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Wszyscy maj¹ prawo do dokonywania takiego wyboru,
który prowadzi do ulepszenia ¿ycia,
a ¿ycie w spo³eczeñstwie ¿adn¹ miar¹ nie jest spraw¹ moralnie obojêtn¹.

Jan Pawe³ II
Karol Wojty³a

18.05.1920       16.10.1978       02.04.2005

W grudniu 2005 r. oddano do u¿ytku jedn¹ z najwiêkszych inwestycji
ostatnich lat w Gminie Szyd³ów - Kanalizacjê i oczyszczalniê œcieków
w Grabkach Du¿ych. Czytaj str. 9.

Wszystkim Mieszkancom Gminy Szydlów z okazji
Swiat Zmartwychwstania Panskiego zyczenia pomyslnosci,

radosci a takze rodzinnego i pogodnego wypoczynku
skladaja

Wójt Gminy
Jan Klamczynski

Przewodniczacy Rady Gminy
Janusz Juszczak
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Skarbnik Kazimiera Czapla na XLV Sesji Rady Gminy
(28 II 2006 r.) sk³ada wyjaœnienia do bud¿etu gminy na 2006 r.

Radni jednog³oœnie przyjêli bud¿et gminy na 2006 rok.

II Konwent So³tysów Gminy Szyd³ów odby³ siê 29 III 2006 r.21 III 2006 r. w sali konferencyjnej UG w Szyd³owie odby³o siê
szkolenie z zakresu stosowania œrodków ochrony roœlin
w uprawach.

Z
d
jêcia:P

iotr W
alczak

Dyrektor Œwiêtokrzyskiego Zarz¹du Dróg Wojciech P³aza
(drugi od lewej) zapozna³ siê ze stanem dróg i chodników
na terenie Gminy Szyd³ów.

Odnowiony budynek Banku Spó³dzielczego w Szyd³owie.
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TO i OWO 

KWESTA 1 LISTOPADA 
 

   1 listopada 2005, jak co roku, odby-
ła się kwesta na rzecz kościoła i szpi-
tala św. Ducha. Członkowie Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej 
i druhowie z Ochotniczej StraŜy Po-
Ŝarnej w Szydłowie zebrali 2.340,38 
zł. Zarząd TPZSz podjął decyzję o 
wznowieniu prac zabezpieczających 
zabytek w tym roku. Przypomnijmy, 
Ŝe w pierwszym etapie prac wykony-
wanych na jesieni 2004 r. zabezpie-
czono koronę murów i przesklepienia 
od strony ul. Staszowskiej za kwotę 
ok. 7 tys. zł. Obecnie TPZSz dyspo-
nuje kwotą ok. 6 tys. zł. na kolejny 
etap prac zabezpieczających. 
 
87 LAT NIEPODLEGŁOŚCI 
 

   11 listopada w całym kraju święto-
wano 87 rocznicę odzyskania nie-
podległości. Gminne uroczystości 
odbyły się równieŜ w Szydłowie. 
O godz. 9.15 z placu zamkowego 
wyruszył pochód złoŜony z pocztów 
sztandarowych kombatantów RP, 
ośmiu gminnych jednostek ochotni-
czych straŜy poŜarnych, strzelców 
STS, gimnazjum w Szydłowie i szko-
ły podstawowej z Potoka. Uroczyście 
przemaszerowano pod pomnik ofiar 
II wojny światowej, gdzie złoŜono 
wieńce i kwiaty oddając hołd wszyst-
kim poległym za Ojczyznę. Następnie 
wszyscy udali się na mszę świętą 
w intencji Ojczyzny, którą odprawili 
ks. prob. Ryszard Piwowarczyk i ks. 
pref. Jacek Jachowicz. Dalsza część 
obchodów odbyła się w Gimnazjum 
w Szydłowie, gdzie młodzieŜ przed-
stawiła widowisko słowno-muzyczne 
a władze gminy wystąpiły z okolicz-
nościowymi przemówieniami. Głos 
zabrali takŜe seniorzy. 
 
ŚLIWKA SZYDŁOWSKA 
PRODUKTEM REGIONALNYM? 
 

   Na przełomie roku 2005/06 doszło 
do kilku spotkań szydłowskich sa-
downików, zarówno we własnym jak 
i rozszerzonym gronie w sprawie re-
jestracji szydłowskiej śliwki suszonej 
jako produktu regionalnego. 
   Utworzył się kilkunastoosobowy 
zespół ds. zarejestrowania śliwki. 
   W listopadzie 2005 r. sadownicy 
spotkali się z dyrektorem Oddziału 

Regionalnego Agencji Rynku Rolne-
go w Kielcach i starostą staszow-
skim. 30 listopada 2005 r. wzięli 
udział w konferencji zorganizowanej 
przez Urząd Marszałkowski pt. 
„Produkty regionalne i tradycyjne 
w województwie świętokrzyskim”. 
Z kolei 9 lutego 2005 r. sadownicy 
wzięli udział w spotkaniu w Woje-
wódzkim Domu Kultury z przedstawi-
cielem Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Tematem były wymogi re-
jestracyjne produktów regionalnych. 
Oprócz szydłowskich sadowników 
w spotkaniu brali udział członkowie 
Stowarzyszenia Producentów Owo-
ców „Nadwiślanka” oraz Świętokrzy-
skiego Związku Pszczelarzy. MoŜliwe 
więc, Ŝe szydłowska śliwka, obok 
wiśni nadwiślanki i miodu spadziowe-
go będą pierwszymi w województwie 
świętokrzyskim produktami regional-
nymi ze znaczkiem unijnym. Na to 
przyjdzie nam jednak jeszcze trochę 
poczekać. 
 
XLV SESJA RADY GMINY 
 

   28 lutego 2006 r. w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie 
odbyła się czterdziesta piąta Sesja 
Rady Gminy Szydłów. Na sesji prze-
głosowano m.in. uchwałę budŜetową 
na 2006 rok. 
  Ponadto uchwalono gminne progra-
my profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych oraz przeciw-
działania narkomanii na 2006 r. Rad-
ni zatwierdzili taryfy dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków do oczysz-
czalni ścieków w Grabkach DuŜych, 
uchwalili regulamin dostarczania wo-
dy i odprowadzania ścieków w Gmi-
nie Szydłów. Przyjęto równieŜ regula-
min utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Szydłów, przedłu-
Ŝono okres obowiązywania dotych-
czasowej taryfy za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków oraz przekazano 
w formie darowizny linię oświetlenia 
ulicznego. Ostatnią uchwałą przyjęto 
Program współpracy Gminy Szydłów 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego 
w roku 2006. 
   Wszystkie uchwały znajdują się na 
internetowej stronie Gminy Szydłów 
www.szydlow.pl w dziale „Prawo lo-
kalne” oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej www.szydlow.bip-gov.pl 
 

SZKOLENIE z ZAKRESU 
STOSOWANIA ŚRODKÓW 
 

   Około 100 sadowników wzięło 
udział w dwudniowym szkoleniu (20-
21 marca 2006) z zakresu stosowa-
n i a środk ów oc hron y roś l in 
w uprawach sadowniczych. Dla zain-
teresowanych zabrakło miejsc w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy. 
 
WALNE NAD ZALEWEM 
 

   24 marca 2006 odbyło się walne 
zgromadzenie Stowarzyszenia Go-
spodarstw Gościnnych „Nad Zale-
wem Chańcza”. Tematem obrad było 
podsumowanie działalności stowa-
rzyszenia w 2005 r. 
 
II KONWENT SOŁTYSÓW 
 

   31 marca b.r. odbył się II Konwent 
Sołtysów Gminy Szydłów. Sołtysi na 
czele ze starostą Stanisławem Józe-
fowskim przedstawiali wójtowi gminy 
Janowi Klamczyńskiemu najbardziej 
palące problemy swoich sołectw. 
Najczęściej powtarzającą się interpe-
lacją był stan nawierzchni dróg po 
okresie zimowym. Sygnalizowano 
takŜe m.in. zniszczenie kontenerów 
na śmieci i przystanków, brak ozna-
kowania miejscowości oraz potrzebę 
przeprowadzenia szkoleń dla rolni-
ków w zakresie tzw. gospodarstw 
niskotowarowych. Wójt obiecał roz-
wiązanie problemów w miarę moŜli-
wości gminy. 
 
EMERYCI i RENCIŚCI O SWOICH 
PROBLEMACH 
 

   5 kwietnia w świetlicy Urzędu Gmi-
ny odbyło się zebranie zorganizowa-
ne przez Oddział Rejonowy Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Busku-Zdroju oraz Koło 
w Szydłowie. Ponad dwudziestu 
uczestników spotkania z Gminy Szy-
dłów dyskutowało o tym, jak skutecz-
nie walczyć o poprawę warunków 
Ŝyciowych emerytów i rencistów. Na 
zakończenie obrad wybrano nowy 
zarząd Koła w Szydłowie. 

 

Piotr Walczak 

W SKRÓCIEW SKRÓCIE  

www.szydlow.pl 

Serwis internetowy Gminy Szydłów 
 

www.forum.szydlow.pl 

Forum dyskusyjne Gminy Szydłów 
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BUDśET GMINY 2006 

BUDśET GMINY NA 2006 ROBUDśET GMINY NA 2006 ROKK  

Dział klasyfikacji Źródło dochodów 
Plan na 
2006 rok 

I. Dochody własne 2.024581 
020 – Leśnictwo - dochody z tytułu dzierŜawy obwodów łowieckich 2.717 

700 – Gospodarka mieszkaniowa 
- wpływy z opłat za wieczyste uŜytkowanie nieruchomości 
- wpływy z czynszu mieszkalnego za wynajem lokali 
- wpływy ze sprzedaŜy gruntów komunalnych 

448 
11.000 
25.000 

750 – Administracja publiczna 

- wpływy z róŜnych opłat (prowizja od znaków skarbowych i prowizja od składek 
ZUS) 
- wpływy z najmu za plac manewrowy do nauki jazdy 
- dochody z tytułu kwoty stanowiącej 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budŜe-
tu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
- wpływy ze sprzedaŜy folderów i widokówek 

  
600 
492 

  
700 

5.000 

756 – Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od innych jed-
nostek nie posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem 

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany 
w formie karty podatkowej 
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podat-
ku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. 
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialne-
go na podstawie ustaw. 
5. Dochody gminy z tytułu udziałów. 

579 
  
  

720.200 
  

441.244 
  

81.892 
656.147 

758 – RóŜne rozliczenia - wpływ odsetek z tytułu obsługi budŜetu przez bank spółdzielczy 45.000 

801 – Oświata i wychowanie 
- wpływy za centralne ogrzewanie 
- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłaty za przygotowanie posiłków 
- wpływy z dochodów za wynajem sali 

2.930 
 25.000 
1.200 

852 – Pomoc społeczna - wpływy dochodu za usługi opiekuńcze 432 

921 – Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

- dochody z tytułu sprzedaŜy biletów wstępu do muzeum i widokówek 4.000 
  

II. Subwencja ogólna 4.298.754 

758 – RóŜne rozliczenia 
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt. 
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 
- część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin 

2.483.691 
1.751.944 

63.119 

III. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania zlecone 1.155.914 

750 – Administracja publiczna 
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieŜą-
cych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 

39.510 

751 – Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochro-
ny prawa oraz sądownictwa 

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego 
rejestru wyborców w gminie 

816 

852 – Pomoc społeczna 

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieŜą-
cych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (świadczenia rodzinne i 
zaliczki alimentacyjne 
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składki na 
ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej 
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki i pomoc w natu-
rze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. 

  
  

1.069.748 
  
  

6.800 
  

39.040 

V. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania własne 159.652  

010 – Rolnictwo i łowiectwo 

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na współfinansowanie pro-
jektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
Priorytet 3 Rozwój lokalny – Projekt: Budowa kanalizacji w miejscowości Grabki 
DuŜe 78.617 

DOCHODY 
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Dział klasyfikacji Rozdziały 
Plan na 
2006 rok 

I. Wydatki na zadania własne 8.212.757 

010 – Rolnictwo i łowiectwo 
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 
Izby rolnicze 
Pozostała działalność 

1.074.527 
6.674 
2.000 

600 – Transport i łączność 
Drogi publiczne gminne 
Pozostała działalność 

479.000 
12.000 

630 – Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10.000 

700 – Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 29.500 

710 – Działalność usługowa 
Plany zagospodarowania przestrzennego 
Cmentarze 

13.000 
1.000 

750 – Administracja publiczna 

Urzędy wojewódzkie 
Rady gmin 
Urzędy gmin 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
Pozostała działalność 

45.790 
93.400 

1.143.400 
47.000 
2.500 

754 – Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpoŜarowa 

Ochotnicze straŜe poŜarne 125.800 

756 – Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych 51.600 

757 – Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów, poŜyczek j.s.t. 78.913 

758 – RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 88.843 

801 – Oświata i wychowanie 

Szkoły podstawowe 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
Przedszkola 
Gimnazja 
DowoŜenie uczniów do szkół 
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
Pozostała działalność 

1.530.000 
85.200 

222.100 
911.300 
226.815 
139.300 
38.600 
50.374 

852 – Pomoc społeczna 

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłat 
zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie ośrodków 
pomocy społecznej przez gminy jako zadania własne jednostek samorządu teryto-
rialnego w oparciu o art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593) 
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realiza-
cji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" ustanowionego uchwałą Nr 
212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. 

 
 

11.230 
 
 
 

60.790 
 
 

9.015  

VII. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych 150.000 

010 – Rolnictwo i łowiectwo 
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na wymianę wodociągu II 
etap Szydłów - Tuczępy 

 
150.000 

VIII. Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł 681.391 

010 – Rolnictwo i łowiectwo 
- środki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabki DuŜe wraz z 
oczyszczalnią ścieków (z funduszy strukturalnych ZPORR) 

 
280.118 

801 – Oświata i wychowanie - środki na realizację programu SOCRATES COMENIUS 3.500 

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

- środki ze SPO na kształtowanie centrum wsi Szydłów poprzez rewitalizację zabyt-
ków 

397.773 

Ogółem dochody budŜetu 8.470.292 

Dział klasyfikacji Źródło dochodów 
Plan na 
2006 rok 

WYDATKI 
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BUDśET GMINY 2006 

Deficyt budŜetu gminy na 2006 r. wynosi 960.820 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 
 a) kredytów 751.266 zł 
 b) poŜyczek 10.000 zł 
 c) nadwyŜki j.s.t. z lat ubiegłych 199.544 zł. 
Relacja planowanego deficytu na rok budŜetowy 2006 w stosunku do planowanych dochodów budŜetu kształtuje się na poziomie 
11,34%. 
 
Uchwalony budŜet na 2006 r. nie zabezpiecza w pełni potrzeb gminy ze względu na brak pokrycia w dochodach. Zapewniono je-
dynie pokrycie wydatków obligatoryjnych i niektóre wydatki fakultatywne. Ujęte wydatki inwestycyjne roczne oraz na wieloletnie 
programy inwestycyjne finansowane będą z kredytów i poŜyczek w wysokości łącznej 761.286, z dochodów własnych - 181.274, 
z innych źródeł - 827.891 zł. 
W przypadku nie uzyskania dofinansowania z dodatkowych źródeł lub środków Unii Europejskiej w 2006 r. zrealizowana zostanie 
tylko część zadań inwestycyjnych, a realizacja pozostałych przesunięta będzie na dalsze lata. 

851 – Ochrona zdrowia 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
Zwalczanie narkomanii 

69.392 
1.500 

852 – Pomoc społeczna 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 
Ośrodki wsparcia 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
Dodatki mieszkaniowe 
Ośrodki pomocy społecznej 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
Pozostała działalność 
Domy pomocy społecznej 

200 
200 

51.430 
7.000 
80.790 
4.320 
25.015 
45.900 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
Gospodarka odpadami 
Oczyszczanie miast i wsi 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
Oświetlenie ulic, placów i dróg 
Pozostała działalność 

32.000 
72.000 
10.000 
3.500 

263.157 
135.000 

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

Biblioteki 
Muzea 
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 
Pozostała działalność 

65.000 
28.600 

780.288 
3.829 

926 – Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 25.000 

II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 1.155.914 

750 – Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 39.510 

751 – Urzędy naczelnych organów wła-
dzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa 

816 

852 – Pomoc społeczna 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie-
które świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzin-
ne 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe. 

 
1.069.748 

 
 

6.800 
 

39.040 

III. Wydatki na zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego - 

IV. Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 62.441 

600 – Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie 62.441 

Ogółem wydatki budŜetu 9.431.112 

Dział klasyfikacji Rozdziały 
Plan na 
2006 rok 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szydłowie 
 Plan  
 a) przychodów ZGK wynosi 678.000 zł w tym dotacja z budŜetu gminy wynosi 72.000 zł. 
 b) wydatków ZGK wynosi 677.700 zł 
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BUDśET GMINY 2006 

WYDATKI INWESTYCYJNE NA OKRES ROKU BUDśETOWEGO 2006 

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE  

Program inwestycyjny 

Okres 
realizacji 
inwestycji 

Łączne 
nakłady 

finansowe 

Wysokość 
wydatków 

w roku budŜ. 
2006 Rok 

rozp. 
Rok 
zak. 

