytamy: W profilu wyrobiska odsłaniają 
się typowe dla sarmatu (trzeciorzęd - miocen) wapienie 
organodetrytyczne (kalklityty). Zbudowane są one z lito-
klastów glonowych i glonowo-mszywiołowych, o spoiwie 
kalcytowym, drobnosparytowym. W spągu wyrobiska za-
legają organodetrytyczne wapienie masywne, ponad któ-
rymi występują (o miąższości ok. 10 m) organodetrytycz-
ne wapienie o wieloskalowym warstwowaniu przekątnym 
skierowanym ku południowi. Profil ten stanowi najlepsze 
odsłonięcie wapieni organodetrytycznych sarmatu na po-
łudniowym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich.
 Pragnąc przybliżyć Państwu piękno owych niety-
powych skał, wybrałem się na krótką wycieczkę aby na 
łamach Kuriera je przedstawić, co niniejszym czynię.

Piotr Walczak
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OPUSZCZONY CMENTARZ ŻYDOWSKI
Cmentarz żydowski w Szydłowie jest umiejscowiony 

na wzgórzu, przy drodze do Chmielnika, naprzeciw 
średniowiecznych murów. 
 Jedna z pierwszych informacji o cmentarzu po-
chodzi już z roku 1470. Wtedy to, po pożarze Szydłowa 
(1468 r.), król Polski, św. Kazimierz Jagiellończyk odno-
wił przywilej dla proboszcza szydłowskiego, pozwalają-
cego mu pobierać dziesięcinę z „pola za kirkutem żydow-
skim”. Można więc sądzić, że już w pierwszej połowie XV 
wieku w Szydłowie istniała wspólnota żydowska, która 
posiadał własny cmentarz. Niektórzy przesuwają początki 
tej wspólnoty aż do czasów króla Kazimierza Wielkiego 
(+1370) i legendarnej Esterki, która według Jana Długo-
sza miała być żydowską kochanką króla. Mówi się, że Es-
terka urodziła się w Szydłowie, (bądź w Opocznie). Być 
może w jakiś sposób była związana z Szydłowem, bowiem 
jeszcze przed II wojną światową, miejscowi Żydzi utrzy-
mywali, że pierwszą synagogę w Szydłowie ufundowała 
właśnie Esterka. Wiązanie początków osadnictwa żydow-
skiego z Królem Kazimierzem Wielkim ma pewne histo-
ryczne podstawy, bowiem w tym okresie, Szydłów prze-
żywał okres świetności, osada szybko się rozwijała i jest 
prawdopodobne, że zamieszkali w niej pierwsi Żydzi.

 Na cmentarzu żydowskim w Szydłowie, zwanym 
kirkutem, chowano zmarłych przez ok. 500 lat, ostatni zna-
ny pochówek miał miejsce w 1942 roku. W czasie drugiej 
wojny światowej cmentarz został zdewastowany. Niemcy 
kazali Żydom rozebrać ogrodzenie cmentarza i kamienia-
mi z ogrodzenia utwardzić budowany nowy odcinek drogi 
w kierunku Staszowa, który omijał wąski przejazd przez 
Bramę Krakowską. 
 Obecnie cmentarz jest całkowicie opuszczony, 
nie posiada ogrodzenia, nie ma żadnego oznaczenia wska-
zującego, że jest to teren cmentarza. Jest więc rzeczą jak 
najbardziej słuszną, że zaczęły się prace, pod patronatem 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, zmierzające 
do ogrodzenia i uporządkowania szydłowskiego kirkutu. 
Pieniądze na ten cel będą pochodzić z dobrowolnych skła-
dek tych wszystkich, którzy widzą sens i wartość tego pro-
jektu. 
 Może ktoś zapytać: dlaczego właśnie my, a nie 
Żydzi zajmują się i porządkują cmentarz żydowski? Odpo-
wiedź jest dosyć prosta: Żydów szydłowskich już nie ma, 
zostali zamordowani. Przed wojną w Szydłowie mieszkało 
680 Żydów, (dane z 1929 r.), ten stan utrzymał się do cza-
sów wybuch drugiej wojny światowej. W styczniu 1942 r. 

Niemcy utworzyli w Szy-
dłowie getto. W pierw-
szych dniach października 
1942 r. Żydów z Szydłowa 
przesiedlono do Chmiel-
nika, skąd w dwóch trans-
portach 5 października i 6 
listopada 1942 r. trafili do 
obozu w Treblince. Zostali 
tam zagazowani i spaleni. 
  Dbanie o groby 
i cmentarze jest oznaką 
bycia człowiekiem. Jest 
jasnym wymogiem ogól-
noludzkiej kultury. Jeże-
li należymy do gatunku 
ludzkiego – powinniśmy 
dbać o miejsca pochówku 
ludzi. Skąd ten obowią-
zek wypływa? Z dziejów 
człowieka. Współczesna 
nauka mówi, że historia 
ludzi datuje się właśnie 
od momentu pojawienia 
się zwyczaju grzebania 
zmarłych. Bowiem wśród 
zwierząt takie zjawisko 
nie występuje. Aby zaist-

Cmentarz żydowski w Szydłowie - stan w 1957 r.
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niał zwyczaj grzebania zmarłych musiały zaistnieć dwa 
elementy: po pierwsze musiały pojawić się jakieś głębsze 
więzy między osobami, wyrażające się w szacunku, miło-
ści, pamięci o zmarłych. Takie głębsze relacje są możliwe 
tylko u osobników posiadających rozum i wolę. Dlatego 
zabezpieczano ciała zmarłych w specjalnych grobach, 
chroniąc ich przed profanacją czy przed drapieżnikami. 
 Pochówek zmarłych łączył się również z drugim 
elementem: z jakąś religią, czyli z wiarą, że po śmierci ist-
nieje drugie życie. Te dwa elementy spotykamy tylko u lu-
dzi. Właśnie dlatego obecność pochówków jest wymownym 
znakiem dla tych, którzy poszukują początków ludzkości.
 Cmentarze były od zawsze miejscami wyjątkowy-
mi i chronionymi specjalnymi prawami nietykalności. Dla 
przykładu Synod rzymski z 1059 r. za papieża Grzegorza 
VII, nadał im rangę miejsc „pół świętych”, całkowicie 
święte były kościoły, rzucając klątwę na ludzi, którzy bez-
czeszczą cmentarze.
 Znaczenie i wyjątkowość cmentarzy odzwiercie-
dla się również w języku. Nazwa „cmentarz” pochodzi od 
łacińskiego słowa „coemeterium” tzn.: „miejsce spoczyn-

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej podję-
ło inicjatywę uporządkowania i ogrodzenia cmen-

tarza żydowskiego w Szydłowie. Na temat tej inicjaty-
wy w niedzielę, 7 maja br., w kościele św. Władysława 
w Szydłowie będzie głosił homilię ks. prof. Paweł 
Mazanka. W związku z tą inicjatywą będzie wydana 
książka pt. „Żydzi w historii Szydłowa” opowiadająca 
o wspólnej historii Polaków i Żydów w naszym mia-
steczku. Autorzy książki pozyskali wiele, bardzo inte-
resujących materiałów oraz przeprowadzili wywiady 
ze świadkami wydarzeń związanych z eksterminacją 
Żydów w 1942 r.

W dniu 7 maja przy kościele wolontariusze będą zbie-
rać zapisy na wspomnianą wyżej publikację. Ktokol-
wiek chciałby wesprzeć finansowo renowację cmenta-
rza może wpłacić na ten cel minimum 20 zł zapisując 
swoje nazwisko na liście. Książka będzie rozdawana 
darczyńcom podczas uroczystości rededykacji cmen-
tarza w dniu 8 września 2017 r.

