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27 października 2008 r. w Szydłowie złożyli wizytę: Zbigniew 
Włodkowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej i Małgorzata Muzoł - Świętokrzyski Kurator Oświaty. 
W Szkole Podstawowej w Szydłowie odbyło się spotkanie z wójtem 
gminy Janem Klamczyńskim i dyrektor Krystyną Żmudą, podczas 
którego dyskutowano nad problemami gminnej oświaty.

15 października 2008 r. wójt gminy Jan Klamczyński znalazł się    
w gronie laureatów honorowej Świętokrzyskiej Nagrody Kultury. 
Jest to nagroda przyznawana corocznie za osiągnięcia w dziedzi-
nie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony 
dziedzictwa narodowego. Pierwsza z lewej Małgorzata Stachurska 
- prezes Chmielnickiego Stowarzyszenia Kulturalnego.
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27 czerwca 2008 r. w kościółku Wszystkich Świętych odbyła się uroczystość wręczenia nagród Gminy Szydłów: “Przyjaciel Szydłowa” i 
“Pasjonat Małej Ojczyzny” Od lewej: Stefan Sajkiewicz - prezes Ekoplon S.A. w Grabkach Dużych (nominacja w kat. "Przyjaciel 
Szydłowa"), Stanisław Józefowski (odebrał dyplom w imieniu nieobecnego na uroczystości Mariana Lesiaka - prezesa Szydłowskiego 
Towarzystwa Strzeleckiego, nominowanego w kat. "PMO"), Elżbieta Kupis - laureatka wraz z mężem Dariuszem nagrody "Przyjaciel 
Szydłowa", córka p. Mariana Sapały, p. Marian Sapała - laureat nagrody "PMO", Antoni Drozd - dyrektor Staszowskiego Ośrodka 
Kultury (nominowany w kat. "PSz"), p. Katarzyna Trątnowiecka, która odebrała dyplom w imieniu nominowanego do nagrody "PMO" 
Jana Molskiego - prezesa Emizet Sp. z o.o. w Szydłowie, prof. dr hab. Adam Massalski - senator RP, przewodniczący Kapituły Nagród 
Gminy Szydłów, Jan Klamczyński - wójt gminy i członek Kapituły.
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WIGILIJNA GWIAZDKA 

N 
ie ma chyba takiej osoby, której 
wspomnienie Świąt BoŜego Na-

rodzenia nie napawałoby ciepłem, 
otuchą i miłymi wspomnieniami. Ad-
went to czas szczególny, w którym 
większość ludzi ogarnia spokój, tęsk-
nota i wyczekiwanie, kiedy nadejdzie 
chwila BoŜego Narodzenia. Polska 
będąc w rodzinie państw chrześcijań-
skich przywiązała się do powszech-
nie znanych w Europie świątecznych 
obyczajów, takich jak ubieranie cho-
inki, śpiewanie kolęd które stały się 
naszą narodową tradycją. Szczegól-
ny dzień w oczekiwaniu na święta ma 
Wigilia. 
   Staropolskie tradycje decydują 
o unikalnym charakterze przeŜywa-
nia BoŜego Narodzenia, które szcze-
gólnie u nas kojarzą się z wieczerzą 
wigilijną. Tylko u nas, nigdzie na 
świecie ten wieczór poprzedzający 
Pasterkę nie urósł do tak wielkiej ran-
gi. Do tego wigilijnego wieczoru nasi 
przodkowie przygotowywali się juŜ na 
miesiąc wcześniej. Warto się tym 
tradycjom bliŜej przyjrzeć, począwszy 
od rozpoczynającego wieczerzę ła-
mania się opłatkiem, a na postnych 
potrawach wigilijnych i śpiewaniu 
kolęd kończąc. 
   JuŜ od rana pamiętano o tym, Ŝe 
dzień wigilijny jest szczególnym, 
w którym wszyscy powinni być dla 
siebie dobrzy, serdeczni i mili. Pa-
miętam, kiedy w tym dniu rodzice 
mówili dzieciom, Ŝe powinny być 
grzeczne i posłuszne. Mówiono na-
wet: jaki będziesz w Wigilię taki 
w całym nadchodzącym roku. Dzieci 
uwaŜały, aby w niczym nie uchybić 
i być posłusznymi, choć niecierpliwie 
czekały zbliŜającego się wieczoru, 
kiedy to „Gwiazdka miała zostawiać 
prezenty”. 
  Kiedy zaświeciła juŜ wreszcie pierw-
sza gwiazdka, zasiadano do wiecze-
rzy zawsze w odświętnym ubraniu. 
Pan domu, ojciec a wraz z nim cała 
rodzina klękali przed obrazem i od-
mawiali modlitwę (pacierz). Po skoń-
czonej modlitwie wszyscy dzielili się 
opłatkiem. Wszystkie spory w jednej 
chwili kruszyły się jak łamiący pod 
naciskiem palców biały opłatek, 
a serce napełniała wzajemna Ŝyczli-
wość, serdeczność i miłość, której 
wyrazem stawały się często płynące 
po policzkach łzy skruchy po odejściu 
na wieczny odpoczynek bliskich, 
a jednocześnie łzy radości z nadcho-
dzących świąt. 

   Wieczerza wigilijna. Po Ŝyczeniach 
zasiadano do nakrytego białym obru-
sem stołu, przy którym zgodnie z tra-
dycją, jedno miejsce i nakrycie pozo-
stawało zawsze wolne w oczekiwaniu 
na jakiegoś samotnego człowieka nie 
mającego w tym dniu rodzinnego, 
przychylnego i ciepłego schronienia. 
Na stole miało się znajdować dwana-
ście potraw, tzn. tyle, ilu było aposto-
łów. Oczywiście, nie zawsze było to 
moŜliwe, jednak sytuację ułatwiał 
fakt, iŜ za osobne potrawy uznawano 
teŜ dodatki. Jakie dania serwowano 
w czasie Wigilii? – podobne do dzi-
siejszych: barszcz z uszkami i far-
szem grzybowym, ryby w róŜnej po-
staci (w galarecie, smaŜone, gotowa-
ne) nie unikano teŜ karpia. Poza ry-
bami podawano wiele dań postnych, 
kraszonych olejem, jak kapusta 
z grochem, kapusta z grzybami, go-
łąbki z kaszą, kompot z suszu owo-
cowego, ciasto. W domach, gdzie 
rygorystycznie przestrzegano w tym 
dniu postu, ciasta nie podawano 
przed północą, gdyŜ było przyrządza-
ne na maśle i mleku. Dziś tego rygo-
ru chyba nikt nie przestrzega. Po 
spoŜyciu wieczerzy, gospodarz domu 
brał ze stołu wigilijnego kolędę 
(opłatek) i kawałki chleba, szedł do 
obory i w swoisty sposób podawał 
zwierzętom. Rytuał ten miał chronić 
zwierzęta przed chorobami w nad-
chodzącym Nowym Roku. Ludzie byli 
przeświadczeni, Ŝe w ten wigilijny 
wieczór, o północy zwierzęta mówią 
ludzkim głosem. 
   Dziś nie moŜna sobie wyobrazić 
Świąt BoŜego Narodzenia bez 
drzewka (choinki). Zwróćcie Państwo 
uwagę, Ŝe choinka, bez której trudno 
sobie wyobrazić święta przywędro-
wała do nas dopiero około 1830 roku 
z Niemiec. Początkowo zwyczaj ten 
zagościł w Poznańskiem, później 
w Warszawie, a następnie w szybkim 
tempie, zadomowił się na terenie ca-
łego kraju, będąc wielką atrakcją 
głównie dla dzieci. 
   Początkowo wystrój choinki był bar-
dzo skromny i ubogi. Zawieszano na 
niej wykonane przez siebie z papieru 
kolorowego i bibuły róŜne stroiki – 
koszyczki, łańcuchy, aniołki, gwiazdy 
i inne. Oprócz zabawek wykonanych 
z papieru dekorowano drzewko rów-
nieŜ kolorowymi jabłkami, ciastkami, 
zwykłymi cukierkami zawijanymi 
w kolorowe papierki. Oświetlenie 
choinki stanowiły woskowe świeczki, 

które groziły zapaleniem się drzewka. 
Mimo skromnego wystroju choinka 
stanowiła wielkie przeŜycie i radość 
dla dzieci, na którą oczekiwały cały 
rok. 
   W obecnych czasach choinka prze-
Ŝywa renesans. WyŜej wymienionych 
ozdób juŜ na niej nie spotykamy. 
Dziś ubieramy drzewko w róŜne 
atrakcyjne korale, bombki, lampy, 
elektroniczne światła, łańcuchy z ko-
lorowych tworzyw i inne. Świadczy to 
o tym, Ŝe pewne rzeczy wykonane są 
przez przemysł, a takŜe społeczeń-
stwo jest bardziej zasobne i moŜe 
sobie pozwolić na zakup lepszych 
ozdób. 
   Po Wigilii, przy choince nie zapo-
mniano o śpiewaniu kolęd – pamię-
tam jak rozpoczynaliśmy śpiew od 
kolędy – „Wśród nocnej ciszy...”, 
„Bóg się rodzi...” i innych. Dziś kolędy 
wysłuchujemy z nagranych płyt. Po 
śpiewaniu kolęd i róŜnych rodzinnych 
wspomnieniach udawaliśmy się 
o północy na Mszę Świętą – Paster-
kę. Dopiero wówczas kończył się 
okres postu i adwentowego oczeki-
wania. 
   Pamiętam, Ŝe tłumnie śpieszono 
w największy nawet mróz, aby w ko-
ściele oddać cześć Bogu, który przy-
szedł na świat. 
   Na polskiej ziemi zachowały się 
bogate tradycje obrzędowe, zwyczaje 
i obyczaje związane ze Świętami Bo-
Ŝego Narodzenia. Jedną z takich tra-
dycji jest chodzenie kolędników po 
domach, ale o tym napiszemy, jak 
będziemy Ŝyć, na przyszły rok. 
 
   Korzystając z okazji nadchodzą-
cych Świąt BoŜego Narodzenia oraz 
Nowego Roku składam Państwu naj-
lepsze Ŝyczenia – zdrowia, szczę-
ścia, pomyślności. 
 

Stanisław Wujcikowski 
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OTWARCIE CENTRUM  
KSZTAŁCENIA 
 

   1 kwietnia 2008 r. w Gminnym 
Centrum Kultury zostało oficjalnie 
otworzone Centrum Kształcenia, któ-
re powstało w ramach projektu 
„Wioska internetowa - kształcenie na 
odległość na terenach wiejskich”. 
Projekt był współfinansowany ze 
środków UE w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz ze środ-
ków budŜetu Państwa. Centrum 
Kształcenia powstało dzięki współ-
pracy Urzędu Gminy Szydłów i Gmin-
nego Centrum Kultury z Fundacją 
Regionalnej Agencji Promocji Zatrud-
nienia oraz Przedsiębiorstwem Tele-
komunikacyjnym OPTOLAND S.A. 
WyposaŜone jest w 10 stanowisk 
komputerowych z dostępem do Inter-
netu szerokopasmowego. 

 
OBCHODY 3-MAJOWE 
 

   W dniu 3 maja 2008 r. obchodzili-
śmy 217 Rocznicę Uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. Gminne uroczystości 
odbyły się w Szydłowie. 
  Obchody rozpoczęto od tradycyjne-
go przemarszu uczestników uroczy-
stości z placu zamkowego do kościo-
ła św. Władysława. W szydłowskiej 
świątyni mszę św. w intencji Ojczy-
zny odprawili ks. Ryszard Piwowar-
czyk i ks. Krzysztof Przanowski. 
  Po mszy św. przemaszerowano pod 
pomnik ofiar II wojny św., gdzie wła-
dze gminy, kombatanci, delegacje ze 
szkół, zakładów pracy złoŜyły wią-
zanki kwiatów. 
  Dalsza część uroczystości odbyła 
się w Gminnym Centrum Kultury w 
Szydłowie. Zgromadzonych powitała 
dyrektor GCK Aleksandra Stachniak, 
następnie z okolicznościowym refera-

tem wystąpił wójt gminy Szydłów Jan 
Klamczyński. Po oficjalnych wystą-
pieniach publiczność obejrzała cieka-
wy program artystyczny w wykonaniu 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w 
Solcu zatytułowany „Raduj się Matko 
Polsko...” oraz program muzyczno-
słowny w wykonaniu dzieci uczęsz-
czających do sekcji muzycznej GCK. 
 
KONKURS POLSKIE 
CARCASSONNE 
 

 17 maja 2008 r. w Publicznym Gim-
nazjum im. W.S. Reymonta w Szy-
dłowie odbyła się ósma edycja Kon-
kursu "Szydłów - polskie Carcasson-
ne". 
  Konkurs jest organizowany w szy-
dłowskim gimnazjum od 2001 r., co 
roku patronem i zarazem jednym ze 
sponsorów jest Wójt Gminy Szydłów, 
natomiast w komitecie organizacyj-
nym w tym roku pracowały następu-
jące osoby: Iwona Baran - kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szy-
dłowie, Dorota Kowalczewska-Spetel 
- dyrektor gimnazjum oraz nauczycie-
le gimnazjum: Anna i Roman Baron 
oraz Urszula i Michał Skotniccy. 
W konkursie udział wzięły reprezen-
tacje dziesięciu szkół, z których 
pierwsze trzy miejsca zajęły druŜyny: 
Gimnazjum im. W.S. Reymonta w 
Szydłowie - I miejsce, Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Nizinach - II 
miejsce, Szkoła Podstawowa im. J. 
Kaczorowskiego w Szydłowie - III 
miejsce. 

RZEŹBILI PO RAZ DRUGI 
 

   W dniach 10-23 sierpnia 2008 r. 
odbył się po raz drugi Międzynarodo-
wy Plener Rzeźbiarski. Wzięli w nim 
udział: Jan Czupryniak, Piotr Janka, 
Bartosz Kędzierski, Zygmunt Kę-
dzierski, Stanisław Panfil, Eugeniusz 
Saczko (Białoruś), Waldemar Stype-
rek, Edmund Szpanowski i Kazimierz 
Świerczewski. Plener zorganizowało 

Gminne Centrum Kultury z Urzędem 
Gminy w Szydłowie. Patronat nad 
przedsięwzięciem objął Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego 
Adam Jakubas i Wojewoda Święto-
krzyski BoŜentyna Pałka-Koruba. 
Pokłosiem pleneru, poza monumen-
talnymi rzeźbami jest takŜe ładny 
katalog poplenerowy, dokumentujący 
dokonania artystów.  
 
PROMOCJA LOT W BLUE CITY 
 

   W dniach 27-28 września 2008 r. 
w warszawskim centrum handlowym 
Blue City, miała miejsce promocja 
województwa świętokrzyskiego. Pro-
mocja Gminy Szydłów odbywała się 
na stoisku Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej "Czym chata bogata", której 
nasza gmina jest członkiem. Warsza-
wiacy mieli okazję zapoznać się 
z bogatą ofertą turystyczną ziemi 
staszowskiej, degustowali równieŜ 
potrawy przygotowane przez panie 
z gospodarstw agroturystycznych. 
Promocję województwa w stolicy, 
uświetniły występy Bractwa Rycer-
skiego i Zespołu Tańca Dawnego 

W SKRÓCIEW SKRÓCIE  
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Zamku Szydłów działającego przy 
Gminnym Centrum Kultury. 
 
KAP-65 W SZYDŁOWIE 
 

   28 września w GCK miało miejsce 
otwarcie wystawy poplenerowej ma-
larstwa Grupy Klubu Artystów Plasty-
ków "KAP-65". W plenerze wzięło 
udział 8 artystów. 
 
NAGRODA DLA WÓJTA 
 

   Wójt Gminy Szydłów Jan Klam-
czyński otrzymał honorową Święto-
krzyską Nagrodę Kultury 2008. Wrę-
czenie nagród dla zasłuŜonych na 
polu kultury świętokrzyskiej odbyło 
się 15 października 2008 r. w Pałacu 
Biskupów Krakowskich w Kielcach, 
podczas uroczystej inauguracji Roku 
Kulturalnego i Sezonu Artystycznego 
2008/2009. 
   Za osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony dziedzictwa narodowego 
25 osób i zespołów zostało uhonoro-
wanych Świętokrzyską Nagrodą Kul-
tury. Nagrody wręczali przewodniczą-
cy sejmiku województwa Tadeusz 
Kowalczyk i marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas. 

   Przyznano 3 nagrody indywidualne 
I stopnia, 12 nagród indywidualnych 
II stopnia, 2 wyróŜnienia indywidual-
ne oraz 4 wyróŜnienia zespołowe. 
Przyznane zostały takŜe 4 nagrody 
honorowe. Otrzymali je Radio Kielce 

S.A., Wójt Gminy Szydłów Jan Klam-
czyński, Kieleckie Towarzystwo Na-
ukowe i Andrzej Dąbrowski - Dyrek-
tor Wojewódzkiej Biblioteki Publicz-
nej w Kielcach. 
 