Budowa dróg 2004 2010 2.463.872 436.000  

Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 1567011 w Korytnicy 2005 2008 315.000   

Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 1567010 Potok – KsięŜa Niwa 2005 2008 315.000   

Budowa nawierzchni drogi w Szydłowie – ul. Cmentarna, Wschodnia i AK 2004 2009 207.500   

Budowa drogi nr 1567008 w Rudkach Małych 2005 2009 270.000 5.185 

Budowa drogi w Gackach – nr działki 181 i 333 2005 2009 220.000 1.647 

Budowa drogi w Gackach – odcinek drogi nr 1567013 i drogi nr 1567003 2005 2007 200.000 5.551 

Budowa drogi Brzeziny – Szydłów nr 1567004 2005 2009 320.000 11.956 

Budowa nawierzchni drogi gminnej Solec – Korytka 2004 2006 416.372 405.000 

Budowa drogi Grabki – Sachalin 2006 2010 200.000 6.661 

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji 2003 2010 20.938.967 739.772  

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Szydłów 2006 2010 17.000.000 135.000  

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabki DuŜe wraz z oczyszczalnią 
ścieków 

2003 2006 1.833.727 469.532 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kotuszów i Korytnica wraz  
z oczyszczalnią ścieków 

2005 2010 2.105.240 135.240  

Infrastruktura wodociągowa i sieć sanitacyjna wsi 2004 2010 979.702 294.755  

Budowa wodociągu w KsięŜa Niwa – Potok Rządowy – Wymysłów –  
Kamienna Góra 

2004 2009 100.000 38.000 

Budowa ujęcia do celów chemizacji rolnictwa 2004 2006 51.000 46.754 

Budowa zbiornika retencyjnego w Szydłowie 2004 2010 620.201 5.001 

Wymiana odcinka wodociągu Szydłów – Tuczępy II etap 2005 2006 208.501 205.000 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2004 2009 1.747.512 718.764 

Renowacja zabytkowego Rynku w Szydłowie – Budowa oświetlenia  
Rynku i ulic przyległych 

2004 2006 1.127.308 181.610 

Kształtowanie centrum wsi Szydłów poprzez rewitalizację zabytków 2004 2006 520.204 517.154 

Dokumentacja techniczna i odbudowa murów miejskich 2006 2009 100.000 20.000 

RAZEM     26.130.053 2.189.291 

Zadanie inwestycyjne 
Łączne nakłady finansowe 

roku budŜetowego [zł] 
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 50.657 

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Grabkach DuŜych 40.000 

Budowa ciągu pieszego ul. Kościuszki (II etap) 60.524 

Budowa chodnika przy ul. Kieleckiej 62.441 

Zakup komputerów 12.000 

Razem 225.622 
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BUDśET GMINY 2006 

Projekt 
Przewidywane nakłady i źródła finansowania 

źródło kwota 

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regio-
nalnego 
Priorytet: Rozwój lokalny 
Działanie: Obszary wiejskie 
  
Budowa kanalizacji w miejscowości Grabki DuŜe wraz z 
oczyszczalnią ścieków 
  
Wydatki majątkowe 

Wartość zadania: 469.532 

- środki z budŜetu gminy 110.797 

- środki z budŜetu krajowego 78.617 

- środki z poŜyczki na prefinansowanie 0 

- środki z UE 280.118 

Program: Sektorowy Program Operacyjny 
ZrównowaŜony Rozwój Obszarów Wiejskich 
Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa 
kulturowego 
Projekt: Kształtowanie centrum wsi Szydłów poprzez rewitali-
zację zabytków 
  
Wydatki majątkowe 

Wartość zadania: 517.154 

- środki z budŜetu gminy 119.381 

- środki z budŜetu krajowego 0 

- środki z poŜyczki na prefinansowanie 0 

- środki z UE 397.773 

Program: WE Socrates Comenius 
Priorytet: Integracja Europejska 
Działanie: Razem Ŝyjemy w zdrowym środowisku 
Projekt: Socrates Comenius Akcja – 1 
  
  
Wydatki bieŜące 

Wartość zadania: 3.500 

- środki z budŜetu gminy   

- środki z budŜetu krajowego   

- środki z poŜyczki na prefinansowanie   

- środki z UE 3.500 

WYDATKI MAJĄTKOWE i BIEśĄCE NA PROGRAMY i PROJEKTY REALIZOWANE  
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  
i FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ NA 2006 ROK 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

  
Świętokrzyski Fundusz MikropoŜyczkowy 

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU PIERZCHNICAFUNDACJA ROZWOJU REGIONU PIERZCHNICAFUNDACJA ROZWOJU REGIONU PIERZCHNICAFUNDACJA ROZWOJU REGIONU PIERZCHNICA    

PoŜyczki:PoŜyczki:PoŜyczki:PoŜyczki:                            Na co:Na co:Na co:Na co:    
- do 120 tys. zł       - na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

- na okres do 5 lat      - na rozszerzenie działalności gospodarczej 

- okres karencji do 6 m-cy     Dla kogo:Dla kogo:Dla kogo:Dla kogo: 
- korzystne oprocentowanie     - dla małych przedsiębiorstw (do 50 pracowników) 

- nie wymagany wkład własny    - mających siedzibę na terenie woj.  Świętokrzyskiego 

 

 Udzielamy bezpłatnego doradztwa finansowego i pomagamy przygotować wniosek poŜyczkowy.Udzielamy bezpłatnego doradztwa finansowego i pomagamy przygotować wniosek poŜyczkowy.Udzielamy bezpłatnego doradztwa finansowego i pomagamy przygotować wniosek poŜyczkowy.Udzielamy bezpłatnego doradztwa finansowego i pomagamy przygotować wniosek poŜyczkowy.    

Zgłoś się do:Zgłoś się do:Zgłoś się do:Zgłoś się do:    

Fundacji Rozwoju Regionu PierzchnicaFundacji Rozwoju Regionu PierzchnicaFundacji Rozwoju Regionu PierzchnicaFundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica    

ul. Mickiewicza 1, 26ul. Mickiewicza 1, 26ul. Mickiewicza 1, 26ul. Mickiewicza 1, 26----015 Pierzchnica015 Pierzchnica015 Pierzchnica015 Pierzchnica    

tel./fax. tel./fax. tel./fax. tel./fax. (041) 35(041) 35(041) 35(041) 35----38383838----167, tel. (041)35167, tel. (041)35167, tel. (041)35167, tel. (041)35----38383838----660660660660    

eeee----mail: mail: mail: mail: frrpierzchnica@republika.plfrrpierzchnica@republika.plfrrpierzchnica@republika.plfrrpierzchnica@republika.pl    

www.ceti.pl/frrpierzchnicawww.ceti.pl/frrpierzchnicawww.ceti.pl/frrpierzchnicawww.ceti.pl/frrpierzchnica 

REKLAMA 
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GMINNE INWESTYCJE / POEZJA 

NAJWIĘKSZA INWESTYCJA OSTATNICH LATNAJWIĘKSZA INWESTYCJA OSTATNICH LAT  

29  grudnia 2005 r. oddano do uŜytku największą 
inwestycję w ostatnich 4 latach w Gminie Szy-

dłów: kanalizację sanitarną wraz z oczyszczalnią ścieków 
w Grabkach DuŜych.  
   Koszt inwestycji wyniósł 1.833.727 zł z czego 1.191.915 
zł pokryła Unia Europejska (Zintegrowany Program Ope-
racyjny Rozwoju Regionalnego), 158.922 zł budŜet pań-
stwa, pozostałe 482.890 zł pokryto z budŜetu gminy. 
   Oczyszczalni w Grabkach jest oczyszczalnią typu 
BIOVAC w systemie SBR osadu czynnego. Jej maksy-
malna moc przerobowa wynosi 60 m3/d. Długość sieci 
kanalizacyjnej: 3.600 m. Oczyszczalnia spełnia najbar-
dziej rygorystyczne wymogi ochrony środowiska. 
 
    Źródło:  
    Urząd Gminy w Szydłowie 

F
ot. P

iotr W
alczak 

W 
IV Wojewódzkim Konkursie Młodych Twórców Poezji „Ogród naszych 
marzeń” duŜy sukces odnieśli uczniowie Szkoły Podstawowej w Szydło-

wie.  
W kategorii klas VI-tych drugie miejsce zajęła Dominika Cecot za wiersz pt. 
„Cztery pory roku”.  
W kategorii klas V-tych trzecie miejsce zajął Michał Gniewkiewicz za wiersz 
pt. „Cisza”, zaś pochwałę Gabriela Woda za wiersz „Brutus”. 
Opiekunką uczniów jest pani mgr Dorota Banaś. 
 

Źródło: Szkoła Podstawowa w Szydłowie 

MŁODZI POECIMŁODZI POECI  

Cztery pory roku 
 
Przyszedł wrzesień, 
z wrześniem jesień - 
dar babiego lata. 
 
Wraz z nicią  pajęczą  
Odleciał świat barwny. 
 
Na ostatnim liściu klonu  
Zjawiła się zima - 
Z nią biała pierzyna. 
 
Śniegowe płateczki 
tańczyły na mrozie. 
 
Po najdłuŜszych nocach 
Rozgorzało słońce. 
Powitało wiosnę -  
rześkie i błyszczące. 
 
Wracające ptaki  
sprowadziły lato. 
Tak dzieje się zawsze  
nad mą małą chatą. 
 

Cisza  
 
Przyszedłem ze szkoły 
w ciszy, smutkiem ogarnięty. 
Tak chciałbym,  
aby Ŝycie było proste. 
 
Tak chciałbym odpocząć. 
Oderwać się od wszystkiego, 
być sam i nie myśleć 
o niczym. 
 
Tak chciałbym zapomnieć 
o dostanej pale, 
o skończonej przyjaźni. 
O wszystkim! 
 

 

 
Brutus 
 
Taki  biały, bielutki. 
Taki duŜy, grubiutki.  
Oczy czarne jak węgielki  
I ogon, puszysty, wielki. 
 
 To jest Brutus  
 Król podwórka  
 (Za jego zabawne wyczyny  
 NaleŜy mu się laurka)  
 
Choć przyjaciół ma juŜ kilku  
Wśród zabawek i motylków, 
Umie chodzić nadąsany, 
Gdy odwołam go od mamy. 
 
 Chodzi takŜe po kanapie,  
 Biega wkoło, głośno chrapie.  
 A gdy do drzwi ktoś zapuka,  
 Pierwszy biegnie, gościa szuka. 
 
Często radość okazuje, 
Gdy go proszę, aportuje.  
Nowe pomysły ma ciągle w głowie. 
To mój pupilek - nie oddam go Tobie. 
 

19-20 sierpnia 2006 r. 
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Z 
godnie z obowiązującym prawem 
posiadacz zwierząt zobowiązany 

jest zgłaszać Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa informa-
cje o wszystkich zdarzeniach doty-
czących posiadanych zwierząt 
(bydła, owiec, kóz i świń). Obsługę 
posiadaczy zwierząt w zakresie zgło-
szeń dotyczących identyfikacji i reje-
stracji zwierząt (IRZ) prowadzą obec-
nie powiatowe biura Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
często znacznie oddalone od miejsca 
zamieszkania.  

INFORMACJA DLA HODOWCÓW ZWIERZĄTINFORMACJA DLA HODOWCÓW ZWIERZĄT  

O d 1 stycznia 2006 roku dwukrot-
nie wzrasta wysokość dodatku 

z tytułu urodzenia dziecka, który 
przysługuje tym rodzinom, które mia-
ły prawo do zasiłku rodzinnego. 
   Dodatek ten wynosi 1.000 zł a był 
w wysokości 500 zł. To świadczenie 
wypłacane jest jednorazowo. Aby 
otrzymać dodatek z tytułu urodzenia 
dziecka, naleŜy być uprawnionym do 
zasiłku rodzinnego. Nie ma moŜliwo-
ści otrzymania samego dodatku bez 
zasiłku rodzinnego. Dlatego trzeba 
najpierw złoŜyć wniosek o zasiłek 
rodzinny wraz z dodatkami, w którym 
naleŜy zaznaczyć: dodatek z tytułu 
urodzenia dziecka. JeŜeli rodzina jest 
uprawniona do zasiłku rodzinnego, 
czyli przede wszystkim jej dochód 
netto uzyskany w 2004 roku nie prze-
kracza kwoty 504 zł miesięcznie na 
osobę w rodzinie albo 583 zł mie-
sięcznie na osobę w rodzinie z dziec-
kiem niepełnosprawnym, to przysłu-
guje tej rodzinie prawo do zasiłku 
rodzinnego. Dzięki temu rodzina mo-
Ŝe się starać takŜe o dodatki do zasił-
ku rodzinnego. 
 
   Dnia 9 lutego 2006 roku weszła 
w Ŝycie nowelizacja ustawy o świad-
czeniach rodzinnych wprowadzająca 
rodzaj świadczenia – jednorazową 
zapomogę z tytułu urodzenia się 
dziecka w kwocie 1.000 zł na jedno 
dziecko potocznie zwaną becikowym. 
Wszelkie sprawy związane z realiza-
cją tego zadania prowadzi Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szy-
dłowie. Zapomoga z tytułu urodzenia 

się dziecka przysługuje rodzinom 
niezaleŜnie od dochodów. 
   W celu uzyskania świadczenia na-
leŜy złoŜyć wniosek o wypłatę zapo-
mogi wraz z załącznikami tj. doku-
mentem potwierdzającym toŜsamość 
osoby występującej o becikowe oraz 
skróconym odpisem aktu urodzenia 
dziecka. Wniosek ten naleŜy złoŜyć 
najpóźniej w ciągu trzech miesięcy 
od dnia narodzin dziecka. Spóźnienie 
chociaŜby o dzień spowoduje, Ŝe 
wniosek nie zostanie rozpatrzony. 
   JeŜeli matka lub ojciec zameldowa-
ni są w innej gminie, niŜ mieszkają, 
potrzebne będzie zaświadczenie, Ŝe 
na dziecko nie zostało juŜ pobrane 
becikowe ani nie toczy się postępo-
wanie o jego przyznanie w innej gmi-
nie lub ośrodku pomocy społecznej. 
 
   Od 14 stycznia 2006 roku miesięcz-
na wartość dochodu z 1 ha przelicze-
niowego została określona w wyso-
kości 1/12 dochodu ogłaszanego co-
rocznie w drodze obwieszczenia 
przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego na podstawie art. 18 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku 
o podatku rolnym. Zgodnie z ob-
wieszczeniem Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 28 
października 2005 roku miesięczny 
dochód z 1 ha przeliczeniowego 
w 2004 roku wyniósł 135,50 zł a nie 
jak dotychczas 194 zł. 
   Zmiana ta dotyczy osób ubiegają-
cych się o świadczenia rodzinne po 
14 stycznia 2006 roku. JeŜeli przed 
dniem 14 stycznia 2006 roku osoba 

nie ubiegała się o świadczenie ro-
dzinne, a więc nie zostały w jej spra-
wie wydane Ŝadne decyzje – świad-
czenia w takim przypadku powinny 
zostać przyznane od miesiąca złoŜe-
nia wniosku. Osoby, które z uwagi na 
przekroczenie kryterium dochodowe-
go obliczonego na podstawie wyŜ-
szego wskaźnika dochodu z gospo-
darstwa rolnego otrzymały decyzję 
odmowną wydaną przed 14 stycznia 
2006 roku, mogą ponownie ubiegać 
się o świadczenia rodzinne jeszcze 
w aktualnym okresie zasiłkowym. 
 
   Od 1 marca 2006 roku nie ulega 
zmianie wysokość zasiłku pielęgna-
cyjnego. Zasiłek pielęgnacyjny jest 
świadczeniem ustalonym na podsta-
wie przepisów ustawy o świadcze-
niach rodzinnych. Jego wysokość 
wynosi 144 zł miesięcznie. Zmiana 
wysokości zasiłku pielęgnacyjnego 
będzie związana ze zmianą wysoko-
ści świadczeń rodzinnych.  
   Waloryzacja z dniem 1 marca 2006 
roku dotyczy dodatku pielęgnacyjne-
go, który przysługuje wyłącznie jako 
dodatek do emerytury lub renty i wy-
nika z przepisów ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 roku o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. 
   Osoba moŜe otrzymywać tylko jed-
no z powyŜszych świadczeń: dodatek 
pielęgnacyjny albo zasiłek pielęgna-
cyjny.  
 

 Stanisława Zawada 

ZMIANY w ŚWIADCZENIACH RODZINNYCHZMIANY w ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH  

   Celem programu jest zorganizowa-
nie i prowadzenie przez Agencję Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w porozumieniu z Gminami 
punktów obsługi posiadaczy zwierząt 
w zakresie zgłoszeń dotyczących 
identyfikacji i rejestracji zwierząt. 
 
   Gminne Punkty Obsługi IRZ prowa-
dzone będą w urzędach, gmin przez 
pracowników biur powiatowych 
Agencji na podstawie porozumień 
zawartych pomiędzy Gminami a Od-
działami Regionalnymi Agencji Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa. 
 
   W Urzędzie Gminy w Szydłowie 
dyŜury raz w tygodniu będą peł-
nione od maja 2006 r., na drugim 
piętrze w pok. 22. 
 