TPZS

ku”. W języku hebrajskim cmentarz to: „beit chaim”, czy-
li: „dom życia”. My znamy jeszcze słowo „kirkut” pocho-
dzące z jęz. niem. „kirchof”, a ostatecznie z jęz. greckiego 
„kyriakós”, co znaczy: „dom Pański”. 
 Dlaczego więc powinniśmy zadbać o nasz kirkut? 
Dlatego, że społeczność żydowska w niezwykle dramatycz-
ny sposób zniknęła z naszej szydłowskiej ziemi, podobnie 
jak w innych miejscach w Polsce. Dlatego cmentarze ży-
dowskie są cmentarzami bez żywych, bowiem całe rodziny 
zginęły. Więcej: cmentarze żydowskie są często bez nagrob-
ków. Tak jak żywi ludzi, tak i nagrobki zmarłych - zginęły.
 Nikt chyba nie wątpi, że szydłowski kirkut to 
miejsca szczególne. Ukryty na szydłowskim wzgórzu, 
porośnięte trawą, przemawia do nas swą atmosferą, ciszą 
i fragmentami popękanych macew, z pięknymi hebrajski-
mi napisami, pracowicie wykutymi w kamieniu przez nie-
znanych rzemieślników - artystów. Na tym miejscu leży 
kilkaset osób, dokładniejsza liczba jest ustalana przez hi-
storyków. Kirkut jest więc nadal świętym miejscem po-
chówku ludzi, byłych mieszkańców Szydłowa. Okazanie 
im należytego szacunku to przejaw naszej ludzkiej wrażli-
wości, to obowiązek ogólnoludzkiej kultury. 

O. Paweł Mazanka

Początek prac porządkowych.

Teren cmentarza w 2017 r. 

W dniu 1 kwietnia 2017 r. zmarł w wieku 60 lat 
Grzegorz Marek Kluszczyński - prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej w latach 2006 - 2010. 

Był wielkim pasjonatem historii Szydłowa.
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DROGA KRZYŻOWA Z M. CZAPLĄ
3 marca, w pierwszy piątek Wielkiego Postu, nasza 

wspólnota parafialna uczestniczyła we Mszy Świętej 
w intencji zmarłego przed rokiem prof. Mariana Czapli. 
12 stycznia 2016 roku świat sztuki stracił wielką indywi-
dualność malarską, jednego z najwybitniejszych artystów 
współczesnych, autorytet malarski i Mistrza wielu mło-
dych artystów. Na trwałe zapisał się w historii polskiego 
malarstwa jako postać barwna, twórca indywidualnego 
stylu i własnego pojmowania sacrum i miejsca człowieka 
wobec sacrum w malarstwie. Profesor Czapla związany 
był z ziemią Szydłowską przez całe swoje życie, urodził 
się w niedalekich Gackach, w Szydłowie wybudował 
dom, miał tutaj swoją pracownię i azyl. Czas dzielił mię-
dzy Szydłowem, a Warszawą gdzie wykładał na Akademii 
Sztuk Pięknych.
 Po Mszy Świętej licznie zgromadzeni parafianie 
uczestniczyli w wyjątkowej Drodze Krzyżowej, ostatniej 
drodze naszego Zbawiciela, ukazanej oczami tego wybit-
nego artysty. Z tej okazji parafia pod wezwaniem Świętego 
Władysława, dzięki życzliwości i uprzejmości małżonki 
Profesora, Pani Ditty Peters - Czapla, wydała książkę z re-
produkcjami cyklu Drogi Krzyżowej z 1986 roku, pędzla 
profesora Czapli. Wszyscy obecni mogli mieć przed ocza-
mi sceny z historii zbawienia, które rozegrały się przed 
ponad dwoma tysiącami lat, a które w tak sugestywny 
i przekonujący sposób przedstawił nasz rodak. W Chrystu-
sie Czapli każdy może odnaleźć samego siebie, ze swoimi 
problemami, upadkami, krzyżami, słabościami... Na tej 
drodze, trudnej i pełnej cierpienia, Chrystus nie jest sła-
beuszem, jest atletycznej budowy, mocarzem który poko-
nuje śmierć, piekło i szatana. My też możemy się z takim 
Chrystusem identyfikować. Pomimo wielu cierpień i pro-
blemów w życiu codziennym jesteśmy silni duchowo jeśli 
On jest z nami, dzięki Niemu na końcu ziemskiej drogi 
również zatryumfujemy.
 Książeczkę z reprodukcjami opracowała Kamila 
Pytowska pod kierunkiem Księdza Proboszcza Ryszarda 
Piwowarczyka. Ksiądz Proboszcz dokonał wyboru tek-
stów z Pisma Świętego do wszystkich 14 stacji oraz na-
pisał głębokie i przejmujące rozważania do każdej z nich. 
Niezwykle piękny i poruszający tekst o artyście i jego ma-
larstwie zatytułowany „Non omnis moriar”, napisał Pan 
Marian Rumin, krytyk i historyk sztuki, najdłużej urzędu-
jący dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, 
a prywatnie serdeczny przyjaciel prof. Czapli. Bardzo ser-
decznie dziękujemy Panu Ruminowi za wsparcie tej ini-
cjatywy, za cenną pomoc i życzliwość. Wstęp i notę bio-
graficzną napisała Kamila Pytowska, a korekty dokonała 
polonistka, Pani Janina Czapla.
 Bardzo cieszy fakt, że tak wielu parafian uczestni-
czyło zarówno we Mszy Świętej jak i Drodze Krzyżowej. 
Obecna była też rodzina profesora oraz znajomi i przyja-

ciele, między innymi wspomniany już Pan Marian Rumin 
oraz Pan Wacław Stawecki, malarz i rzeźbiarz.
 26 lutego w niedzielny poranek w Radiu Kielce 
w programie poświęconym życiu kościoła katolickiego 
mogliśmy usłyszeć o szczególnej, szydłowskiej Drodze 
Krzyżowej z towarzyszącymi jej obrazami Mariana Cza-
pli. Wywiadu udzielił Ksiądz Proboszcz Ryszard Piwo-
warczyk. Artykuł dotyczący tego wydarzenia zamieściła 
także gazeta „Echo Dnia”.

Kamila Pytowska
Zdjęcia: ks. Mariusz Chmura
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Filharmonia Narodowa w ramach swoich działań edu-
kacyjnych realizuje projekt „Spotkania z muzyką”. 

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie przyłączyło się do 
tegoż przedsięwzięcia  organizując cykl koncertów. 
 Comiesięczne spotkania pozwalają słuchaczom 
obcować z muzyką różnych okresów historycznych, po-
znawać jej gatunki, style, specyfikę instrumentów muzycz-
nych, podpatrując grę muzyków, a nawet ruchy tancerzy, 
wreszcie – doświadczyć emocji, jakie rodzą się podczas 
koncertu z żywą sztuką. Spotkania mają charakter kame-
ralny, odbywają się raz w miesiącu i trwają około godziny. 
Występują w nich znakomici artyści i będący gospoda-
rzem spotkań prelegent – Malina Sarnowska, który dzieli 
się z publicznością swoją wiedzą muzyczną. 

KULTURALNIE Z FILHARMONIĄ

10 Styczeń: MIĘDZY DŹWIĘKAMI – TRIO 
FORTEPIANOWE / MUZYCZNE POGAWĘDKI

7 Luty: JAZZOWE FASCYNACJE / 
POSŁUCHAJCIE, OTO BAJKA

21 Marzec: NA POLSKĄ NUTĘ / 
POD BOKI I Z PRZYTUPEM Bardzo nam miło, że nasze koncerty gromadzą 

coraz liczniejszą publiczność. Szczególnie nas cieszy, że 
tzw. kultura wysoka przyciąga coraz młodszych słucha-
czy, którzy z niecierpliwością czekają na kolejny występ. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szydłowie tak bardzo 
zauroczyli się ostatnim koncertem  „Na polską nutę” pre-
zentującym narodowe tańce ludowe, że powstanie przy 

naszej jednostce Dziecięcy Folklorystyczny Zespół Ta-
neczny, który zaprezentuje się na gminnych obchodach 3 
Maja. 

Maria Stachuczy
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Od marca br. w szydłowskim Skarbczyku można zwie-
dzać wystawę poświęconą Józefowi Piłsudskiemu. 

Zorganizowało ją Gminne Centrum Kultury we współpra-
cy z Marianem Lesiakiem – prezesem Szydłowskiego To-
warzystwa Strzeleckiego, który wypożyczył eksponaty ze 
swojej prywatnej kolekcji.
 Okazją do zorganizowania wystawy jest 150 rocz-
nica urodzin Marszałka oraz ustanowienie przez Sejm roku 
2017 – Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego – w związ-
ku ze zbliżającym się stuleciem odzyskania niepodległości. 
Józef Piłsudski był współtwórcą Wojska Polskiego, pełnił 
funkcję Wodza Naczelnego i Pierwszego Marszałka Polski 
w czasie wojny polsko-bolszewickiej, dwukrotnie sprawo-
wał funkcję Prezesa Rady Ministrów, był ministrem spraw 
wojskowych i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych. 
W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat władzy 
sowieckiej nad Polską Marszałek Józef Piłsudski stał się 
symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykła-
dem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów – czytamy 
w uchwale przyjętej przez Sejm.
 Eksponaty na wystawie pochodzą z prywatnej ko-
lekcji Mariana Lesiaka – założyciela Oddziału Związku 
Strzeleckiego w Szydłowie w 1995 r. i Szydłowskiego To-
warzystwa Strzeleckiego. St. insp. ZS Marian Lesiak pełni 

WYSTAWA POŚWIĘCONA PIŁSUDSKIEMU

funkcję prezesa STS i kontynuuje tradycje strzeleckie na 
Ziemi Świętokrzyskiej. Szczególnie bliska jest mu postać 
Józefa Piłsudskiego – twórcy i pierwszego Komendanta 
Związku Strzeleckiego. Od wielu lat kolekcjonuje pamiąt-
ki związane z osobą Marszałka. Jednym z najciekawszych 
eksponatów na wystawie jest kopia pośmiertnej maski Jó-
zefa Piłsudskiego.

