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DAR DLA GMINY

“Jezus Chrystus i Dwunastu Apostołów” to cykl rzeźb jaki powstał w trakcie III Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego, 
który odbył się w Szydłowie w dniach 25 maja - 7 czerwca 2009 r. Głównym organizatorem przedsięwzięcia było Gminne 
Centrum Kultury w Szydłowie, które przekazało później te rzeźby na rzecz Gminy Szydłów. Trzynaście postaci stanęło na 
wzgórzu wokół kościółka Wszystkich Świętych. Rzeźby w kolejności od góry, od lewej (w nawiasie twórca): Św. Filip (Tomáš 
Cidlík z Czech), Św. Jakub syn Alfeusza (Waldemar Styperek), Św. Tomasz (Janusz Wędzicha), Jezus Chrystus, Św. Juda, Św. 
Bartłomiej (wszystkie trzy Jan Czupryniak), Św. Andrzej, Św. Jakub, Św. Jan (wszystkie trzy Zygmunt i Bartosz Kędzierscy), 
Św. Piotr, Św. Mateusz (obydwie Franciszek Piecha), Św. Szymon, Judasz Iskariota (obydwie Stanisław Panfil). Wartość 
przekazanych rzeźb to ok. 50 tys. zł. 

Z
djęcia: P

iotr W
alczak



Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 2/2009 (XXXIX)

Poświęcenie Szlaku św. Jakuba w Kotuszowie w dn. 25 lipca 2009 r. 
Od lewej: ks. kan. Jerzy Sobczyk, ks. bp dr Edward Frankowski, ks. 
Ryszard Honkisz z Pęcławic.

27 września 2009 r. w Byszowie (gmina Klimontów) poświęcono 
Pomnik Ofiar Katyńskich oraz posadzono “Dęby Pamięci”, dla 
upamiętnienia ofiar zbrodni. W uroczystościach uczestniczył 
oddział strzelców z Szydłowa i Staszowa z pocztem sztandarowym.

Zespół “Kasztalon” z Korytnicy podczas próby. Zespół powstał w 
ub. roku z inicjatywy Stowarzyszenia Gospodarstw Gościnnych 
“Nad Zalewem Chańcza”. W tym roku SGG pozyskało środki ze 
Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Wsi na projekt “Śpiewem od 
przeszłości w przyszłość”. W ramach projektu zakupiono stroje 
ludowe, instrumenty muzyczne oraz zaaranżowano jedno z po-
mieszczeń w budynku OSP Korytnica na potrzeby zespołu. 

Z
djęcia: P

iotr W
alczak (2, 3), Janusz Sobczyk (5), SG

G
 (4), Stanisław

 C
ecot (6)

18 września 2009 r. podczas pobytu na Profesjonaliach Piwo-
warów i Barmanów w Kazimierzu Dolnym, wójt Jan Klamczyński 
spotkał się przypadkowo z byłym mieszkańcem Potoka, byłym 
dyrektorem Browaru Warka Stanisławem Pisarskim (w środku).   
Z lewej Grzegorz Dunia - burmistrz Kazimierza Dolnego.

Odznaczeni “Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
podczas 40-lecia OSP w Jabłonicy połączonego z gminnymi 
obchodami Dnia Strażaka w dn. 30 sierpnia 2009 r.

30 września 2009 r. p. Aleksandra Stachniak zakończyła pracę na 
stanowisku dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie. 
Na sesji w dn. 25 września br. podziękowała za współpracę 
wójtowi, radnym, nauczycielom i pracownikom UG. Wójt Jan 
Klamczyński przekazał pani Aleksandrze pamiątkowy fotogram     
z Bramą Krakowską. Z lewej przewodniczący Rady Gminy Roman 
Baron i wiceprzewodniczący Jerzy Klamczyński.
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W INTENCJI KRÓLA 
 

  30 kwietnia 2009 r. w katedrze na 
Wawelu odbyła się uroczysta inaugu-
racja obchodów 700-lecia urodzin 
Króla Kazimierza Wielkiego. W ob-
chodach wzięła udział delegacja 
Gminy Szydłów, która jest członkiem 
Stowarzyszenia Miast Króla Kazimie-
rza Wielkiego. Mszę świętą w intencji 
ostatniego z rodu Piastów sprawował 
ksiądz biskup Tadeusz Pieronek. 
Homilia biskupa na str. 31. 
 