  
         Źródło: 

 Urząd Gminy w Szydłowie 
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MARSZ SZLAKIEM POWSTAŃCÓWMARSZ SZLAKIEM POWSTAŃCÓW  

P 
ocząwszy od 1997 r. strzelcy Szydłowskiego Towarzy-
stwa Strzeleckiego co roku biorą udział w Marszu 

Szlakiem Powstańców 1863 r. „Równość - Wolność - Nie-
podległość” Suchedniów –  Bodzentyn. 
   W tym roku, 21 stycznia, STS reprezentowała 16-
osobowa grupa strzelców i strzelczyń, którzy udział 
w marszu rozpoczęli od wystawienia warty przy krzyŜu 
powstańczym w Suchedniowie (st. strz. ZS Tomasz Ba-
nasik, sekc. ZS Kamil Palmąka). 

Oddział STS przed wymarszem na trasę. 

   O 9.30 nastąpił wymarsz.  
W Michniowie złoŜono kwiaty na 
grobie pomordowanych podczas 
okupacji. W południe zatrzymano 
się we Wzdole Rządowym na od-
poczynek i posiłek w szkole im. 
Wybranieckich, gdzie odbyły się takŜe jasełka. Około 15-
ej uczestnicy marszu przybyli do Bodzentyna. Tutaj odby-
ły się uroczystości przy Organistówce, gdzie znajduje się 
płyta upamiętniająca powstańców. Po uroczystościach 
wszyscy z apetytem zajadali się grochówką, którą przygo-
towała miejscowa szkoła podstawowa.  
   W marszu Szlakiem Powstańców 1863 r. wzięło udział 
ok. 300 osób: oprócz strzelców  z Szydłowa m.in. z War-
szawy, Krakowa, Łodzi, Zgierza, Kielc, SkarŜyska-
Kamiennej, Suchedniowa, woj. dolnośląskiego i podkar-
packiego. W gronie 16 członków STS trasę marszu poko-
nała najmłodsza jego uczestniczka – Dominika Cecot, 
świecąc przykładem dla starszych kolegów. 
   Za pięciokrotne uczestnictwo w marszu złoty „Kotylion 
Powstania Styczniowego” otrzymał druŜ. ZS Damian Ba-
nasik. Srebrne odznaki (trzykrotne uczestnictwo) otrzy-
mały strzelczynie: sekc. ZS Anna Basa, st. strz. ZS Kata-
rzyna Samborska i strz. ZS Katarzyna Kręcisz oraz sekc. 
ZS Kamil Palmąka. 

 

st. insp. ZS Marian Lesiak 

W 
 niełatwym czasie dla państwa, 
województwa, Gminy i sołectwa 

w Szydłowie mieszkańcy głównie 
z Przedmieścia Krakowskiego na ze-
braniu Rady Sołeckiej w maju 1985 r. 
podjęli poŜyteczną inicjatywę gospo-
darczą – budowę drogi „Ścigna” i mo-
stu na rzece Ciekącej w pobliŜu ul. Ka-
zimierza Wielkiego i  Soleckiej. Koszto-
rys prac opiewał na 6 mln. zł. Rada 
Sołecka posiadała 1 mln. zł. Niezbędny 
stał się zatem czyn społeczny, który 
wsparłby cenną inicjatywą gospodar-
czą. Były teŜ wątpliwości o celowości 
działania, ale one zostały skutecznie 
przezwycięŜone. Sołtys i przewodni-
czący Rady Sołeckiej pozyskali dla 
szlachetnego przedsięwzięcia Radę 
Gminy i naczelnika gminy Józefa śmu-
dę, który koordynował główne poczyna-
nia. Udział w czynie i kronikę spraw 
organizacyjnych i technicznych prowa-
dził przewodniczący Rady Sołeckiej 
prezes Marian Karasiński. SłuŜył do-
radztwem i przekonywał sąsiadów do 
współpracy. Trzeba było ściąć drzewa, 
nasypać ziemię i budować (około sto 
metrów) drogę, przywieść materiały 
budowlane (kręgi) i rozmieścić nie 

uszkadzając ich w czasie rozładunku. 
Wykonano wiele czynności pomocą 
ludzi, którzy pospieszyli z maszynami, 
ciągnikami, łopatami i chęcią działania 
dla dobra wspólnego. Nie utrudniały 
prac zajęcia polowe i rodzinne oraz 
napięcia w kraju.  
   W 20-lecie czynu pokaŜmy jego auto-
rów, organizatorów i twórców: Andrzej 
Palmąka, Jan Nobisiewicz, Henryk Ma-
zur, Marian Karasiński, Władysław Po-
niewierski, Adolf Pytowski, Maria Py-
towska, Jerzy Klamczyński, Edward 
Juszczak, Adam Kapral, Jan Długosie-
wicz, Antoni Adamski, Stanisław Cecot, 
Józef Kowalczewski, Ryszard Treliński, 
Krzysztof Cichoń, Antoni Lipiński, Józef 
śmuda, Janecki s. Stefana, Roman 
Kaniszewski, Stefan Godziszewski, 
Tadeusz Wójtowicz, Wiesław Skotnicki, 
Adam Piwoński, Ryszard Sajkiewicz, 
Zdzisław Zarzycki, Regina Kluszczyń-
ska, Jan Litwin, Roman Lubelski, Ma-
rian Sajkiewicz, Stefan Janecki, Ry-
szard Sajkiewicz, Marian Kobryn, Ma-
rek Zarzycki, Tadeusz Treliński, Tade-
usz Zarzycki, Stanisław Haś, Marian 
Mazur, Marian Gardyński, Henryk Mi-
sterkiewicz, Jan Samiec, Teofil Patrza-

łek, Eugeniusz Gardyński, Leonard 
Kluszczyński, Daniel Celejewski, Kon-
rad Klamczyński, Janusz Kluszczyński, 
Władysław Nowicki, Ryszard Arendar-
ski, Stanisław Stawecki, Wiesław 
Chmielewski, Czesław Gardyński, Cze-
sław Misterkiewicz. Z SKR pracowali: 
Jan Krawczyk, Henryk Kawalec, An-
drzej Trela i Bogdan Wanko.   
   PKS w Staszowie 7 samochodami 
zwoził kamienie z Celin. SKR w Szy-
dłowie i samochody z Wydziału Drogo-
wego w Busku-Zdroju zwoziły piach 
i kamienie na drogę. 
   W zakresie budowy dróg Urząd Gmi-
ny w Szydłowie osiągnął znaczące suk-
cesy na przełomie XX i XXI w. Czyn 
drogowy sprzed 20 lat w Szydłowie 
wpisał się w pejzaŜ naszego środowi-
ska. Wyprzedził czas przemian, ułatwia 
Ŝycie i pracę mieszkańców. Dobry czyn 
niech będzie wpisany w Kronice doko-
nań Szydłowa. Ten podarek jest wzo-
rem wychowawczym dla młodzieŜy. 
Zasługuje na wdzięczną pamięć roda-
ków. Wspominamy go sławiąc trwale 
Jego autorów, wielu pośmiertnie.  
Dziękujemy. 

 
 Szydłów, 24 XI 2005 r. 
 

20 LAT CZYNU „ŚCIGNA”20 LAT CZYNU „ŚCIGNA”  
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POśEGNANIA 

ODSZEDŁ PEDAGOG i SPOŁECZNIKODSZEDŁ PEDAGOG i SPOŁECZNIK  

   W artykułach Z. Staweckiego „Pozdrawiamy jubilatów” 
i „Stulecie ZNP” KZSz Nr 3/2005 (30) nastąpiły zniekształ-
cenia kilku nazwisk w druku. Powinno być: Wincentyna 
Litwin (str. 6), Zofia Zwolska, ks. Wincenty Kaczmarski, 
ks. Jan Kurczab (str. 23). Jan i Stanisław Gądkowie zginęli 
w 1944 r.  Za zaistniałe pomyłki przepraszamy. 

 

zm. 27 marca 2006 
przeŜywszy lat 87. 

 
śegna znajomych, sąsiadów... 

   7 grudnia 2005 r., w wieku 73 lat zmarł mgr Zygmunt 
Stawecki, szydłowianin z urodzenia i z wyboru. Jak 
sam mówił „w grodzie nad Ciekącą” czuł się najlepiej, 
tutaj teŜ spędził większą część swojego Ŝycia. 
    
   Urodził się w roku 1932, dzieciństwo upłynęło mu pod 
znakiem tragicznych wydarzeń wojennych, o których opo-

wiadał podczas uro-
czystości rocznico-
wych. Czynił to chęt-
nie, a nawet z pasją, 
szczególnie na spo-
tkaniach z młodzieŜą 
szkolną, starając się, 
takŜe będąc juŜ na 
emeryturze, kształto-
wać osobowości mło-
dych ludzi w duchu 
patriotyzmu i posza-
nowania drugiego 
człowieka.  
   Niewątpliwie mgr 
Zygmunt Stawecki 
był urodzonym peda-
gogiem, po ukończe-
niu w roku 1947 
Szkoły Powszechnej 
w Szydłowie, rozpo-

czął naukę w gimnazjum im. S. śeromskiego w Kielcach, 
które ukończył z wyróŜnieniem. Tytuł magistra historii 
zdobył na Uniwersytecie Jagiellońskim, a krakowski okres 
studiów zapewne ostatecznie ukształtował jego osobo-
wość, co dane było odczuć chyba kaŜdemu, kto choć raz 
miał przyjemność z Profesorem rozmawiać. Tak Go po-
wszechnie nazywano w Szydłowie, i to nie wyłącznie 
z racji Jego pracy zawodowej w charakterze nauczyciela 
w Studium Nauczycielskim w Kielcach, a po jego reorga-
nizacji i przemianowaniu – w kieleckiej WyŜszej Szkole 
Pedagogicznej. Profesor pracował takŜe w Wydziale 
Oświaty w Staszowie jako wizytator historii, uczył w Li-

ceum Ogólnokształcącym w Staszowie, zajmował odpo-
wiedzialne stanowiska w Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Kielcach a takŜe pełnił funkcję przewodniczące-
go Rady Gminy w Szydłowie.  
   Posiadając szeroką wiedzę historyczną i humanistycz-
ną, często publikował swoje artykuły, szczególnie 
w prasie lokalnej: przed paroma laty w „Gońcu Staszow-
skim” a ostatnio w „Kurierze Ziemi Szydłowskiej” 
i w kwartalniku „Powiat Staszowski”.  
   Lubił i umiał przemawiać publicznie, czynił to podczas 
uroczystości państwowych i kościelnych a takŜe w czasie 
pogrzebów, Ŝegnając zasłuŜonych obywateli ziemi szy-
dłowskiej i nie tylko.  
   Ostatnio pełnił funkcję przewodniczącego szydłowskie-
go Koła Emerytów i Rencistów, starając się pomagać 

w miarę moŜliwości ludziom starszym, często chorym 
i samotnym.  
   W zimny i pochmurny piątek 9 grudnia br., na szydłow-
skim cmentarzu Ŝegnała Go rzesza współmieszkańców, 
a takŜe znajomi z innych miejscowości, między innymi 
Jan Madej – przewodniczący Rejonowego Zarządu Eme-
rytów i Rencistów z Buska-Zdroju i dawni koledzy – peda-
godzy ze Staszowa na czele z dyr. Eugeniuszem Ciepielą 
i wizytatorem Antonim Banasiewiczem.  
   Trudno pogodzić się z myślą, Ŝe spacerując zabytkowy-
mi uliczkach Szydłowa, nie spotkamy juŜ charakterystycz-
nej postaci Profesora… 

Tekst i foto: Jan Mazanka 

Mgr Zygmunt Stawecki – VIII 2005 r. 

W czasie uroczystości pogrzebowych mszę św. odprawił i kaza-
nie wygłosił ks. Ryszard Piwowarczyk. 

 

 

zm. 28 stycznia 2006 r. 
przeŜywszy lat 90. 

Uczestnik Kampanii Wrześniowej 1939 r. 
Przez 39 lat sołtys Szydłowa. 
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ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 

 „NaleŜny hołd i cześć wszystkim nauczy-
cielom, którzy walczyli o wolną Polskę, 
polską szkołę i mowę polską.” 
 

Z 
wiązek Nauczycielstwa Polskiego 
naleŜy do najstarszych w naszym 

kraju organizacji zawodowych. Tworzył 
się w burzliwych, rewolucyjnych latach  
1905 – 1906. W latach zaborów wal-
czył o polską szkołę i wysoką rangę 
społecznego zawodu nauczyciela. 
W okresie II Rzeczypospolitej stanowił 
powaŜną siłę społeczną, która wpływa-
ła na rozwój polskiej oświaty i kultury, 
na kształtowanie postaw młodego po-
kolenia. 
   W najtragiczniejszych dla narodu 
latach hitlerowskiej okupacji nauczycie-
le polscy stworzyli potęŜny front oświa-
towy działając w konspiracyjnych struk-
turach pod nazwą „TON” (Tajna Orga-
nizacja Nauczycielska) nie mający od-
powiednika w Ŝadnym z okupowanych 
przez III Rzeszę krajów Europy.  
   Na przestrzeni tych 100 lat ZNP ma 
chlubne karty historii, choć róŜne były 
jego losy i zawirowania. Związek z du-
mą i nadzieją walczył o lepsze jutro, 
gdyŜ najwaŜniejszym celem nauczycieli 
było i jest dobro dziecka i jego prawi-
dłowy rozwój. 
   Na nauczycielu spoczywa obowiązek 
wykształcenia i wychowania młodego 
człowieka i z tym związana jest ogrom-
na odpowiedzialność za to młodziutkie 
tworzywo – jak pisał współczesny filo-
zof Tadeusz Kotarbiński: „Tworzywem 
kunsztu pedagogicznego jest indywidu-
um ludzkie, a zadaniem – urobienie 
jego psychiki. Tym rodzajem tworzywa 
i zadania róŜni się kunszt pedagogicz-
ny od wszystkich innych umiejętności. 
   Nawiązując do ciekawego artykułu 
ś.p. prof. Zygmunta Staweckiego za-
mieszczonego w „Kurierze Ziemi Szy-
dłowskiej” Nr 3/2005 chciałam podać 
kilka informacji o zasłuŜonych nauczy-
cielach SP w Kotuszowie. 
   Najstarsi Kotuszowianie z szacun-
kiem i z pewnym sentymentem wspo-
minają swoich wychowawców, o ich 
niemałych osiągnięciach na przestrzeni 
wielu przedwojennych lat. Wspominają 
nauczyciela p. Oszywę, p. Marczew-
skiego i ostatniego kierownika kotu-
szowskiej szkoły pana Kaczorowskiego 
pochodzącego z Szydłowa, który był 
nauczycielem do 1944 roku – do wybu-
chu działań wojennych (o wcześniej 
Ŝyjących nauczycielach brak jakichkol-
wiek dokumentów – spłonęły w poŜa-
rze w 1944 roku). 

   Ja natomiast z wdzięcznością wspo-
minam wspaniałego człowieka, świet-
nego nauczyciela pana Stanisława 
Mandeckiego, mojego pierwszego Kie-
rownika szkoły w Kotuszowie, w której 
rozpoczynałam swoją pracę nauczy-
cielską w 1949 r. 
   Pan Stanisław Mandecki ur. 1907 r. 
w Kotuszowie, pracę pedagogiczną 
rozpoczynał przed wojną w powiecie 
ostrowieckim. Podczas okupacji działał 
w podziemiu, uczył w tajnych komple-
tach na terenie gminy Raków i okoli-
cach Kotuszowa. Po wyzwoleniu 
w całkowicie zniszczonym wojną Kotu-
szowie, odbudowywał zniszczoną 
szkołę i organizował na terenie Kotu-
szowa i okolicznych wioskach oświatę. 
W zrujnowanej szkole w której faktycz-
nie nie było nic, uczył sam dzieci 
i opóźnioną wiekiem młodzieŜ od 1947 
r. do 1952 r. Zawieszony w czynno-
ściach za działalność polityczną (AK) 
wrócił do pracy w szkole w 1957 r. 
i pracował do 1971 r. W tymŜe samym 
roku, po cięŜkiej chorobie zmarł, prze-
Ŝywszy 64 lata. Spoczywa na kotu-
szowskim cmentarzu.  
   Na tutejszym cmentarzu spoczywa 
równieŜ nauczycielka kier. szkoły 
w Woli Osowej ur. w Kotuszowie kol. 
Helena Staniszewska, zmarła po cięŜ-
kiej chorobie w 1959 roku mając zaled-
wie 48 lat.  
   Wspomnieć naleŜy teŜ powszechnie 
szanowanego nieŜyjącego p. Jana 
Kaczm arczyk a,  u ta lentowanego 
skrzypka, który z inicjatywy tutejszych 
nauczycieli stworzył zespół muzyczny 
w szkole cieszący się powszechnym 
uznaniem. Zmarł w 2004 roku przeŜyw-
szy 96 lat. Pochowany na tutejszym 
cmentarzu.  
   Szkoła w Kotuszowie juŜ nie istnieje 
– uległa likwidacji w 1999 r. a przed-
szkole w 2000 r., istnieje natomiast 
budynek szkoły zrujnowany i nikomu 
niepotrzebny (serce boli). 
   Pozwolę sobie przytoczyć nazwiska 
Ŝyjących nauczycieli, którzy pracowali 
w kotuszowskiej szkole, aby o Nich 
zachować pamięć, bo zasługują na to, 
choć niektórzy pracowali bardzo krótko 
ale zaznaczyli swój wkład swoimi umie-
jętnościami pedagogicznymi. Ze wzglę-
du na trudne warunki mieszkaniowe 
i Ŝyciowe szybko opuszczali zniszczo-
ny wojną Kotuszów.  
   Były to młode absolwentki Liceów 
Pedagogicznych: Lucyna Kowalska, 
Janina Zawierucha, Helena Cyrańska, 
Wanda Schabowska, Janina Nowak, 