Piotr Walczak
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W 154. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego 
strzelcy z Szydłowa, Jarosławic i Gdańska uczci-

li pamięć powstańców, uczestnicząc w marszu Szydłów 
– Kurozwęki – Szydłów.
 Marsz do powstańczej mogiły w Kurozwękach 
odbył się po raz siódmy z inicjatywy komendanta szy-
dłowskich strzelców st. insp. ZS Mariana Lesiaka. Uczest-
niczyły w nim trzy oddziały Szydłowskiego Towarzystwa 
Strzeleckiego: z Szydłowa, Jarosławic oraz czterech strzel-
ców z Wydzielonego Oddziału Morskiego STS w Gdań-
sku na czele ze st. insp. ZS / kmdr Markiem Olczykiem.
 Celem marszu był krzyż powstańczy w Kurozwę-
kach w pobliżu drogi prowadzącej do Staszowa, gdzie 
w 1863 r. pogrzebano około 20 ciał powstańców, którzy 
polegli w nierównej walce z oddziałami carskimi. Przy po-
wstańczej mogile wystawiono warty honorowe. Starosta 
staszowski Michał Skotnicki wraz z delegacją strzelców 
zapalił znicze.

 Następnie przemaszerowano pod kurozwęcki ko-
ściół, gdzie w 2013 r. wmurowano tablicę poświęconą 58 
powstańcom styczniowym zmarłym od ran w przykościel-
nym szpitalu sióstr miłosierdzia. Tutaj, uczestnicy marszu 
przywitani zostali przez kurozwęckiego proboszcza ks. 
kan. Andrzeja Bąka, po czym pod płytą zapalono znicze.
 Powstanie Styczniowe było największym pol-
skim powstaniem narodowym. Polacy stoczyli około 1200 
bitew i potyczek z rosyjskim zaborcą. Zryw narodowy 
ostatecznie zakończył się klęską w październiku 1864 r. 
W jego następstwie zaborca zintensyfikował rusyfikację 
ziem polskich. Na wybuchu powstania skorzystali chłopi, 
którzy zostali uwłaszczeni przez cara na korzystniejszych 
warunkach niż to miało miejsce na ziemiach zaboru pru-
skiego i austriackiego.

18 marca 2017 r. w remizie OSP w Szydłowie, odbyło 
się walne nadzwyczajne zebranie członków STS, pod-
czas którego dokonano szeregu zmian w statucie organi-
zacji, tak aby dostosować go przede wszystkim pod kątem 

DWA STRZELECKIE MARSZE
proobronnym. Wybrano także nowego członka zarządu. 
Wiceprezesem ds. proobronnych i jednocześnie zastępcą 
komendanta głównego - szefem sztabu został st. insp. ZS 
Marek Olczyk z Gdańska.

W dniu 19 marca 2017 r. kilunastu strzelców i strzel-
czyń z Szydłowa, Jarosławic i Gdańska uczestniczyło 
w marszu Szydłów - Mokre - Oględów. 

 W Mokrym zapalili znicze i wystawili wartę przy 
kapliczce stojącej w miejscu, gdzie stała gajówka Józefa 
Jedynaka „Jelenia”, w której w latach 1940-44 mieściła 
się komenda podobwodu Szydłów „Słonecznik”, której 
szefem był kapitan Piotr Kabata „Wujek”. 
 Następnie strzelcy przemaszerowali do Oględowa, 
pod płytę upamiętniającą Józefa Piłsudskiego. Podczas 
przemarszu Brygady Legionów przez ziemię oględowską 
w 1915 r. Józef Piłsudski zatrzymał się w budynku należą-
cym do rodziny Skalskich. W 1936 r. wmurowano w ścia-
nę budynku tablicę z napisem „W tym domu kwaterował 
komendant I Brygady Legionów Józef Piłsudski, I Marsza-
łek Polski w czasie walk Legionów o niepodległość Polski 
w 1914 i 1915 r.” Przy tablicy wystawiono warty honoro-
we i zapalono znicze. Warto dodać, że 19 marca Marszałek 
obchodził swoje imieniny.

Strzelec
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Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Staszowie zwraca się z apelem o poszanowanie 

otaczającego nas środowiska naturalnego.

 Każdy z nas lubi wypoczywać na łonie natury. 
Niestety środowisko jest regularnie niszczone przez bez-
myślne działanie człowieka. Jednym z przejawów takiego 
działania jest wiosenne wypalanie traw na nieużytkach, 
rowach przydrożnych, łąkach czy wałach przeciwpowo-
dziowych. Sytuacja powtarza się w okresie późnego lata 
i jesieni, gdy po żniwach wypalana jest słoma na polach. 
Często w takich przypadkach dochodzi do pożaru lasu 
bezpośrednio sąsiadującego z polami.
 Analiza pożarów prowadzona za lata ubiegłe 
wykazuje jednoznacznie, że znaczna ich ilość powstaje 
w okresie wiosennym i jesiennym na skutek wypalania 
pozostałości roślinnych.
 Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! 
Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia 
środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych 
korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla 
przyrody, jak i samego człowieka.

• Co roku w pożarach wywołanych przez podpalaczy traw 
giną ludzie - najczęściej ci, którzy podejmują się wypala-
nia,
• Wypalanie traw zabija zwierzęta. Niszczone są miejsca 
lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi 
lub w strefie krzewów.
• Dym uniemożliwia pszczołom, trzmielom oblatywanie 
łąk. Owady te giną w płomieniach, co powoduje zmniej-
szenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji ob-
niżenie plonów roślin,
• Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się 
w zasięgu pożaru, ponieważ tracą orientację w dymie, ule-
gają zaczadzeniu. Dotyczy to również dużych zwierząt le-
śnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki,
• Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, 
m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren,
• Pożary wzniecone podpaleniem traw są głównym i naj-
niebezpieczniejszym zagrożeniem dla naszych lasów. 
Ogień szybko ogarnia ogromne połacie drzewostanów, do-
szczętnie niszcząc trwające od wieków działanie przyrody. 

NIE WYPALAJ TRAW!

Plakat: RDOŚ w Gorzowie Wlkp.
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CO MOŻESZ ZROBIĆ?

 Zawsze możesz zwrócić uwagę podpalaczowi. 
Jednak bezpieczniejszym i skuteczniejszym sposobem 
jest poinformowanie straży pożarnej i policji. Państwowa 
Straż Pożarna - 998 lub 112, Policja - 997 lub 112.

 Każdy z pożarów powstałych na wskutek wypala-
nia traw spowodował zniszczenia w środowisku natural-
nym i straty materialne. Do ugaszenia każdego z nich za-
angażowane były środki zarówno finansowe jak i ludzkie.
 Sytuacji w tym zakresie nie zmienią zakazy admi-
nistracyjne, jedynie świadomość ludzi o bezsensowności 
wypalania może doprowadzić do zmniejszenia tego zja-
wiska. Przedstawiając powyższe, należy również zwrócić 
uwagę na fakt, że pożary nieużytków, z uwagi na ich cha-
rakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę 
sił i środków Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotni-
czej Straży Pożarnej, które w tym czasie mogą być nie-
zbędne w innym miejscu dla ratowania życia i mienia 
ludzkiego.
 Ponadto koszty takich akcji (paliwo, środki gaśni-
cze, amortyzacja sprzętu itp.), które ponosi całe społeczeń-
stwo są znaczne. Jednocześnie, z uwagi na to, że dojazd do 
miejsc występowania pożarów nieużytków jest zazwyczaj 
utrudniony, bardzo często dochodzi do uszkodzenia pojaz-
dów gaśniczych, co dodatkowo te koszty zwiększa.
 Część pożarów powstałych na skutek wypalania 
traw i nieużytków likwidowana jest przy współudziale 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z poszczegól-
nych gmin powiatu staszowskiego. Koszty poniesione 
przez te jednostki w wyniku prowadzonych działań gaśni-
czych w znacznym stopniu obciążają budżety gmin.