NOWA CZĘŚĆ DPS W RUDKACH 
ODDANA DO UśYTKU 
 

   Dnia 16 października 2008 r. miała 
miejsce uroczystość poświęcenia 
kaplicy i nowych pomieszczeń w Do-
mu Pomocy Społecznej Caritas w 
Rudkach. 
  Mszy św. przewodniczył ordyna-
riusz diecezji kieleckiej ks. bp Kazi-
mierz Ryczan. W homilii podkreślił on 
wielkie znaczenie funkcjonowania 
takich placówek, które stają się do-
mem dla chorych, starszych i niepeł-
nosprawnych. Dyrektor Caritas Kie-
leckiej ks. Stanisław Słowik wyraził 
wdzięczność przybyłym gościom -   

Zadowolenie z warunków stworzo-
nych w tej placówce wyraziła p. Re-
nata Murawska - dyrektor Departa-
mentu Polityki Społecznej Święto-
krzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
gratulacje i Ŝyczliwe słowa na ręce 
dyrektora Caritas Kieleckiej złoŜyli 
teŜ wójt Gminy Szydłów, proboszcz 
parafii Potok i przedstawiciele powia-
tu staszowskiego. 
  Dom Pomocy Społecznej w Rud-
kach powstał w 2002 r. na bazie li-
kwidowanej szkoły podstawowej.  
Obecnie placówka dysponuje 42 
miejscami dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Budynek wyposaŜony 
jest w dwuosobowe pokoje z węzłami 
sanitarnymi, pomieszczeniami do 
zajęć terapeutycznych i rehabilitacyj-
nych, windę, świetlicę oraz kaplicę. 
 
PLENERY U CZAPLI 
 

   17 października 2008 roku w Gmin-
nym Centrum Kultury w Szydłowie 
odbył się wernisaŜ malarstwa 

„Plenery u Czapli”, który zorganizo-
wała „Fundacja Czapla Art” z War-
szawy. Na wystawie, którą moŜna 
było oglądać do połowy listopada 
prezentowanych było blisko 50 prac 
malarskich. Później wystawę przenie-
siono do Staszowa - do budynku ra-
tusza. 
 
WICEMINISTER W SZYDŁOWIE 
 

   27 października 2008 r. w Szydło-
wie złoŜyli wizytę: Zbigniew Włod-
kowski - Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Edukacji Narodowej i Mał-
gorzata Muzoł - Świętokrzyski Kura-
tor Oświaty. 
Głównym punktem pobytu było spo-
tkanie w Szkole Podstawowej w Szy-
dłowie z wójtem Janem Klamczyń-
skim i dyrektor Krystyną śmudą, 
gdzie dyskutowano nad aktualnymi 
problemami gminnej oświaty. Goście 
zwiedzili takŜe kilka zabytków Szy-
dłowa: kościół Wszystkich Świętych, 
św. Władysława oraz szydłowską 
synagogę i zamek. 
 
ZBIERALI NA ZABYTEK 
 

   W Dniu Wszystkich Świętych, na 
szydłowskim cmentarzu odbyła się 
kwesta na ratowanie cennego, szy-
dłowskiego zabytku. Pieniądze zbie-
rało 15 osób - członków Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej i 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Szy-
dłowie. 
  Uzbierana kwota w wysokości 
1.950,34 zł zostanie przeznaczona 
na dalsze zabezpieczanie ruin ko-
ścioła św. Ducha znajdującego się na 
terenie szydłowskiej nekropolii. 
 

 Piotr Walczak 
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NAGRODY GMINY SZYDŁÓW 

27 
 czerwca 2008 r. w urokliwych wnętrzach ko-
ściółka Wszystkich Świętych w Szydłowie miała 

miejsce niezwykle miła uroczystość przyznania gminnych 
tytułów honorowych. Po raz pierwszy w historii wręczone 
zostały statuetki „Przyjaciel Szydłowa” i Pasjonat Małej 
Ojczyzny”. 
   Na pomysł nadania tytułów wpadł wójt Jan Klamczyń-
ski, który przekonał do niego Radę Gminy. Rada podjęła 
w tej materii stosowną uchwałę w dniu 25 marca 2008 r. 
Ustanowiono w niej dwa tytuły honorowe i nagrodę w po-
staci stylizowanej postaci króla Władysława Łokietka. 
Tryb przyznawania tytułów honorowych określono w re-
gulaminie. Warto przytoczyć na łamach naszej gazety 
całą treść owego regulaminu – choćby po to, aby wie-
dzieć jak wygląda procedura zgłaszania kandydatów do 
tytułów. 
   Pierwsza edycja była wyjątkowa z dwóch względów – 
ze względu na to, Ŝe odbyła się po raz pierwszy i ze 
względu na czerwcowy termin. Rozstrzygnięcie kolejnych 
edycji ma następować corocznie do 10 marca roku kalen-
darzowego. 
   W 2008 roku do nagrody „Przyjaciel Szydłowa” nomino-
wano następujące osoby: 
- Antoni Drozd – dyrektor Staszowskiego Ośrodka Kultury; 
- ElŜbieta i Dariusz Kupis – właściciele firmy Polonica Sp. 
z o.o. w Kielcach; 
- Stefan Sajkiewicz – prezes firmy EKOPLON S.A. 
w Grabkach DuŜych; 
   W kategorii „Pasjonat Małej Ojczyzny” nominowano: 
- Marian Lesiak – prezes Szydłowskiego Towarzystwa 
Strzeleckiego; 
- Jan Molski – prezes firmy EMIZET Sp. z o.o. w Szydłowie; 
- Marian Sapała – kombatant z Szydłowa; 
- Krystyna śmuda – dyrektor Szkoły Podstawowej w Szy-
dłowie; 
   Kapituła Nagród miała nie lada orzech do zgryzienia 
przyznając główne nagrody. W jej skład weszli: Senator 
RP prof. dr hab. Adam Massalski, Wójt Gminy Szydłów 
Jan Klamczyński i Przewodniczący Rady Gminy Roman 
Baron. Posiedzenie Kapituły odbyło się kilka dni przed 
oficjalną uroczystością rozdania nagród. 
   W przerwach pomiędzy laudacjami poszczególnych 
nominowanych, wokalne umiejętności prezentowały ar-
tystki ze Staszowskiego Ośrodka Kultury. 
   W końcu poznano wyniki I plebiscytu. Laureatami na-
grody „Przyjaciel Szydłowa” zostali Państwo ElŜbieta 
i Dariusz Kupis – właściciele spółki Polonica w Kiel-
cach. Kandydaturę zgłosiło Gminne Centrum Kultury w 
Szydłowie w podziękowaniu za wspieranie działań zwią-
zanych z promocją, kulturą i sztuką Gminy Szydłów, 
wspieranie plenerów malarskich, turnieju rycerskiego, 
ulicznych biegów sylwestrowych, a takŜe pleneru rzeź-
biarskiego oraz za wspieranie przedsięwzięć realizowa-
nych przez GCK w Szydłowie. 
   Laureatem nagrody „Pasjonat Małej Ojczyzny” został 
pan Marian Sapała – kombatant z Szydłowa. Kandyda-

tura zgłoszona została przez Szydłowskie Towarzystwo 
Strzeleckie, które w uzasadnieniu nominacji napisało, iŜ 
pan Marian Sapała brał czynny udział w wojnie obronnej 
1939 roku, podczas której został ranny, był członkiem 
podziemnej organizacji Związek Walki Zbrojnej od 1941 r. 
i członkiem Armii Krajowej. W latach 60-tych XX wieku 
był radnym Powiatowej Rady Narodowej w Chmielniku 
i Staszowie. Ponadto STS zaznaczyło, iŜ pan Sapała jest 
prawdziwym patriotą polskim i lokalnym, o czym świadczy 
jego Ŝyciorys, aktywność w pracy społecznej na rzecz 
lokalnego środowiska oraz nienaganna postawa moralna. 
 
Od 1 stycznia do 28 lutego 2009 r. przyjmowane są zgło-
szenia do kolejnej edycji nagród. Rozstrzygnięcie nastąpi 
w marcu 2009 r. Szczegóły w regulaminie obok. 
 

Piotr Walczak 

Marcin Baron 

PASJONACI I PRZYJACIELEPASJONACI I PRZYJACIELE  

Kapituła Nagród Gminy Szydłów w osobach: wójta Jana Klam-
czyńskiego, senatora prof. dr hab. Adama Massalskiego i prze-
wodniczącego Rady Gminy Romana Barona. 

Pani ElŜbieta Kupis prezentuje statuetkę którą otrzymała wraz 
z męŜem Dariuszem za wspieranie działań związanych z promo-
cją, kulturą i sztuką na terenie Gminy Szydłów. 
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NAGRODY GMINY SZYDŁÓW 

1. Z dniem 1 kwietnia 2008 r. ustano-
wione zostają tytuły honorowe Gminy 
Szydłów: „Przyjaciel Szydłowa” 
i „Pasjonat Małej Ojczyzny”. 
Tytułem honorowym „Przyjaciel Szy-
dłowa” wyróŜnia się osobę nieza-
mieszkującą na terenie Gminy Szy-
dłów i biorącą udział w: 
- promocji gminy Szydłów w mediach 
ogólnopolskich, 
- organizowaniu lub sponsorowaniu 
na trenie gminy imprez, wydarzeń 
kulturalnych i sportowych, 
- wspieraniu rozwoju gminy Szydłów 
poprzez aktywność w instytucjach 
publicznych, 
- udział w imprezach kulturalnych 
i sportowych na zasadach uczestnic-
twa i gościa. 
Tytułem honorowym „Pasjonat Małej 
Ojczyzny” wyróŜnia się osobę za-
mieszkującą na terenie gminy Szy-
dłów albo związaną obecnie lub 
w przeszłości z gminą i wyróŜniającą 
się pozytywnie sposobem Ŝycia, 
aktywnością w pracy społecznej na 
rzecz środowiska i mieszkańców 
gminy, o nieskazitelnej postawie mo-
ralnej. 
2. Nagrodę przyznaje Kapituła Na-
gród Gminy Szydłów „Przyjaciel Szy-
dłowa” i „Pasjonat Małej Ojczyzny”, 
w skład której, w pierwszej edycji 
konkursu, wchodzą: 
- Przewodniczący Kapituły - osoba 
wskazana przez Wójta Gminy cieszą-
ca się nieskazitelną opinią i autoryte-
tem. Przewodniczący Kapituły nie 
musi być mieszkańcem Gminy Szy-
dłów. Wskazanie przewodniczącego 
kapituły wymaga formy pisemnej. 
- Wójt Gminy Szydłów, 
- Przewodniczący Rady Gminy Szy-
dłów, 
- osoba wskazana przez Wójta Gmi-
ny, jako protokolant bez prawa głosu. 
3. Siedzibą Kapituły Nagród Gminy 
Szydłów: „Przyjaciel Szydłowa” 
i „Pasjonat Małej Ojczyzny” jest 
Urząd Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 
2, 28-225 Szydłów. 
4. WyróŜnienie osób odbywa się 
dwuetapowo: 
- etap pierwszy - nominacje: 3 osoby 

nominowane otrzymują dyplomy ho-
norowe, 
- etap drugi - jedna osoba otrzymuje 
tytuł i statuetkę „Przyjaciel Szydłowa” 
i jedna osoba otrzymuje tytuł i statu-
etkę „Pasjonata Małej Ojczyzny”. 
5. Wnioskodawcami o nadanie tytułu 
mogą być: 
- Wójt Gminy Szydłów, 
- instytucje, organizacje społeczne, 
gospodarcze oraz stowarzyszenia 
działające na terenie Gminy Szydłów, 
- Konwent Sołtysów Gminy Szydłów, 
- kościoły i inne związki wyznaniowe 
działające na terenie Gminy Szydłów, 
- mieszkańcy Gminy Szydłów w licz-
bie nie mniejszej niŜ 20 osób, 
- Rady pedagogiczne i Rady rodzi-
ców szkół funkcjonujących na terenie 
gminy, 
6. Wnioski o nadanie tytułu 
„Przyjaciela Szydłowa” i „Pasjo-
nata Małej Ojczyzny” za rok po-
przedni są składane w formie pi-
semnej, na adres: Kapituła Nagród 
Gminy Szydłów: „Przyjaciel Szydło-
wa” i „Pasjonat Małej Ojczyzny”, 
Urząd Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 
2, 28-225 Szydłów w terminie od 1 
stycznia do 28 lutego kaŜdego ro-
ku, począwszy od 2009 r. 
7. KaŜdy wniosek winien zawierać 
imię i nazwisko oraz adres tylko jed-
nego kandydata do nagrody. 
KaŜda instytucja lub grupa osób wy-
mienione w pkt. 5 niniejszego regula-
minu mogą zgłosić wyłącznie po jed-
nym kandydacie do tytułów 
„Przyjaciel Szydłowa” i „Pasjonat Ma-
łej Ojczyzny”. 
8. Rozstrzygnięcie plebiscytu od-
bywa się na posiedzeniu Kapituły 
– w terminie do 10 marca kaŜdego 
kolejnego roku, następującego po 
zakończeniu przyjmowania zgłoszeń,  
9. Osoby nominowane wybierane są 
przez Kapitułę spośród osób zgłoszo-
nych do nagrody przez wnioskodaw-
ców wymienionych w pkt. 5 niniejsze-
go Regulaminu. 
10. Decyzje Kapituły zapadają zwy-
kłą większością głosów. W przypad-
ku braku rozstrzygnięcia w głosowa-
niu - głos decydujący ma Przewodni-

czący Kapituły. 
11. Decyzja Kapituły jest niepodwa-
Ŝalna i nieodwołalna. 
12. W kaŜdej następnej edycji ple-
biscytu Kapituła Nagród Gminy 
Szydłów: „Przyjaciel Szydłowa” i 
„Pasjonat Małej Ojczyzny” jest po-
większana o kolejnych laureatów 
nagrody głównej z lat poprzed-
nich. 
13. Osoby, którym przyznano tytuły 
„Przyjaciela Szydłowa” i „Pasjonata 
Małej Ojczyzny” otrzymują statuetki. 
14. Koszty związane z przeprowa-
dzeniem plebiscytu oraz nadaniem 
tytułów „Przyjaciela Szydłowa” i 
„Pasjonata Małej Ojczyzny” i wręcze-
niem statuetek pokrywane są z bu-
dŜetu Gminy Szydłów. 
15. Uhonorowanie tytułami 
„Przyjaciel Szydłowa” i „Pasjonat 
Małej Ojczyzny” i wręczenie statu-
etek odbywać się będzie podczas 
uroczystego koncertu w pierw-
szym kwartale kaŜdego roku. 

Statuetkę „Pasjonata Małej Ojczyzny” 
i „Przyjaciela Szydłowa” zaprojektował 

kielecki artysta Sławomir Micek. 

Nagrody Gminy Szydłów – Tytuły Honorowe:  
„Przyjaciel Szydłowa” i „Pasjonat Małej Ojczyzny” 

Regulamin (bez zapisów dot. 2008 roku) 
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LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA / PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

W  
ubiegłym roku Gmina Szy-
dłów stała się członkiem Lo-

kalnej Grupy Działania „Białe Ługi”. 
LGD powstało w celu pozyskania 
środków finansowych UE w ramach 
programu LEADER+ i początkowo 
działało na obszarze gmin Daleszyce 
i Raków. Do tych dwóch, dołączyły 
jeszcze Chmielnik, Pierzchnica, 
Gnojno, Szydłów, Staszów i Bogoria. 
W ten sposób powstał dość duŜy na 
tle województwa organizm skupiający 
nie tylko samorządy ale takŜe organi-
zacje pozarządowe, osoby fizyczne, 
przedsiębiorców. Takie jest zresztą 
załoŜenie i wymóg – LGD musi sku-
piać 3 sektory: publiczny, pozarządo-
wy i biznesowy. 
 W ramach grupy działania funkcjo-
nują trzy podstawowe ciała: Zarząd, 
Rada Programowa, Komisja Rewizyj-
na. O ile kompetencje zarządu i ko-
misji rewizyjnej są powszechnie zna-
ne, bo podobne do analogicznych 
władz w innych organizacjach o tyle 

przybliŜenia wymaga nieco rola i za-
dania Rady Programowej. OtóŜ rada 
jest specjalnym ciałem składającym 
się z 16 członków (po 2 z kaŜdej gmi-
ny), której zadaniem jest przyjmowa-
nie nowych członków do LGD, a tak-
Ŝe, a moŜe przede wszystkim – opi-
niowanie wniosków składanych do 
LGD o dofinansowanie zadań z fun-
duszy unijnych pod względem zgod-
ności z Lokalną Strategią Rozwoju. 
Jakimi pieniędzmi będą dysponować 
„Białe Ługi”? Będzie to nieco ponad 
12 mln zł na lata 2008 - 2013, z cze-
go prawie 9,5 mln przeznaczone bę-
dzie na granty dla podmiotów działa-
jących na obszarze wspomnianych 8 
gmin. Pozostałe pieniądze przezna-
czone będą na wdraŜanie projektów 
współpracy i funkcjonowanie LGD. 
   15 grudnia br. na Walnym Zebraniu 
Członków LGD, które odbyło się w 
Piwnicach Kazimierzowskich w Szy-
dłowie, przyjęta została Lokalna Stra-
tegia Rozwoju. Znalazły się w niej 

m.in. szczegółowe zapisy dotyczące 
moŜliwości pozyskania środków, ob-
szary tematyczne podlegające finan-
sowaniu wraz z przeznaczonymi na 
nie kwotami. Dwa główne obszary na 
jakie stawia LGD, to turystyka oraz 
produkty i aktywności lokalne. Szcze-
gółowe priorytety zawarte są we 
wspomnianej wyŜej strategii. 
   Wkrótce zostanie ogłoszony nabór 
wniosków. Kto moŜe o nie apliko-
wać? Praktycznie wszyscy: samorzą-
dy, organizacje społeczne, przedsię-
biorcy, grupy nieformalne a nawet 
osoby fizyczne. W zaleŜności od 
priorytetu i rodzaju działania, moŜna 
otrzymać od 50 do 75% dofinanso-
wania. 
 
Przydatne strony: 
www.bialelugi.pl 
zwiazek.bialelugi.pl 
 
 

PW 

BIAŁE ŁUGI NABIERAJĄ ROZPĘDUBIAŁE ŁUGI NABIERAJĄ ROZPĘDU  

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJPROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  
W 

 2008 roku Gmina Szydłów uczestniczyła w Progra-
mie Integracji Społecznej - komponentu Poakcesyj-

nego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. O załoŜe-
niach programu informowaliśmy w poprzednim numerze. 
W bieŜącym roku gmina, w ramach środków przyznanych 
z PIS, ogłosiła konkursy na organizację usług dla dzieci 
i młodzieŜy, rodzin oraz osób starszych.  
 