218 ROCZNICA 

 

  3 maja odbyły się gminne Obchody 
218 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji  
3-Maja. W niedzielę, popołudniu, 
poczty sztandarowe OSP i szkół 
przemaszerowały spod budynku 
poczty do kościoła św. Władysława, 
gdzie została odprawiona msza św. 
w intencji Ojczyzny. Następnie prze-
maszerowano pod pomnik ofiar II 
wojny św. pod którym złoŜono wią-
zanki kwiatów.  
 
PIENIĄDZE DLA ZESPOŁU 
 

  Stowarzyszenie Gospodarstw Go-
ścinnych „Nad Zalewem Chańcza” 
pozyskało z pomocą Urzędu Gminy, 
środki finansowe ze Świętokrzyskie-
go Programu Odnowy Wsi na projekt 
pn. „Śpiewem od przeszłości w przy-
szłość”. Za nieco ponad 24 tys. zł 
(w tym niecałe 5 tys. zł wkładu wła-
snego) zakupiono stroje ludowe i in-
strumenty muzyczne dla niedawno 
powstałego zespołu „Kasztalon”. 
W ramach projektu członkowie ze-
społu udekorowali takŜe jedną z sal 
w straŜnicy Ochotniczej StraŜy Po-
Ŝarnej w Korytnicy. Sala posłuŜy za 
miejsce spotkań i szlifowania repertu-
aru. Projekt zakończył się w paź-
dzierniku br. Stroje i instrumenty po-
słuŜą na lata. 

DROGA ZA MILION 

 

  6 maja 2009 r. w Wojewódzkim Do-
mu Kultury w Kielcach zostały podpi-
sane pre-umowy z działania 3.2 Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 
"Rozwój systemów lokalnej infra-
struktury komunikacyjnej". Marszałek 
Adam Jarubas i Wójt Jan Klamczyń-
ski podpisali pre-umowę dla projektu 
pn. "Przebudowa nawierzchni drogi 
gminnej nr 1567011 w Korytnicy".  
  Na początku lipca br. rozstrzygnięto 
przetarg, który wygrało Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych w Staszowie 
oferując wykonanie drogi za kwotę 
1 066 591,10 zł (jeden milion sześć-
dziesiąt sześć tysięcy pięćset dzie-
więćdziesiąt jeden 10/100). Inwesty-
cja jest w trakcie realizacji. Dofinan-
sowanie projektu z środków unijnych 
wynosi 60%. 
 
„POLSKIE CARCASSONNE” 

 

  W dn. 16 maja 2009 roku w Szydło-
wie odbył się IX Konkurs "Szydłów – 
polskie Carcassonne". Konkurs zor-
ganizowany przez Gimnazjum im. 
W.S. Reymonta w Szydłowie wygrała 
druŜyna Gimnazjum w Gnojnie (52,5 
p.), II miejsce zajęła druŜyna Gimna-
zjum w Szydłowie (51p.) a III miejsce 
– druŜyna Gimnazjum w Jarosławi-
cach (46p.). Konkurs od wielu lat 
znakomicie popularyzuje Szydłów 
wśród dzieci i młodzieŜy z powiatów 
staszowskiego, buskiego i kieleckie-
go jako miejsce o niezwykle bogatym 
dziedzictwie kulturowym i ciekawej 
historii. 

W SKRÓCIE 
GOŚCIE Z LUBELSZCZYZNY 
 

 20 maja 2009 r. Szydłów odwiedzili 
przedstawiciele Lokalnej Organizacji 
Turystycznej „Kraina Lessowych Wą-
wozów” z Lubelszczyzny. Szydłów 
był jednym z punktów programu wi-
zyty studyjnej na ziemi świętokrzy-
skiej a inicjatorem odwiedzenia pol-
skiego Carcassonne był burmistrz 
Kazimierza Dolnego Grzegorz Dunia. 
Wśród gości byli takŜe inni włodarze 
miast m.in. Andrzej Ćwiek - burmistrz 
Nałęczowa, Lilla Stefanek - burmistrz 
Poniatowej, Ewa Wójcik - wiceprezy-
dent Puław.  
 