Teresa Kłys. W Kotuszowie uczyli teŜ: 
Stanisław Oleszek, Maciej Zieliński, 
Urszula Prostak, Czesław Pytowski 
i Konstanty Jasionowicz. 
   DłuŜej natomiast pracowali: Mieczy-
sław Jaskólski nieŜyjący juŜ kierownik 
szkoły pochowany na szydłowskim 
cmentarzu, Edward Zych – kierownik 
szkoły, Kazimiera Zych, Antonina Ry-
combel, Wanda Łukawska-Chojna, 
Wanda Gajda-Skuza, Mieczysława 
Adamowicz, Józef Opałka, Kazimiera 
Mandecka, Zdzisława Staniszewska, 
Krystyna Najman, Agnieszka Arendar-
ska i Robert Patrzałek.  
   Dane mi teŜ było pracować w szkole 
z nieŜyjącym juŜ ks. kan. proboszczem 
kotuszowskiej parafii, który przez 57 lat 
pełnił posługę kapłańską i nauczał 
dzieci i młodzieŜ. Jego zasługi dla pa-
rafii i kościoła są nieocenione. To wła-
śnie On odbudował nasz kościół, który 
podczas działań wojennych był całko-
wicie zburzony. Nasz kapłan cieszył się 
powszechnym szacunkiem i uznaniem. 
Zmarł 9 kwietnia 2002 r. przeŜywszy 90 
lat. Pochowany w rodzinnym grobowcu 
na cmentarzu w Kotuszowie. W naszej 
szkole uczył teŜ ks. kan. Jerzy Sobczyk 
– bratanek ks. Antoniego, obecny pro-
boszcz naszej parafii. Obecnie nauczy-
ciel religii w staszowskim liceum.  
   Szkoła Podstawowa w Kotuszowie 
była moją jedyną szkołą w której praco-
wałam 42 lata do chwili przejścia na 
emeryturę. Jak wynika z wielu publika-
cji ZNP na przestrzeni stulecia moŜe 
poszczycić się wielkimi osiągnięciami 
nie tylko w szerzeniu oświaty i kultury 
ale takŜe i innych dziedzin Ŝycia. Obec-
nie Ŝyjemy w dobie ogromnych osią-
gnięć w dziedzinie elektroniki, cyberne-
tyki, komputerów, internetu itd. Zdawa-
łoby się, Ŝe Ŝycie ludzi będzie wspania-
łe, łatwiejsze, lepsze, zatraciliśmy jed-
nak podstawowe wartości, które są 
niezbędne w Ŝyciu kaŜdego społeczeń-
stwa, kaŜdego narodu. 
   Kraj nasz znalazł się na rozdroŜu. 
Brakuje nam juŜ cierpliwości w ocenie 
dzisiejszej rzeczywistości i nie pomogą 
coraz to nowe, kiepskie uchwały i usta-
wy, nieprzemyślane, drogie reformy 
i coraz to nowe nazwy róŜnych instytu-
cji. Potrzebna nam mądra władza, rze-
telna wiedza i odnowienie moralne spo-
łeczeństwa.  
 

 Eleonora Wojtasiewicz 
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W 
 bieŜącym roku szkolnym SP 
im. J. Kaczorowskiego w Szy-

dłowie udało się rozpocząć realizację 
planów dotyczących międzynarodo-
wej współpracy szkół. 
   Zakładamy, Ŝe kontakty te umoŜli-
wią uczniom szkół partnerskich po-
znanie kultury, obyczajów i języków 
róŜnych narodów. Będą rozwijały 
wiarę w siebie a jednocześnie uczyły 
tolerancji i zapobiegały ksenofobii. 
Pozwolą takŜe na wymianę doświad-
czeń i opinii na temat sytuacji oświaty 
w róŜnych krajach europejskich. Sta-
ną się okazją do promocji Polski 
w świecie. 
   Realizacji załoŜonych celów ma 
słuŜyć m.in. międzynarodowa wymia-
na uczniów i nauczycieli. W 2005 r. 
udało się zorganizować dwa spotka-
nia między szkołami z terenu UE. 
   W październiku, przy bardzo sprzy-
jających warunkach pogodowych, 
domy szydłowskich uczniów odwie-
dziło 16 uczniów i 3 nauczycieli 
z Šiluvy na Litwie. 
   Rodzice oraz uczniowie podejmują-
cy gości dołoŜyli wszelkich starań, by 
przybysze dobrze czuli się w ich do-

mach. Na początku wszyscy musieli 
pokonać barierę językową, poniewaŜ 
język litewski i polski bardzo się od 
siebie róŜnią (język litewski naleŜy do 
grupy języków bałtyckich, zaś polski 
– do słowiańskich). Często problem 
komunikacji rozwiązywał język an-
gielski, innym razem bardzo pomaga-
ły gesty. 
   Szkoła, wspierana przez lokalne 
instytucje oraz Urząd Gminy, zapew-
niła młodzieŜy atrakcyjne formy spę-
dzenia czasu. KaŜdego dnia goście 
udawali się na wycieczki, które przy-
bliŜały im uroki Ziemi Świętokrzyskiej 
(Sandomierz, Kielce, Tokarnia, Góry 
Świętokrzyskie) oraz gród Kraka. 
   28 października Litwini uczestni-
czyli w Święcie Szkoły poświęcone-
mu Patronowi szkoły – Janowi Ka-
czorowskiemu oraz KEN. Następnie 
sami zaprezentowali wszystkim dzie-
ciom krótki program wokalny oraz 
pokaz multimedialny na temat swojej 
szkoły. Uczniowie kaŜdej klasy otrzy-
mali od swoich rówieśników słodycze 
oraz drobne upominki związane 
z Litwą wykonane własnoręcznie 
przez dzieci. 

   Integracji obydwu grup słuŜył wy-
jazd do Kurozwęk, gdzie wszyscy 
dobrze się bawili przy ognisku.  
 

K olejne spotkanie było roboczą 
wizytą nauczycieli ze szkół part-

nerskich współpracujących ze sobą 
w ramach programu Comenius So-
crates. Zostało ono zorganizowane 
w Londynie przez dyrektorów dwóch 
katolickich szkół w dniach 27 XI – 4 
XII 2005 r., uczestniczyło w nim 28 
osób, SP w Szydłowie reprezentowa-
ły nauczycielki języków (M. Bartos-
Basa, D. Banaś, J. Gierada), które 
miały moŜliwość podzielenia się swo-
imi dotychczasowymi doświadczenia-
mi z pracy nad projektem z dyrekto-
rami i nauczycielami z Hiszpanii, Por-
tugalii, Wielkiej Brytanii, Włoch i Fin-
landii. 
   Wizyta ta umoŜliwiła ustalenie dal-
szych wspólnych działań. Jej uczest-
nicy zostali równieŜ poinformowani 
o pracach nad projektami o zasięgu 
światowym. 
   Spotkanie w Wielkiej Brytanii to 
kontakt ze społeczeństwem wielokul-
turowym, obok siebie Ŝyją tu ludzie 
róŜnego koloru skóry, róŜnych wy-
znań, mówiący egzotycznymi języka-
mi, noszący swoje narodowe stroje. 
Mimo wielkiej tolerancji w szkołach 
obowiązują dość surowe normy – 
wszyscy uczniowie noszą mundurki, 
kurtki z identyfikatorami szkoły, jed-
nakowe tornistry. 
   Londyn zachwyca nie tylko zabyt-
kami (katedra Westminster, Big Ben, 
zamek Hampton, gmach Parlamentu, 
pałac Backigham), ale takŜe nowa-
torskimi rozwiązaniami technicznymi 
– „Oko Londynu”, z którego moŜna 
oglądać panoramę miasta, pięknymi 
dekoracjami, ciekawą roślinnością 
oraz perfekcyjnie działającym trans-
portem miejskim (piętrowe autobusy, 
taksówki typu salon, metro, szybka 
kolej). Olbrzymie wraŜenie wywiera 
takŜe lotnisko, na płycie którego 
moŜna zobaczyć samoloty z całego 
świata. 
   Mamy nadzieję, Ŝe kolejne spotka-
nie – prawdopodobnie na Majorce – 
dostarczy wszystkim ciekawych po-
mysłów i wielu atrakcji turystycznych.  
 

Dorota Banaś 

MIĘDZYNARODOWE KONTAKTYMIĘDZYNARODOWE KONTAKTY  

Z śYCIA SP w SZYDŁOWIE 

Pani Dyrektor, 
Szanowni Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice Szkoły Podstawowej w Szydłowie!  
 
Kochani, od 23 do 29 października nasi uczniowie spędzili w Polsce  
niezapomniane wakacje, za co jestesmy Wam bardzo wdzięczni. 
Wszystko wywarło na nas ogromne wraŜenie. Wasze serdeczne przyjęcie, 
Ŝyczliwość, troska o nas, gościnność i opieka przeszły nasze najśmielsze 
oczekiwania.  
Nasi uczniowie byli oczarowani Waszą polską jesienią, sandomierskimi wąwozami 
i podziemiami, wycieczkami w góry, historycznymi zabytkami, muzeum. 
Zachwyceni jesteśmy tym, jak Polacy dbają o swą kulturę, historię, w ktorej 
znaleźlismy duŜo faktow wspólnych dla Polakow i Litwinów. Te dwa narody więcej 
łączy niŜ róŜni, chociaŜ Polacy są bardziej gościnnym i ciepłym narodem. 
Językowa róŜnica nie przeszkodziła w zawiązaniu przyjaznych stosunków między 
uczniami naszych szkół.  
Pobyt w Polsce stał się dla nas źródłem kształtowania języka polskiego.  
Po przyjeździe na Litwę zainteresowanie polskim językiem zwiększyło się.  
Nasi uczniowie przygotowują się do wiosennego spotkania z Wami. 
Jeszcze raz wielkie podziękowanie dla wszystkich wspaniałych nauczycielek, 
uczniów i ich rodziców, a takŜe osób i instytucji, które pomogły nam w spotkaniu z 
Polską, okazując wielkie serce i Ŝyczliwość. 
        Regina 
        Šiluva, 21 XII 2005 r. 
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Z śYCIA SP w POTOKU 

23  maja 1999 r. Szkoła Podsta-
wowa w Potoku otrzymała 

imię Jana Pawła II. Od tamtej pory 
ten dzień obchodzimy w naszej 
szkole jako Święto Szkoły. Co roku 
robimy to w inny sposób. Od dwóch 
lat naleŜymy do Stowarzyszenia 
Przyjaciół Świętokrzyskiej Rodziny 
Szkół noszących imię Jana Pawła II, 
których w województwie świętokrzy-
skim jest 19. W maju 2005 roku 
przypadała 85 rocznica urodzin Pa-
pieŜa w związku z tym Stowarzysze-
nie zaplanowało uroczysty koncert 
dla uczczenia tak wspaniałej okazji. 
Niestety 2 kwietnia Ojciec Święty 
odszedł od nas do domu Ojca. 
Uczniowie naszej Szkoły wzięli 
udział w uroczystej Mszy św. i czu-
waniu, oddając w ten sposób hołd 
wielkiemu Autorytetowi XXI wieku.  
   Zaplanowany koncert odbył się 18 
maja 2005 roku w Kielcach na Placu 
przy Katedrze jednak juŜ pod ha-
słem „Dzieci PapieŜowi Janowi Paw-
łowi II w podzięce za Jego pontyfi-
kat”. MłodzieŜ była szczególnie bli-
ska sercu Ojca Świętego. Cały pon-
tyfikat PapieŜa naznaczony był wy-
jątkową troską o jej wychowanie 
i przyszłość. Koncert „Dzieci Papie-
Ŝowi” był doskonalą formą podzięko-
wania Ojcu Świętemu za Jego mi-
łość, serce i spontaniczne spotkania 
z młodzieŜą. Uroczystość zakończy-
ła się wysłaniem światełka do nieba 
przez wszystkich uczestników kon-
certu. Atmosfera spotkania była 
wspaniała. 
   W czerwcu uczniowie naszej szko-
ły wzięli udział w wycieczce – szla-
kiem ukochanych miejsc Jana Pawła 
II – Wadowice, Zebrzydowice, Ła-
giewniki. W Wadowicach odbyła się 
uroczysta Msza św. w intencji 
uczniów naszej Szkoły. Mieliśmy 
moŜliwość zwiedzenia rodzinnego 
domu PapieŜa oraz skosztowania 
słynnych papieskich kremówek. Za-
chęcamy wszystkich do odwiedzenia 
tych niezwykłych miejsc. 
   Z okazji Dnia Papieskiego, który 
przypada 16 października dzieci 
przygotowały montaŜ słowno-
muzyczny, w którym przypomniały 
postać i złote myśli Wielkiego Pola-
ka. Program obejrzeli takŜe miesz-
kańcy wsi Potok i pensjonariusze 
Domu Pomocy Społecznej w Rud-

kach. Mimo szarej codzienności bo-
rykania się z problemami typowymi 
dla współczesnych czasów staramy 
się zawsze pamiętać o przesłaniu, 
jakie niosą ze sobą słowa wielkiego 
Patrona i sprostać im w Ŝyciu co-
dziennym: 
 
 „Człowiek jest wielki,  
 nie przez to co ma.  
 Nie przez to kim jest, 
 lecz przez to  
 czym dzieli się z innymi.” 
 
    Od kilku juŜ lat odwiedzamy pen-
sjonariuszy Domu Pomocy Społecz-
nej w Rudkach. Czynimy to z róŜ-
nych okazji, aby wnieść trochę słoń-
ca, trochę dziecięcego uśmiechu 
i radości w ich monotonię codzien-
nego Ŝycia. Zawsze witają nas bar-
dzo serdecznie.  
   W listopadzie 2005 r. Komitet za-
łoŜycielski Stowarzyszenia Przyja-
ciół Świętokrzyskiej Rodziny Szkół 
noszących imię Jana Pawła II i Bur-
mistrz Sędziszowa zorganizowali 
koncert pt. „Zaduszki Jazzowe”, 
podczas którego podziękowano 
wszystkim sponsorom, którzy wspar-
li finansowo majowy koncert. I tu 
składamy serdeczne podziękowania 
na ręce Prezesa Ekoplonu w Grab-
kach DuŜych. 

   9 grudnia 2005 r. w naszej szkole 
odbyło się kolejne spotkanie dyrek-
torów szkół papieskich i przedstawi-
cieli władz samorządowych. Wów-
czas została ustalona ostateczna 
wersja statutu Stowarzyszenia Przy-
jaciół Świętokrzyskiej Rodziny Szkół 
noszących imię Jana Pawła II. 
W czasach, kiedy zachwiana jest 
hierarchia wartości i ludzie z coraz 
większym trudem rozpoznają, co 
jest dobre, a co złe, Ojciec Święty 
jest największym autorytetem moral-
nym, dlatego celem Stowarzyszenia 
jest promocja nauczania Jana Pawła 
II wśród dzieci i młodzieŜy szkolnej. 
Grudzień to miesiąc, w którym panu-
je juŜ przedświąteczny klimat i dlate-
go uczniowie dla zaproszonych go-
ści przygotowali jasełka pt. „Święta 
noc”. Spotkanie zakończyło się 
wspólnym opłatkiem i składaniem 
Ŝyczeń. 
   Jedna ze złotych myśli Jana Pawła 
II brzmi „Nie przeminiesz cały...”. 
Słowa te dodają otuchy i pozwalają 
jaśniej spojrzeć w przyszłość. 
 

 Barbara Szlompek 

JAN PAWEŁ II w śYCIU UCZNIÓW SP POTOKJAN PAWEŁ II w śYCIU UCZNIÓW SP POTOK  

Dzień papieski w szkole w Potoku. 
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T o co dla Etruska było wyznaczni-
kiem piękna dla Egipcjanina było 

brzydotą. Egipskie piękno nie było 
pięknem dla Greka. Greckie piękno, 
proporcje i harmonia ludzkiego ciała 
nie interesowały w ogóle romańskich 
artystów średniowiecza. Ciało mogło 
być nawet szkaradne byle by twarz 
była wyrazista, jak powiadano - twarz 
zwierciadłem duszy. Piękno w stylu 
romańskim oznaczało zwartą całość, 
a samo ciało mogło być nawet brzy-
dotą z karykaturalnymi skrótami, do-
pasowanymi do wyznaczonego mu 
miejsca. JeŜeli miejsca brakowało, 
artysta nawet przez chwilę nie wahał 
się dokonać karykaturalnego skrótu 
kończyn. W stylu gotyckim nie było to 
moŜliwe. Gotycki artysta starał się 
przedstawiać osoby jak najbardziej 
realnie. To nic, Ŝe ręka kamienną 
była, ale musiała być jak Ŝywego 
człowieka. Namalowany na ustach 
uśmiech musiał być takŜe uśmie-
chem Ŝywego człowieka. Proporcje 
ciała musiały być naturalne. 
   Stąd moŜemy wyciągnąć wniosek, 
Ŝe w sztuce nie ma stałych reguł 
piękna. Oglądając dzieła sztuki rzeź-
biarskiej, malarskiej czy architekto-
nicznej musimy starać się dostrzegać 
je na tle epoki w której powstały. 
Wtedy choć czujemy i myślimy od-
miennie, łatwo znajdziemy klucz do 
rozumienia wyrazu piękna poprzez 
dzieła sztuki. Piękna obowiązującego 
w danej epoce. Jeśli uŜyjemy tego 
klucza, to znaczy przystosujemy się 

na chwile do pojęć i upodobań epoki 
wtedy widzieć będziemy więcej, pa-
noramicznie, na tle dziejowego hory-
zontu. Tylko wtedy patrząc na dzieło 
pojawiać się będzie naukowy niepo-
kój a wraz z nim niekończące się py-
tania wynikające z pedagogiki – jak? 
kiedy? dlaczego? Ilość tych pytań 
będzie wprost proporcjonalna do po-
ziomu kultury osobistej i wraŜliwości, 
niezaleŜnie od poziomu wykształce-
nia (czynniki te nie są w związku za-
leŜności i nie idą z sobą w parze). 
Wykształcenie, wiedza, ma wpływ na 
jakoś stawianych pytań. 