W ramach konkursu ofert przyznane zostały środki dla: 
 
- Gminnego Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej 
w Szydłowie na zadanie „Akcja Lato w Gminie”, które 
obejmowało: 
1. Zorganizowanie warsztatów plastycznych, tańca towa-
rzyskiego, cheerleaders, strzeleckich, rycerstwa i tańca 
dawnego; 
2. Zorganizowanie wycieczek autokarowych; 
3. Zorganizowanie wyjazdu do kręgielni i na basen; 
4. Przeprowadzenie konkursów plastycznych i sprawno-
ściowych; 
5. Projekcja filmów dla dzieci i młodzieŜy; 
6. Ogniska dla dzieci i młodzieŜy; 
Przyznana kwota: 57.806,97 zł. 
 
- Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego na zadanie: 
Krzewienie patriotyzmu i zachowań prospołecznych po-
przez udział w marszach szlakami powstańczymi i zaję-
ciach strzeleckich. 

Przyznana kwota: 13.000 zł 
 
Parafii Rzymskokatolickiej w Szydłowie na zadania 
„Integracja młodzieŜy wiejskiej poprzez wspólne wyjazdy 
w góry” i „Wyjazdy integracyjne emerytów i rencistów na 
wycieczki” 
Przyznana kwota: 7.000 zł 
 
   Przyznano takŜe kwoty na drobniejsze zadania w ra-
mach procedury uproszczonej do 2.000 € dla Gminnego 
Centrum Kultury i Stowarzyszenia Gospodarstw Gościn-
nych „Nad Zalewem Chańcza”.  
 
   W ramach PIS zaktualizowano Gminną Strategię Roz-
wiązywania Problemów Społecznych. Był to wymóg aby 
móc skorzystać z środków finansowych w 2009 r. A bę-
dzie ich dwa razy więcej niŜ w 2008 r. W ramach aktuali-
zowania strategii odbyły się m.in. trzy warsztaty z udzia-
łem moderatora, na których pracowano nad załoŜeniami 
do strategii. 
 
   Konkursy na realizację usług społecznych w 2009 r. 
będą ogłoszone niebawem. Zapraszamy do składania 
wniosków! 
 

PW 
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STOWARZYSZENIE MIAST KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 

W  
dniu 12 grudnia 2008 r. do 
Lelowa, (województwo ślą-

skie) na zaproszenie Prezesa Stowa-
rzyszenia Miast Króla Kazimierza 
Wielkiego, Eugeniusza Gołębiew-
skiego, burmistrza miasta Kowal 
(miejsca urodzenia Króla Kazimierza 
Wielkiego), przybyli przedstawiciele 
dziesięciu miast z terenu kraju: Byd-
goszczy, Włocławka, Przemyśla, In-
wałdu, Czchowa, Łęczycy, Lelowa, 
Szydłowa i Kowala. Spotkanie otwo-
rzył jak zawsze gościnny wójt Gminy 
Lelów Jerzy Szydłowski, który zapre-
zentował krótko swoją gminę. Na-
stępnie Prezes Stowarzyszenia 
przedstawił dotychczasową działal-
ność stowarzyszenia, opowiedział 
o celach i zadaniach jakie czekają 
organizację w najbliŜszych dwóch 
latach, a takŜe poinformował, Ŝe sto-
warzyszenie juŜ od miesiąca czasu 
zarejestrowane jest w sądzie.  
   Kulminacyjnym rokiem będzie rok 
2010 w którym to przypada jubileusz 
urodzin jednego z najwspanialszych 
królów w historii Rzeczypospolitej, 
Króla Kazimierza Wielkiego. W roku 
przyszłym stowarzyszenie zamierza 
wydać dwie publikacje o miastach 
kazimierzowskich oraz odbyć 
w pierwszym półroczu 2009 roku wal-
ne zebranie sprawozdawczo-
programowe członków na południu 
Polski. Na rok 2010 zaplanowano 
wydanie albumu o historycznych mia-
stach Króla Kazimierza Wielkiego. 
Władze miasta Kowal zamierzają  
ufundować pomnik władcy. JeŜeli 
stowarzyszenie pozyska środki finan-
sowe z róŜnych innych źródeł podej-
mie nowe inicjatywy np. witacze 
w Miastach Królewskich. Ustalono, 
Ŝe zarząd wystąpi do miast które zło-
Ŝyły akces do stowarzyszenia oraz 

KAZIMIERZ WIELKI ŁĄCZY SAMORZĄDYKAZIMIERZ WIELKI ŁĄCZY SAMORZĄDY  

nowych miast by władze samorządo-
we podjęły uchwałę o przystąpieniu 
do stowarzyszenia do 31 stycznia 
2009 roku.  
   Po dwugodzinnej dyskusji wójt Szy-
dłowski zaprosił gości do restauracji 
prowadzonej przez Gminną Spół-
dzielnię Samopomoc Chłopska. Byli-
śmy zaskoczeni, Ŝe serwowano nam 
potrawy Ŝydowskie tj.:  czulent, rybę 
czy pipki gęsie. Budynek jest bardzo 
dobrze utrzymany, czysty i przyjem-
ny.  
   Następnie uczestnikom zapropono-
wano wycieczkę do zamku w Boboli-
cach,  Mirowie i Muzeum Zygmunta 
Krasińskiego w Złotym Potoku. Ol-
brzymie wraŜenie zrobiła na nas od-
budowa z ruiny zamku w Bobolicach, 
przez Jarosława Laseckiego i Dariu-
sza Laseckiego. Pan Jarosław po-
wiedział nam o dziesięcioletniej histo-
rii odbudowy zamku i o przeszkodach 
jakie musiał pokonać ze słuŜbami 
konserwatorskimi. W ostatnich 4 la-
tach praktycznie z ruin odbudowali 
wspaniały zamek. Brakuje jeszcze 
nakrycia dachu i wykończeń. Jaro-
sław Lasecki i Dariusz Lasecki są 
takŜe właścicielami zamku w Miro-
wie.  
   Około godziny 15 udaliśmy się do 
Domu Kultury na wigilijny opłatek. Na 

uroczystość przybyło około 150 osób, 
w tym około 100 pań w strojach ludo-
wych, które stanowiły przedstawiciel-
ki Kół Gospodyń Wiejskich z terenów 
Gminy Lelów. Przepięknie wykonany 
został program artystyczny przez 
młodzieŜ szkolną. Prezentowały się 
takŜe panie z Kół Gospodyń Wiej-
skich, wśród nich były nawet uczest-
niczki po siedemdziesiątce. Prze-
pyszne potrawy przygotowywane są 
z roku na rok przez inne Koła Gospo-
dyń Wiejskich. Następnie wróciliśmy 
do hotelu dyskutując jeszcze o histo-
rii naszych miast i najbliŜszej działal-
ności stowarzyszenia.  
   Do Szydłowa wróciłem samocho-
dem słuŜbowym z panią Sekretarz 
Miasta Przemyśla Henryką Kaszyc-
ką-Paniw, która przekazała dwie 
ksiąŜki napisane przez księdza Jana 
Warchała „O młodzieńczych latach 
cadyka Elimelecha z LeŜajska”. Pani 
Sekretarz zacytowała wypowiedź 
arcybiskupa Józefa Michalika „...są to 
najlepsze ksiąŜki napisane przez 
księŜy, jakie kiedykolwiek czytałem”. 
Miałem okazję pokazać Pani Sekre-
tarz nasze miasteczko. 
 

Jan Klamczyński 

Uczestnicy spotkania przed zamkiem w Bobolicach. 
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TURNIEJE STRZELECKIE Z OKAZJI 90-EJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

W 
 dniu 8 listopada 2008 r., 
w Szydłowie odbył się Turniej 

Strzelecki Samorządowców z Okazji 
90-tej Rocznicy Odzyskania Niepod-
ległości o Puchar Wójta Gminy Szy-
dłów. W zawodach wzięło udział 36 
samorządowców z czterech woje-
wództw! 
  Turniej zorganizował Urząd Gminy 
w Szydłowie przy współudziale Szy-
dłowskiego Towarzystwa Strzeleckie-
go i pomocy Gminnego Centrum Kul-
tury w Szydłowie. Cel przyświecał 
jeden: godne uczczenie 90-tej Rocz-
nicy Odzyskania Niepodległości. 
  Wójt Jan Klamczyński - inicjator 
przedsięwzięcia zaprosił na turniej 
zaprzyjaźnione samorządy z kilku 
województw. Frekwencja dopisała: w 
zawodach wzięło udział dwanaście 3-
osobowych druŜyn z Łącka I, II (woj. 
małopolskie), Szydłowca I, II (woj. 
mazowieckie), Kazimierza Dolnego I, 
II (woj. lubelskie), Staszowa (druŜyna 
z Urzędu Miasta i Gminy oraz druŜy-
na ze Starostwa Powiatowego), Ra-
kowa oraz Szydłowa I, II, III. 
  Turniej odbył się na strzelnicy Szy-
dłowskiego Towarzystwa Strzeleckie-
go, strzelanie prowadzili komendant 

Marian Lesiak i Marcin Franke 
z STS. KaŜdy z zawodników oddał 8 
strzałów z karabinka sportowego kal. 
5,6 mm (3 strzały próbne i 5 strzałów 
zaliczanych do klasyfikacji) do tarczy 
na odległość 50 m oraz 8 strzałów 
z pistoletu sportowego kal. 5,6 mm (3 
próbne + 5 klasyfikowanych) do tar-
czy na odległość 15 m. 
  Najlepszymi strzelcami okazali się 
goście z Kazimierza Dolnego, którzy 
zajęli pierwsze i drugie miejsce 
w klasyfikacji druŜynowej i pierwsze 
miejsce w klasyfikacji indywidualnej.  
 
A oto oficjalne wyniki: 
 

Klasyfikacja druŜynowa: 
1. Miasto i Gmina Kazimierz Dolny I 
(252 pkt.) 
2. Miasto i Gmina Kazimierz Dolny II 
(229 pkt.) 
3. Miasto Szydłowiec I (228 pkt.) 
 

Klasyfikacja indywidualna: 
1. Jerzy Arbuz - Miasto i Gmina Kazi-
mierz Dolny 
2. Krzysztof Fit - Gmina Szydłów - 
Radny z Woli śyznej 
3. Roman Baron - Przewodniczący 
Rady Gminy Szydłów 

 
  Z przebiegu zawodów niezwykle 
zadowolony był gospodarz Jan Klam-
czyński, który serdecznie podzięko-
wał wszystkim uczestnikom za udział 
w turnieju i juŜ zapowiedział kolejne 
tego typu wydarzenie w przyszłym 
roku. 
 

PW 

SAMORZĄDOWY TURNIEJSAMORZĄDOWY TURNIEJ  

O PUCHAR BURMISTRZA SZYDŁOWCO PUCHAR BURMISTRZA SZYDŁOWCAA  
W 

 sobotę, 15 listopada br., na 
strzelnicy Szydłowskiego To-

warzystwa Strzeleckiego odbył się 
Turniej Strzelecki z Okazji 90-tej 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
o Puchar Burmistrza Miasta Szydłow-
ca. Wzięło w nim udział 8 druŜyn ze 
związków strzeleckich: z Kielc, Rado-
mia, Szydłowca i Szydłowa. Celem 
turnieju było godne uczczenie 90-ej 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
i integracja środowisk strzeleckich. 
  Turniejowym zmaganiom kibicowali 
włodarze Szydłowca (na czele z bur-
mistrzem Andrzejem Jarzyńskim) 
i Szydłowa (wójt Jan Klamczyński). 
  Puchar Burmistrza Szydłowca zdo-
była ekipa z Szydłowa, zaś dyplomy 
i upominki za pierwsze trzy miejsca 
indywidualnie, wręczył Wójt Gminy 
Szydłów. 
 

Wyniki turnieju druŜynowego: 
 
1. Szydłów w składzie: Wiktor Ponie-
wierski, Dawid Poniewierski, Joanna 
Smagłowska (289 pkt.) 
 
2. Kielce w składzie: Marek Królik, 
Łukasz Kurczab, Zbigniew Zieliński 
(282 pkt.) 
 
3. Szydłowiec w składzie: Łukasz 
Chrzanowski, Łukasz Piątek, Igor 
Prokopczyk (281 pkt.) 
 
  Zwycięzcę indywidualnego wyłoniła 
dopiero dogrywka, bowiem trzech 
najlepszych zawodników uzyskało 
identyczną ilość punktów (99). 
W dogrywce zwycięŜył Łukasz Kur-
czab (48 pkt.) przed Dawidem Ponie-
wierskim (47 pkt.) i Łukaszem Chrza-
nowskim (46 pkt.). 

 
  Turniej zorganizował Urząd Miasta 
Szydłowca, Urząd Gminy w Szydło-
wie i Gminne Centrum Kultury w Szy-
dłowie we współpracy z Szydłowskim 
Towarzystwem Strzeleckim. 
 

PW 

DruŜyna Miasto i Gmina Kazimierz Dol-
ny II zajęła drugie miejsce, Od lewej: 
Jan Klamczyński - wójt Gminy Szydłów, 
Anna Jodełko - pracownik UM, Maciej 
śurawiecki - z-ca burmistrza, Leszek 
Furtas - radny. 

F
ot. T

adeusz G
ąsiorek 

Dogrywka w turnieju indywidualnym. 
Strzelają: Łukasz Kurczak, Dawid Ponie-
wierski i Łukasz Chrzanowski. 

F
ot. ST

S 
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X TURNIEJ RYCERSKI O MIECZ KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 

TURNIEJOWE ZMAGANIATURNIEJOWE ZMAGANIA  

W 
szystko rozegrało się w dniach 
28-29 czerwca 2008 r. na placu 

zamkowym. Małe miasteczko wróciło 
do czasów średniowiecza. Królowały 
rycerskie potyczki, pokazy umiejętno-
ści, napady zbójców, rabunki i gwał-
ty. A wszystko pośród zapachu pro-
chu i płonącej strzechy. 
 

WALKI I ZUCHWAŁE RABUNKI 
 

   Organizatorzy słowa dotrzymali. 
Kto przyjechał do Szydłowa z pewno-
ścią się nie zawiódł. Oprócz kohorty 
zbrojnych, którzy niepodzielnie rzą-
dzili placem zamkowym był teŜ wielki 
Lunapark z Czech, pokazy koncerty 
i inscenizacje. Na licznych straga-
nach moŜna było kupić niemal 
wszystko. Nie brakowało regional-
nych przysmaków i złocistego trunku. 
Pogoda nie sprawiła psikusa. 
 

   Wszystko rozpoczęło się w sobotę 
o godzinie 15 kiedy to na placu zam-
kowym rycerze ku uciesze publiczno-
ści wyjaśniali sobie najmniejsze wąt-
pliwości przy pomocy walki. Ci, któ-
rzy akurat w tym czasie nie musieli 
się mierzyć na szable mierzyli swoje 
siły w konkursach łuczniczych, efek-
townych pokazach sprawności czy 
teŜ ogłuszającym hukiem armatnich 
wystrzałów podkreślali swoją obec-
ność. 
 

   Goście z wypchanym portfelem nie 
mogli czuć się bezpiecznie. Wszyst-
kiemu winna była grupa zbójników 
herszta Szydło, która grasowała po-
śród ruin. Okazało się, ze w jej szere-

gach był sam wójt Gminy Szydłów. 
Specjalnie na turniej przygotowano  
inscenizacje opowiadające historię 
powstania miasta. Odtwórcami ról 
głównych byli między innymi Grze-
gorz Dunia - burmistrz Kazimierza 
Dolnego, który wcielił się w postać 
króla, Jan Klamczyński wójt Szydło-
wa, który zagrał wójta witającego 
królewski orszak, oraz właśnie zbója. 
Postać Estery odegrała Aleksandra 
Stachniak - dyrektor Gminnego Cen-
trum Kultury. 
 

WAROWNIA OCALONA 
 

   Wiele działo się teŜ na scenie 
i w jej okolicach. Publiczność mogła 
obejrzeć między innymi utytułowany 
Zespół Tańca Dawnego „Belriguar-
do” z Lublina i nowicjusza - Zespół 
Tańca Dawnego Zamku Szydłów. Był 
to pierwszy występ grupy utworzonej 
w ubiegłym roku. Na scenie pojawiły 
się szydłowskie cheerleaderki, które 
zagrzewały publiczność do znakomi-
tej zabawy. Podczas turnieju odbyły 
się dwa koncerty muzyczne. W sobo-
tę wystąpił zespół „Oliver”, natomiast 
w niedzielę zagrała grupa „Dzikie 
Pola”. Zarówno sobotni jak i niedziel-
ny występ zyskał swoich fanów. Jed-
nak kulminacyjnym momentem tur-
nieju okazała się tradycyjna juŜ noc-
na bitwa o zamek. Około godz. 22-ej 
na placu stanęło naprzeciw siebie 
kilkudziesięciu zbrojnych, którzy 
w ogłuszającym huku wystrzałów 
armatnich oraz muszkietów starli się 
w krwawym boju. W ogniu płonących 

strzech błyskały miecze i słychać 
było łoskot stalowej zbroi. Widowisko 
oglądały tysiące osób. Kiedy kurz na 
polu bitwy juŜ opadł rozpoczęła się 
zabawa taneczna, która potrwała do 
4 nad ranem. 
 