 Wypalanie pozostałości roślinnych na łąkach, 
pastwiskach, wrzosowiskach, torfowiskach, nieużyt-
kach, w rowach i na pasach przydrożnych oraz w od-
ległości mniejszej niż 100 m od nich jest zabronione. 
W stosunku do osób naruszających wyżej wymienione 
zasady mogą być stosowane sankcje karne określone 
w Kodeksie Wykroczeń i w Kodeksie Karnym, do po-
zbawienia wolności włącznie.

 Dlatego edukację należy rozpocząć już w szko-
łach podstawowych, kiedy u człowieka kształtuje się cha-
rakter i wrażliwość na piękno otaczającej nas przyrody. 
Apelujmy do wszystkich, aby pod hasłem „Ochrony Przy-
rody” zrobić wszystko, co pozwoli na ograniczenie liczby 
niepotrzebnych pożarów zarówno w roku bieżącym jak 
i w latach następnych.

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej

REKLAMA

Kartka z kalendarza

600 lat temu - 29 listopada 1417 
r. w Szydłowie przebywał król 

Władysław Jagiełło. Była to jed-
na z siedemnastu zanotowanych 
wizyt tego władcy w Szydłowie.
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Tej zimy jakość powietrza w Polsce daleko odbiegała 
od normy a w wielu miejscach, nie tylko w dużych 

miastach, przekroczone zostały dopuszczalne normy szko-
dliwych związków.

Ale co to właściwie jest ten SMOG?
SMOG to nic innego jak unoszące się nad miastem za-
nieczyszczenia powietrza. To głównie dwutlenek siarki, 
benzen i toksyczne pyły, powstające na skutek działalno-
ści człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych. 
Zanieczyszczenia te są bardzo niebezpieczne dla czło-
wieka, bowiem wdychane pyły mogą wywoływać kaszel 
i trudności z oddychaniem, a także zwiększać ryzyko m.in. 
chorób serca i nowotworów układu oddechowego. Na ob-
szarach, na których występują obecnie bardzo wysokie 
stężenia pyłu zawieszonego zaleca się aby małe dzieci, 
osoby starsze, kobiety w ciąży i osoby z chorobami serca 
i dróg oddechowych i astmatycy i unikały przebywania na 
otwartym powietrzu.

Skąd się bierze SMOG?
- Największym trucicielem właśnie dziś są piece i po-
goda: jest bardzo zimno, ludzie palą, czym mogą. Na to 
nałożyło się powietrze arktyczne, które „nie pozwala” 
zanieczyszczeniom ulotnić się, dodatkowo nie ma wiatru 
- mówi w rozmowie z Gazeta.pl Agnieszka Drozd, dzia-
łaczka Warszawskiego Alarmu Smogowego. Jak zauważa 
Inspektorat Ochrony Środowiska, największą emisję py-
łów wywołuje spalanie węgla w starych i często źle wyre-
gulowanych kotłach i piecach domowych. Niektórzy palą 
także śmieci, które pod wpływem ognia wydzielają trujące 
substancje. (źródło: Gazeta.pl).

Prawo jasno określa czego nie wolno spalać w piecach 
i domowych kotłowniach.

NIE WOLNO SPALAĆ W PIECU:
• plastikowych pojemników i butelek po napojach,
• zużytych opon, odpadów z gumy,
• przedmiotów z tworzyw sztucznych,
• elementów drewnianych pokrytych lakierem, mebli,
• sztucznej skóry, ubrań,
• opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
• opakowań po farbach i lakierach,
• pozostałości farb i lakierów,
• plastikowych toreb, itp. 

W gospodarstwach domowych można spalać tylko:
• opał (węgiel, miał, drzewo, ekogorszek),
• papier, tekturę,
• odpady kory i korka,
• trociny, wióry i ścinki.

Spalanie śmieci w domowych piecach jest źródłem wielu 
zanieczyszczeń, które są szkodliwe dla ludzi i środowiska. 
Substancje, które wydzielają się w trakcie spalania śmie-
ci w niskich temperaturach są groźne dla zdrowia i życia. 
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie 
odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, 
worków foliowych, a także opakowań po sokach, mle-
ku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli. 
(źródło: www.niepalsmieci.pl)

Dlatego pamiętajmy, że domowy piec nie jest przeznaczo-
ny do spalania śmieci!

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Rzędowie

NIEBEZPIECZNY SMOG

POMOC DLA JULII Z GRABEK DUŻYCH

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkach 
Dużych przeprowadzili w dn. 5 lutego br. zbiórkę pie-
niędzy na leczenie ciężko chorej, 12-letniej Julii Za-
rębskiej. Julka mieszka w Grabkach Dużych i zmaga 
się z chorobą nowotworową.

Julia uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Solcu Sta-
rym. Z inicjatywy radnego Leszka Wójcika, strażacy 
ochotnicy z grabeckiej jednostki przeprowadzili wśród 
mieszkańców rodzinnej miejscowości Julki zbiórkę 
środków na jej leczenie. Uzbierano kwotę 1.619 zł (je-
den tysiąc sześćset dziewiętnaście), którą tego samego 
dnia przekazano Julii.

Składanie rocznych deklaracji podatkowych PIT to 
dobra okazja do pomagania takim osobom jak Julia. 
Jeśli chcesz jej pomóc w walce z chorobą, możesz do-
konać odpisu 1% podatku dochodowego w zeznaniu 
rocznym wpisując w odpowiednią rubrykę nr KRS 
0000128832 oraz cel szczegółowy „dla Julii Zaręb-
skiej”.
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Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwiet-
nia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdro-

wia, daje nam unikalną możliwość mobilizacji działań 
poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom 
zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie. 
 Tematem przewodnim tegorocznych dni jest de-
presja, a celem działań  jest doprowadzenie do tego, aby 
we wszystkich krajach więcej osób cierpiących na depre-
sję szukało pomocy i ją otrzymało.

Czym jest depresja? 
 Depresja to choroba charakteryzująca się upo-
rczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zain-
teresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej 
osobie przyjemność. Często towarzyszy jej niezdolność 
do wykonywania codziennych czynności i stan ten utrzy-
muje się co najmniej przez okres dwóch tygodni. Ponad-
to u osób cierpiących na depresję występują następujące 
objawy: brak energii, zmiana apetytu, dłuższy lub krótszy 
sen, stany lękowe, trudności z koncentracją, niezdecydo-
wanie, niepokój, poczucie bycia bezwartościowym, po-
czucie winy i beznadziei, myśli o samookaleczeniu lub 
samobójcze. Jest przyczyną cierpień psychicznych i ne-
gatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję 
osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych 
czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z ro-
dziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. 
Depresja ma duży  wpływ na choroby układu krążenia. 
W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną 
samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczy-
ną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat. 

Kto może zachorować?
Każdy może zachorować na depresję, dotyka ludzi w róż-
nym wieku, bez względu na  płeć czy status społeczny 
z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich kra-
jach światowa Organizacja Zdrowia postanowiła zwrócić 
szczególną uwagę na trzy grupy, których depresja dotyka 

nieproporcjonalnie częściej: młodzież nastoletnią i mło-
dych dorosłych, kobiety w wieku rozrodczym (zwłaszcza 
po urodzeniu dziecka) i osoby starsze (po 60 roku życia).

Przyczyny depresji
Przyczyny depresji są różne. Czasem chorobę wywołuje 
przeżycie bardzo przykrego zdarzenia – najczęściej jest 
to odejście kogoś bliskiego, kochanego, rozpad związku. 
Depresja może się też pojawić na skutek zaburzeń hor-
monalnych, leków, a także w przebiegu choroby fizycznej 
i problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu 
i przyjmowaniem narkotyków.  Ryzyko depresji wzrasta 
w sytuacji ubóstwa, bezrobocia.

Bardzo ważne. Depresja jest uleczalna. 
W wyjściu z depresji nie pomoże lek z reklamy tylko lek 
przepisany przez specjalistę. Dlatego jedynym ratunkiem 
jest  wizyta u lekarza, najlepiej psychiatry, który zapropo-
nuje odpowiednie postępowanie.  