   Gdyby ktoś, kto nic nie wie o archi-
tekturze przeszłości, zapytał, co 
w znanych nam epokach wybudowa-
no najbardziej charakterystycznego 
odpowiedzieć moŜna by tak: 
• EGIPT – to piramidy i grobowce; 
• SUMER – to piętrowe wieŜe; 
• ASYRIA – to pałace w obrębie wa-

rownych miast; 
• GRECJA – to świątynie olimpij-

skich bogów; 
• RZYM – to budowle uŜyteczności 

publicznej; 
• ŚREDNIOWIECZE – budowle ro-

mańskie, pałace i kościoły; – bu-
dowle gotyckie, kościoły i katedry. 

Odpowiedź taka byłaby prawidłowa, 
pomimo Ŝe w Egipcie budowano rów-
nieŜ świątynie i pałace, w Grecji te-
atry i stadiony, nie wspominając 
o tym, Ŝe we wszystkich czasach 

wznoszono domy mieszkalne. Byłaby 
prawidłowa, poniewaŜ  budowle które 
wymieniam, są dla tych krajów i epok 
najwaŜniejsze i reprezentatywne. 
   Historyczna spuścizna Szydłowa 
jest praktycznie w całości gotycka. 
Kluczem rozumienia sensu kamien-
nej układanki szydłowskiego centrum 
historycznego będzie więc przybliŜe-
nie czytelnikowi gotyku, ale takŜe 
odstępstw i uproszczeń. 
   Styl romański zrodził się w Europie 
zachodniej ale nie moŜna przypisać 
mu cech narodowościowych. Ojczy-
zną gotyku na pewno jest Francja. 
Francja schyłkowych lat średniowie-
cza XII-XIV w. to jeden wielki plac 
budowy katedr i kościołów. TakŜe 
w innych państwach i miastach śre-
dniowiecznej jeszcze Europy ze-
chciano mieć katedry i kościoły ze 
strzelistymi wieŜami.  
   Czym się róŜniły kościoły gotyckie 
od kościołów romańskich? 
   Przede wszystkim tym, co od razu 
rzuca się w oczy. Budowla romańska 
była cięŜka, mocno osadzona w zie-
mi, z wieloma niskimi wieŜami, 
(katedra w Tournai w Belgii ma ich aŜ 
dziewięć), budowla gotycka jest lek-
ka, pnie się wyraźnie w górę najczę-
ściej z jedną strzelistą wieŜą. Rekor-
dowe gotyckie budowle francuskie 
osiągają nawet do 150 m wysokości. 
   Kamień, materiał budowlany w go-
tyku sprawia wraŜenie odciąŜonego, 
lekkiego. Uzyskiwano to przy pomocy 
tylko trzech zabiegów architektonicz-
nych: 
1) sklepienie krzyŜowo-Ŝebrowe; 
2) przypory; 
3) łuku ostrego. 
Czy nie wyjeŜdŜając z Szydłowa 
przykłady takie moŜna zobaczyć? 
Oczywiście, Ŝe tak. Odwiedzimy 
piękny, gotycki kościół parafialny 
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w Szydłowie i znajdziemy tam 
wszystkie dowody gotyckości. Czy 
oznacza to, Ŝe kościół ten jest czystą 
formą gotyku? – Nie! W szydłowskim 
kościele parafialnym moŜna doszu-
kać się takŜe innych wpływów archi-
tektonicznych. Postaram się zwracać 
na nie uwagę czytelnika. Nie obniŜa-
ją one w Ŝadnej mierze architekto-
nicznej wartości świątyni, przeciwnie  
– wzbogacają walorami koneserski-
mi, tą gotycką budowlę. Kryją się 
w niej róŜne ciekawostki z którymi 
zamierzam się z czytelnikami podzie-
lić. Kościół św. Władysława jest jedy-
ną średniowieczną budowlą uŜytko-
waną od początku swego istnienia do 
dnia dzisiejszego. Byłoby tak dosłow-
nie, gdyby nie to, Ŝe w kaŜdym okre-
sie dziejów, ludzie dzielą się na tych 
co tworzą, budują oraz na tych co 
rujnują i niszczą. Krótkie przerwy kie-
dy do głosu dochodzili ludzie rujnują-
cy, nie rzutują jednak na ogólną oce-
nę ciągłości dziejowej świątyni.  
   Gotyckie sklepienie krzyŜowo-
Ŝebrowe jest udoskonaleniem i rozwi-
nięciem krzyŜującego się romańskie-
go sklepienia kolebkowego (sklepie-
nie krzyŜowe). 
   Wystarczy wejść do nawy kościoła 
farnego, unieść głowę do góry i zoba-
czymy piękne Ŝebrowo-krzyŜowe 
sklepienie gotyckie (fot. 1). Odbudo-
wane w latach pięćdziesiątych stara-
niem księdza proboszcza Konstante-
go Tomala, o ile dobrze pamiętam, 
przez mistrza Siemińskiego z Oleśni-
cy. TakŜe zakrystia kryje piękne, go-
tyckie, dobrze zachowane sklepienie 
krzyŜowo Ŝebrowe, konstruowane 
w oparciu o łuki ostre (fot. 2, 3).  
   JeŜeli dla odróŜnienia, chcemy zo-
baczyć przykład sklepienia kolebko-
wego wykonanego w oparciu o łuk 
półokrągły wystarczy przemieścić się 
z nawy do kaplicy. Zobaczymy tam 
przykład sklepienia wykonanego 
w oparciu o łuk półokrągły (fot. 4). 
Całe sklepienie kaplicy jest przykła-
dem cięŜkiego kolebkowego sklepie-

nia opartego na łuku półokrągłym. 
W uproszczeniu wygląda to tak jak 
gdyby nad kaplicą zamocowano po-
łowę olbrzymiej beczki, dlatego teŜ 
nazywa się beczkowym lub kolebko-
wym. Sklepienie nad prezbiterium 
jest rzadkością architektoniczną. 
W budowlach gotyckich nie stosowa-
no sklepień beczkowych opartych na 
łuku półokrągłym, z uwagi na to, Ŝe 
istotnie kłóci się to z koncepcją strze-
listości budowli, ale takŜe jest istot-
nym przeciwwskazaniem konstruk-
cyjnym ze względów wytrzymałościo-
wych lekkich gotyckich ścian. W Szy-
dłowskim kościele taki przykład jed-
nak mamy (fot. 5). śeby było cieka-
wiej, nie jest to typowe sklepienie 
kolebkowe jak w kaplicy. Architekt 
zastosował w tym sklepieniu charak-
terystyczne dla gotyku połączenia 
Ŝebrowe zamiast połączeń szwem co 
byłoby właściwe dla sklepienia koleb-
kowego. Pozornie róŜnica niewielka 
ale ta niewielka zmiana jest niesły-
chanej wagi. Bo szew wzmacnia tyl-
ko te miejsca gdzie przenikają się 
krzyŜując dwie kolebki. śebro nato-
miast jest elementem konstrukcyjnym 
sklepienia (przenosi obciąŜenia). Ja-
kie jest więc to sklepienie? Przede 
wszystkim unikalne. Jest to sklepie-
nie kolebkowe typowe dla stylu ro-
mańskiego ale oŜebrowane ostrołu-
kowo, charakterystycznie dla stylu 
gotyckiego. Celem tego zabiegu ar-
chitektonicznego jest uzyskanie kon-

trastu miedzy majestatycznym ostro-
łukowym sklepieniem gotyckim nawy 
i kolebkowym sklepieniem nad pre-
zbiterium. Pół okrągłość linii uspaka-
ja, wycisza i stwarza idealny klimat 
melancholii, modlitewnej pokory 
i spokoju. Zabieg efektowny, cieka-
wy, interesujący ale i przewrotny. 
Zwykle otoczenie ołtarza głównego 
w innych kościołach starano się urzą-
dzać wyniośle. W Szydłowie postą-
piono zupełnie odwrotnie. Otoczenie 

i sam ołtarz emanuje ciepłem, skrom-
nością i naturalnością, w przeciwień-
stwie do przykładów agresywnych, 
ocięŜałych, okapujących złotem form 
wyrazu artystycznego. Dopiero kiedy 
pojawia się kapłan z gronem mini-
strantów, prezbiterium oŜywa, ale nie 
przytłacza majestatycznością, nie 
zaciera ich obecności. Towarzyszy 
im, skupia na nich uwagę modlących 
się ludzi. Koncepcja ta jest odwaŜna 
a nawet ryzykowna pod względem 
konstrukcyjnym i niesie pewne istot-
ne konsekwencje. Reakcja sklepienia 

kolebkowego jest silnie rozpychają-
ca. Wynika z tego, Ŝe w prezbiterium 
naleŜy spodziewać się zastosowania 
specjalnych zabiegów wzmacniają-
cych konstrukcje. Rzeczywiście bez 
trudu odnajdujemy wyjątkowo solidne 
wzmocnienia. Są to nietypowe dla 
gotyku wewnętrzne filary przyścienne 
(fot. 6), niezaleŜnie od wielu ze-
wnętrznych gotyckich przypór (fot. 7, 
8, 9). Jest ich niewspółmiernie więcej 
niŜ w obmurowaniu nawy kościoła. 
Dodatkowo zastosowano w prezbite-
rium wzmocnienia ankrowaniem, 
w układzie kratownicy (fot. 5). 
W ostrołukowych sklepieniach gotyc-
kich, nigdy zabiegi tego typu nie mia-
łyby miejsca, byłyby zbędne. CięŜkie 
sklepienia kolebkowe nie mogą opie-
rać się na lekkich murach gotyckich 
bez specjalnych zabiegów wzmac-
niających. StęŜenia ankrowaniem ma 
teŜ miejsce w przypadku barokowej 
kaplicy (fot. 4), pomimo zastosowa-
nia zewnętrznego gotyckiego oszkar-
powania (fot. 10). Przyczyną tego jest 
takŜe cięŜkie sklepienie kolebkowe.  
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   Przypory są charakterystycznym 
elementem konstrukcyjnym budowli 
gotyckich. W Szydłowie spotykamy je 
praktycznie biorąc we wszystkich 
zachowanych lepiej lub gorzej gotyc-
kich budowlach. Dobrym przykładem 
będą przypory szydłowskiego kościo-
ła. Wysoko zawieszone sklepienie 
jednostronnie opiera się na centralnie 
ustawionych wewnętrznych filarach, 
drugostronnie na przyporach zwa-
nych takŜe szkarpami (fot. 7). 
   Łuk okrągły jest wynalazkiem Rzy-
mian. Wszystkie rzymskie mosty, 
akwedukty budowane były w oparciu 
o łuk okrągły (Koloseum). Później 
rozwinięty i adoptowany do stylu ro-
mańskiego, jest zawsze półkolem. 
Przechodząc w szydłowskim kościele 
z nawy głównej do kaplicy musimy 
przemieścić się pod arkadowym 
przejściem zbudowanym w oparciu 
o łuk okrągły, zupełnie nietypowym 
dla gotyku (fot. 11, 12). Architekci 
gotyccy zrezygnowali z łuku okrągłe-
go bo posiadał on istotną wadę. Łą-
czy dwa punkty podparcia A i B zaw-
sze w jednakowy, powtarzalny spo-
sób. Dlatego porównując rzymskie 
budowle mostów dochodzimy do 
wniosków, Ŝe wszystkie są bliźniaczo 
podobne. Jeszcze bardziej obrazowo 
prawdę tą przedstawiają nam akwe-
dukty, zawsze identyczne na po-
szczególnych poziomach. Patrząc na 
arkadowe przejście z nawy do kapli-
cy widzimy jedynie dwa identyczne 
sklepienia okrągło łukowe. Gdyby 
było trzecie, czwarte i następne były-
by takŜe identyczne. Gotyckich łuków 
ostrych łączących dwa punkty A i B 
moŜemy nakreślić dowolną ilość. Mo-
gą funkcjonować i istnieć obok siebie 
niezaleŜnie pełniąc zróŜnicowane 
funkcje dekoracyjne i konstrukcyjne. 
Przykładami gotyckich łuków ostrych 
w Szydłowie jest oŜebrowanie skle-
pienia nawy (fot. 1), sklepienie zakry-
stii (fot. 2, 3), gotyckie portale (fot. 
14, 15), szczytowe partie otworów 

okiennych szydłowskiej świątyni (fot. 
8, 9). RóŜnice miedzy gotyckim łu-
kiem ostrym, a okrągłym łukiem ro-
mańskim, aŜ nadto jest widoczna 
jeŜeli porównamy arkadowe okrągłe 
łuki przejść (fot. 11, 12, 13) z ostrymi 
łukami portalu wejściowego do ko-
ścioła (fot. 14, 15).  
   Ozdobne portale wejściowe nie są 
wynalazkiem gotyku. Portale romań-
skie są równie okazałe, ale forma 
łuku jest zawsze półokręgiem. 

Ozdobne wejścia pałacowe, kościel-
ne, a nawet domowe wywodzą się 
bezpośrednio od łuków tryumfalnych. 
W Rzymie Tytusa, w ParyŜu Napole-
ona, w Berlinie Brama Brandenbur-
ska, w Warszawie monument Grobu 
Nieznanego śołnierza. W Szydłowie 
swoistym łukiem tryumfalnym jest 
okazała i wyjątkowo piękna Brama 
Krakowska. Dla celów obronnych nie 
musiała być aŜ taka wysoka. Czy 
współczesne ozdoby bram, drzwi 
wejściowych domostwa nie są rodza-
jem łuków tryumfalnych? Tak na-
prawdę są przejawem ludzkiej próŜ-
ności. Praktycznego znaczenia nie 
mają w ogóle, czasem nawet prze-
szkadzają. SłuŜą upamiętnianiu, są 
pomnikami chwały, dodają splendo-
ru, upiększają. W kościele parafial-
nym mamy jeden przykład renesan-
sowego portalu prostokątnego, wej-
ścia do zakrystii (fot. 16) oraz dwa 
przykłady gotyckich portali ostrołuko-
wych, ciosowych bogato profilowa-
nych, bardzo do siebie podobnych 
(fot. 14, 15). Ciekawostką jest to, Ŝe 
w obu przypadkach w XVII w. wbudo-
wano w nie drugie portale późnore-
nesansowe. Przeróbka doskonale 
widoczna w części szczytowej.  
   W gotyku, przy prawidłowym stoso-
waniu przypór i łuków ostrych, wypeł-
nienie ścianami przestrzeni miedzy 
sąsiednimi przyporami jest zupełnie 
zbędne. Budowla stałaby równie sta-
bilnie i nie zawaliła by się, gdyby 