MIECZ DLA LELIWY 
 

   Niedzielne zmagania turniejowe 
rozpoczęły się mszą świętą. Po niej 
zbrojni znów prezentowali publiczno-
ści swoje umiejętności. Komu wyda-
wało się na przykład, Ŝe odpalenie 
armaty jest banalnie proste, mógł na 
własnej skórze przekonać się, Ŝe lont 
trzeba przyłoŜyć umiejętnie. W nie-
dzielne popołudnie rycerze ramię 
w ramię stanęli do ogłoszenia zwy-
cięzcy turnieju. Miecz Króla Kazimie-
rza Wielkiego przy wielkim aplauzie 
publiczności otrzymał Hufiec Rycer-
stwa Małopolskiego „Leliwa”. 
 

   W niedzielne popołudnie wystąpiła 
grupa „Dzikie Pola”. Stare, ludowe 
brzmienia z krajów słowiańskich 
spodobały się wielu uczestnikom im-
prezy. Natomiast wieczorem odbyło 
się niesamowite widowisko. Tym ra-
zem nie było bitwy lecz Ŝonglowanie 
płomieniami. Wszystko za sprawą 
Teatru Ognia i Szermierki Historycz-
nej „Skorpion”. Po tej uczcie ognio-
wej nastąpiła zabawa taneczna do 
białego rana. 
 

   Kto nie miał ochoty na rycerskie 
potyczki, mógł miło spędzić czas na 
rynku gdzie rozstawił się wielki Luna-
park z Czech. Tam królowała zabawa 
z odrobiną dreszczyku. 
 

Marcin Jarosz „Echo Dnia” 
Marcin Baron 

Zespół Tańca Dawnego Zamku Szydłów. Inscenizacja historyczna „Kazimierz Wielki i Estera”.  

Kilkanaście grup odtwarzających historyczne inscenizacje wzięło udział 
w jubileuszowym X Turnieju Rycerskim o Miecz Króla Kazimierza Wiel-
kiego w Szydłowie. 
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XI ŚWIĘTO ŚLIWKI - DNI SZYDŁOWA 

W  
dniach 23 – 24 sierpnia 20-
08 r. juŜ po raz jedenasty 

odbyła się impreza, której główną 
bohaterką była szydłowska śliwka. 
Jak w ubiegłych latach, tak i w tym 
roku, impreza odbyła się na placu 
zamkowym w Szydłowie. Patronat 
honorowy nad imprezą objął Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sa-
wicki, Wojewoda Świętokrzyski Bo-
Ŝentyna Pałka-Koruba, Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego 
Adam Jarubas. Zarówno wojewoda 
jak i marszałek wsparli imprezę finan-
sowo. Patronatem medialnym wyda-
rzenie objęły: rozgłośnia Radio Kiel-
ce, redakcja Echo Dnia oraz TVP 
Info Kielce. Na szczególną pochwałę 
zasługuje przede wszystkim Radio 
Kielce, które w ramach patronatu 
bezpłatnie wyemitowało spoty rekla-
mowe na temat imprezy, przeprowa-
dziło konkursy na antenie związane 
ze śliwką szydłowską, a kilka dni 
przed imprezą, w studio RK odbyła 
się teŜ rozmowa z organizatorami i 
wójtem gminy. Jeśli mowa o organi-
zatorach, to w skład komitetu organi-
zacyjnego w tym roku wchodzili 
przedstawiciele Spółdzielni Produ-
centów Owoców „DOBRYSAD”, Sto-
warzyszenia Producentów Owoców i 
Urzędu Gminy w Szydłowie. Współ-
organizatorem było Starostwo Powia-
towe w Staszowie – poprzez wkład 
finansowy w przedsięwzięcie. 
   Do głównych atrakcji w ciągu 
dwóch dni trwania imprezy zaliczyć 
naleŜy przede wszystkim lunapark 
z Czech, który w tym roku przyjechał 
do Szydłowa z 22-metrową karuzelą 
Kamikaze. 
 
 Dni Szydłowa – 23 VIII, sobota 
   Rozpoczęły się wczesnym popołu-
dniem na placu zamkowym od Bie-
siady Babskiej przeplatanej konkur-
sami dla publiczności. Przed godziną 
19-tą, w Gminnym Centrum Kultury 
nastąpiło otwarcie wystawy poplene-
rowej malarstwa profesorów ASP 
oraz wystawy rzeźb powstałych 
w trakcie II Międzynarodowego Ple-
neru Rzeźbiarskiego. Gościli na nim 
m.in. goście z zagranicy: delegacja z 
miasta Zlate Moravce na czele z pa-

nią burmistrz Serafiną Ostrihonovą, 
delegacja z Siluvy na Litwie na czele 
z wójtem Vygaudasem Seimysem, a 
takŜe posłowie z Parlamentu Euro-
pejskiego i Sejmu: Czesław Siekier-
ski, Przemysław Gosiewski, Krzysz-
tof Lipiec. Wystawę otworzyli wójt 
Jan Klamczyński i dyrektor GCK 
Aleksandra Stachniak. Później głos 
zabrali posłowie, a po oficjalnych wy-
stąpieniach, uczestnicy mogli usły-
szeć brzmienie zafuna – instrumentu 
fletopodobnego, którym posługiwał 
się niejaki Taro Predygier.  
   Tymczasem na placu zamkowym 
wystąpił Darek Bernatek z Szydłow-
ca, który zaśpiewał znane przeboje 
m.in. Czesława Niemena, Ryszarda 
Riedla czy teŜ Artura Gadowskiego. 
Po solowym występie Bernatka, wy-
stąpiła gwiazda sobotniego wieczoru 
– Dziani i Gwiazdy Cygańskie. Dziani 
podziałał jak magnes na publiczność, 
która dość licznie przybyła w godzi-
nach wieczornych na plac zamkowy. 
Gorące rytmy cygańskie i feeria świa-
teł dobiegających ze sceny wprawiła 
publikę w świetny nastrój. Bisom nie 
było końca, a w podziękowaniu arty-
sta otrzymał od organizatorów... szy-
dłowską śliwowicę. Po godzinie 22-ej 
rozpoczęła się zabawa z zespołem 
Fant i trwała na dobre jakieś cztery 
godziny. 
 
 Święto Śliwki – 24 VIII, niedziela 
   Święto Śliwki rozpoczęło się od 
mszy świętej w intencji sadowników i 
rolników z terenu gminy. Koncelebro-
wali ją ks. dr Jan Nowak i ks. pro-
boszcz Ryszard Piwowarczyk. Pod-
czas mszy św., sadownicy złoŜyli w 
darze dorodne owoce – plon szy-
dłowskiej ziemi. Na zakończenie 
mszy św., zagrała Orkiestra Dęta 
Huty Szkła Tadeusza Wrześniaka. 
Oficjalne otwarcie Święta Śliwki na-
stąpiło kilkanaście minut po godz. 13-
ej. Przewodniczący Komitetu Organi-
zacyjnego Jarosław Zapart poprosił 
na scenę wójta Jana Klamczyńskiego 
oraz starostów śliwkowego święta – 
Joannę Mazur z Szydłowa i Leszka 
Wójcika z Grabek DuŜych. Wójt przy-
jął od starostów kosz pełen owoców, 
po czym zwrócił się do sadowników 

ze słowami podziękowania za cało-
roczny trud przy pielęgnacji sadów i 
pracę w gospodarstwach. Stwierdził, 
Ŝe sadownicy są doskonałymi amba-
sadorami Szydłowa, którzy poprzez 
swoją pracę i owoce tej pracy znako-
micie promują gminę. Jednocześnie 
Ŝyczył wszystkim rolnikom dobrych 
urodzajów i dobrych cen za płody 
rolne. Na zakończenie obiecał, Ŝe 
będzie sprawiedliwie dzielił otrzyma-
ne od starostów owoce. 
   Po oficjalnym otwarciu odbył się 
koncert wspomnianej wcześniej or-
kiestry dętej, po czym na scenie w 
kilku blokach czasowych prezentował 
się zespół folklorystyczny „Mały 
Śląsk” na przemian z Darkiem Ber-
natkiem. 
   Na placu zamkowym niepodzielnie 
rządziła śliwka pod róŜnymi postacia-
mi. Kilkadziesiąt odmian świeŜych 
owoców prezentowało się w skrzyn-
kach na samym środku placu zamko-
wego. Owoce moŜna było degusto-
wać, a takŜe kupić. W pobliŜu wędzi-
ła się śliwka „na laskach” wzbudzając 
zainteresowanie przyjezdnych, jak i 
oko kamery TVP. Znakomite wysta-
wy przetworów owocowych przygoto-
wa ł y  pan i e  ze  Spó ł d z ie ln i 
„DOBRYSAD” i Stowarzyszenia Pro-
ducentów Owoców. Znalazło się coś 
takŜe dla wielbicieli trunków wysoko-
procentowych – takŜe ze śliwki. Na 
placu było teŜ duŜo stoisk sponsorów 
imprezy, którzy prezentowali swoje 
produkty w firmowych namiotach. 
PrzewaŜały branŜe mające zastoso-
wanie w sadownictwie. 
   W tym roku na Święcie Śliwki, poza 
przedstawicielami Europarlamentu, 
Sejmu, najwyŜszych władz woje-
wódzkich i powiatowych gościli takŜe 
przedstawiciele niemal wszystkich 
partnerskich samorządów Gminy 
Szydłów. Poza delegacjami zagra-
nicznymi z Litwy i Słowacji, które 
przebywały w Szydłowie od soboty, 
miasteczko odwiedzili goście z Kazi-
mierza Dolnego, Lelowa, Łącka i 
Szydłowca. 
   Pod względem artystycznym naj-
ciekawszy był blok wieczorny, pod-
czas którego wystąpił Kabaret KLIKA 
czyli Marek Sobczak i Antoni Szpak. 

XI ŚWIĘTO ŚLIWKI XI ŚWIĘTO ŚLIWKI -- DNI SZYDŁOWA DNI SZYDŁOWA  
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Otwarcie wystawy poplenerowej malarstwa profesorów ASP 
w Gminnym Centrum Kultury. W sobotę publiczność bawił „DZIANI i Gwiazdy Cygańskie”. 

Oficjalne otwarcie niedzielnego Święta Śliwki. Od lewej: Joan-
na Mazur i Leszek Wójcik (starostowie święta), Jarosław Za-
part - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Jan Klam-
czyński - wójt Gminy Szydłów. 

Dla smakoszy śliwkowych przetworów przygotowano wiele 
atrakcji kulinarnych. 

Publiczność jak zwykle dopisała. 

Przebojem tegorocznego święta była karuzela KAMIKAZE 
o wysokości 22 metrów. 

Po występie kabaretu wystąpiła ze swoim repertuarem 
Urszula, która na szydłowskiej scenie zaśpiewała swoje 
najbardziej znane przeboje. Po koncercie odbył się pokaz 

sztucznych ogni, a później bawiono się do późna na za-
bawie tanecznej z zespołem K2. 

Piotr Walczak 
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FOLKLOR / SPOTKANIA 

W 
 dniach 13 – 15 czerwca 2008 r. w Chmielniku 
i Szydłowie po raz kolejny odbyły się Spotkania 

z Kulturą śydowską. Honorowy patronat nad 
„Spotkaniami...” objęli Wojewoda Świętokrzyski – BoŜen-
tyna Pałka-Koruba, Marszałek Województwa Świętokrzy-
skiego – Adam Jarubas, Starosta Kielecki – Zenon Janus, 
Starosta Staszowski – Romuald Garczewski. 
 

   Szydłowskie prezentacje kulturalne odbyły się w sobo-
tę, 14 czerwca. Organizatorem było Gminne Centrum 
Kultury w Szydłowie i Urząd Gminy w Szydłowie. Trady-
cją lat ubiegłych jako pierwsze zaprezentowały się dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Szydłowie z widowiskiem biblij-
nym. Po nagrodzonym gorącymi oklaskami przedstawie-
niu uczestnicy przeszli do synagogi, gdzie wójt Jan Klam-
czyński przywitał zebranych i podzielił się krótkimi reflek-
sjami na temat wspólnej przeszłości polsko-Ŝydowskiej. 

Po wójcie głos zabrała dyrektor Gminnego Centrum Kul-
tury w Szydłowie Aleksandra Stachniak, która przedstawi-
ła program artystyczny. Jako pierwsze wystąpiły dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Solcu z widowiskiem słowno-
muzycznym, po nich, program artystyczny przedstawili 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Potoku. Występy 
„lokalne” zostały uwieńczone pokazem tańców Ŝydow-
skich w wykonaniu grupy tanecznej działającej przy GCK. 
 

   Przed godz. 18-tą miała miejsce kulminacyjna część 
uroczystości. Profesor Gustaw Zemła – uznany polski 
rzeźbiarz i Honorowy Obywatel Gminy Szydłów przekazał 
do szydłowskiej synagogi model rzeźby „Dawid Psalmi-
sta”. Oryginalna rzeźba znajduje się od 2007 r. w Zamo-
ściu. Za ten cenny dar podziękował w imieniu gminy wójt 
Jan Klamczyński, wręczając profesorowi fotogram przed-
stawiający szydłowską synagogę. 
 

   Kolejnym punktem programu, który dostarczył widzom 
estetycznych wraŜeń i wzruszeń był spektakl pt. „Liliowa 
bajka” wg Władysława Sztengla w wykonaniu Teatru Po-
ezji „U Radziwiłła” w reŜyserii Sławy Lorenc Hanusz. Wy-
stęp młodych artystów z Szydłowca został nagrodzony 
owacją na stojąco, a uznanie dla śpiewających dziewcząt 
wyraził ostatni klezmer Galicji Leopold Kozłowski. 
 

   Po spektaklu nastąpiło otwarcie wystawy poplenerowej 
malarstwa Stowarzyszenia Artystów Plastyków w Kiel-
cach, której przewodnim motywem była tematyka Ŝydow-
ska. Wójt Gminy Szydłów, w dowód uznania za zasługi dla 
SAP otrzymał honorowe członkostwo w stowarzyszeniu. 
 

   Spotkania zakończyły się instrumentalnym koncertem 
zespołu „Sounds of Times” z Lublina i degustacją potraw 
kuchni Ŝydowskiej.  

PW 

VI SPOTKANIA w SZYDŁOWIEVI SPOTKANIA w SZYDŁOWIE  

W 
 dniach 31 maja – 1 czerwca 
br. odbył się II Międzynarodo-

wy Przegląd Folkloru. Publiczność 
bawiło dwanaście grup z Polski i za-
granicy. 
   Nie minął nawet rok od pierwszej 
edycji imprezy, która odbyła się 
w październiku 2007 r. a juŜ na prze-
łomie maja i czerwca w Szydłowie 
prezentowały się nowe zespoły. 
W tym roku na przeglądzie wystąpiło-
dziewięć polskich zespołów i trzy za-
graniczne: „Lwowska Fala” z Ukrainy, 
„Bukowina” ze Słowacji oraz „Reha” 
z Białorusi. 
   Pierwszego dnia imprezy – wieczo-
rem, na zamku odbyła się biesiada 
„Goście gospodarzom – gospodarze 
gościom”. 
   W niedzielę, po mszy św. Przed 
kościołem św. Władysława zespoły 
zagraniczne wykonały kilka utworów 
ludowych. Oficjalne otwarcie imprezy 

odbyło się na placu zamkowym. Wójt 
Jan Klamczyński a później dyrektor 
GCK Aleksandra Stachniak zapra-
szali do obejrzenia programu arty-
stycznego. 
   Jako pierwsza na scenie zaprezen-
towała się „Lwowska Fala”, po lwo-
wiakach wystąpili Białorusini i kapela 
Szydłowianki z Szydłowa w gminie 
Tułowice. 
   Na przeglądzie zaprezentowali się 
takŜe rodzimi artyści - swoje „pięć 
minut” mieli członkowie sekcji Gmin-
nego Centrum Kultury w Szydłowie: 
cheerleaders, tańca towarzyskiego 
oraz sekcji muzycznej. 
   Popołudniowe prezentacje rozpo-
częła słowacka „Bukowina”, następ-
nie „Reha” z Białorusi. Później pu-
bliczność bawiły polskie kapele, 
wśród nich Śladkowianki, Buskowia-
nie, warszawski kataryniarz Zygmunt 
śak, a takŜe Górale Łąccy, Bolecho-

wiczanki i Szydłowianki. Publiczność 
bawiła się wyśmienicie, zwłaszcza 
przy występie zespołu obrzędowo-
śpiewaczego Sichowianie. Razem 
z Sichowianami zaśpiewał poseł Mi-
rosław Pawlak, który wykazał się 
znakomitą znajomością pieśni ludo-
wych. Przegląd zakończył się wystę-
pem tych którzy zaczynali czyli 
„Lwowskiej Fali”. 
   Przeglądowi patronowali: Wojewo-
da Świętokrzyski BoŜentyna Pałka-
Koruba, Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Adam Jarubas, 
Świętokrzyski Kurator Oświaty Mał-
gorzata Muzoł. Patronat medialny 
objęło Echo Dnia i Radio Kielce, im-
prezę wsparł takŜe Instytut Słowacki. 
Przegląd zorganizował Urząd Gminy 
i Gminne Centrum Kultury w Szydło-
wie. 

PW 

FOLKLOR PO RAZ DRUGIFOLKLOR PO RAZ DRUGI  

Prof. Gustaw Zemła przekazuje rzeźbę „Dawid Psalmista”. 

Fot. Piotr Walczak 
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XI Święto Śliwki - Dni Szydłowa jak co roku, przyciągnęło tłumy 
ludzi. W dniach 23 i 24 sierpnia 2008 r. magnesem dla 
publiczności poza wieloma innymi atrakcjami były takie 
gwiazdy jak "Dziani” i “Urszula”.