Więcej informacji o depresji na stronach:
www.who.un.org.pl.
twarzedepresji.pl/o-depresji
www.psychiatria.pl/artykul/depresja-czym-jest-ta-choro-
ba/544.html

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Staszowie

DEPRESJA. POROZMAWIAJMY  O NIEJ
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Gminne Centrum Kultury w Szydłowie wraz ze Szkołą 
Podstawową w Szydłowie w ramach obchodów Ty-

godnia Kultury Języka organizowało tradycyjnie cieka-
we wydarzenia promujące kulturę, czytelnictwo i przede 
wszystkim polski język. Uczniowie klas IV-VI brali udział 
w konkursie czytelniczym Kto czyta, żyje wielokrotnie… 
polegającym na przeczytaniu 10 nowel, a następnie spraw-
dzeniu swojej wiedzy o lekturach na pisemnym spraw-
dzianie.

 Najlepszy okazał się Jakub Nowiński zajmując 
pierwsze miejsce, jako druga zakwalifikowała się Wero-
nika Kuc, trzecie miejsce zajęła Katarzyna Górecka. Ser-
decznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, 
gdyż pytania były bardzo trudne i podchwytliwe. Jedno-

cześnie uczniowie z całej szkoły mogli przygotowywać 
plakaty ilustrujące przysłowia o mowie polskiej. Najpięk-
niejsze prace wykonały: z klasy 3 Anna Stachuczy oraz 
Angelika Sojda z klasy V.

TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA

 Serdecznie dziękujemy za liczne uczestnictwo 
w konkursach i zachęcamy do kolejnych potyczek. Już 
niedługo odbędzie się Gminny Konkurs Recytatorski, 
a uczniowie klas I-III sprawdzą swoją wiedzę czytelniczą 
ze znajomości legend polskich.

Tekst: Maria Stachuczy
Zdjęcia: Renata Długosiewicz

„Mój Kosmos” - przenośne planetarium pobudza-
jące wyobraźnię zawitało 12 stycznia br. do 

dzieci z Publicznego Przedszkola w Szydłowie. Pod ko-
pułą o kształcie kuli, która dawała wrażenie przestrzeni 
kosmicznej dzieci odbyły podróż przez Układ Słoneczny. 
Podziwiały planety, galaktyki, mgławice oraz piękno pla-
nety Ziemi. Widziały olbrzymie teleskopy, które służą do 
obserwacji gwiazd.
 Pokaz dostarczył niezapomnianych przeżyć, roz-
budził zainteresowania otaczającym nas kosmosem. Ta 
przygoda z pewnością na długo zapadnie w pamięć na-
szych przedszkolaków.
 Składam podziękowanie Pani Dorocie Kowal-
czewskiej - Spetel za udostępnienie w tym dniu sali gim-
nastycznej w budynku Gimnazjum.

Stanisława Trelińska

PRZEDSZKOLAKI W PLANETARIUM

Fot. Iwona Czerna-Kozioł
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Od kilku lat nasza gmina może poszczycić się najwięk-
szą frekwencją uczestniczenia dzieci w wychowaniu 

przedszkolnym. Dzięki funduszom unijnym udało się zor-
ganizować dwa nowe punkty przedszkolne w Solcu i Poto-
ku. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna prężnie działa 
na rzecz swoich wychowanków. W przedszkolach organi-
zowane są liczne uroczystości i imprezy okolicznościowe.

PRZEDSZKOLAKI Z NASZEJ PAKI

Oba przedszkola wspiera również Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna w Staszowie, która poleciła panią psy-
cholog Agnieszkę Majewską. Spotkania z psychologiem 
rozwiązują różne problemy wychowawcze rodziców i na-
uczycieli oraz wspierają rozwój emocjonalny dzieci.

Ponadto wychowanków przedszkoli odwiedzają przed-
stawiciele wielu zawodów. Ostatnio przybył do nich pan 
policjant.

Tekst: Monika Rudnik
Zdjęcia: M. Stachuczy, M. Rudnik, R. Długosiewicz

Zabawa karnawałowa w Punkcie Przedszkolnym w Potoku.

Przedszkolaki z Solca z wizytą u strażaków w Staszowie.

Co miesiąc do punktów przedszkolnych przyjeżdżają akto-
rzy z teatru ART-RE w Krakowie prezentując fantastyczne 
przedstawienia.
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Chodzi o króla Polski, który był pechowcem. Cenne 
źródło historiograficzne informuje, że w Szydłowie 

„nad wejściem bramy zamkowej od strony wschodniej 
znajduje się kartusz kamienny, barokowy z orłem polskim, 
trzema koronami szwedzkimi i literami po bokach: S, III, 
R, P, M, D, L”. Wedle tego cennego źródła kompozycja 
orła polskiego trzech koron szwedzkich i liter po bokach 
„świadczy m.in. o tym, że bramę wjazdową za panowania 
Zygmunta III wzniesiono”.
 Ta kompozycja heraldyczna nad wejściem bramy 
zamkowej w Szydłowie nie świadczy o tym, że bramę wy-
budowano za panowania Zygmunta Wazy w Polsce. I to 
jest pech tego króla.
 Zmarł Zygmunt Waza będąc monarchą „potrój-
nym”. Był królem Polski elekcyjnym, obranym w Pol-
sce na sejmie. Był też księciem wielkim (MD) Wielkiego 
Księstwa Litewskiego (L) obranym na tym samym sejmie 
z udziałem Litwinów. Ale Zygmunt Waza używał także ty-
tułu króla dziedzicznego Szwecji.
 Tej „potrójności” monarszej króla Zygmunta 
Wazy odpowiada herb używany przez króla i organy Kró-
lestwa Polski i Litwy. Herb ten złożony jest z następują-
cych godeł: Orzeł, Trzy Korony, Pogoń, Lew i Snopek 
(Waza).
 Jak wiadomo, Zygmunt III zmarł w roku 1632, 
a fundacja heraldyczna na bramie zamkowej w Szydłowie 
datowana jest rokiem 1723.
 Wiadomo też, że w roku 1660, w traktacie oliw-
skim Polska zobowiązała się do tego, że monarchowie pol-
scy, następcy po śmierci Jana Kazimierza (Wazy) nie będą 
używać tytułu króla Szwecji i odpowiadającego temu ty-
tułowi herbu monarszego Szwecji złożonego z godeł: Trzy 
Korony i Lew.
 Herb monarszy Zygmunta Wazy widnieje na jego 
sarkofagu na Wawelu: Orzeł, Trzy Korony, Pogoń, Lew 
i Snopek.
 Istnieje pytanie do funkcjonujących w XXI wieku 
historyków (i pomocnych heraldyków) czy można zmie-
niać fakty historyczne, które nie podlegają zmianie? Nie 
chodzi o „interpretację”, idzie o fakty, które stały się i były. 
Trzy Korony są herbem państwowym Szwecji, dodany wi-
zerunek Lwa tworzy herb monarszy Szwecji. Jeżeli Zyg-
munt III, król Polski, używał godła monarszego - Orła 
Polski to mógł także używać jednocześnie nie monarszego 
godła Szwecji? Te sprawy, jak sądzę, zdołają rozstrzygnąć 
historycy zawodowi od „prawa państwowego”.
 Trzeba rozstrzygnąć jeden „z pechów” Zygmunta 
III, ten w Szydłowie.

Edward Matys

BYŁ SOBIE KRÓL
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NIEZAPOMNIANE JASEŁKA
Położona w górach wioska, otoczona gęstym lasem i za-

sypana głębokim śniegiem. Taki krajobraz przywitał 
w sali gimnastycznej szydłowskiego gimnazjum licznie 
przybyłych mieszkańców Gminy Szydłów w niedzielne 
popołudnie w celu obejrzenia jasełek przygotowanych 
przez szkolną młodzież.