ścian w ogóle nie było. Zachęcam 
popatrzeć analitycznie na przykład 
nawy szydłowskiego kościoła, ale 
tylko nawy. Do czego byłoby to po-
dobne Ŝeby kościół ścian bocznych 
nie miał. Po kościele wiatr by hulał 
i deszcz zacinał. Budowle trzeba było 
zamknąć ścianami. śeby te ściany 
były moŜliwie najlŜejsze i najmniej 
materiałochłonne przebijano je wyso-
kimi smukłymi oknami, czasem ol-
brzymimi rozetami, tak jak w kościele 
w Chorzelowie k/ Mielca. Typowo 
gotycka katedra w Kolonii (Niemcy) 
nie posiada w ogóle niektórych ścian 
bocznych miedzy przyporami. Osłonę 
przed wpływami atmosferycznymi 
stanowią olbrzymie okna. Innym 
przykładem jest słynna katedra we 
francuskim mieście Chartres, która 
ma 146 okien. śeby budowla nie była 
nadmiernie prześwietlona, w Polsce 
stosowano zabieg budowy dekoracyj-
nych niby okien (okna zamurowane 
nazywane blendami). Przykłady wi-

dzimy na frontowej ścianie szydłow-
skiego kościoła (fot. 17). Po tych za-
biegach potęŜne, pojemne i wysokie 
budowle gotyckie wyglądały lekko, 
a nawet zwiewnie mimo kamiennej 
solidności konstrukcji. Z takiego ob-
rotu spraw niezadowoleni byli przede 
wszystkim malarze. Wielkie okna 
zajmowały miejsca gdzie w budow-
lach klasycznych i romańskich trady-
cyjnie ustawiano rzeźby, płaskorzeź-
by, a przede wszystkim malowano 
olbrzymie obrazy natynkowe. W za-
mian architekci gotyccy oddali im 
całe powierzchnie okienne. A nie-
chŜe robią sobie obrazki z koloro-
wych szkiełek i wypełniają nimi te 
olbrzymie okna, napełniając wnętrze 
czarodziejską grą kolorów, a niepi-
śmiennym opowiadają obrazkowo 
sceny z pisma świętego. WitraŜe 
w gotyku osiągają pełnię rozkwitu. 
W szydłowskim kościele dopatrzyć 
się moŜemy takŜe tego rodzaju przy-
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kładów (fot. 18). WitraŜe to nie tylko 
ozdoba i obrazkowo przedstawione 
pismo święte. Dobrze zaprojektowa-
ne i wykonane ograniczają nadmiar 
światła w świątyni, pozwalając na 
skupienie uwagi wiernych, na celowo 
rozświetlonym miejscach np. ołtarzu. 
Z najświetniejszym tego typu przykła-
dem spotkałem się w katedrze św. 
Stefana w Budapeszcie. Modlących 
się okrywa cień, natomiast wszystkie 
waŜniejsze ołtarze rozświetlane są 
specjalnie zaprojektowanymi prze-
ciwległymi rozetami. Nie jest przy-
padkiem Ŝe w szydłowskim kościele 
św. Władysława nie odkryto fresków. 
Jest to gotycką normą. Na większe 
formy malarskie i rzeźbiarskie w go-
tyku nie było po prostu miejsca. Nie 
oznacza to, Ŝe wnętrze kościołów 
gotyckich nie było w ogóle malowa-
ne. Arabeskowe zdobnictwo było 
dość powszechne (niekończące się 
impresje motywów roślinnych). Przy-
kładem moŜe być polichromia zakry-
stii (fot. 2). Istniało takŜe ograniczone 
zdobnictwo postaciowe. W gotyckiej 
katedrze Sandomierskiej spotykamy 
piękny fresk ostatniej wieczerzy, Ŝe-
by było ciekawiej, namalowany 
w stylu bizantyjskim (pojagiellońskie 
bizantyjskie wpływy kulturalne w Pol-
sce). Podobnie było z gotycką rzeź-
bą. W polskim gotyku rozwinęła się 
raczej jako forma nagrobkowa. Kate-
dra Wawelska jest tego dobrym przy-
kładem.  
   Jak juŜ wspomniałem, zasadniczo 
budowle gotyckie wznoszono z przy-

gotowywanych bloczków kamien-
nych. Bardzo dobrym przykładem 
tego moŜe być gotycka katedra 
w hiszpańskim Toledo. Koronkowo 
wykończona budowla zrobiła na mnie 
niesamowite wraŜenie. W Niemczech 
kamieniołomów jednak jak na lekar-
stwo. Koniecznością było stosowanie 
ceramiki. Tak powstała klasyczna 
ceglana niemiecka budowla gotycka. 

Gotyk polski wzorował się na nie-
mieckim. W Polsce mamy przykłady 
rekordowo duŜych ceglanych budowli 
gotyckich. Malbork – największy 
w Europie gotycki zespół pałacowy 
wykonany z cegły. Gdańsk – Kościół 
Mariacki, największa w Europie ce-
glana, gotycka budowla sakralna. 
Kamienia budowlanego na ziemiach 
polskich nie brakowało. Ceglana tra-
dycja niemieckiego wpływu zachowa-
ła się nawet tam, gdzie gotycką świą-
tynię stawiano pośród kamienioło-
mów, przykładowo w Szydłowie. 
W gotyku polskim, na wzór niemiecki 
zrezygnowano z kamienia ale nie 
całkowicie. Szczególnie obciąŜane 
konstrukcyjne fragmenty muru, takŜe 
niektóre elementy dekoracyjne roz-
świetlające mur białością, wykonywa-
no z wstawek kamiennych. Polecam 
zwrócić uwagę na architekturę kra-
kowskiego kościoła Mariackiego, tak-
Ŝe bogato zdobionego kamieniem. 
W kościele szydłowskim zastosowa-

no podobne kamienne motywy 
wzmacniające i zdobnicze, charakte-
rystyczne dla gotyku polskiego. Ze 
zdumieniem odkryłem, Ŝe stosowany 
do tych celów kamień nie jest kamie-
niem szydłowskim. Jego struktura 
jest inna. Jest gruboziarnistym, bar-
dzo spoistym zlepieńcem, odpornym 
udarowo twardzielem. Takich cech 
nie posiada kamień szydlowski. 
O ekspertyzę zwróciłem się juŜ wiele 
lat temu do mistrza budowlanego 
Zygmunta Gosposia który prowadził 
remonty i rekonstrukcje detali budow-
lanych zamku w Baranowie Sando-
mierskim, ratusza w Sandomierzu, 
zamku w Łęczycy, Zamku Królew-
skiego w Warszawie, Zamku Sando-
mierskiego. Oględziny i próby dopro-
wadziły go do wniosku, Ŝe do budo-
wy kościoła uŜywano kamienia smer-
dyńskiego. W robotach remontowych 
nie zawsze przestrzegano reŜimu 
materiałowego. Tylko zlepieniec 

smerdyński po wydobyciu jest miękki, 
łatwy w obróbce, wygodny przy 
nadawaniu mu poŜądanych kształtów 
z biegiem czasu twardnieje i nie jest 
podatny na zamakanie. Podobne 
zalety posiada drobnoziarnisty pia-
skowiec pińczowski, jest jednak po-
datny na zawilgocenia i rozwijanie się 
na nim mchów, porostów i grzybów. 
Przykładem mogą być omszałe bloki 
pińczowskiego kamienia, pozostałe 
po odbudowie sklepienia (fot. 19), 

dlatego stosowany głównie do wy-
praw i konstrukcji wewnętrznych. Pia-
skowiec rakowski ma odcień róŜowy 
jest twardy, łamliwy i nie jest podatny 
do obróbki. Zlepieniec smerdyński 
jest biały i nie posiada tych wad. Pia-
skowiec szydłowski doskonale nada-
wał się do budowy obiektów fortecz-
nych. Jest miękki, kruchy, ale nie 
łamliwy. Mury obronne średniowiecz-
nego Egeru (Węgry) zbudowane są 
z twardego granitu, ale zewnętrznie 
wyłoŜone skałą zbliŜoną własnościa-
mi do kamienia szydłowskiego. Po-
wód był jeden. Pociski armatnie od 
miękkiej skały odbijały się jak od gąb-
ki nie czyniły większych zniszczeń, 
natomiast mury ze skały twardej np. 
granitowej ulegały niewspółmiernie 
większym zniszczeniom. Cegłę na 
budowę kościołów w średniowieczu 
zwykle wypalano na miejscu budowy. 
Transport w średniowieczu był zaw-
sze najsłabszą stroną przedsięwzię-
cia. Technika przemieszczania wiel-
kich ilości materiałów była zwykle 
najprostsza z moŜliwych. W poziomie 
transport oparty był zwykle na pracy 
zwierząt a w pionie na pracy ludzkiej. 
Nie opłacało się dowozić wielkich 
ilości cegły z daleka, skoro w Szydło-
wie gliny nie brakowało, a lasów 
i drewna opałowego takŜe. Innych 
materiałów do produkcji cegły nie 
potrzebowano. Podobnie było z uzy-
skiwaniem wapna budowlanego. Pry-
mitywny piec, jednorazowego uŜytku, 
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ustawiany gdziekolwiek, dobowo 
mógł dostarczyć około tony wypalo-
nego wapna. Obsługa musiała jedy-
nie podgrzać zgromadzony w nim 
kamień do 1000°C. Proces ten znany 
był od czasów rzymskich. Wynika 
z tego, Ŝe cegłę i wapno na budowę 
kościoła przygotowano na miejscu. 
Cegła gotycka róŜni się istotnie wy-
miarami od cegły współczesnej. Ma 
to znaczenie przy wykonywaniu robót 
remontowych. Średniowieczne cegły 
nazywane są takŜe palcówkami ze 
względu na to, Ŝe jeden z boków ce-
gły gładzony był rękami w drewnianej 
skrzynkowej formie a na cegłach po-
zostawały odciski dłoni i palców. 
Wspominam o tym bo w Szydłowie, 
bardzo juŜ rzadko, ale moŜna zna-
leźć taką cegłę i nie jest ona do wy-
rzucenia. W wykopie pod budowę 
sali gimnastycznej znalazłem trzy 
takie cegły, w tym jedną wyjątkowo 
cenną, w całości formowaną w rę-
kach. Były wilgotne i brudne, udałem 
się wiec na rynek do samochodu po 
reklamówkę. Po powrocie z Ŝalem 
zobaczyłem jak wcześniej grający 
w piłkę chłopcy, zaprzestali gry i za-
jęli się rzutami cegłą na odległość 
moimi średniowiecznymi cegłami. 
Pozbierałem jedynie kawałki.  
   O sposobie przygotowywania za-
prawy murarskiej przez średnio-
wiecznych mistrzów murarskich krą-
Ŝą przerysowane baśnie i legendy, 
wymagające wyjaśnienia. Muratorzy 
przygotowując wapno do zaprawy 
murarskiej nie zatapiali w nim cza-
rownic, nie upuszczali nikomu teŜ 
krwi. Prawdą natomiast jest, Ŝe do 
wapna palonego na etapie jego laso-
wania (uwadnianie tlenku wapnia) 
poŜądane było dodawanie białka 
zwierzęcego. Najczęściej były to 
miękkie odpady rzeźnicze jak sierść, 
okrawki skór, krew bydlęca, ale takŜe 
twarogi, mleko i jaja. Padlina nieza-
leŜnie od stopnia rozkładu, choroby 
zwierzęcia, była równieŜ bardzo do-
brym i poŜądanym dodatkiem do 

wapna. Oczywiście wapno tak wzbo-
gacone musiało być kilka lat sezono-
wane co było praktyka znaną i po-
wszechnie stosowaną. Jakie procesy 
wtedy zachodziły? Tłuszcze zwierzę-
ce zamieniały się w maziste nieroz-
puszczalne w wodzie mydła wapnio-
we, natomiast białka (tkanki mięsne 
i nabiał) z wapnem tworzyły bardzo 
silnie spajający płaszczyzny kamieni 
klej, znany do dziś i nazywany kaze-
inowym. Nasze babcie doskonale 
wiedziały o tym, Ŝe kamienny garnek 
skutecznie skleić moŜna klejem 
z odrobiny twarogu (białko) i wapna 
gaszonego. Trzymał jak nowy. Prze-
pis taki odnalazłem w ksiąŜce –
„Chemia praktyczna na co dzień 
(praca zbiorowa)”. Przygotowana 
zaprawa murarska z takiego kleiste-
go wapna trwałą się robiła jak cegła 
i jak sam kamień. Czas wpływa 
utwardzająco na murarską zaprawę 
wapienną (proces karbonizacji zasa-
dy wapniowej do węglanu wapnia). 
śadna zaprawa nowej budowli nie 
moŜe się równać z tak przygotowa-
ną, starą zaprawą, utwardzoną cza-
sem. 
   Łacińskojęzyczni ministranci do 
których i ja naleŜałem, bardzo aktyw-

nie uczestniczyli w Ŝyciu kościoła. 
Z tego okresu pozostało mi wiele su-
per wspomnień zwłaszcza kiedy uda-
wało się uśpić czujność księdza i ko-
ścielnego. Dlatego wiem, Ŝe pomię-
dzy kaplicą a zakrystią ukryta jest 
wieŜyczka z okrągłą klatką schodową 
prowadzącą na poddasze kościoła. 
Problem w tym, ze jest tam bardzo 
ciasno i ciemno a na dodatek w pew-

nym momencie schody się kończą 
i wysokość pokonuje się po wbitych 
w ścianę niestabilnych kołkach. MoŜ-
na tam wejść wyłącznie we dwóch, 
jeden się wspina drugi oświetla. 
W tym miejscu kończyła się więk-
szość prób. Tylko jeden raz udało mi 
się pokonać tą barierę, w towarzy-
stwie kolegi mojego śp. Jerzego Bą-
ka. Dalej było o wiele łatwiej. Wspi-
naczka po drewnianej konstrukcji 
dachu, aŜ do szczytu wymagała nie 
byle jakiej sprawności, ale było to juŜ 
o wiele łatwiejsze. Trud opłacał się. 
Do dzisiaj pamiętam wraŜenie jakie 
na mnie zrobił widok z kościelnej wie-
Ŝy. Niewielu zna ten widok. Na wspo-

mnienie zejścia z wieŜy kościoła do 
dzisiaj przechodzą mnie ciarki. Jedna 
z latarek przestała świecić. Dziś po 
ponad 40 latach mam okazję podzie-
lić się zniechęcającymi uwagami na 
temat tego mało znanego fragmentu 
budowy kościoła.  
   Po zwiedzeniu kościelnej wieŜy 
ciekawość popychała nas do zwie-
dzenia podziemi szydłowskiego ko-
ścioła farnego. W latach pięćdziesią-
tych było to moŜliwe. Przeszkody 
były dwie. Pokonanie własnego stra-
chu oraz bardzo małego otworu. By-
łem tam wraz z przedstawianym juŜ 
św. pamięci Jerzym Bąkiem. Nie spo-
dziewaliśmy się, Ŝe znajdziemy się 
tam wśród trumien. Do środka wejść 
było łatwiej, wyjść bardzo trudno. 
śeby wyjść, naleŜało wspiąć się 
a później przecisnąć przez bardzo 
wąski otwór. Niestety zaklinowałem 
się. Mój kolega od środka popychał 
mnie rozpaczliwie a w Ŝaden sposób 
nie mogłem się przecisnąć. Zajęło to 
nam w sumie kilka godzin. Zniszczyli-
śmy sobie ubrania i nabawili się licz-
nych otarć. CóŜ tam widzieliśmy? 
Tylko trumny. Nic więcej nie pamię-
tam tylko te trumny, ciemno tam było. 
Byliśmy przeraŜeni. Strach był do-
słownie paraliŜujący. Potem juŜ nigdy 
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w Ŝyciu tak się nie bałem. Były ko-
ścielny Stanisław Bąk twierdzi, Ŝe 
trumien jest tylko dwie. Ja odniosłem 
wraŜenie, Ŝe jest ich więcej. Są tam 
pochowani proboszczowie szydłow-
skiej parafii, zmarli przed 1860 ro-
kiem. W ślad za traktatami józefiński-
mi (wspominałem o tym w poprzed-
nich publikacjach) w kościele katolic-
kim takŜe uporządkowano problem 
pochowków w świątyniach. Prawo 
pochówku w świątyni przysługiwać 
zaczęło jedynie biskupowi ordynariu-
szowi diecezji, wszyscy inni musieli 
być chowani na cmentarzach. Czy 
zdarzają się odstępstwa od tej regu-
ły? Tak, ale nieliczne i zawsze za 
zgodą najwyŜszych gremiów kościel-
nych. Epitafia wymieniają nazwiska 
proboszczów szydłowskich, którzy na 
pewno są pochowani w świątyni. Do-
liczyłem się pięciu nazwisk, nie ma 
więc zgodności. Czytelnicy zapewne 
zwrócili uwagę, Ŝe nie wymieniam 
miejsc gdzie znajdowały się wejścia. 
Nie wspominam takŜe o znanym mi, 
ruchomym mieniu i wyposaŜeniu ko-
ścioła. Powód jest jeden. InstruktaŜu 
ludziom z pomysłami nie udzielam. 
Wiem, Ŝe nie mam racji. To tak na 
wszelki wypadek .  
   Reprezentacyjną ścianą Szydłow-
skiego kościoła parafialnego jest 
front budowli. Posiada wyjątkowo 
piękny gotycki obrys. Barokowa ka-
plica jest jak gdyby doklejona do ko-
ścioła (fot. 20), załamuje jego gotyc-
ką linię, ale zarazem podkreśla smu-
kłość sylwetki świątyni. Pierwszym 
rzutem oka, frontowa ściana kościoła 
jest idealną przedstawicielką polskie-
go gotyku (fot. 17). Widzimy tu w za-
sadzie wszystko czego nośnikiem 
jest gotyk. Szkarpy, ostrołukowy por-
tal, gotyckie okna, blendy okienne, 
a nawet niewielkie blendy rozet. Ele-
menty te dzielą ścianę w układzie 
pionowym. Styl gotycki w odróŜnieniu 
od romańskiego unikał skracających 
podziałów poziomych ścian. A w szy-

dłowskim kościele? Przede wszyst-
kim rzuca się w oczy wyraźna linia 
podmurowania biegnąca wokoło ko-
ścioła, podobnie jak cokołowy gzyms 
kapnikowy, wieńczący. Te dwa deta-
le podziałowe istnieją ale nie rzucają 
się w oczy aŜ tak bardzo. Jasny pas 
na wysokości linii poddasza, wykona-
ny z białego, łamanego kamienia jest 
bardzo dobrze widoczny i istotnie 
zakłóca gotycką formę frontowej 
ściany kościoła.  