26 lipca 2008 r. Otwarcie wernisażu obrazów powstałych podczas 
XIX Pleneru Malarskiego. Brali w nim udział  studenci Akademii 
Sztuk Pięknych z Krakowa i Warszawy. Poplenerowe dzieła 
cieszyły się dużym zainteresowaniem sponsorów, którzy niemal    
w komplecie pojawili się na otwarciu wystawy.

Kolejne rzeźby w drewnie powstawały w trakcie II Międzyna-
rodowego Pleneru Rzeźbiarskiego, który odbył się w Szydłowie 
w dniach 10 - 23 sierpnia 2008 r. Wzięło w nim udział 9 artystów 
z całej Polski i z Białorusi.

Szydłów po raz drugi gościł folklorystyczne zespoły z zagranicy    
w dniach 31 maja - 1 czerwca 2008 r. Podczas II Międzynaro-
dowego Przeglądu Folkloru, poza kapelami krajowymi, wystąpiły 
zespoły z Białorusi, Słowacji i Ukrainy. Członkom zespołu“Reha” 
z Białorusi bardzo spodobała się studnia na szydłowskim rynku.

Niezwykle widowiskowa "Nocna bitwa o zamek" podczas X 
Turnieju Rycerskiego o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego 
przyciągnęła tłumy widzów. Jubileuszowy turniej miał miejsce 
na placu zamkowym w Szydłowie w dniach 28 - 29 czerwca 
2008 r.

VI Spotkania z Kulturą Żydowską odbyły się w Szydłowie w dniu  
14 czerwca 2008 r. Publiczność znów miała okazję oglądać 
znakomite widowisko biblijne w wykonaniu uczniów ze Szkoły 
Podstawowej wSzydłowie.

Z
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IMPREZY KULTURALNE I PLENEROWE 2008
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10 listopada odbył się marsz ze Światłem Niepodległości na trasie Szydłów - Mokre - Oględów. Strzelcy zapalili Światło m.in. przed 
"dębem katyńskim" przy strzelnicy STS i przed kapliczką poświęconą partyzantom AK z podobwodu Szydłów “Słonecznik” dowodzonym 
przez kpt. Piotra Kabatę.

Pamiątkowa fotografia uczestników Turnieju Samorządowców 
z Okazji 90-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości, jaki odbył 
się 8 listopada 2008 r. na strzelnicy w Szydłowie.

W dn. 8 listopada odbył się Turniej Strzelecki Samorządowców      
z okazji 90-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Wzięło w nim 
udział 12 drużyn 3-osobowych z czterech województw: 
małopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. 
Strzela radna Monika Michalec i sołtys Brzezin Andrzej 
Pasternak.

Turniej samorządowców w dn. 8 listopada 2008 r. wygrała 
drużyna z Kazimierza Dolnego na czele z burmistrzem 
Grzegorzem Dunią (trzyma puchar). Z lewej radny Jan 
Celiński, z prawej indywidualny zwycięzca turnieju Jerzy Arbuz 
- dyrektor Gminnego Zespołu Szkół.

25 października 2008 r. Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie 
zorganizowało Marsz z Okazji 90-ej Rocznicy Odzyskania Niepo-
dległości na trasie Szydłów - Kotuszów - Kurozwęki - Kotuszów - 
Szydłów. Po marszu odbyło się strzelanie na strzelnicy STS. Wzięło 
w nim udział 32 osoby. Marsz i strzelanie odbyło się w ramach 
Programu Integracji Społecznej.

Z
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11 listopada 2008 r. odbyły się gminne uroczystości związane z 90-
tą Rocznicą Odzyskania Niepodległości. Przemarsz pocztów  
sztandarowych z kościoła św. Władysława pod pomnik ofiar II 
wojny światowej.

Msza św. w kościele św. Władysława w dniu 90-ej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości, koncelebrowana przez ks. Ryszarda 
Piwowarczyka i ks. Krzysztofa Przanowskiego.

15 listopada 2008 r. odbył się Turniej Strzelecki z Okazji 90-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości o Puchar Burmistrza Szydłowca. 
Wzięli w nim udział strzelcy z Szydłowca, Kielc, Radomia i Szydłowa. Drużynowo zwyciężyła drużyna gospodarzy w składzie Dawid 
Poniewierski, Wiktor Poniewierski i Joanna Smagłowska.Puchar dla najlepszej drużyny wręczył burmistrz Andrzej Jarzyński.

Kwiaty pod pomnikiem ofiar II wojny św. składa delegacja             
z Urzędu Gminy - wójt gminy Jan Klamczyński, Anna Czapla, 
Bolesława Zajdel.
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Przemarsz po mszy św. pod pomnik ofiar II wojny światowej.
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CZAS NAWIEDZEŃ

SZYDŁÓW, Parafia św. Władysława, 9-10 lipca 2008

KOTUSZÓW, Parafia. św. Jakuba Starszego Apostoła, 21-22 listopada 2008

POTOK, Parafia Wniebowzięcia NMP, 17-18 lipca 2008 

Z
djęcia z archiw

ów
 poszczególnych parafii
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P 
rzez ponad półtora roku Najświętsza Maryja Panna w 
ikonie Częstochowskiej Madonny odwiedzała wszyst-

kie parafie Diecezji Kieleckiej. Peregrynacja po święto-
krzyskiej ziemi była wielkim świętem ku czci Matki Nasze-
go Zbawiciela. 
   W dniach od 9 do 11 lipca Jasnogórska Pani nawiedziła 
parafię p.w. Św. Władysława w Szydłowie. Powitała Ją 
piękna pogoda i tłumy wiernych oczekujące na przyjazd, 
ulokowanego w samochodzie - kaplicy, Obrazu z wize-
runkiem Jasnogórskiej Pani. Ceremonia przekazania ob-
razu rozpoczęła się przed średniowieczną Bramą Kra-
kowską wiodącą w obręb murów królewskiego grodu. Ma-
ryja – Królowa ludzkich serc – została w otoczeniu 
wszystkich wiernych przeniesiona do kościoła farnego 
i umieszczona na specjalnie przygotowanym królewskim 
tronie. Podczas ceremonii wprowadzenia słowa powitania 
wygłosił ks. proboszcz Ryszard Piwowarczyk, a następnie 
przedstawiciele władz samorządowych, rodzin, młodzieŜy 
i dzieci. Po uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej pod 
przewodnictwem Księdza Biskupa Mariana Florczyka roz-
poczęło się modlitewne czuwanie poszczególnych miej-
scowości, dzieci, młodzieŜy i kółek róŜańcowych. Następ-
nego dnia Obraz opuścił szydłowską świątynię, by prze-
nieść się do Kaplicy PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego 
w Solcu Starym. Wierni z tej miejscowości ze czcią oddali 
się pod opiekę Matce BoŜej, uczestnicząc we Mszy Świę-
tej i czuwając na modlitwie całą noc. 11 lipca Najświętsza 
Panienka jeszcze raz powróciła w mury szydłowskie, 
gdzie cała parafia oddała się pod Jej opiekę i poŜegnała 
cudowny Obraz. 
   Ten szczególny czas dla naszej wspólnoty parafialnej 
poprzedziły rekolekcje prowadzone przez dyrektora refe-
ratu katechetycznego w Kielcach ks. dr. Karola Zegana. 
Rekolekcje przygotowały naszą wspólnotę duchowo na 
spotkanie z BoŜą Matka, wprowadziły w atmosferę modli-
twy, zamyślenia i kontemplacji. 
Zapewne w głowach wielu parafian powstało pytanie, któ-
re Święta ElŜbieta wypowiedziała do odwiedzającej ją 

Maryi: „
” (Łk. l .43). OtóŜ idea wędrówki kopii Obra-

zu Jasnogórskiego narodziła się w okresie niezwykle 
trudnym dla Kościoła i narodu polskiego. Myśl o Peregry-
nacji Obrazu Matki BoŜej Częstochowskiej podjął, uwię-
ziony przez władze komunistyczne. Prymas Polski, Kar-
dynał Stefan Wyszyński. Celem nawiedzenia miało być 
odrodzenie duchowe, moralne i narodowe Polski, w cza-
sie gdy władze komunistyczne niszczyły Ŝycie Polaków. 
Bóg, Maryja, Kościół, Ojczyzna i więzi rodzinne były dla 
Polaków fundamentem bytu narodowego, tradycji i kultu-
ry. 
   Kopia Cudownego Obrazu rozpoczęła swą pielgrzymkę 
po Polsce 29 sierpnia 1957 roku od archikatedry war-
szawskiej. W 1966 roku ówczesne władze zakazały pere-
grynacji cudownego Obrazu i uwięziły Go w bazylice ja-
snogórskiej gdzie przebywał przez kilka lat. Pomimo 
uwięzienia Peregrynacja Obrazu rozpoczęła się zgodnie 
z programem. Znakiem obecności Maryi były puste ramy 
ozdobione kwiatami, płonąca świeca i księga Ewangelii. 
Obraz powrócił na szlak swego pielgrzymowania 18 
czerwca 1972 roku. Uwolnienie Obrazu było zasługą ra-
domskich księŜy. Od tego czasu peregrynacja kontynu-
owana była juŜ bez przeszkód we wszystkich diecezjach. 
Wszędzie przygotowywano Jej przyjęcie godne Królowej 
Polski. Trasy przejazdu Obrazu były specjalnie przystra-
jane, budowano powitalne bramy, przyozdabiano domy. 
Bogatej zewnętrznej oprawie towarzyszyło wewnętrzne 
skupienie i modlitwa. Trudno nie powiedzieć o tym, co 
najwaŜniejsze – o nie zliczonych łaskach wyproszonych 
przed wędrującym Obrazem. Ojciec Święty Jan Paweł II 
tak pisał o duchowych owocach Nawiedzenia: „

” 
   Obecna peregrynacja odbywa się w sytuacji nowych 
zagroŜeń rodziny, godności ludzkiej i moralności. 
   Nawiedzenie pod hasłem: „

” jednoczyło wszystkich naszych parafian 
przy Maryi, aby z Nią podąŜać za Jezusem Zbawicielem, 
który jest Drogą, Prawdą i śyciem. Ona gromadziła nas 
przy swoim Synu i wskazywała na Niego słowami. 
„ ”. Dla ludzi była 
to szansa na odbudowanie więzi rodzinnych, społecznych 
i postaw moralnych opartych o wiarę, nadzieję i miłość. 
   Owocem trzydniowych spotkań z Maryją – naszą Matką 
jest ich kontynuacja przez tzw. „małe nawiedzenie” Obra-
zu Matki BoŜej Częstochowskiej wędrującej od domu do 
domu, od rodziny do rodziny. RównieŜ pod wpływem spo-
tkań z Matką Zbawiciela została zainicjowana w naszej 
parafii nowenna nieustająca. W kaŜdą środę przed ikoną 
Matki BoŜej Nieustającej Pomocy gromadzą się wszyscy 
wierni, aby prosić Maryję o wyjednanie licznych łask 
u Swego Syna, Jezusa Chrystusa. 
 

Kamila Pytowska 

NAWIEDZENIE W PARAFII SZYDŁÓWNAWIEDZENIE W PARAFII SZYDŁÓW  

F o t . M a r c i n B a r o n
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P 
o 36 latach, po raz drugi, miało 
miejsce Nawiedzenie Matki Bo-

Ŝej, w kopii Jasnogórskiego Obrazu, 
w Parafii Kotuszów. Rok czasu trwało 
duchowe przygotowanie do tego wy-
darzenia. Bezpośrednim przygotowa-
niem były misje maryjne, prowadzo-
ne przez Ks. prof. dr hab. Zdzisława 
Jańca, kierownika katedry liturgiki 
KUL. Obok odprawianych Mszy 
Świętych i głoszonych nauk, szcze-
gólnie licznie gromadziły wiernych, 
o godz. 21.00 Apele Jasnogórskie. 
Mottem misji były słowa: „Z Jasno-
górską Panią, szlakiem nawiedzenia, 
ku Chrystusowi”. Bezpośrednie przy-
gotowania duchowe, liturgiczne i ze-
wnętrzne szły równolegle. Według 
planu zamieszczonego w specjalnym 
liście skierowanym wcześniej do pa-
rafian, ludzie zbierali się na Euchary-
stię, nauki misyjne, naboŜeństwa 
i spowiedź świętą. W tym samym 
czasie przygotowywano liturgię na-
wiedzenia (czytania, powitania, dele-

gacje do niesienia obrazu itp.). Ćwi-
czono śpiewy, szczególnie nowych 
pieśni. Organistka p. Aneta Urbano-
wicz ze scholą przygotowywała opra-
wę muzyczną. TakŜe w tym samym 
czasie rodziny przygotowywały deko-
racje domów i dekoracje na trasę 
przejazdu obrazu. Pan Józef Niedź-
wiecki szykował krzyŜ i budował tron 
pod obraz Matki BoŜej. W przygoto-
wania, przez ofiarę materiałów, włą-
czyło się Nadleśnictwo w Staszowie 
z parafianinem, nadleśniczym Ada-
mem Luberą i leśnictwo w Chańczy 
z leśniczym Robertem Arendarskim. 
Kobiety z p. kościelnym Henrykiem 
Gałązką przygotowywały kościół, 
dzieci i młodzieŜ z ojcami, którym 
przewodził p. Zbigniew Klamczyński, 
przygotowywały trasę. Szczególną 
wytrwałością wykazało się młode 
pokolenie Buszków i Kaczmarczy-
ków, które cztery razy musiało zakła-
dać dekoracje przed kościołem, zry-
wane przez wichurę. Przygotowa-

niom na plebanii i pracom poświęciła 
się rodzina Wiesławy i Bogdana 
Kaczmarczyków i Teresa Pawlik. Te 
i inne prace prowadzone w niesprzy-
jających warunkach (deszcz i wichu-
ry), codziennie omodlone były przez 
ojca misjonarz i ks. proboszcza, który 
w ostatnich dniach towarzyszył juŜ 
Maryi w wędrówce po innych para-
fiach dekanatu. Trzy elementy deko-
racji zwracały uwagę: flagi i proporce: 
maryjne, kościelne i narodowe – mó-
wiły o zebraniu w jednym sercu 
chrześcijanina, miłości do Maryi, Ko-
ścioła i Ojczyzny. Dostojny tron dla 
obrazu mówił, Ŝe Matka Jezusa jest 
naszą Królową. A światło tak obficie 
wykorzystane w dekoracjach placu 
przed kościołem i na trasie, mówi 
Ŝebyśmy zawsze chodzili w Światło-
ści Pana.  
    AŜ przyszedł dzień Nawiedzenia, 
piątek 21 listopada 2008 roku. Ostat-
nie czynności i czas dla osobistych 
przygotowań, nadal wśród wielkiej 

N 
awiedzenie Kopii Obrazu Matki 
BoŜej Jasnogórskiej w Parafii 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Potoku odbyło się w dniach 
17 - 18 lipca 2008 roku. Wierni du-
chowo przygotowywali się do tej uro-
czystości. Od 13 lipca trwały cztero-
dniowe Rekolekcje. Nauki głosił 
Franciszek LeŜański - sercanin z Beł-
chatowa. Mieszkańcy zadbali rów-
nieŜ o wygląd trasy przejazdu Cu-
downego Obrazu. Przy drogach po-
wiewały kolorowe proporce, a w 
oknach kaŜdego domu widniały wize-
runki Najświętszej Matki Boskiej. 

   Uroczystościom towarzyszyła sło-
neczna pogoda, która  pozwoliła na 
odprawienie mszy przy ołtarzu polo-
wym. Mszy świętej w której uczestni-
czyły tłumy ludzi przewodniczył bi-
skup Kazimierz Gurda.  Chór  męski 
z Rakowa swoim śpiewem, uświetnił 
przebieg uroczystości. Pomoc w od-
prawieniu liturgii księdzu Edwardowi 
Szymczykowi,  proboszczowi parafii 
Potok,  okazali księŜa z sąsiednich 
parafii.   Wierni przez cały czas trwali 
w modlitewnym czuwaniu. Następne-
go dnia, 18 lipca, obraz został prze-
wieziony do kaplicy w śycinach. Po 

zakończonych uroczystościach, 
w asyście Policji i StraŜy PoŜarnej, 
Kopię Obrazu przewieziono do 
Chmielnika. 
   Peregrynacja Kopii Obrazu Matki 
BoŜej Jasnogórskiej była niezwykłym 
wydarzeniem dla parafii. Oczami wia-
ry ogarnialiśmy tę, która jest nam 
dana jako pomoc ku obronie polskie-
go narodu, ale równieŜ jako nasza 
najlepsza Matka. To religijne wyda-
rzenie na długo pozostanie w  naszej 
pamięci. 
 