GIMNAZJALISTKA W FINALE 
 

  W dniu 21 maja 2009 r. w Poznaniu, 
podczas Międzynarodowego Kongre-
su i Targów Energii Odnawialnej 
GREEN POWER, odbyło się uroczy-
ste wręczenie nagród w Ogólnopol-
skim Konkursie dla MłodzieŜy Gim-
nazjalnej pt.: "Dlaczego świat potrze-
buje energii ze źródeł odnawial-
nych?". Jedną z 20-tu finalistów - 
uczniów ze szkół gimnazjalnych 
z  całego kraju została Monika Pi-
wońska - uczennica klasy II b Gimna-
zjum w Szydłowie, która wysłała pra-
cę napisaną pod kierunkiem pani 
Urszuli Skotnickiej. 
 
SZYDŁÓW MIEJSCEM MOCY 
 

  Podobnie jak w ubiegłym, tak 
i w tym roku, Szydłów znalazł się 
w turystycznym paszporcie woje-
wództwa świętokrzyskiego „Miejsca 
MOCy”. Akcja zorganizowana przez 
samorząd Województwa Świętokrzy-
skiego polega na zwiedzaniu atrakcji 
turystycznych województwa ze spe-
cjalnym paszportem. W tegorocznej 
edycji paszportu znalazły się 24 
atrakcje turystyczne, a obok nich 
miejsca na pieczątki, które podbijają 
punkty informacji turystycznej. Dla 
tych którzy odwiedzą najwięcej 
miejsc i zbiorą najwięcej pieczęci 
czekają nagrody. Akcja trwała od 
1 czerwca do końca października br.  
 
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 
 

  W dniu 7 czerwca 2009 r. odbyły się 
wybory do Parlamentu Europejskie-
go. Zainteresowanie wyborami było 
znikome. Frekwencja w gminie Szy-
dłów wyniosła 17,41%. NajwyŜsza 
frekwencja w powiecie staszowskim 
była w gminie Oleśnica (19,88%) 

TO i OWO 
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a najniŜsza w Łubnicach (13,60%). 
Wyniki procentowe w naszej gminie 
przedstawiały się następująco: KW 
Polskie Stronnictwo Ludowe 36,06%, 
KW Prawo i Sprawiedliwość 31,68%, 
KW Platforma Obywatelska RP 
13,14%, KW Samoobrona RP 3,50%, 
KKW Porozumienie dla Przyszłości - 
CentroLewica (PD + SDPL + Zieloni 
2004) 1,31%, KW Polska Partia Pra-
cy 0,29%, KW Unia Polityki Realnej 
0,15%, KW Prawica Rzeczypospolitej 
0,15%. Warto dodać, Ŝe 1 głos sta-
nowił w tych wyborach 0,15% 
wszystkich głosów. 
 
KONCERTOWALI W KOŚCIÓŁKU 
 

  14 czerwca 2009 r. w kościółku 
Wszystkich Świętych odbył się kon-
cert uczniów sekcji muzycznej GCK. 
Podczas koncertu zbierano pieniądze 
na ratowanie zabytkowych ruin ko-
ścioła św. Ducha. Do wystawionej 
puszki słuchacze koncertu włoŜyli 
116,70 zł. 
 