 Scenariusz zaproponowany przez wikariusza ks. 
Mariusza Chmurę był odmienny od dotychczasowych: po-
przedzał radość narodzin oczekiwaniem adwentu. Wcho-
dzące strojne panny z lampkami oliwnymi i rozbrzmie-
wająca z oddali muzyka z kolorytem kultury wschodu 
rozpoczęła przedstawienie przenoszące obecnych 2 tys. 
lat wstecz. Zaręczyny, rozmyślanie Maryi, rozterki Józefa 
i interwencja Archanioła Gabriela, chociaż potraktowane 
symbolicznie, to dopełnione pieśnią adwentową skłoniły 
do rozmyślań.
 Maria (Weronika Kucharska), Józef (Hubert La-
skowski), Anioł (Paulina Zarzycka) tak odtwarzali swoje 
role jakby tymi postaciami naprawdę byli, a ich barwy gło-
su dostosowane do powagi wypowiadanych słów czyniły 
postacie wiarygodnymi. Wesele zaznaczone żywiołowym 
izraelskim tańcem oddało wyraz radosnych emocji tań-
czących dziewcząt (Aleksandry Makuły, Wiktorii Cecot, 
Patrycji Król, Aleksandry Ramskiej, Wiktorii Redki, Zu-
zanny Radomskiej, Ewy Kwiatkowskiej, Natalii Pabian, 
Izabeli Wujcik).
 Krótkie sceny przedstawiły wyraźnie chronologię 
wydarzeń: w oberży pewny siebie gospodarz, ale dający 
schronienie podróżnym (Patryk Celiński), w pałacu kusze-
nie Heroda (Jana Kręcisza) przez Lucyfera (Wiktorię Kilija-
nek) obiecującego wspaniałości świata z pobrzmiewającym 
chichotem piekieł (diaboliczny taniec solo Izabeli Syguły).
 Zapowiedzią narodzin była kolęda „Cicha Noc”, 
zaśpiewana przez Wiktorię Cecot z towarzyszeniem tań-
czących aniołów (Darii Woźniak, Katarzyny Góreckiej, 
Patrycji Kaczmarskiej, Aleksandry Ramskiej, Wiktorii 
Redki, Zuzanny Radomskiej, Ewy Kwiatkowskiej, Natalii 
Pabian, Izabeli Wujcik).

 Scena pasterzy przy ognisku wypełniona rubasz-
nymi dialogami (Mariusza Skuzy, Bartłomieja Liznera 
i Filipa Grosickiego), beczeniem owiec, ładnie zagraną 
melodią „Anioł pasterzom mówił” na flecie prostym przez 
Mikołaja Rudnika wywołała radosne poruszenie u pu-
bliczności.
 Główne treści jasełek - ładnie wyśpiewane wyda-
rzenia w szopce: „Przybieżeli do Betlejem pasterze” przez 
Wiktorię Cecot i Filipa Grosickiego, „Lulajże Jezuniu” 
(Wiktoria Cecot i Zuzanna Radomska), a także dynamicz-
ny pokłon Trzech Króli (Miłosza Nowickiego, Mateusza 
Cecota, Macieja Smagłowskiego) były oszczędne, ale wy-
raźne. Radość z narodzin Dzieciny Bożej dopełnił taniec 
grupy dziewcząt. Było to przesłanie dobra i nadziei, które 
niesie ze sobą Boże Narodzenie.
 Jestem pełen uznania dla młodzieży przygotowu-
jącej jasełka. W krótkim, świątecznym, mroźnym czasie 
dali z siebie wiele wysiłku, zrezygnowali z różnych przy-
jemności na rzecz wspólnego, uduchowionego przed-
sięwzięcia. Szczególne uznanie należy się „trzymającej 
w garści” całość nauczycielce gimnazjum p. Agnieszce 
Ziółkowskiej. Podkłady muzyczne oddające klimat po-
szczególnych scen, przygotowanie kostiumów właści-
wych dla każdej postaci, umiejętne rozdzielenie ról, ułoże-
nie i wypracowanie układów tanecznych, przygotowanie 
scenografii, zaadoptowanie scenariusza do możliwości 
wykonawczych uczniów wymagało dużych umiejętności 
i pewnie wiele nieprzespanych nocy.

 Jasełka uczniów szydłowskiego gimnazjum to 
okazywanie radości przez młodzież i powód do dumy dla 
rodziców, dziadków, sąsiadów, za wartościowe ukierunko-
wanie młodzieńczej energii, za rozwój talentów. Publicz-
ność przybyła licznie i nagradzała brawami każdą ładnie 
zagraną scenkę.

Tekst: Adam Kluszczyński
Zdjęcia: ks. Mariusz Chmura



Strona 27Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 1/2017 (LX)

kwiecień 2017

W dniu 6 stycznia obchodziliśmy Święto Trzech Kró-
li. Szydłów, był jedną z nielicznych miejscowości 

w powiecie staszowskim w której odbył się Orszak Trzech 
Króli. Po raz drugi zorganizowało go Gminne Centrum 
Kultury wraz z Parafią Rzymskokatolicką. Spod trzech 
szydłowskich świątyń wyruszyły trzy orszaki.

 Orszak niebieski z królem Baltazarem symboli-
zującym kontynent afrykański, wyruszył od kościoła pw. 
Wszystkich Świętych, orszak zielony z królem Melchio-
rem (Azja) od kościoła i szpitala Ducha Świętego, orszak 
czerwony z Kacprem (Europa) od synagogi. Trzej królo-
wie spotkali się na rynku, skąd wyruszyli na plac zam-
kowy. Tam odbyła się inscenizacja spotkania władców 
z królem Herodem. Kolejna scena odegrana została przy 
Gospodzie Rycerskiej kiedy Józef (w tej roli Mariusz Ła-
zarz) i Maryja (Elżbieta Kubik) szukali miejsca na nocleg. 
Następnie orszak wyruszył do kościoła św. Władysława. 
Tutaj odbyła się Msza Święta a w Kaplicy Literackiej kró-
lowie złożyli złoto, mirrę i kadzidło Dzieciątku Jezus.
 W roli Kacpra wystąpił wójt Jan Klamczyński, 
w postać Melchiora wcielił się starosta Michał Skotnic-
ki zaś Baltazarem został Paweł Krakowiak. Postać króla 
Heroda odegrał Zdzisław Gondek. W role drugoplano-
we chętnie wcielili się mieszkańcy i członkowie naszego 
bractwa rycerskiego.

ORSZAK TRZECH KRÓLI 
 Ks. Ryszard Piwowarczyk podziękował wszyst-
kim uczestnikom Orszaku Trzech Króli, w szczególności 
uczniom Szkoły Podstawowej, którzy w tym roku własno-
ręcznie przygotowali także odpowiednie tarcze i dzidy. 
Dzięki temu niebieski orszak prezentował się bardzo efek-
townie.

Tekst: Piotr Walczak
Zdjęcia: ks. Mariusz Chmura
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Prawie 160 wykonawców i zespołów zgłosiło się do 
jubileuszowej, dziesiątej edycji Świętokrzyskiego 

Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Ideą festiwalu jest pozna-
wanie bogatej polskiej tradycji kolędniczej, jak również 
uwrażliwienie na jej piękno, upowszechnienie kolędowa-
nia i promocja regionu. Festiwal poświęcony jest księdzu 
Piotrowi Klimczykowi, pomysłodawcy i pierwszemu Dy-
rektorowi festiwalu, który zmarł w listopadzie 2014 roku. 
W tegorocznych eliminacjach do festiwalu wzięli udział 
wokaliści, zespoły i schole, zespoły ludowe oraz chóry.  
W dniu 29.12.2016 r.  w kościele pod wezwaniem świętej 
Jadwigi Królowej w Kielcach odbyła się Gala Finałowa, 
podczas której nagrodzono zwycięzców. Przez 3 dni słu-
chaliśmy i zachwycaliśmy się utworami i jednocześnie 
mieliśmy to nieszczęście odrzucać tych wspaniale grają-
cych i śpiewających młodych artystów - mówił podczas 
finałowej gali Zbigniew Goncerzewicz, przewodniczący 
jury, dyrygent Filharmonii Świętokrzyskiej. Ostatecz-
nie siedmioosobowa komisja konkursowa nagrodziła 27 
uczestników w sześciu kategoriach.

Grand Prix X Świętokrzyskiego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek dla Sylwii Ziółkowskiej

Sylwia Ziółkowska zdobyła Grand – Prix Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek, a podczas gali zaśpiewała kolędę 
„Ta święta noc”  J. Petersona przy akompaniamencie 
Karola Wieczorka.

„Echo Dnia”

W dniu 4 marca br. w Łańcucie odbył się Ogólno-
polski Turniej Tańca Towarzyskiego, na którym 

Zuzanna Ziółkowska z partnerem Tomaszem Grudniem 
zdobyli dwa złote medale i dwukrotnie stanęli na najwyż-
szym stopniu podium. Zajęli pierwsze miejsce w tańcach 
latynoamerykańskich i pierwsze miejsce w tańcach stan-
dardowych w klasie F.
 Zuzanna mieszka w Brzezinach w Gminie Szy-
dłów, trenuje taniec towarzyski od 5 lat, początkowo 
w klubie Flesz Staszów obecnie w klubie Kick Kielce.