Janina Czapla 

NAWIEDZENIE W PARAFII KOTUSZÓWNAWIEDZENIE W PARAFII KOTUSZÓW  

NAWIEDZENIE W PARAFII POTOKNAWIEDZENIE W PARAFII POTOK  

Z d j ę c i a z a r c h i w u m p a r a f i a l n e g o w P o t o k u .
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wichury i niebezpieczeństwa desz-
czu. Za cud moŜna uwaŜać fakt, Ŝe 
na godziny powitania, Ŝywioły uci-
chły. Pewien męŜczyzna, nawet gło-
śno zwrócił uwagę wszystkich: 
„zobaczcie nawet chorągiewki nie 
drgną”. Wyciszyła się takŜe przyroda. 
Do Parafii Kotuszów szła Matka Bo-
Ŝa.  
    Licznie zebrali się parafianie na 
naboŜeństwo oczekiwania o godz. 
16.00, w kościele, pod przewodnic-
twem o. misjonarza i ks. proboszcza. 
Ok. 16.30 wyszła procesja na granicę 
wioski, by powitać Maryję, która mia-
ła przybyć z Parafii Kurozwęki. Robi-
ło się ciemno. Udekorowana trasa, 
rozświetlona była na całej długości 
ok. pół tysiącem zniczy. Modlitwa 
była ostatnim aktem oczekiwania, 
zebranego pod krzyŜem tłumu, gdzie 
oświetleniem, zabezpieczeniem, po-
rządkiem i pomocą zajęli się straŜacy 
z czterech jednostek OSP: Chańczy, 
Korytnicy, Kotuszowa i Jabłonicy. 
Głosy syren, tuŜ przed 17.00 oznaj-
miły, Ŝe Maryja zbliŜa się, prowadzo-
na przez policję, straŜ, kapłanów 
i Pasterza Diecezji Ks. Bpa prof. An-
drzeja Dzięgę. Przywitana przez Ks. 
Proboszcza,  Ks. Biskupa i Parafian, 
wyruszyła Maryja juŜ w otoczeniu 
wiernych swoich dzieci do parafialne-
go kościoła. Obraz Maryi niosły dele-
gacje: kapłanów, ojców i matek, mło-
dzieŜy, nauczycieli, pielęgniarek, le-
śników, policji i straŜy z pieśnią i mo-
dlitwą na ustach. 
    Powitanie w świątyni rozpoczęło 

się odśpiewaniem staroŜytnego Aka-
tystu, pieśni ku czci Matki BoŜej. Po 
odczytaniu Ewangelii o Nawiedzeniu 
i Listu Stolicy Apostolskiej, powitał 
Panią Jasnogórską Ks. Kanonik Je-
rzy Sobczyk Proboszcz Parafii, a po 
nim w imieniu dorosłych – rodzina 
Wiącków z Jabłonicy, w imieniu mło-
dzieŜy Anna Grzybowska i Łukasz 
Kaczmarczyk z Kotuszowa, w imieniu 
zgromadzonych przy obrazie słuŜb 
mundurowych: straŜaków, leśników 
i policji przemówił Adam Lubera, 
a dzieci młodsze: Mikołaj Olszewski, 
Weronika Olszewska, Norbert Skrzy-
pek i dzieci starsze: Tomasz Pokusa 
i Patrycja Klamczyńska zakończyły 
powitanie. 
    Uroczystej Mszy Świętej przewod-
niczył Bp Ordynariusz Diecezji 
w koncelebrze kapłanów dekanatu 
i księŜy gości. W kazaniu Ks. Bp An-
drzej ukazał Maryje jako Matkę Zba-
wiciela i naszą Matkę. Na ofiarowa-
nie złoŜono w darze dla kościoła: 
szaty i naczynia liturgiczne, nowe 
lichtarze i kropielnice, a takŜe inne 
dary, owoc pracy ludzkich rąk. Eu-
charystię zakończyło odśpiewanie 
przed obrazem „Ślubów Jasnogór-
skich”. 
    Całonocne czuwanie z Maryją na 
modlitwie rozpoczęło się bezpośred-
nio po Mszy Św. 
Apel Jasnogórski o 21.00 prowadzo-
ny prze kustosza obrazu o. Hieroni-
ma, ciekawie przybliŜył Ŝycie Jasnej 
Góry i cuda, które tam się dokonują, 
a pasterka maryjana o północy ze-

brała parafian wokół Chrystusa z ka-
płanami – rodakami: Ks. Leszkiem 
Kruzlem i miejscowym proboszczem. 
Całą noc czuwali parafianie przy 
swojej Matce. Drugiego dnia swoją 
Mszę mieli chorzy, a do tych, którzy 
nie mogli przyjść, poszedł z Komunią 
Ks. Proboszcz. Była specjalna Msza 
Święta dla młodzieŜy, godzinki 
o N.M.P., róŜaniec i koronka do Bo-
Ŝego Miłosierdzia i duŜo czasu na 
osobistą modlitwę i refleksję.  
    Tłumy znów zapełniły świątynię 
o godz. 15.oo, kiedy nadchodził czas 
poŜegnania. Mszy przewodniczył 
Proboszcz Parafii, a w kazaniu, Ks. 
misjonarz tłumaczył, Ŝe choć obraz 
odchodzi, Maryja z nami pozostaje, 
jako Łaskawa Kotuszowska. Podczas 
Komunii Świętej przybył Ks. Bp 
Edward Frankowski, który podczas 
ostatniego słowa zachęcił do czyta-
nia Pisma Świętego i wspierania me-
diów katolickich z Radiem „Maryja” 
na czele. Liturgię poŜegnania zakoń-
czył akt oddania Parafii Matce BoŜej 
złoŜony przez Ks. Proboszcza. 
Wśród modlitwy, śpiewów i łez od-
prowadzono obraz przed kościół, 
skąd samochodem – kaplicą odwie-
ziono Go do parafii Rytwiany, gdzie 
rodzina Kaczmarczyków jako delega-
cja parafii z Ks. Proboszczem prze-
kazała Święty Wizerunek tamtejsze-
mu Kościołowi. 
    Niedziela 23 listopada, była zakoń-
czeniem misji maryjnych i dniem 
dziękczynienia za dar Nawiedzenia. 
Uroczystości tego dnia zakończyło 
postawienie, poświęcenie i odsłonię-
cie misyjnego krzyŜa – pamiątki Na-
wiedzenia.  
    Jako pamiątki Nawiedzenia roz-
prowadzane były w parafii: Biblie, 
obrazy Matki BoŜej, ksiąŜka Ks. prof. 
Zdzisława Jańca pt. „Z Jasnogórską 
Panią szlakiem nawiedzenia ku Chry-
stusowi”, a połączone ze zdjęciami 
i filmem będą pamiątką na pokolenia 
i świadectwem wiary. 
    Owoce tego nawiedzenia niech 
rosną i rozwijają się ku chwale Chry-
stusa i Jego Matki i dla świętości Ko-
ścioła i kaŜdego z osobna. 

                                                                                 
Ks. Jerzy Sobczyk 

Fot.zarchiwump araf ialneg owKotuszowie



KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ 

Strona 22                                Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 2/2008 

12 
 września 2008 roku odbyła 
się Ogólnopolska Konferen-

cja Naukowa zatytułowana: „Drogi 
św. Jakuba Starszego Apostoła 
w Polsce – stan badań i organizacja”. 
Konferencja ta odbyła się staraniem 
Instytutu Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Podhalańskiej  Państwo-
wej WyŜszej Szkoły Zawodowej 
w Nowym Targu i Małopolskiego 
Bractwa św. Jakuba Apostoła. Zapro-
szeni goście, reprezentujący zarów-
no środowisko naukowe, jak i osoby 
zaangaŜowane w praktyczne odtwa-
rzanie szlaku Jakubowego przyjrzeli 
się historii polskiego pielgrzymowa-
nia do Santiago oraz aktualnemu 
stanowi prac nad polskimi szlakami. 
Z jednej strony zadaniem spotkania 
miała być wzajemna wymiana infor-
macji o polskim dorobku w zakresie 
stanu badań naukowych i podejmo-
wanych działaniach organizacyjnych 
związanych ze szlakami św. Jakuba 
w Polsce. Drugim celem konferencji 
miała być próba ustalenia sposobów 
koordynacji przyszłych prac, wskaza-
nie priorytetów, zasad wzajemnej 
współpracy itp. W konferencji uczest-
niczył ks. kan. Jerzy Sobczyk, pro-
boszcz parafii św. Jakuba St. Aposto-
ła w Kotuszowie. 
   Kilka tygodni po konferencji – 25 
października 2008 r. Marszałek Wo-
jewództwa Małopolskiego Marek Na-
wara otworzył uroczyście Małopolski 
Szlak św. Jakuba, który został wyty-
czony od Sandomierza do Krakowa. 
W parafii św. Jakuba w Więcławicach 
odbyły się główne uroczystości zwią-
zane z otwarciem Szlaku, po którym 
przeszli tego dnia pierwsi pielgrzymi. 
Uroczystej liturgii odprawionej w ko-
ściele w Więcławicach przewodniczył 
ks. bp Józef Guzdek. W otwarciu Ma-
łopolskiego Szlaku św. Jakuba wziął 
udział: wójt Gminy Szydłów Jan 
Klamczyński oraz proboszcz parafii 
św. Jakuba w Kotuszowie ks. kan. 
Jerzy Sobczyk. 
   Droga św. Jakuba nazywana  czę-
sto po hiszpańsku Camino de Santia-
go to szlak pielgrzymkowy  do Kate-
dry w Santiago de Compostela 
w Galicji w północno-zachodniej 
Hiszpanii. W katedrze tej według tra-
dycji znajduje się ciało św.  Jakuba 
Starszego  Apostoła. Nie ma jednej 
trasy pielgrzymki a uczestnicy mogą 
dojść  do celu jednym z wielu szla-
ków z całej Europy. Droga oznaczo-
na jest muszlą św. Jakuba, która jest 

takŜe symbolem pielgrzymów. W od-
róŜnieniu od znanych w Polsce piel-
grzymek pieszych, Droga św. Jakuba 
przeznaczona jest głównie dla pątni-
ków indywidualnych lub małych grup. 
Istniejąca od ponad tysiąca lat Droga 
św. Jakuba jest jednym z najwaŜniej-
szych chrześcijańskich szlaków piel-
grzymkowych obok szlaków do Rzy-
mu i Jerozolimy. Według legendy 
ciało św. Jakuba zostało przewiezio-
ne łodzią do północnej Hiszpanii, 
gdzie dzisiaj istnieje miasto Santiago 
de Compostela. Ranga szlaków 
znacznie zmalała w XVI – XVII w., 
kiedy przez Europę przetoczyła się 
fala wojen, epidemii oraz klęsk Ŝy-
wiołowych. W kolejnych wiekach piel-
grzymowanie utrudniły rewolucja 
francuska i wojny napoleońskie. Dro-
gi św. Jakuba uległy stopniowemu 
zapomnieniu. Ponowne oŜywienie 
ruchu pątniczego do grobu św. Jaku-
ba nastąpiło dzięki apelowi, który 
skierował Jan Paweł II podczas wizy-
ty w Santiago w 1982 r. Na odpo-
wiedź na papieski apel nie trzeba 
było długo czekać. W 1987 r. Rada 
Europy uznała Drogę św. Jakuba za 
pierwszy kulturowy szlak Europy 
i zachęciła władze regionów do od-
tworzenia dawnych szlaków piel-
grzymkowych. Od 2007 r. trwają pra-
ce nad odtworzeniem dawnego szla-
ku pielgrzymkowego między Sando-
mierzem a Krakowem. 
W wytyczaniu drogi kie-
rowano się przebiegiem 
średniowiecznego traktu 
prowadzącego skrajem 
doliny Wisły, od Sando-
mierza do Krakowa, 
a zwłaszcza rozmiesz-
czeniem kościołów św. 
Jakuba Starszego Apo-
stoła. Niewielkie odległo-
ści pomiędzy miejscowo-
ściami, połoŜonymi na 
wyraźnej linii ciągłej od 
Sandomierza przez Ko-
tuszów, SzczaworyŜ, 
Probołowice, Pałecznice, 
Niegardów, Więcławice 
Stare do Krakowa we-
dług historyków przema-
wiają za istnieniem 
w średniowieczu w Mało-
polsce szlaku pątniczego 
do grobu św. Jakuba 
w Santiago. Szlak San-
domierski łączył się bę-
dzie w Krakowie z Mało-
polskim odcinkiem drogi, 

a następnie przez Ojców, Olkusz, 
Dąbrowę Górniczą, Piekary Śląskie  
połączy się z Dolnośląskim odcin-
kiem na Górze św. Anny.  Odcinek 
z Sulisławic przez Bukową, Wiśnio-
wą, Sztombergi, Czernicę i Kurozwę-
ki do Kotuszowa został wytyczony 
w większości drogami gruntowymi, 
przebiegającymi przez tereny leśne. 
Z Kotuszowa droga wiedzie przez 
Szydłów, Solec Stary, Kargów do 
SzczaworyŜa. Droga Sandomierska, 
podobnie jak Drogi św. Jakuba w 
Hiszpanii i Francji została oznakowa-
na muszlami św. Jakuba oraz Ŝółtymi 
strzałkami. Aby przybliŜyć mieszkań-
com miejscowości połoŜonych przy 
Małopolskiej Drodze św. Jakuba idee 
pielgrzymowania do Santiago, przy-
gotowano wystawę fotograficzną 
„Droga do Santiago”, która będzie 
pokazywana w parafiach. Pracom 
patronuje oddział Bractwa św. Jaku-
ba Apostoła w Więcławicach.  
   Droga św. Jakuba łączy w sobie 
kilka wymiarów: duchowość, obcowa-
nie z naturą, odkrywanie dziedzictwa 
kulturowego oraz turystykę  aktywną.  
 

Anna Grzybowska 

SZLAKIEM ŚW. JAKUBASZLAKIEM ŚW. JAKUBA  
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W 
 bieŜącym roku Ochotnicza 
StraŜ PoŜarna w Szydłowie 

wykonała remont zewnętrzny straŜni-
cy polegający na odnowieniu elewacji 
wraz z malowaniem. Zadanie to moŜ-
liwe było dzięki przychylności Władz 
samorządowych Gminy Szydłów, 
które w powaŜnym stopniu wspomo-
gły wykonanie tego zadania. 
   Przeprowadziliśmy równieŜ remont 
wewnątrz budynku jako zadanie 
„Remont świetlicy wiejskiej” polega-
jący na wymianie 2 sztuk drzwi wej-
ściowych, wykonaniu ściany zabezpie-
czającej klatkę schodową, ułoŜeniu 
posadzki z płytek na holach i scho-
dach oraz wymianie podłogi na sali 
balowej. Został teŜ wymieniony chod-
nik obok straŜnicy. 
Środki na ten cel pozyskane zosta-
ły z Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
w ramach projektu „Świętokrzyski 
Program Odnowy Wsi w formie 
konkursu przedsięwzięć” w kwo-
cie 20.000,00 złotych, wkładu wła-
snego OSP 6.000,00 złotych, z któ-
rych 4.000,00 złotych pochodziło od 
darczyńców prywatnych, Gminy Szy-

dłów 3.000,00 złotych oraz dodatko-
wo 2.000,00 złotych ze Starostwa 
Powiatowego w Staszowie. 
   Ponadto druhowie naszej jednostki 
wykonali prace w ramach czynów 
społecznych na kwotę 5380,00 zło-
tych. Najbardziej zaangaŜowani dru-
howie to: Stanisław Wojterski, Michał 
Skotnicki, Stanisław Józefowski, Ra-

REMONTY W STRAśNICYREMONTY W STRAśNICY  

REMONT KOŚCIOŁAREMONT KOŚCIOŁA  

W 
 2008 roku Parafia Rzymskokatolicka w Szydłowie przeprowa-
dziła prace remontowe kościoła św. Władysława. Remont obej-

mował: 
- częściową wymianę gontu i impregnację całego gontu i więźby da-
chowej; 
- obróbki blacharskie; 
- dwa witraŜe i dwa przęsła elewacji kościoła z konserwacją elemen-
tów kamiennych i ceglanych; 
- nowe okna w Kaplicy Literackiej i zakrystii; 
- konserwację gontu na dzwonnicy. 
 
Fundusze na zadania parafia pozyskała z: 
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 68.000 zł; 
- Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach - 40.000 zł; 
- Funduszu Kościelnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji - 35.000 zł 
Reszta środków na prace remontowe pochodziła z ofiar parafian - 
kwota około 70.000 zł. 
 

Ks. Ryszard Piwowarczyk 

dosław Wojterski, Ryszard Kostecki. 
   Wszystkim instytucjom oraz oso-
bom za pomoc i zaangaŜowanie 
składamy serdeczne podziękowania. 
 