   Nic nie wiemy o budowniczych pa-
rafialnego kościoła w Szydłowie. 
Szczęśliwym zbiegiem do czasów 
naszych zachowało się kilka imion 
i nazwisk wydrapanych na obmuro-
waniach kamiennych. W okresie śre-
dniowiecznego rozkwitu gotyku wy-
malowano, wyrzeźbiono, wybudowa-
no wiele wspaniałych dzieł, które 
przetrwały do naszych czasów. Dzie-
ła przetrwały ale imiona i nazwiska 
twórców toną w niepamięci. MoŜemy 
podróŜować po Europie, oglądać 
wspaniale dzieła gotyckich mistrzów 
i zadawać niekończące się pytania 
bez odpowiedzi – kto był autorem 
owego dzieła. Dopiero jeden z rzeź-
biarzy włoskich, Nikolo Pisano miał 
odwagę i podpisał dzieło rąk swoich. 
Wyrzeźbioną ambonę w Pizie podpi-
sał imieniem i nazwiskiem, w formie 
krótkiej notatki. Działo się to w 1260 
roku. Od tego czasu powolny proces 
oficjalnego sygnowania dzieł sztuki 
imionami i nazwiskami stał się po-
wszechnym. Do Polski zwyczaj ten 
trafił znacznie później. Nie dziwi 
więc, Ŝe nie znamy budowniczych 
zabytkowych obiektów Szydłowa. 

Poszukiwań odradzam, będą bezsku-
teczne. Zachowane nazwiska: Jan 
Kubiałka 1589; Stanisław Kubiałka 
1654; Jakub Kosuba 1655; Adam 
Raduński (?)1655; Kapinosek 1695 
czy Przerębskiego z Przeręba, doty-
czą majstrów remontujących kościół, 
a nie jego budowniczych.  
   Barokowa patronka górników św. 
Barbara, w roku 1677 ustawiona zo-
stała na cmentarzu przed kościołem 
(fot. 22). Oplot kolumny winną latoro-
ślą w symbolice sepulkralnej* ozna-
cza trwałość istnienia, powiązań 
i wzajemnych zaleŜności Ŝycia do-
czesnego i pozagrobowego. Gdyby 
została wzniesiona w roku 1975 nie 
wzbudziłoby to mojego zainteresowa-
nia. Siarkowych górników w Szydło-
wie było wielu. Jakim to szydłowskim 
górnikom patronowała św. Barbara 
w roku 1677? Oczywiście, Ŝe tak. 
W Szydłowie rozwijało się z powo-
dzeniem górnictwo skalne. Zapotrze-
bowanie na kamień powodowało, Ŝe 
kopalni kamienia w Szydłowie było 
wiele. Skalnicy mieli pracę bardzo 
cięŜka i niebezpieczną. Pamiętam 
wypadek śmiertelny, pamiętam wiele 
cięŜkich wypadków z utratą zdrowia. 
Nic teŜ dziwnego, Ŝe górnicy skalni 
szukali wsparcia u swojej patronki. 
Dotychczas figura św. Barbary nie 
była kojarzona z szydłowskim górnic-

twem skalnym. Mnie wydaje się to 
oczywiste, tak jak było to wszędzie 
w kręgu kultury krakowskiej do której 
Szydłów takŜe naleŜał.  
   Onieśmielony zabieram się do pi-
sania tego ustępu. WyraŜanie sądów 
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o królu słusznie zwanego Wielkim, 
moŜe być uznane za niezręczność, 
a za jego Ŝycia byłoby niebezpiecz-
ne. Chyba, Ŝe ktoś umiał dobrze pod 
lodem pływać to miął szansę ocalić 
Ŝycie... Ksiądz Baryczka miał śmia-
łość króla Kazimierza krytykować ale 
pod lodem pływał słabo. Lista zasług 
Kazimierza Wielkiego jest długa. Za 
cóŜ więc ksiądz Baryczka krytykował 
naszego wspaniałego króla? Kazi-
mierz nim wstąpił na tron miał juŜ 23 
lata. Okazał się nadmiernie wraŜliwy 
na wdzięki dam dworu. Dwórki nie 
narzekały więc i Kazimierzowi jakoś 
to uchodziło. Kiedy jednak królewi-
czowi Kazimierzowi krakowskie 
mieszczki zaczęły się takŜe podobać 
powstał problem. Kraków wtedy nie 
był przecieŜ aŜ tak ludnym miastem. 
Ładnych mieszczek zapewne star-
czało dla królewicza ale i inni teŜ coś 
od Ŝycia chcieli. Kiedy królewicz kró-
lem został o zgrozo nie zaprzestał 
występnego Ŝycia. Swoje zaintereso-
wania przeniósł jedynie do dzielnicy 
Ŝydowskiej. Jeden z jego romansów 
z Esterą okazał się nawet dość trwa-
łym. Tego krakowskie, stołeczne śro-
dowisko wybaczyć nawet królowi nie 
mogło. Wyrazicielem niezadowolenia 
był właśnie ksiądz Marcin Baryczka. 
Przypłacił to Ŝyciem. Pokutą dla króla 
Kazimierza Wielkiego za ten niecny 
uczynek było wybudowanie i wyposa-
Ŝenie wielu kościołów, między innymi 
w Szydłowie. Nie bardzo wierzyć się 
chce zapewnieniom kronikarzy, Ŝe 
król ochoczo przystąpił do pokutnego 
dzieła. Czego jak czego ale ten wy-
niosły i dumny monarcha przed któ-
rym chylili czoła wszyscy wielcy Eu-
ropy, kary pokutnej znosić dobrze nie 
mógł. W poczuciu własnej winy, nie 
mógł teŜ pokuty nie wykonać. Budo-
wał więc kościoły i chwała mu za to, 
ale o entuzjazm, to ja w tym wypadku 
Kazimierza Wielkiego nie posądzam. 
Obmyślił więc bardzo dowcipny re-
wanŜ. We wszystkich wotywnych 

kościołach które wybudował, niemal 
w drzwi wejściowe filar wstawiał. Fila-
ry faktycznie tak zostały ustawione, 
Ŝe zasłaniają wchodzącemu ołtarz 
główny i istotnie zakłócają ciąg ko-
munikacyjny wejścia i wyjścia w tych 
kościołach. Przyznać naleŜy, Ŝe od-
wet rzeczywiście pomyślany został 
bardzo sprytnie, nie do udowodnie-
nia, ani moŜliwości usunięcia filarów. 
Prawdziwie królewski fortel. Czy na-
leŜy dawać wiarę takiej wersji zda-

rzeń? Myślę, Ŝe nie. Znać ją jednak 
wypada. Historycy nie są zgodni 
w ocenach, dowodów niewiele, 
a wersji przynajmniej kilka. Faktem 
natomiast jest, Ŝe naszemu super 
królowi wstydliwa choroba dokuczała, 
nie mniej niŜ Henrykowi VIII (Anglia) 
i nie było to wynikiem wstrzemięźli-
wości. Prawdą jest, Ŝe we wszystkich 
wotywnych kościołach w tym i w szy-
dłowskim, filar podpierający sklepie-
nie, w drzwiach wejściowych stoi, 
ołtarz zasłania i przejście zakłóca. 
Dla osób bez poczucia wyobraźni, 
modlitwa w kościelnym wiatrołapie, 
bez wchodzenia do kościoła będzie 
modlitwą przed filarem a nie przed 
ołtarzem, a kościół nie moŜe być 
przecieŜ ciągle otwarty. Czy ma to 
jakieś znaczenie? Nie da się ukry-
wać, Ŝe w większym lub mniejszym 
stopniu problem jest dostrzegalny. 
Kto nie wierzy niech sprawdzi.  
   NaleŜałoby takŜe wyjaśnić pocho-
dzenie samej nazwy stylu który 
w historii Szydłowa i parafii szydłow-
skiej odegrał tak istotną rolę. Etymo-
logia określenia „gotyk” jest nieco-

dzienna i bardzo interesująca. 
W epoce odrodzenia przeciwstawio-
no się zdecydowanie wszystkiemu co 
średniowieczne. Gotyckie dzieła 
sztuki hurtownie uznano za niehar-
moniczne dziwactwo godne pogardy. 
Powszechnie uznano, Ŝe strzeliste 
gotyckie kościoły i katedry są nie-
skończenie brzydkie a na dodatek 
nie nadające się do przeróbki. Tylko 
barbarzyńcy mogli coś takiego wymy-
ślić i budować. Europa znała wielu 
barbarzyńców, wśród nich takŜe Go-
tów, plemię germańskie które w 410 
roku dopuściło się zniszczenia Rzy-
mu. Ludziom odrodzenia, przy ich 
umiłowaniu do staroŜytnych zabyt-
ków, nie trzeba było więcej. Uznali 
Gotów za najbardziej barbarzyńskich 
z barbarzyńców i architekturę kościo-
łów i katedr nazwali gotycką. Prymi-
tywni, niepiśmienni Gotowie oczywi-
ście nic wspólnego nie mają z goty-
kiem. śyli sobie siedemset lat wcze-
śniej zanim pojawił się gotycki styl 
i tym analfabetom nie śniło się nawet 
o wiedzy i umiejętnościach im przypi-
sywanych. Pogardliwa nazwa utrwali-
ła się jednak. 
   Teraz dopiero zrozumiałe stają się 
fakty, dlaczego w czasie prac remon-
towych i rozbudowy kościoła tak 
chętnie odstępowano od dochowania 
jednolitości stylowi gotyckiemu. Do-

budowana do kościoła w później-
szych latach kaplica literacka powin-
na być kaplicą gotycką. Odstąpiono 
od gotyku, ale nie zrezygnowano 
z gotyckiego oszkarpowania kaplicy 
(fot. 21) w obawie, Ŝeby cięŜkie ko-
lebkowe sklepienie nie zawaliło bu-
dowli. O wzmacniającym ankrowaniu 
kaplicy juŜ wspominałem (fot. 4). 
Przy okazji remontu usiłowano za 
wszelką cenę przerobić piękne gotyc-
kie portale kościoła na jeszcze pięk-
niejsze renesansowe (fot. 14, 15). 
Domniemam, Ŝe portal z prezbiterium 
do zakrystii pierwotnie musiał być 
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gotyckim, niestety w 1630 r. dokona-
no skutecznej jego przebudowy na 
kamienny, prostokątny, późnorene-
sansowy (fot. 16). Przewrotność ludzi 
renesansu mimo olbrzymich zasług 
polegała na tym, Ŝe chętnie sięgano 
do form klasycznych a zdecydowanie 
odrzucano gotyk. Takie mataczenie 
wokół stylu gotyckiego doprowadzało 
dość często do powstawania budow-
lanych dziwolągów. Przeróbki, dobu-
dówki są najzwyklejszym kwiatkiem 
do gotyckiego koŜucha. Czy szydłow-
ski kościół jest w tym względzie 
czymś wyjątkowym? Nie! Przykłado-
wo sandomierski kościół katedralny 
zewnętrznie piękny gotyk, wewnętrz-
nym nie przypomina gotyku w ogóle. 
Takie dwa w jednym. Gotyckie porta-
le szydłowskiego kościoła mogą być 
takŜe podobnym przykładem dwóch 
w jednym. Dostrzec mogą to wszy-
scy. Jakimi motywami kierowano się 
podejmując znój i trudu dokonywania 
przeróbek? Tą pozorną nielogicz-
ność, przekonywująco wyjaśnić moŜe 
tylko i wyłączne analiza rozumowania 
człowieka średniowiecza i odrodze-
nia. Sprzeczności między tymi ludźmi 
są tak duŜe, Ŝe wystarczyły do stwo-
rzenia motywacji podejmowania ta-
kiego trudu i kosztów: 
 

WIARA 
• Średniowiecze – wierzy we 

wszechmoc Boga który kieruje 
kaŜdym jego krokiem.  

• Odrodzenie – wiara w Boga nie 
przeszkadza wierzyć mu w siły 
własne i rozum. 

 

SZTUKA 
• Średniowiecze – sztuka wyjaśnia, 

tłumaczy zjawiska przyrody w reli-
gii. 

• Odrodzenie – sztuka wyjaśnia, 
tłumaczy zjawiska przyrody w na-
uce. 

 

WSZECHŚWIAT 
• Średniowiecze – pojęcia piekła, 

nieba ograniczają moŜliwości po-
znawcze. 

• Odrodzenie – Odkrycia Kopernika 
burzą średniowieczne pojęcia 
o wszechświecie. 

 

WYDAWNICTWA 
• Średniowiecze – księgi pisane 

ręcznie dla nielicznych. Dostęp do 
wiedzy niewielki.  

• Odrodzenie – księgi drukowane, 
łatwo dostępne (ruchoma czcionka 
Gutenberga). 

 

PUBLIKACJE 
• Średniowiecze – pisze, buduje, 

rzeźbi, maluje dla chwały boŜej, 
sam jest nieznany. 

• Odrodzenie – pisze, buduje, rzeź-
bi, maluje dla ludzi, dla ich poucze-
nia, radości, przyjemności, znany 
i otoczony sławą. 

 

STOSUNEK DO STAROśYTNOŚCI 
• Średniowiecze – odrzuca pogań-

ską sztukę antyczną, przeciwsta-
wia jej własną, głęboko religijną. 

• Odrodzenie – podziwia sztukę an-
tyczną, widzi w niej najlepsze wzo-
ry. 

 

TWÓRCZOŚĆ 
• Średniowiecze – tworzy dzieła 

przede wszystkim w oparciu o intu-
icje. 

• Odrodzenie – tworzy dzieła 
w oparciu o wiedzę. 

 

ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA 
• Średniowiecze – jest jednostką 

silnie podporządkowaną kościoło-
wi. Czuje się bardziej chrześcijań-
skim Europejczykiem niŜ Pola-
kiem, Włochem, Francuzem.  

• Odrodzenie – jest jednostką wolną 
i niezaleŜną, zdolną pokierować 
własnym losem. Czuje się Pola-
kiem, Włochem, Francuzem. 

 
   Mijają stulecia. Dopiero w XX wieku 
świat ogarnął powtórny entuzjazm 
gotyckiego stylu. Place budów oŜy-
wają budowlami neogotyckimi. Naj-
słynniejszą budowlą fali neogotyku 
jest katedra w Barcelonie. Na nowej 
fali uwielbienia gotyku znowu poja-
wiają się przeróbki. Tym razem bu-

dowle renesansowe przerabiane są 
na gotyk. Wyczuwam pytania czytel-
ników o dowody. Oczywiście Ŝe 
mam, proszę obejrzeć fotografię nr 
23. Parafianie koniecznie chcieli mieć 
namiastkę wysokiej, strzelistej, świą-
tyni gotyckiej i przerobili. I mają. Za-
miast kościoła romańskiego –
niewiadomo co. Na zdjęciu przeróbki 
są bardzo dobrze widoczne i pewnie 
oczekują na tynk. W Lipnicy Murowa-
nej bezcenny, jeszcze pogański obe-
lisk „Światowida” na krzyŜ przerobio-
no. To dopiero przeróbka, ale dzięki 
temu ocalał przedchrześcijański 
Światowid. Znowu mamy dwa w jed-
nym. Obecnie Lipnica Murowana nie 
tylko z niebotycznych palm wielka-
nocnych słynie. 
   Tak oto historia zatoczyła koło. 
Sam juŜ nie wiem! Źle tak jest? Do-
brze? Czy tylko wesoło?  
 

Tekst i zdjęcia: 
Ryszard Kuc 

 
 
* sepulkralny — grobowy, nagrobny, 
nagrobkowy, cmentarny, pogrzebowy, 
słuŜący kultowi (albo pamięci o) zmar-
łych, związany z wiarą w Ŝycie pozagro-
bowe.   
  Etym. - łac. sepulcralis „grobowy” od 
sepulcrum „grób; grobowiec; nagrobek” 
z sepelire „grzebać zmarłego”. 
[przyp. red.] 
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W 
 deszczowy wieczór 29 marca b.r. odbył się w Szy-
dłowie spektakl teatralny w reŜyserii Piotra Cieplaka 

zatytułowany „Hotel pod Aniołem”. Widzowie obejrzeli 
sztukę w kameralnym wnętrzu szydłowskiej synagogi. 

   Spektakl nieodpłatnie zorganizowało Stowarzyszenie 
Teatralno-Filmowe „Hotel pod Aniołem” oraz Urząd Gmi-
ny w Szydłowie. Przedstawienie pokazane w Szydłowie 
to trzecia, całkowicie nowa wersja sztuki, która po raz 
pierwszy zrealizowana została w 2000 roku w Wiedniu, 
w ramach międzynarodowego projektu Hotel Europa, pre-
zentowanego następnie w Sztokholmie, Bolonii, Bonn 
i Awinionie. Druga wersja, z udziałem muzyków grupy 
„Kormorany”, miała swoją premierę w Teatrze Współcze-
snym we Wrocławiu w 2001 roku. Wersję obecną po raz 
pierwszy zaprezentowano w Warszawie, wiosną 2004 r. 
   MałŜeński duet aktorów: Grzegorz Artman i Joanna Ka-
sperek, pokazali relacje pomiędzy męŜczyzną i kobietą. 
Spektakl był o tyle nietypowy, Ŝe przekaz do widza odby-
wał się wyłącznie przy pomocy mowy ciała – na scenie 
nie padło bowiem ani jedno słowo, a takŜe przy pomocy 
otaczającego zewsząd bogactwa dźwięków i gry świateł. 
Poszczególne sceny nosiły tytuły obrazów Jerzego Nowo-
sielskiego, którego twórczość stanowiła ogromną inspira-
cję dla twórców spektaklu. Tytuły te wypowiadane były 
głosem dziecka nagranym na ścieŜkę dźwiękową. 
   Godzinny spektakl widzowie nagrodzili gromkimi brawa-
mi. Szkoda tylko, Ŝe publiczność nie dopisała. MoŜe to 
przez ten deszcz...?  