Tancerz

TANECZNY SUKCES ZUZANNY

W styczniu 2017 r. odbył się w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach II Międzynarodowy 
Konkurs Solowej Wokalistyki Sakralnej ARS ET GLORIA 2017 na którym Sylwia Ziółkowska otrzymała wyróżnienie.
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Dnia  19 października 2016 r.  w  Staszowie  odbyły  
się  powiatowe  eliminacje turnieju „Z podwórka na 

stadion o Puchar Tymbarku”. 
 Szkołę w Szydłowie reprezentowały 2 drużyny 
chłopców  w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii 
U10 z rocznika 2007, 2008 i 2009 zagrało 5 drużyn. Skład 
naszej drużyny to: Jakub Grosicki, Piotr Długosiewicz, 
Kacper Markowski, Karol Opozda, Maciej Palmąka, Kac-
per Palmąka, Mateusz Pitek, Jakub Szyba, Szymon Wal-
kowicz, Damian Wujcik. 

Z PODWÓRKA NA STADION 
Po zaciętej rywalizacji chłopcy w kategorii U10 zajęli II 
miejsce, przegrywając z drużyną z Rytwian. Natomiast 
w kategorii U12 drużyna składała się z następujących 
zawodników: Maciej Treliński, Paweł Król, Filip Janus, 
Piotr Kalita, Jakub Nowiński, Szymon Sadowski, Kac-
per Walkowicz, Mateusz Woźniak, Jakub Woźniak i Artur 
Wujcik. W powyższej kategorii wystartowało 8 zespołów. 
Drużyna zajęła IV miejsce w grupie.   

Małgorzata Jaskólska

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-
-Kulturalnych w Szydłowie realizuje wspólnie ze 

Szkołą Podstawową w Szydłowie Program powszechnej 
nauki pływania „Umiem pływać”.
 Nasze stowarzyszenie zdobyło środki finansowe 
w wysokości 7600 zł pisząc projekt do programu Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, dzięki czemu możemy zorga-
nizować cykl wyjazdów do Powiatowego Centrum Spor-
towego w Staszowie. Część kosztów transportu na basen 
pokryje Gmina Szydłów.
 Czterdzieścioro pięcioro uczniów z klas I – III 
bierze udział w bezpłatnych zajęciach sportowych z zakre-
su nauki pływania. Przez 20 godzin dzieci zdobędą pod-
stawowe umiejętności pływania, jak też możliwość roz-
wijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo 
w programie wpłynie także na zachęcenie ich do syste-
matycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowe-
go i aktywnego stylu życia. Należy podkreślić, że dzieci 
bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na 
basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawno-
ści fizycznej. Zajęcia zakończą się zawodami pływackimi, 
które wyłonią najlepszego pływaka spośród uczestników 
projektu.

Robert Stachuczy

UMIEM PŁYWAĆ!

Zdjęcia: Aneta Suchorowska
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Niezapomniana impreza sportowa z udziałem ponad 
450 uczestników odbyła się w przeddzień Sylwe-

stra w Szydłowie. Najstarsze uliczne biegi sylwestrowe 
w Polsce odbyły się po raz trzydziesty siódmy. W biegu 
głównym wzięły udział lekkoatletyczne gwiazdy z Polski, 
Ukrainy i Białorusi.
 Temperatura w okolicach zera, słońce i brak po-
krywy śnieżnej to idealne warunki do biegania. Tak też 
było 30 grudnia 2016 r. w Szydłowie. Punktualnie o 13-
ej padł pierwszy strzał z rewolweru, co było sygnałem 
do startu dla zawodników najmłodszej grupy wiekowej. 
Dzieci i zawodnicy młodzieżowi biegali wokół rynku na 
dystansach: 320, 425, 715, 1370 i 2055 m. Po tych bie-
gach uczestnicy znaleźli się pod Bramą Krakowską, skąd 
na malowniczą trasę wokół średniowiecznych murów wy-
ruszyli długodystansowcy.
 W tym roku padł frekwencyjny rekord w biegu 
głównym, który ukończyło 207 biegaczy (176 w roku 
ubiegłym). Z biegami dzieci i młodzieży oraz VIP lista 
uczestników zamknęła się liczbą 457 z czego konkurencje 
ukończyło 446 osób.
 Z dużej frekwencji cieszył się pomysłodawca im-
prezy Jan Klamczyński – przewodniczący komitetu or-
ganizacyjnego. Wójt nie wystartował co prawda w biegu 
VIP-ów z powodu kontuzji ale powziął ambitną decyzję 
o wystartowaniu w przyszłym roku w biegu głównym na 
10 km. W biegu VIP wzięło udział tylko 5 osób co stawia 

OLIMPIJCZYCY NA PODIUM

pod znakiem zapytania sens organizacji tej konkurencji 
w roku przyszłym.
 W biegu głównym od samego początku tempo 
nadawała około 10-osobowa grupa biegaczy z Ukrainy 
i Polski, wśród nich tegoroczni medaliści mistrzostw Pol-
ski na 10 km – Artur Kozłowski i Tomasz Grycko. Na fini-
szu grupa ta podzieliła się na mniejsze grupki a czołówce 
przewodziło trio Kozłowski – Strebkov – Grycko. W ta-
kiej też kolejności przekroczyli linię mety. Dla Kozłow-
skiego, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 
i siedmiokrotnego Mistrza Polski (5 km, 10 km, maraton) 
było to pierwsze zwycięstwo w Szydłowie. Biegał tutaj 
już kilkukrotnie, jak mówił, dla charakteru tej imprezy, 
zajmował miejsca w czołówce ale dotąd nie udało mu się 
wygrać. Podkreślał także, że rywalizacja była niezwykle 
zacięta dzięki obecności zawodników młodzieżowej kadry 
Ukrainy w biegach przełajowych.
 Wśród pań rywalizacja nie miała aż tak wyrówna-
nego poziomu. Poszczególne zawodniczki z pierwszej trój-

Lok. Nazwisko i imię Klub Kraj Rok ur. Czas Strata do 1 Tempo na 
km

Mężczyźni
1 Kozłowski Artur Sanprobi Active&Sport / Sieradz POL 1985 00:29:39 02:57,9
2 Strebkov Ivan Młodzieżowa Kadra Ukrainy UKR 1991 00:29:39 00:00:01 02:57,9
3 Grycko Tomasz UKS Bliza Władysławowo POL 1992 00:29:40 00:00:01 02:58,0
4 Romanenko Roman Młodzieżowa Kadra Ukrainy UKR 1988 00:29:53 00:00:14 02:59,3
5 Starżyński Andrzej Centrum Eksportu Klementynka UKR 1990 00:30:06 00:00:28 03:00,6
6 Koval Vasyl Młodzieżowa Kadra Ukrainy UKR 1989 00:30:12 00:00:33 03:01,2
7 Matwieniuk Oleksandr JM Demolex Bardejow UKR 1984 00:30:29 00:00:50 03:02,9
8 Dudovodiuk Dmytro MK Luchesk / Ivanofrankowsk UKR 1987 00:30:39 00:01:00 03:03,9
9 Wojciechowski Michał Witar Tarnobrzeg POL 1988 00:30:58 00:01:19 03:05,8

10 Kazban Artem Młodzieżowa Kadra Ukrainy UKR 1990 00:31:45 00:02:07 03:10,5
Kobiety

1 Kotovska Olga Rivne Running Club UKR 1983 00:33:35 00:03:56 03:21,5
2 Trzaskalska Izabela AZS UMCS Lublin POL 1988 00:34:11 00:04:32 03:25,1
3 Kudelicz Svetlana Mińsk BLR 1987 00:34:31 00:04:53 03:27,1
4 Broniatowska Katarzyna KS AZS AWF Kraków POL 1990 00:34:39 00:05:01 03:27,9
5 Ovczaruk Vira MK Luchesk / Winnica UKR 1980 00:34:45 00:05:06 03:28,5
6 Strebkova Natalia Młodzieżowa Kadra Ukrainy UKR 1991 00:34:59 00:05:21 03:29,9
7 Raita Oksana MK Luchesk / Lwów UKR 1993 00:35:33 00:05:55 03:33,3
8 Giza Karolina TS Wieliczanka Wieliczka POL 1989 00:35:38 00:05:59 03:33,8
9 Smovzenko Olesya Tiraspol MDA 1989 00:35:41 00:06:02 03:34,1

10 Dudovodiuk Olesya MK Luchesk / Ivanofrankowsk UKR 1990 00:36:11 00:06:32 03:37,1

Wyniki biegu głównego na 10 km.