W imieniu OSP Szydłów 
Prezes Zarządu                                                                              

Stanisław Wojterski 

Fot.PW

Fot.PW
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Moje losy na wojnie  
po odniesieniu rany 
 

   Na drugi dzień odwieziono mnie do 
szpitala w Nowym Dworze. Nowy 
Dwór to miasto blisko Modlina, które 
było juŜ spalone. PodróŜ odbywała 
się w nieustannym warkocie samolo-
tów, mijaliśmy porozbijane wozy 
i sprzęt wojskowy. 
   Stamtąd, wraz z przebywającymi 
rannymi, Ŝołnierzami innych oddzia-
łów, którzy byli w tym szpitalu wcze-
śniej, chciano nas odwieźć do Modli-
na, ale szosy i mosty były intensyw-
nie ostrzeliwane przez Niemców. Na 
kilka godzin zostawiono nas w przy-
droŜnych koszarach w Nowym Dwo-
rze, a potem odwieziono do miejsco-
wego szpitala powiatowego. Wokół 
niego był park, a w nim ustawione 
polskie działa. Niemcy, gdy zoriento-
wali się, Ŝe tam jest polskie wojsko, 
zaczęli strzelać z artylerii. W oknach 
były ułoŜone worki z piachem. Zda-
rzało się, Ŝe pociski wpadały na salę, 
gdzie leŜeli ranni Ŝołnierze. Wieczo-
rem przyjechały furmanki, Ŝeby prze-
wieźć część rannych do Modlina. Nie 
udało mi się zabrać z nimi, bo na jed-

nej nodze cięŜko mi było dojść. 
Uprzedzili mnie ci, co mieli obie nogi 
sprawne. Po pewnym czasie wrócił 
na salę Ŝołnierz, który wsiadł na je-
den z wozów. Trząsł się. Powiedział, 
Ŝe mamy szczęście, Ŝe nie pojechali-
śmy, bo Niemcy otworzyli ogień 
z artylerii i furmanki z rannymi musia-
ły zawrócić. Upłynęło około dwóch 
godzin i znowu wyjechali. Tym razem 
zabrałem się i ja. Pojechało siedem 
furmanek. Dojechaliśmy do mostu 
pontonowego, przez który wojsko 
woziło pociski na front. Most właści-
wy był zbombardowany. Nasze fur-
manki zatrzymały się. Niemcy znów 
otworzyli ogień z artylerii. Kto miał 
zdrowe nogi zeskoczył na ziemię. Ja 
nie mogłem się poruszać. Ostrzał 
nacichł. Pojechaliśmy dalej. W takich 
okolicznościach znaleźliśmy się 
w twierdzy. Miałem postrzeloną no-
gę, więc nie poszedłem z innymi po 
schodach do góry, tylko zjechałem 
po poręczy do sutereny. Dowódcą 
twierdzy został generał Wiktor Th-
ommée. Twierdza Modlin to teren 
pokryty fortami ceglano-ziemnymi, 
wybudowana przez Napoleona dla 
potrzeb militarno-wojskowych. Stale 
była ulepszana i dozbrajana. W środ-
ku był duŜy, ceglany, czteropiętrowy 
budynek, tworzący czworobok, a w 
środku dziedziniec, na który prowa-
dzą bramy wjazdowe. Na kaŜdej kon-
dygnacji są korytarze, co kilka me-
trów sklepienia, a na prawo i lewo 
sale. W części budynku, w której ja 
leŜałem widać było ślady warsztatów 
mechanicznych. LeŜeliśmy na no-
szach na korytarzu. Koło mnie leŜał 
Ŝołnierz – Warszawiak. Wieczorem 
długo ze sobą rozmawialiśmy. 
   Rano przyszedł kapitan – lekarz, 
pytał o rany i kierował na opatrunek 
do sanitariusza. Spytał tego sąsiada 
co mu jest. On nic nie odpowiedział. 
Zapytał dwa razy. Potem wziął go za 
rękę, potrzymał chwilę i puścił. Zro-
zumiałem – nie Ŝyje. Odwrócił się do 
mnie i spytał: „Wam co jest?”. Powie-
działem – przestrzał lewego pod-
udzia. Obejrzał, kazał sanitariuszowi 
zmienić opatrunek. Poszli do kolej-
nych rannych. Zastanawiałem się co 
jest z moim sąsiadem, przecieŜ roz-
mawialiśmy długo wieczorem. Wzią-

łem go za rękę, a ręka była zimna. 
Zmówiłem „Wieczny odpoczynek”. 
Wynieśli go sanitariusze na noszach, 
na których leŜał. Potem zaczął się 
nalot.  
   Gdy spadały bomby z samolotów, 
drzwi trzaskały o ściany. Czekaliśmy, 
kiedy ściany nas przygniotą jak bom-
ba trafi w budynek. Personel szpitala 
wywiesił flagi Czerwonego KrzyŜa, 
ale hitlerowscy Ŝołnierze bombardo-
wali dalej, nawet rannych. Twierdza 
Modlin usytuowana jest w widłach 
rzek Wisły i Narwi, stanowiła powaŜ-
ną przeszkodę dla wojsk niemiec-
kich, które szybko chciały zdobyć 
stolicę Polski. Od 13 września samo-
loty i artyleria niemiecka stale atako-
wały Ŝołnierzy w twierdzy. PotęŜne 
uderzenie nastąpiło 18 września. Po-
nad 100 samolotów dniem i nocą 
zrzucało na twierdzę bomby. Wszyst-
kie ataki piechoty, odpierali nasi Ŝoł-
nierze, ale Niemcy nie dali za wygra-
ną. 21 września rozpoczęli generalny 
szturm. Zaciekłe walki toczyły się do 
28 września. Obrońcom brakowało 
Ŝywności, wody, amunicji i medyka-
mentów dla rannych. W tej sytuacji 
generał Thommée postanowił zanie-
chać walk. 29 września garnizon zło-
Ŝył broń. Podpisano kapitulację twier-
dzy. W wyniku działań obronnych, 
rannych zostało blisko 4 tysiące pol-
skich Ŝołnierzy.  
   Pamiętam, Ŝe jadąc z frontu do 
szpitala w Modlinie nawet nie odpią-
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łem bagnetu od boku. Myślałem, Ŝe 
gdy noga się wyleczy, będzie mi po-
trzebny. Zniszczyłem go po kapitula-
cji Modlina. W opisanych powyŜej 
warunkach leŜałem 12 dni. Kiedy 
przyszła komisja niemiecka w skła-
dzie trzech oficerów, poczuliśmy 
ogromny smutek i ból. 
   Wkrótce padł rozkaz, Ŝe lekko ranni 
mają stawić się na placu. Myślałem, 
Ŝe lekko rannych wyleczą i będą mie-
li jeńców do roboty, a cięŜko rannych 
zabiją. Wstałem i próbowałem stanąć 
na nogę, ale kość zachrupała, bo 
była przestrzelona, a ścięgno zerwa-
ne. Po nalocie, kiedy zostałem ranny 
kolega ściągnął mi buta z nogi i wylał 
z niego sporo krwi. Organizm był 
osłabiony. Nie miałem siły wstać. 
LeŜał tam podchorąŜy z Poznania. 
On nam powiedział, Ŝe rannych jeń-
ców chroni prawo międzynarodowe.  
   Nas cięŜko rannych Niemcy wy-
wieźli do Legionowa Jabłonnej za 
Warszawą. Były tam nowe koszary, 
jeszcze nie wykończone z powodu 
wybuchu wojny. Nie było okien i 
drzwi. Na polowe łóŜka posłali trochę 
słomy. Kto miał płaszcz czy koc ten 
się okrył, kto nie to musiał marznąć. 
   Polski lekarz w stopniu kapitana 
robił opatrunki. Codziennie Ŝołnierze 
umierali z głodu i wycieńczenia. Bu-
dynek ten znajdował się poza mia-
stem. Wokół był teren piaszczysty, 
rosły na nim młode brzózki. Widać 
było przez okna, Ŝe ciągle przybywa 
tam mogił.  
 

Powrót do rodzinnego domu  
w Szydłowie 
 
   Po podpisaniu aktu kapitulacji, 
Niemcy rozpoczęli demobilizację pol-
skich oddziałów – szeregowi Ŝołnie-
rze, niŜsze kadry oficerskie – zostały 
zwolnione i mogły wrócić do domów. 
Ja równieŜ zdecydowałem się na 
powrót w swoje strony rodzinne – do 
Szydłowa, poniewaŜ rana się nie 
goiła, a warunki sanitarne były okrop-
ne. 
   Chcąc ułatwić sobie chodzenie, 
zrobiłem prowizoryczne kule. Jedną z 
bocznej części łóŜka, drugą z dwóch 
listew. Zgłosiłem się po przepustkę. 
Pisał ją oficer niemiecki w języku nie-
mieckim. Zachowałem ją do dziś.  
   Odwieziono nas kilku na stację w 
Legionowie. Z Legionowa udałem się 
do Warszawy. Ludność pomagała 
rannym Ŝołnierzom. Z Warszawy po-
jechałem do Częstochowy. Tutaj za-
jął się nami Czerwony KrzyŜ. KaŜdy 
ranny w mundurze, który się tam 
znalazł, został zabrany doroŜką do 
szpitala. Dostaliśmy posiłek, zmienio-
no nam opatrunki. Był wieczór. Rano 
odwieziono nas na stację kolejową. 
Do Kielc jechałem z Franciszkiem 
Janystem z Zagórza koło Kielc. Spo-
tkaliśmy się w pociągu.  
   Gdy dojechaliśmy na miejsce wy-
szliśmy przed stację kolejową, on teŜ 
na kulach. Podszedł do nas starszy 
pan i zapytał dokąd chcemy jechać. 
Janyst powiedział, Ŝe pod Katedrę, 
bo tam ma siostrę, ja na Krakowską 

Rogatkę, bo tamtędy jedzie się w 
stronę Chmielnika. Starszy pan za-
płacił doroŜkarzowi za odwiezienie 
nas w wyznaczone miejsca. Na ulicy 
kupił nam po bułce i herbatę od han-
dlujących tam kobiet.  
   Powrót do Kielc był dla mnie wielkim 
przeŜyciem, bo miasto było mi bliskie. 
Tu odbyłem czynną słuŜbę wojskową. 
Teraz panoszyli się Niemcy. 
   Z Krakowskiej Rogatki zabrałem 
się wozem konnym do Lisowa razem 
z rolnikiem, który wracał z targu z 
Kielc. Potem dotarłem do Chmielni-
ka. Dzień był bardzo zimny, padał 
deszcz. Na rannej nodze nie miałem 
buta, bardzo zmarzła. W takich wa-
runkach późnym wieczorem dojecha-
łem do Grabek. Światło paliło się w 
jednej chacie. Podszedłem do okna, 
zastukałem. 
   Był to dom państwa Gąsiorów. 
Otworzył mi Stanisław Gąsior, z któ-
rym chodziłem do szkoły. On teŜ był 
na wojnie, ale wrócił zdrowy. Zosta-
łem Ŝyczliwie przyjęty, dostałem posi-
łek, przenocowałem. Rano gospo-
darz zaprzągł konia do wozu i przy-
wiózł mnie do domu.  
   Noga nie była wyleczona i jeździ-
łem do lekarza Eugeniusza Treliń-
skiego na opatrunki. Zginął on w 194-
4 r. od bomby zrzuconej z samolotu 
niemieckiego. Stopniowo wracałem 
do zdrowia. Noga zaczęła się goić. 
Wspólnie z ojcem uruchomiliśmy 
kuźnię, wykonując róŜne prace i na-
rzędzia dla rolników. Pełną wolnością 
cieszyliśmy się krótko. 
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Wkroczenie wojsk niemieckich do 
Szydłowa. Terror ludności cywil-
nej. Pierwsze ofiary okupacji 
 
   JuŜ 8 września pierwsze oddziały 
niemieckie wkroczyły do Szydłowa. 
Rozpoczęły wyłapywanie polskich 
Ŝołnierzy, którzy schronili się w la-
sach: grabeckim, cydzowskim i na 
Mokrem. Jeńców osadzono w kościo-
łach pod wezwaniem Wszystkich 
Świętych i Świętego Władysława w 
Szydłowie, a takŜe na cmentarzach. 
Próby ucieczki zwykle kończyły się 
tragicznie. Uciekających rozstrzeliwa-
no. Niektórym jednak udało się prze-
Ŝyć. Np. jeden z jeńców uciekł. Po-
twierdził to w przypadkowej rozmo-
wie z moją Ŝoną Stefanią, która prze-
bywała w 1951 roku w sanatorium w 
Świeradowie Zdroju. Był on wówczas 
masaŜystą w tymŜe sanatorium. Sy-
tuacja jeńców była tragiczna. Zimno, 
głód najbardziej im dokuczały. Miej-
scowa ludność z naraŜeniem Ŝycia 
niosła pomoc, głównie Ŝywnościową. 
Właściciel majątku w Szumsku, koło 
Rakowa z własnej mąki dostarczał im 
chleb. 
   Po zajęciu Polski, Niemcy zaczęli 
wprowadzać swoje porządki. Tak teŜ 
stało się w Szydłowie i w całym po-
wiecie buskim. NajwaŜniejsze stano-
wiska w administracji obsadzali 
Niemcami. Powołano komendantury 
Ŝandarmerii niemieckiej, a takŜe pol-
ską policję, która musiała ściśle 
współpracować z władzami niemiec-

kimi. Na ludność nałoŜono kontyn-
genty w postaci zboŜa, Ŝywca, mle-
ka, ziemniaków itp. Rozpoczęły się 
aresztowania, głownie wśród inteli-
gencji. Istniejące wówczas dwory, 
majątki oddano pod nadzór władz 
niemieckich. Komisarzem na terenie 
powiatu został Wagner, który miał 
siedzibę w miejscowości Maleszowa. 
Był to polakoŜerca. Niszczył wszyst-
ko co polskie. Regularnie wizytował 
dwory i majątki. Podczas takiej wizy-
tacji majątku w Grabkach, w 1942 lub 
1943 roku kazał zniszczyć płytę z 
płaskorzeźbą Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, która została wmurowana 
we wschodnią ścianę oficyny w 1929 
roku. Wszelkie nieposłuszeństwo ze 
strony rolników było surowo karane. 
Np. za niedostarczenie kontyngentu 
zboŜa aresztowano i wywieziono do 
Oświęcimia Jana Palmąkę, Józefa 
Długosza z Gacek, Stanisława Aren-
darskiego z Wolicy, Gwizda z Solca, 
Ludwika Klamczyńskiego z Szydło-
wa. Za brak dostaw mleka areszto-
wano m. in. Ludwika Banasia z Szy-
dłowa. Zginął takŜe Ludwik Stępień, 
nauczyciel. Przed wojną pracował na 
kresach, w czasie wojny wrócił do 
Szydłowa. Został aresztowany, bo 
ojciec nie oddał kontyngentu zboŜa. 
Zginął w Oświęcimiu. 
   Chcąc uwolnić aresztowanych, ro-
dziny musiały kupować na targu zbo-
Ŝe, masło, mleko, ziemniaki i w wy-
znaczonej ilości dostarczać okupan-
towi. Niemcy wprowadzili takŜe za-
kaz posiadania przez rolników Ŝaren. 

Na nich nielegalnie rolnicy rozcierali 
ziarno i z niego piekli chleb, gdyŜ 
przydzielone 15 dekagramów chleba 
na dzień nie wystarczało. 
   Szczególnie tępiono inteligencję. 
Nad ranem, 4 czerwca 1943 roku, 
pod cmentarz zmarłych na cholerę w 
Szydłowie, przyjechało kilka samo-
chodów z Ŝandarmami i funkcjonariu-
szami policji. Podeszli do miasta 
i cicho skierowali się do zabudowań 
Jana Kaczorowskiego. Oblali benzy-
ną i podpalili budynki gospodarcze, 
a kiedy zaczęły płonąć, domownicy 
wybiegli z domu by ratować inwen-
tarz. śandarmi złapali ich i zbitych, 
skopanych, wepchnęli do budynku 
mieszkalnego. Podczas tej akcji Wa-
cławowi Kaczorowskiemu i jego ku-
zynowi Madejowi udało się uciec. 
Pozostałych Niemcy zamknęli w do-
mu, rozlali benzynę i podpalili. Uwię-
zieni chcąc ratować swe Ŝycie wy-
skakiwali przez wybite okna. Dosię-
gły ich kule Ŝandarmów. Zginęli 
wszyscy to jest: Jan Kaczorowski – 
dyrektor szkoły podstawowej w Szy-
dłowie, jego Ŝona Władysława, syn 
Jerzy – absolwent uniwersytetu, Ma-
ria Kitowa – siostra Władysławy Ka-
czorowskiej. 
   Inna grupa Niemców podpaliła za-
budowania Mariana Gumułczyńskie-
go i dom jego stryjecznego brata 
Franciszka. W tym czasie, z sąsied-
niego domu wyszedł Ignacy Klusz-
czyński i kryjąc się w krzaku bzu ob-
serwował wydarzenia. On teŜ został 
zauwaŜony i zastrzelony. 
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   Kolejna grupa Ŝandarmów rozpo-
częła „polowanie” na ludzi z ulicy 
Krakowskie Przedmieście. Zatrzyma-
no rodzinę Zarzyckich – małŜeństwo 
z małą córką. Rodziców rozstrzelano. 
Dziecko z przestrzeloną szyją znalazł 
Marian Wiącek. Odwiózł je do szpita-
la w Stopnicy. Zostało uratowane. 
   Rozzuchwaleni Niemcy podpalili 
budynki Seweryna Trelińskiego oraz 
innych gospodarzy, po czym udali się 
w kierunku Gacek. Przybyli do zabu-
dowań Jana Kowalika – nauczyciela 
ze szkoły podstawowej. Podczas 

gruntownej rewizji nie znaleziono 
synów, ani Ŝadnych materiałów z 
konspiracji. Po drodze wypłoszyli ze 
zboŜa i rozstrzelali całą rodzinę śyda 
Symchy Zelcmana, która uciekła 
z Szydłowa w przeświadczeniu, Ŝe 
jest to obława na nich. Wkrótce po 
okrutnych wydarzeniach Ŝandarmi 
znów pojawili się w Szydłowie. Tym 
razem aresztowali Antoniego Golbę 
i Jerzego Sidorowicza. Obu wywie-
ziono do Oświęcimia. Obaj przeŜyli 
obóz. 
   13 czerwca 1943 roku rozpoczęła 
się pacyfikacja Szydłowa. W tym dniu 
zginął Konrad Klamczyński. śandar-
mi otoczyli Szydłów. Nakazali 
wszystkim mieszkańcom zgromadzić 
się na miejscowym rynku. Tu oficer 
niemiecki sprawdzał toŜsamość kaŜ-
dego. Szukali ludzi, których mieli na 
listach – chodziło tu o partyzantów. 
Kiedy ludzie przebywali na rynku, 
Ŝandarmi przeszukiwali budynki 
w poszukiwaniu broni, śydów, osób 
figurujących na listach. W czasie re-
wizji w moim domu znaleźli w szufla-
dzie kulkę, która wydała im się podej-
rzana. Zastałem ją na stole, kiedy 
wróciłem do domu. 
   16 czerwca 1943 roku jeszcze raz 
Ŝandarmi pojawili się w Szydłowie. 
Udali się do zabudowań Konrada 
Klamczyńskiego (oddalonych o około 
200 m od mojego domu). Niemcy 

wiedzieli, Ŝe naleŜał on do siatki kon-
spiracyjnej. W tym czasie do domu 
szedł jego kolega z konspiracji Dioni-
zy Kowalik. Gdy zauwaŜył zbliŜają-
cych się Ŝandarmów, zaczął uciekać. 
Ci otworzyli ogień. Kowalik został 
ranny, schwytany i załadowany do 
samochodu, gdzie zmarł. Został po-
chowany w Przededworzu we wspól-
nym grobie z innymi partyzantami, 
gdyŜ Niemcy odmówili wydania jego 
ciała matce. Po tym wydarzeniu, wie-
lu młodych ludzi, bojąc się wpadki, 
poszło do lasu, by tam dalej prowa-
dzić walkę z okupantem. 
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   W dniach 3 - 8 lipca 2008 r. strzel-
cy  z Szydłowa i Buska-Zdroju prze-
bywali na obozie na polskim Wybrze-
Ŝu. W trakcie podróŜy zwiedzili m.in. 
zamek w Malborku, pola Grunwaldu, 
pomnik Obrońców Mławy. W Gdyni 
tradycją lat ubiegłych zwiedzano 
okręt - muzeum ORP „Błyskawica”, w 
Gdańsku - Westerplatte. Zwiedzanie 
to nie wszystko. Przez kilka dni Ŝycia 
obozowego, co niektórzy nauczyli się 
myć naczynia, obierać ziemniaki 
i sprzątać - czynności jakŜe przydat-
ne w codziennym Ŝyciu... 
 