Tekst  i foto: Piotr Walczak  

Joanna Kasperek i Grzegorz Artman podczas występu 
w kameralnym wnętrzu synagogi. 

 
 

1. Wytwarzał drewniane naczynia  
w Szydłowie. 
2. W nim Muzeum Regionalne. 
3. Partnerska miejscowość Szydłowa. 
4. Malowidła w kościółku Wsz. Świętych. 
5. Inaczej przypora. 
6. Odmiana śliwki. 
7. Drewniane konstrukcje na murach  
obronnych. 
8. Płyta nagrobna z kirkutu. 
9. Nad nią gród nasz. 
10. Firma z Grabek DuŜych. 
11. Jeden z przedwojennych dzwonów przy 
kościele św. Władysława. 
12. Tam parafia św. Jakuba Starszego  
Apostoła. 
13. Dominujący styl szydłowskich zabytków. 
14. Za jego śmierć Kazimierz Wielki  
postawił kościół ekspiacyjny w Szydłowie. 

KRZYśÓWKA NR 1KRZYśÓWKA NR 1  
   Rozwiązanie krzyŜówki utworzą litery w pionowej, wytłuszczonej kolumnie. Hasło prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy 
w Szydłowie, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, pok. 2, w kopercie z dopiskiem „KrzyŜówka nr 1”, bądź e-mailem na adres promo-
cja@szydlow.pl do dnia 31 maja 2006 r. Prosimy podać swój adres zamieszkania. Wśród  nadesłanych zgłoszeń rozlosujemy upo-
minek: kufel szklany z herbem gminy. Nazwisko zwycięzcy opublikujemy na www.szydlow.pl i w kolejnym numerze Kuriera. 

Oprac. A.Grzybowska, P. Walczak 

HOTEL POD ANIOŁEMHOTEL POD ANIOŁEM  
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SPORT 

30 
 grudnia 2005 r. po raz dwudziesty szósty odbyły 
się w Szydłowie Uliczne Biegi Sylwestrowe. Nieste-

ty, sportową rywalizację popsuła pogoda. Fatalne warunki 
atmosferyczne w postaci intensywnych opadów śniegu 
i silnego wiatru sprawiły, Ŝe na starcie stanęło w sumie 
tylko 67 zawodników i zawodniczek. W związku ze złą 
pogodą zmieniono takŜe nieco trasę biegów co wpłynęło 
na zmianę dystansów. 
   Mimo to, impreza się odbyła, a biegi miały silną między-
narodową obsadę. W kategorii chłopców ze szkół śred-
nich wygrał Białorusin Roman Rakipan, a w biegu głów-
nym męŜczyzn ubiegłoroczny triumfator Jurij Giczun. 
W biegu głównym kobiet równieŜ powtórka – wygrała An-
na Kądziela z Ostrowca. Dystans 7.800 m tradycyjnie juŜ 
pokonał niepełnosprawny Zbigniew Stefaniak z Rudzkie-
go Klubu Sportowego "Łódź". 
 

Tekst i foto: Piotr Walczak 

W 
 miesiącu lutym rozpoczął się okres przygotowaw-
czy do wiosennej rundy rewanŜowej. Wszystkie trzy 

zespoły rozpoczęły intensywne treningi aby podtrzymać 
dobrą passę z jesieni. Uzupełnieniem treningów jest roz-
grywanie sparingów kontrolnych, do tej pory odbyło się 
ich pięć (do dn. 7 IV): 
 

 Zryw Zbigniewice - GKS Szydłów 3-3 
 GKS Szydłów - LZS Koniemłoty 2-1  
  (dla GKS: Słomka 2) 
 Novico Świniary - GKS Szydłów 1-2 
  (dla GKS: Słomka, Cecot) 
 Samson Samsonów - GKS Szydłów 2-2  
  (Kaczmarski, Słomka) 
 Pogoń Staszów - GKS Szydłów (junior st.) 1-2 
  (M. Cecot i K. Batóg) 
 

   Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe coraz więcej juniorów do-
brze  gra w seniorach a takŜe kilku trampkarzy zaczyna 
się dobrze komponować w juniorach – oby tak dalej. Nie-
stety w przerwie zimowej straciliśmy napastnika Tomasza 
Strzałkę (transfer do „Moravii” Morawica) ale jak stare 
porzekadło mówi ”Nie ma ludzi niezastąpionych”. 
   Sprowadzono wreszcie kontenery socjalne z których  
powstaną szatnie dla zawodników, sędziów i gości wraz 
z infrastrukturą sanitarną. Planowany takŜe jest remont 
murawy boiska. 
   Trwają prace nad emisją szalików klubowych. Chętnych 
prosimy o kontakt podczas meczy ligowych na naszym 
boisku. Trwają rozmowy dotyczące zwiększenia ilości 
siedzisk na boisku a takŜe krytej trybuny. Zarząd sądzi, 
Ŝe jeŜeli będzie wola mieszkańców oraz Wójta to w/w 
zadania zostaną zrealizowane w tym półroczu. 
   Na zakończenie chciałbym apelować do kibiców nasze-
go klubu o miły i kulturalny doping. Prosiłbym, aby takie 
sytuacje jak podczas poprzedniej rundy się nie zdarzały. 
Klub jest dla Was a Wy dla Klubu. Milej jest grać naszym 
zawodnikom, kiedy nie są wyzywani przez własnych kibi-

ców – budziło to ogromne zdziwienie i zaŜenowanie ekip 
gości. Nie zawsze wychodzi tak jak się tego chce i to jest 
właśnie urok piłki noŜnej. Zawodnicy grają przede wszyst-
kim dla Was, takŜe bądźcie zawsze razem z nami. 
   Ruszają takŜe prace nad stroną internetową. Sądzimy, 
Ŝe niebawem będzie uruchomiona na stronie 
www.szydlow.pl w odnośniku sport. Będą aktualne termi-
narze, wyniki, aktualności etc. Zapraszamy. 
 

Rafał Gałązka 

XXVI ULICZNE BIEGI SYLWESTROWEXXVI ULICZNE BIEGI SYLWESTROWE  

Bieg główny na dystansie 7.800 m. Na prowadzeniu Jurij Giczun. 

Z śYCIA GKSZ śYCIA GKS  

23  lutego 2006 r. podczas tegorocznych ferii zimowych 
odbył się w Kotuszowie TURNIEJ TENISA STOŁO-

WEGO dla ministrantów. Jego organizatorem, jak co roku był 
tamtejszy proboszcz, ks. kan. Jerzy Sobczyk. Główną nagrodą 
był puchar przechodni Parafii. A oto lista tegorocznych zwy-
cięzców: 
I miejsce Marcin Rogala (Chańcza), II – Mateusz Kaczmarczyk 
(Kotuszów), III – Rafał Lesiak (Chańcza), IV – Paweł Pokusa 
(Kotuszów). WyróŜnienia otrzymali: Michał Milewicz, Mate-
usz Grudzień, Michał Klamczyński, Krystian Gozdek, Tomasz 
Pokusa, Janusz Gałązka, Jakub Suchojad, Artur Walas. 
   Zawody cieszyły się duŜym zainteresowaniem, nie tylko 
wśród ministrantów. To dlatego tydzień później, tj. 2 marca 
tamtejszy proboszcz zorganizował kolejny TURNIEJ TENISA 
STOŁOWEGO. Tym razem były to otwarte zawody, dla całej 
młodzieŜy parafialnej ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów. 
A oto wyniki: I miejsce Mirosław Zapart (Jabłonica), II – Da-
mian Zapart (Jabłonica), III – Robert Śledź (Kotuszów), IV – 
Hubert Jastrząb (Jabłonica). Wśród dziewcząt zwycięŜyła Rok-
sana Gozdek (Kotuszów). 
   DuŜa liczba uczestników w zawodach świadczy o tym, Ŝe 
młodzieŜy brakuje tego typu rozrywek. I tylko niektórzy potra-
fią wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom.  
 

Anna Grzybowska 

TURNIEJE TENISATURNIEJE TENISA  
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KRONIKA POLICYJNKRONIKA POLICYJNKRONIKA POLICYJNKRONIKA POLICYJNAAAA 

Posterunek Policji w Szydłowie informuje mieszkańców, 
Ŝe z nadejściem wiosny ujawniono przypadki wypalania 
suchych traw na polach, łąkach i w okolicach zabudowań. 
Proceder ten jest naganny – stwarza zagroŜenie poŜaro-
we a ponadto uboŜy glebę z Ŝycia zwierzęcego i roślinne-
go. Osoby wypalające trawę i inne pozostałości roślinne 
naraŜają się na odpowiedzialność z art. 82 KW za co gro-
zi grzywna do 5.000 zł. 
 

   W I kwartale b.r. na terenie Gminy Szydłów (i nie tylko) 
pojawiły się osoby oferujące „za darmo”, jakoby wygrany 
na loterii sprzęt AGD, RTV i inny. Kilka osób dało wpro-
wadzić się w błąd i podpisały jakieś dokumenty. Po kilku 
tygodniach osoby te otrzymały przekazy pienięŜne wraz 
z umowami za zakupy na raty. Obecnie PP Szydłów pro-
wadzi dochodzenia o oszustwo w tych sprawach. 
 

   Z nadejściem wiosny moŜna się spodziewać handlarzy 
oferujących dywany, koce, narzuty, pościel i inne rzeczy 
po okazyjnych cenach. Osoby te, przewaŜnie narodowo-
ści romskiej „przy okazji” okradają mieszkańców, o czym 
przekonał się w styczniu mieszkaniec Mokrego, który 
stracił w ten sposób całą rentę (670 zł). Apelujemy o za-
mykanie domów, zwracanie uwagi na osoby obce, nie 
wpuszczanie do mieszkań na posesje handlujących osób. 
 

   W I kwartale 2006 r. odnotowano kilka przypadków na-
ruszenia prawa: 
 

   - W dniu 27.01 mieszkaniec Szydłowa groził mieszkan-
ce sąsiedniej ulicy pozbawieniem Ŝycia uŜywając przy 
tym słów powszechnie uwaŜanych za obraźliwe. 

   - W dniu 18.02 o godz. 23.00 w Potoku zatrzymano do 
kontroli drogowej samochód Polonez. Okazało się, Ŝe 
kierowca jechał „na dwóch gazach” – wynik: 1,8 promila 
alkoholu. 
 

   - W dniu 25.02 o północy w Szydłowie zatrzymano do 
kontroli drogowej pojazd, którego kierowca miał 1,6 pro-
mila alkoholu w wydychanym powietrzu. 
 

   W marcu, wraz z nadejściem wiosny nadeszła pora na 
jazdę rowerami, która to jazda jest przyjemna i zdrowa 
pod warunkiem, Ŝe jeździmy „na trzeźwo”. W Potoku za-
trzymano rowerzystę, który miał 0,73 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu, zaś w Grabkach DuŜych cykli-
sta kierował jednośladem mając 2,6 promila alkoholu. 
 

   W związku z wiosennymi pracami polowymi na drogach 
pojawiły się traktory. Niestety nie wszyscy kierowcy tych 
pojazdów stosują się do zasady „piłeś alkohol – nie siadaj 
za kierownicą”. W Grabkach DuŜych zatrzymano trakto-
rzystę, którego pojazd poruszał się zygzakiem po drodze. 
Kierowca miał 1,3 promila alkoholu i tłumaczył, Ŝe jedzie 
orać pole. Po orce w takim stanie, policjanci z pewnością 
będą interweniować o zaoraną miedzę, co zdarza się na-
der często na terenie Gminy Szydłów. 
 

   W tych samych Grabkach DuŜych, 22.03 b.r. zatrzyma-
no traktorzystę mającego 2,54 promila alkoholu. Kierowca 
twierdził, Ŝe jedzie do domu. Okazało się jednak, Ŝe kie-
rowca mieszka w przeciwnym kierunku niŜ jechał, a na 
dodatek nie posiada w ogóle prawa jazdy. Na poczet 
przyszłej kary zatrzymano mu ciągnik rolniczy. 
 

Kom. Robert Prostak 

POLICJA 

01.12.2005 - Zygmunt Mazur  
Szydłów jest to miasteczko w którym spędziłem młode 
lata. Ponad trzydzieści lat mieszkam w Stanach Zjedno-
czonych. Dwa lata temu przypadkowo trafiłem na stronę 
internetową Szydłowa i często z zainteresowaniem ją 
przeglądam. Redakcji strony internetowej Ŝyczę jeszcze 
większych sukcesów i proszę o więcej zdjęć. Pozdrawiam 
teściów, kuzynów i tych którzy mnie jeszcze pamiętają. 
 

20.09.2005 - Krzys(Neo)  
Przyznacie chyba, Ŝe nie ma zbyt duŜo atrakcji w Szydło-
wie, nawet restauracji. 
 

05.09.2005 - Janina, Wieslaw i Natalia  
Pozdrowienia dla mieszkańców Szydłowa i Brzezin. Od-
wiedzając Wasze tereny w lipcu 2005, stwierdziliśmy, iŜ 
jest coś magicznego u Was. Mamy nadzieje zobaczyć 
Was znowu w sierpniu 2006 na Święcie Śliwki. Tylko pro-

simy o udział większej ilości okolicznego folkloru i piosen-
ki, muzyki polskiej.  
 

19.07.2005 - ANNAK/ŁÓDŹ 
W Szydłowie spędziłam całe dzieciństwo. Teraz cyka mi 
30-tka i zamierzam pokazać Szydłów mojemu synowi. 
Ludzie są tam róŜni ale tak jest wszędzie (no nie miesz-
czuchy?). Nie było mnie tam juŜ ładnych parę lat, ale 
z tego, co widzę zmieniło się bardzo duŜo i to na „plus”. 
 

14.06.2005 - Darek z Lublina  
Spędzałem kiedyś w Szydłowie duŜo czasu, głównie 
w okresie wakacji. Pamiętam wszystkie te naroŜne małe 
sklepiki, gdzie kupowałem okrągły wielki chleb i inne pro-
dukty z babcinej listy, pamiętam starą remizę i zabawy 
taneczne, pamiętam kino objazdowe w świetlicy a nawet 
w synagodze, pamiętam urokliwy cmentarz, gdzie szu-
miały liście na setkach drzew, pamiętam plac zamkowy 
bez tego nowego gimnazjum z plastikowymi oknami i pła-
skim dachem (zgroza) itd. itd. Mam tamten obraz i klimat 
cały czas przed oczami. Szkoda, Ŝe czas tak sunie do 
przodu i tamto juŜ nie wróci... Pozdrawiam wszystkich 
mieszkańców Szydłowa.  

W INTERNECIE o NAS PISZĄ...W INTERNECIE o NAS PISZĄ...  
Od Redakcji: Wpisy pochodzą z Księgi Gości na internetowej 
stronie Gminy Szydłów www.szydlow.pl 
Dokonano skrótów i poprawiono stylistykę. 
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11 listopada 2005 r. - przemarsz uczestników uroczystoœci
rocznicowych z koœcio³a œw. W³adys³awa do gimnazjum.
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W dn.  27 XI - 4 XII 2005 r. nauczycielki z SP w Szyd³owie:
goœci³y w szko³ach w Londynie w ramach programu
SOCRATES COMENIUS. Czytaj na str. 10.

Jase³ka w wykonaniu uczniów Szko³y Podstawowej w Szyd³owie zachwyci³y publicznoœæ podczas spotkania op³atkowego 21 XII 2005 r.

21 stycznia 2006 r. Suchedniów - XII Marsz Szlakiem
Powstañców 1863 r. W czasie sk³adania wieñców pod Krzy¿em
Powstañczym szyd³owscy strzelcy pe³nili honorow¹ wartê.
Czytaj na str. 14.

Wójt Jan Klamczyñski dziêkuje aktorom teatru
“Hotel pod Anio³em” za wystêp w szyd³owskiej synagodze.
Warto by³o obejrzeæ sztukê, podczas której z ust artystów
nie pad³o ani jedno s³owo... Czytaj na str. 24.
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Lewocza to s³owackie miasteczko w kraju preszowskim w historycznym regionie Spisz. Liczy ponad 14 tys. mieszkañców. Lewocza
obfituje w zabytki. W ca³oœci jest zachowane jej stare miasto z g³ównym placem - Námestie Majstra Pavla. Na tym placu stoj¹
najcenniejsze zabytki miasta: renesansowy koœció³ œwiêtego Jakuba z XIV wieku z gotyckim o³tarzem Mistrza Paw³a z Lewoczy
z 1517, gotycki ratusz z XV wieku z renesansowymi arkadami, prêgierzem i klatk¹ hañby, kamienica Thurzonów oraz zbór
ewangelicki. Starówka obfituje w gotyckie, renesansowe i barokowe kamienice kupieckie. Zachowane s¹ spore fragmenty murów
obronnych z szeœcioma basztami i trzema bramami. Mieszkañcy Lewoczy potrafi¹ wykorzystaæ walory swojego miasta i pobliskich
okolic, prê¿nie rozwijaj¹c przemys³ turystyczny. Do miasta, pobliskiego S³owackiego Raju i Spiskiego Zamku zje¿d¿aj¹ t³umy goœci

z ca³ego œwiata.

LEVOÈA

Uwagê turystów przyci¹gaj¹ mury obronne wraz z zachowanymi bramami, a tak¿e piêkne kamienice z ozdobnymi fasadami.

RatuszPlac Mistrza Paw³a
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