Artur Kozłowski (POL) i Olga Kotovska (UKR)
- zwycięzcy biegu głównego na 10 km.
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L. Nazwisko i Imię Klub/Szkoła Rok 
ur. Czas

Szkoły Podstawowe dziewczęta kl. I-II (320 m)
1 Zięba Karolina MKS Stal Nowa Dęba 2009 00:00:55
2 Łabędzka Blanka SP w Gnojnie 2009 00:00:56
3 Macias Żaneta SP Szydłów 2008 00:00:59

Szkoły podstawowe chłopcy kl. I-II (320 m)
1 Strzelec Radosław Zagnańsk 2008 00:00:51
2 Wawrzkiewicz Bartosz Sigma OSiR Staszów 2008 00:00:53
3 Wójcik Dominik SP Szydłów 2009 00:00:57

Szkoły podstawowe dziewczęta kl. III-IV (425 m)
1 Kwiecień Wiktoria LKB Rudnik 2007 00:01:20
2 Kuc Weronika SP Szydłów 2006 00:01:23
3 Wierzbicka Gabriela SP Szydłów 2006 00:01:24

Szkoły podstawowe chłopcy kl. III-IV (425 m)
1 Bugaj Mateusz ZPO PSP Kurozwęki 2006 00:01:16
2 Przybyło Oskar Żaczek Połaniec 2006 00:01:17
3 Treliński Maciej SP Szydłów 2006 00:01:18

Szkoły podstawowe dziewczęta kl. V-VI (715 m)
1 Kisiel Katarzyna UMKS Nadir Jędrzejów 2004 00:02:17
2 Szydłowska Julia Żaczek Połaniec 2004 00:02:17
3 Ziomek Zuzanna STS Skarżysko-Kamienna 2005 00:02:20

Szkoły podstawowe chłopcy kl. V-VI (715 m)
1 Kasprowicz Igor STS Skarżysko-Kamienna 2005 00:02:14
2 Bajorski Adam RLTL ZTE Radom 2004 00:02:15
3 Fudalewski Michał ZPO PSP Kurozwęki 2004 00:02:20

Gimnazjum dziewczęta (1370 m)
1 Szymkiewicz Julia „Olimp” Strawczyn 2001 00:04:01
2 Ostrowska Dominika UMKS Nadir Jędrzejów 2001 00:04:08
3 Chmiel Natalia Kielecki Klub Lekkoatletyczny 2001 00:04:17

Gimnazjum chłopcy kl. (1370 m)
1 Masaczyński Adam Kielecki Klub Lekkoatletyczny 2001 00:04:06
2 Bernaciak Bartosz LKB Rudnik 2001 00:04:14
3 Łakomiec Łukasz Kielecki Klub Lekkoatletyczny 2002 00:04:15

Szkoły średnie (juniorki) (2055 m)
1 Fiutek Karolina UMKS Nadir Jędrzejów 2000 00:07:12
2 Witek Paulina Żaczek Połaniec 1999 00:07:33
3 Przybyło Aleksandra Żaczek Połaniec 2000 00:07:41

Szkoły średnie (juniorzy) (2055 m)
1 Bielawski Kamil „Olimp” Strawczyn 1998 00:05:52
2 Tomaszewski Maciej JGB „Sokół” Jarosław 1997 00:06:12
3 Karasiński Michał LKB Rudnik 1999 00:06:15

VIP Mężczyźni
1 Dudek Sylwester Prezes LKB Rudnik 1963 00:02:14
2 Oleksak Tomasz V-ceprzew. RM w Nisku 1967 00:02:15
3 Lis Tomasz Dziennikarz „Gość Niedzielny” 1974 00:02:33

Wyniki biegów dzieci i VIP

Zdjęcia: P. Walczak, S. Celejowski

ki przekraczały linię mety w kilkudziesięciosekundowych 
odstępach. Wygrała debiutująca w szydłowskiej imprezie 
Olga Kotovska z Ukrainy, olimpijka z Rio de Janeiro. Dru-
ga na mecie zameldowała się Polka Izabela Trzaskalska 
a trzecia Białorusinka Svietlana Kudelicz, olimpijka która 
triumfowała w trzech poprzednich edycjach szydłowskiej 
imprezy.
 Na imprezie gościli m.in. Zbigniew Król – jeden 
z najwybitniejszych szkoleniowców biegowych w Pol-
sce, Yaroslav Nechyporets – trener młodzieżowej kadry 
Ukrainy w biegach przełajowych, Anna Żak-Stobiecka – 
p.o. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków, Michał Skotnicki – starosta staszowski, Marcin 
Piętak – doradca Wojewody Świętokrzyskiego, Tomasz 
Zbróg – prezes kieleckiego oddziału Totalizatora Spor-
towego, Jerzy Kula – prezes Świętokrzyskich Ludowych 
Zespołów Sportowych, Jacek Jaworski reprezentujący 
Hutę Szkła Gosodarczego T. Wrześniaka.
 Patronat honorowy nad imprezą objął wicemini-
ster sportu Jan Widera, wojewoda świętokrzyski Agata 
Wojtyszek i marszałek województwa świętokrzyskiego 
Adam Jarubas. Patronat medialny nad wydarzeniem ob-
jęły redakcje Echo Dnia, Gazety Wyborczej, Radia Kielce 
i TVP3 Kielce.

 Duże podziękowania dla sponsorów tegorocznej 
edycji: sponsorowi głównemu – firmie EKOPLON sp. 
z o.o. sp. k., LOTTO, Wrześniak Glassworks, Enrem 
Połaniec, ZPUE we Włoszczowie, Kolporter, Subor, 
Intester, Emizet Sp. z o. o., Kopalnia Gipsu Leszcze, 
Dolina Nidy, F.H.U. Skowron, Grupa Azoty Siarkopol, 
Elpologistyka, Darbud w Kłodzie, Bank Spółdzielczy 
w Szydłowie, Kastel, Środowisko i Innowacje, Towa-
rzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, GMC Sp. 
z o.o., Top-Serwis, Dylmex Staszów. Podziękowania za 
współpracę i wsparcie finansowe należą się także Staro-
stwu Powiatowemu w Staszowie i Świętokrzyskim Lu-
dowym Zespołom Sportowym w Staszowie.
 Biegi, podobnie jak w latach ubiegłych zorganizo-
wało Gminne Centrum Kultury i Urząd Gminy w Szydło-
wie.

Piotr Walczak



Regina i Witold Pasieka promują „Kurier 
Ziemi Szydłowskiej” w królewskim ogrodzie 
botanicznym Kew Gardens w Londynie.

O. prof. Paweł Mazanka 
z „Kurierem Ziemi Szydłowskiej” w Jerozolimie.

Wiele jest pięknych rzeczy na świecie,
lecz w Polsce również, czy o nich wiecie?
Niezwykłe miejsca także u nas są,
na przykład Szydłów - polskie Carcassonne.

Czas średniowiecza pamięta miasto.
Centrum zamknięte murami ciasno,
wysokie mury wrażenie robią,
są niewątpliwą miasta ozdobą.

Do wnętrza wiedzie Krakowska Brama,
w dawnej świetności utrzymywana.
Tu król Kazimierz Wielki przebywał -
zamek i kościół, mury zbudował.

Miasteczko stare odwiedzić warto,
jest przecież naszej historii kartą;
ruiny zamku, wielka bożnica,
muzeum, pod nim tortur piwnica,

kościół świętego jest Władysława
i zbója Szydło legendy sława,
który rozbojem skarby zdobywał
i potem w grotach skrzętnie ukrywał.

Z obronnych murów, bardzo szerokich
można podziwiać śliczne widoki -
szczególnie wiosną, gdy kwitną sady
śliwkowe, nie masz większej parady!

W sierpniu obchodzą tu Śliwki Święto,
w tym czasie wiele imprez podjęto,
a śliwki tutaj niespotykane -
szydłowskie śliwki są podwędzane.

Olbrzymie rzeźby tutaj powstają,
sesje malarskie się odbywają,
Bractwo Rycerskie, Zespół Śpiewaczy,
Taneczny, Strzelców... Przyjedź zobaczyć!
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Z „KURIEREM” PRZEZ ŚWIAT

POLSKIE CARCASSONNE