15 sierpnia 2008 r. odbył się Marsz 
w Święto Wojska Polskiego na trasie 
Szydłów – Chańcza – Korytnica – 
Kotuszów – Szydłów. Wzięło w nim 
udział 32 osoby. Odbyło się takŜe 
strzelanie na strzelnicy STS. 
 
29 sierpnia 2008 r. odbył się marsz 
na trasie Szydłów – Potok – Chańcza 
– Kotuszów – Szydłów. Wzięło w nim 
udział 17 osób. W ramach marszu 
odbyło się takŜe strzelanie z broni 
sportowej na strzelnicy STS. 
 
30 sierpnia 2008 r. odbył się marsz 
na trasie Szydłów – Brzeziny – Grab-
ki DuŜe – Wolica – Solec – Wola 
Podleśna – Szydłów. Wzięło w nim 
udział 16 osób, które uczestniczyły 
takŜe w turnieju strzeleckim. 
 
   Niemal 40 osób wzięło udział w 
Marszu Upamiętniającym 90-tą 
Rocznicę Odzyskania Niepodległości 
zorganizowanym przez Szydłowskie 
Towarzystwo Strzeleckie w dniu 25 
października 2008 r. Przed wymar-
szem odbył się turniej strzelecki 
z broni krótkiej i długiej. 
  Marsz odbył się na trasie Szydłów - 
Kotuszów - Kurozwęki - Szydłów. 
Ponad 3/4 uczestników stanowiła 
młodzieŜ z Gminy Szydłów. W Kuroz-
wękach młodzieŜ zwiedziła kościół 
pw. WNMP i św. Augustyna Biskupa. 
Maszerujących serdecznie przyjął w 
swoich pałacowych włościach hrabia 
Jan Marcin Popiel. 
 
10 listopada br. strzelcy kontynu-
owali obchody rocznicowe. W przed-
dzień 90-tej Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości strzelcy zapalili Świa-
tełko Niepodległości w Szydłowie: 

pod dębem katyńskim obok strzelnicy 
STS i pod pomnikiem ofiar II wojny 
światowej; w Mokrem pod kapliczką 
poświęconą kpt. Kabacie; w Oględo-
wie pod tablicą poświęconą Marszał-
kowi Józefowi Piłsudskiemu. Na tere-
nie Zespołu Pałacowego w Kurozwę-
kach, strzelcy wraz z właścicielem 
Janem Marcinem Popielem i Janu-
szem Wąsalą ze Stowarzyszenia 
Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk 
oddali symboliczne strzały z XVII-w. 
armaty. 
  Tego dnia strzelcy dziękowali takŜe 
osobom wspierającym Szydłowskie 
Towarzystwo Strzeleckie wręczając 
im okolicznościowe grawertony i me-
dale. 
 
21 listopada 2008 r. odbyło się 
strzelanie na strzelnicy STS. Wzięło 
w nim udział 16 osób.  
 
   W dniach 6 i 7 grudnia 2008 r. 
Szydłowskie Towarzystwo Strzelec-
kie zorganizowało marsz i marszo-
bieg oraz dwa turnieje strzeleckie dla 
młodzieŜy z Gminy Szydłów. Jak na 
grudzień, pogoda dopisała, uczestni-
cy takŜe.  
   W sobotę odbył się Marsz Party-
zanckimi ŚcieŜkami w Obwodzie 
"Słonecznik" na trasie Szydłów - 
Gacki - Wierzbica - Mokre - Szydłów. 

Ponad dwadzieścioro uczestników 
pokonało na własnych nogach około 
20 kilometrów. W Wierzbicy uczestni-
cy zatrzymali się na odpoczynek i 
posiłek. Po przybyciu do Szydłowa 
odbył się Turniej Strzelecki na strzel-
nicy STS. Najlepszym strzelającym 
okazał się Dawid Poniewierski, dru-
gie miejsce zajął jego brat Wiktor 
Poniewierski, zaś trzecie Mateusz 
Palmąka. 
  W niedzielę odbył się Marszobieg 
ze sprzętem ratowniczym na trasie 
Szydłów - Brzeziny - Grabki DuŜe - 
Szydłów. Podobnie jak w sobotę, 
odbył się Turniej strzelecki na strzel-
nicy. Tym razem zwycięŜył Wiktor 
Poniewierski przed Łukaszem Kur-
czabem i Dariuszem Palmąką. 
  Zwycięzcy turniejów strzeleckich 
otrzymali pamiątkowe puchary, zaś 
wszyscy uczestnicy marszów pamiąt-
kowe dyplomy uczestnictwa.  
 
Marsze i turnieje strzeleckie w okre-
sie 15 sierpnia - 7 grudnia 2008 r. 
Szydłowskie Towarzystwo Strzelec-
kie realizowało w ramach Programu 
Integracji Społecznej. 
 

st. insp. ZS Marian Lesiak 

Z śYCIA STRZELCÓWZ śYCIA STRZELCÓW  
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P - te znamienne słowa 
Jana III Sobieskiego skierowane do 
papieŜa Innocentego XI obrazują 
rangę odsieczy wiedeńskiej z 1683 
roku. Obok chrztu Polski, czy zwycię-
stwa pod Grunwaldem, Victoria Wie-
deńska jest jednym z tych wydarzeń 
historycznych, o których pamiętają 
wszyscy Polacy. 
  12 września upłynęło 325 lat od mo-
mentu, kiedy pod austriacką stolicą 
sprzymierzone wojska Europy poko-
nały armię turecką. W związku z tą 
rocznicą miasto Kraków przygotowa-
ło wiele uroczystości, a czynnymi 
uczestnikami tego przedsięwzięcia 
było Bractwo Rycerskie i Zespół Tań-
ca Dawnego Zamku Szydłów, działa-
jące przy Gminnym Centrum Kultury 
w Szydłowie. Szydłów reprezentowa-
ło 8 osób dzięki współpracy i uprzej-
mości Chorągwi Rycerstwa Ziemi 
Sandomierskiej pod przewodnictwem 
Kasztelana Karola Burego. 
  Od południa, 13 września na Bło-
niach krakowskich podziwiać moŜna 
było obozowisko zwycięskiej armii 
Jana III Sobieskiego oraz pokazy 
sprawności kawaleryjskiej. W sobotni 
wieczór odbył się natomiast spektakl 
batalistyczny 

 - inscenizacja bitwy wie-
deńskiej, w której wzięło udział około 
400 osób z bractw rycerskich i histo-
rycznych grup rekonstrukcyjnych. 
Główne role zagrali Daniel Olbrychski 
i Wiktor Zborowski. Była to jedna z 
niewielu okazji w Polsce, by zoba-
czyć atak polskiej husarii. 
  Kulminacyjnym momentem uroczy-
stości było przejście Orszaku Królew-
skiego z Wawelu na Rynek Główny. 
Przemaszerowało w nim kilkaset 
osób w strojach z epoki, a w role 
głównych postaci wcielili się Daniel 
Olbrychski (Jan III Sobieski), GraŜy-
na Wolszczak (Marysieńka) i Wiktor 
Zborowski (Kara Mustafa). Na prze-
dzie orszaku maszerowała straŜ 
przednia piesza torująca drogę i za-
bezpieczająca trasę, następnie grupa 
bębniarzy, oddział puszkarzy, którzy 
strzelali co pewien czas na wiwat, 
oddział pieszy, husaria, Król i znacz-

niejsi oficerowie na koniach, pozosta-
li konni, karety z dwórkami, piechota, 
wozy z łupami, oddział artylerzystów 
strzelających na wiwat, kuglarze z 
grajkami, ariergarda. Na Rynku, wiel-
kiego wodza przywitała Królowa Ma-
rysieńka oraz mieszkańcy miasta. 
  Widowisku towarzyszyła wcześniej 
przygotowana ścieŜka dźwiękowa: 
podkład muzyczny - ilustracyjny, 
efekty dźwiękowe oraz fanfary i bęb-
ny na Ŝywo. Na całej trasie rozsta-
wione były głośniki z których słychać 
było przygotowaną wcześniej ścieŜkę 
dźwiękową: głos narratora opowiada-
jący o zwycięstwie króla i jego powro-
cie, muzyka, efekty. W momencie 
dojścia orszaku na rynek ścieŜka 
dźwiękowa była miksowana na Ŝywo 
z kwestiami aktorów, a takŜe stano-
wiła dodatek do reakcji tłumów. 
 

 - mówiła Barbara Bi-
lińska, szefowa kanału Discovery 
Historia. Od 13 września na Krakow-
skich Błoniach moŜna było podziwiać 
miasteczko rycerskie Ŝołnierzy zwy-
cięskiego króla. Nie tylko była moŜli-
wość przyjrzenia się Ŝyciu obozowe-
mu, poznania zapomnianych zawo-
dów (obozowisko zawsze otaczali 
rzemieślnicy dbający o kondycję Ŝoł-
nierzy) ale takŜe zakupu ich wyro-
bów, w samym zaś obozie grajkowie 
umilali chwile po bitwie muzyką, zaś 
Ŝołnierze doskonaląc swe rzemiosło 
prowadzili pokazy fechtunku i poje-
dynki. 
   Organizatorem obchodów 325 
Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej było 
miasto Kraków i kanał Discovery Hi-
storia. Patronem telewizyjnym Di-
scovery Channel i TVN. 
   Dla Bractwa Rycerskiego i Zespołu 
Tańca Dawnego Zamku Szydłów 
działającego pod przewodnictwem 
Justyny Kowalczyk i Pawła Krakowia-
ka działającego od niespełna roku to 

wielkie wyróŜnienie i ogromna moty-
wacja do dalszego rozwoju i uczest-
nictwa w przedsięwzięciach i insceni-
zacjach historycznych. 
 

Aleksandra Stachniak 

VICTORIA WIEDEŃSKAVICTORIA WIEDEŃSKA  
Bractwo Rycerskie i Zespół Tańca Dawnego Zamku Szydłów uczestni-
czyli w inscenizacji bitwy wiedeńskiej 1683 r. Inscenizacja odbyła się 
w Krakowie 13 września br. 

Zdj ęci azarchi wumGCK
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KRONIKA POLICYJNA 

W III kwartale b.r. na terenie Gminy Szydłów odnotowano 
kilka przypadków naruszenia prawa: 
- W dniu 13.09.08 r. na terenie Potoka Rządowego doko-
nano kradzieŜy linii energetycznej napowietrznej na szko-
dę ZEORK Busko-Zdrój o wartości ok. 4 tys. zł. 
- W dniu 19.10.08 r. dokonano pobicia męŜczyzny na pla-
cu przed budynkiem OSP Gacki, Poszkodowany doznał 
obraŜeń ciała. Sprawę skierowano do Sądu Rejonowego 
w Staszowie. 
- W nocy z 6 na 7.11.08 r.  doszło do kradzieŜy butli pro-
pan-butan oraz 200 litrów oleju napędowego wraz z ko-
siarką spalinową i wyŜynarką do drewna na szkodę 
mieszkańca Osówki. 
- Tej samej nocy funkcjonariusze Policji udaremnili kra-
dzieŜ samochodu dostawczego na szkodę mieszkańca 
Korytnicy. 
- Posterunek Policji w Szydłowie prowadzi postępowanie 
w sprawie sprzedaŜy alkoholu bez zezwolenia na terenie 
działania PP Szydłów. 

- Tutejsza jednostka prowadzi czynności wyjaśniające 
w sprawie uszkodzenia pojazdu w miejscowości Korytni-
ca. Wartość uszkodzenia wyceniona przez ubezpieczy-
ciela to ok. 50 tys. zł. 
- Policjanci apelują do mieszkańców Gminy Szydłów 
o przestrzeganie zakazu spoŜywania alkoholu w miej-
scach publicznych oraz o zakazie kierowania pojazdami 
w stanie nietrzeźwości. W dalszym ciągu duŜy problem 
stanowią nietrzeźwi kierowcy. Rekordzistą zatrzymanym 
w ostatnim czasie okazał się męŜczyzna, który w wydy-
chanym powietrzu miał 2,60 promila alkoholu. 
 
   

 
 

Funkcjonariusze Policji w Szydłowie 

WYGRALI W TENISA STOŁOWEGOWYGRALI W TENISA STOŁOWEGO  
6 

 grudnia 2008 r. w Gimnazjum w Oleśnicy odbył się IX 
Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego szkół gimnazjal-

nych w kategorii dziewcząt i chłopców. Udział w turnieju 
wzięło 6 szkół z powiatu staszowskiego i buskiego w tym 6 
uczniów z Gimnazjum w Szydłowie. DruŜyna kaŜdej szkoły 
składała się z trzech dziewcząt oraz trzech chłopców. Na-
szą szkołę reprezentowali uczniowie, którzy Indywidualnie 
zostali sklasyfikowani na następujących miejscach: 

Dziewczęta: 
IV miejsce - Monika Poździoch 
V miejsce - Magdalena Szlompek 
X miejsce - Agnieszka Lech 
 

Chłopcy: 
II miejsce - Nowicki Andrzej 
III miejsce - Papaj Piotr 
VII miejsce - Sobiegraj Tomasz 
 

  Po zaciętej rywalizacji nasza druŜyna w klasyfikacji 
generalnej zajęła 1 miejsce, pokonując druŜyny z Ole-
śnicy, Bogorii, Rataj Słupskich, Staszowa i Połańca. 
Opiekunem druŜyny na zawodach była pani Małgorzata 
Jaskólska. 
 
   Publiczne Gimnazjum w Szydłowie składa serdeczne 
podziękowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, która przekazała środki na zakup 
sprzętu do tenisa stołowego, dzięki którym nasi ucznio-
wie mogli podjąć równorzędną rywalizację sportową. 
 

Nauczyciele wychowania  
fizycznego w Gimnazjum 

29 Międzynarodowe Uliczne Biegi Sylwestrowe 
 

Zapraszamy do Szydłowa 30 grudnia 2008 r. 
 

Rozpoczęcie o godz. 12.50 
 

Szczegóły na www.szydlow.pl 
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Jesienią tego roku zostały uzupełnione obróbki blacharskie 
budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie na kwotę 32.226 zł. 
Ponadto wykonany został częściowy remont dachu, zamontowano 
bariery śniegowe, odnowiono dolną część elewacji budynku i inne 
drobne prace remontowe wewnątrz szkoły na kwotę 24.000 zł.

Odnowiona elewacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Szydłowie. O zakresie prac remontowych w pomiesz-
czeniach budynku piszemy wewnątrz numeru.

Z
djęcia: P

iotr W
alczak

29 maja 2008 r. nastąpił odbiór zmodernizowanego odcinka drogi 
powiatowej Kotuszów - Szydłów o długości 2341 m. Środki na 
realizację inwestycji pochodziły z dotacji udzielonej na skutki 
usuwania powodzi, bużetu Starostwa Powiatowego w Staszowie    
i budżetu Gminy Szydłów.

1 grudnia 2008 r. miał miejsce odbiór odnowionego odcinka drogi 
powiatowej nr 0035T Brzeziny - Szydłów - Kotuszów. Odnowiono 
odcinek o długości 1.320 m z Szydłowa w stronę Brzezin.

INWESTYCJE NIE TYLKO GMINNE

Budowa nawierzchni drogi nr 1567004 Szydłów - Brzeziny            
o długości 360 metrów kosztowała budżet gminy 90 853  zł.

Na prace remontowo-konserwatorskie kościoła św. Władysława 
parafia, prócz własnych, pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków i Funduszu Kościelnego MSWiA. Szczegóły wewnątrz numeru.

Z poważniejszych inwestycji w 2008 r. gmina wykonała 
dwa duże projekty budowlane:
1. Projekt budowlany przebudowy nawierzchni Rynku 
Szydłowa wraz z ulicami przyległymi wraz z projektem 
budowlanym kanalizacji deszczowej Rynku Szydłowa - 
wartość 189.100 zł,
2. Projekt budowlany odbudowy murów miejskich 
Szydłowa - wartość 97.600 zł.
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BIECZ (woj. małopolskie)
ze względu na unikatowe walory 
architektoniczno-urbanistyczne 
jest perełką wśród miast Polski 
południowej. 
Liczne zabytki, skupione na 
stosunkowo niewielkiej 
przestrzeni w obrębie 
średniowiecznej zabudowy, 
ograniczonej murami obronnymi 
nadają miastu niepowtarzalny 
charakter. Stąd w literaturze 
Biecz otrzymał nazwę „Perła 
Podkarpacia”, „Parva Cracovia”, 
jak również „Polskie 
Carcassonne”. 

Zdjęcia pochodzą ze strony Urzędu Miasta w Bieczu: www.biecz.pl