PIENIĄDZE DLA PRZEDSZKOLA 
 

  W dniu 2 lipca 2009 roku została 
podpisana umowa pomiędzy Woje-
wództwem Świętokrzyskim reprezen-
towanym przez Adama Jarubasa - 
Marszałka Województwa Świętokrzy-
skiego a Gminą Szydłów reprezento-
waną przez Jana Klamczyńskiego - 
Wójta Gminy Szydłów, przy udziale 
Stanisławy Trelińskiej - Dyrektora 
Publicznego Przedszkola w Szydło-
wie. Umowa dotyczy udzielenia przez 
Województwo Świętokrzyskie pomo-
cy finansowej na realizację zadań 
w ramach "Świętokrzyskiego Progra-
mu Wspierania Rozwoju Edukacji na 
Obszarach Wiejskich". W ramach 
pomocy finansowej w kwocie 15.390 
zł zostanie zrealizowane zadanie 
"DoposaŜenie przedszkola w pomoce 
dydaktyczne oraz zestaw urządzeń 
ruchowych". Zakupione w ramach 
projektu pomoce zapewnią atrakcyj-

na zabawę dzieci przedszkolnych jak 
równieŜ stymulacje ich wszechstron-
nego rozwoju poprzez zamontowanie 
na placu zabaw urządzeń wspoma-
gających ruch. 
 
FILM O ZAMKU 
 

  W lipcu br. Portal Informacji Kultu-
ralnej zrealizował 11-minutowy film 
o zamku w Szydłowie. Film moŜna 
oglądać na stronie www.pik.kielce.pl 
 
MALARSTWO I GRAFIKA W PUBIE 
 

  W dniu 9 sierpnia br. w Pubie Szy-
dło została otwarta wystawa twórczo-
ści Agnieszki Wójcik. Artystka urodzi-
ła się w 1981 r. Pochodzi z Szydło-
wa. Jest absolwentką Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, Instytut 
Sztuk Pięknych. W pubie zaprezento-
wała swoje dokonania malarskie 
i dzieła z zakresu grafiki komputero-
wej. 
 
POPLENEROWE WYDAWNICTWA 
 

  W okresie lipiec - wrzesień 2009 r. 
ukazały się trzy wydawnictwa doku-
mentujące ostatnie wydarzenia kultu-
ralne w Szydłowie. Są to następujące 
katalogi: 
„Marian Czapla - malarstwo, Wacław 
Stawecki - rzeźba” - dokumentujący 
wystawę dwóch artystów zorganizo-
waną z okazji 680-lecia Nadania 
Praw Miejskich dla Królewskiego 
Miasta Szydłowa; 
„Szydłów 2009” - z reprodukcjami 
obrazów powstałych w trakcie XX 
Pleneru Malaskiego; 
„III Międzynarodowy Plener Rzeź-
biarski” - ze zdjęciami rzeźb powsta-
łych w trakcie tego pleneru. 
 
MINĘŁO 70 LAT 

  1 września 2009 r. minęło 70 lat od 
wybuchu II wojny światowej. W Szy-
dłowie uroczyście zainaugurowano 

nowy rok szkolny, połączony z ob-
chodami rocznicowymi. Po mszy św. 
w kościele św. Władysława, przema-
szerowano pod pomnik ofiar II wojny 
św., gdzie złoŜono kwiaty. Okoliczno-
ściowe przemówienie wygłosił Wójt 
Gminy Szydłów Jan Klamczyński. 
 
ZMIANA DYREKTORA 
 

  Z dniem 30 wrześna br. ze stanowi-
ska dyrektora Gminnego Centrum 
Kultury w Szydłowie odeszła Alek-
sandra Stachniak. Placówką kierowa-
ła od początku powstania placówki - 
tj. od kwietnia 2007 r. Pani Aleksan-
dra została dyrektorem biura Lokal-
nej Grupy Działania „Białe Ługi” 
w Daleszycach a później wygrała 
konkurs na dyrektora Staszowskiego 
Ośrodka Kultury. Obecnie w Gmin-
nym Centrum Kultury obowiązki dy-
rektora pełni pani Maria Stachuczy 
z Szydłowa. 
 
KONCERTOWE ZAKOŃCZENIE  
RENOWACJI FRESKÓW 

 

  W dniu 17 października br. o godz. 
18-ej, w kościółku Wszystkich Świę-
tych w Szydłowie odbył się koncert 
sekcji muzycznej Gminnego Centrum 
Kultury w Szydłowie. W przerwie 
koncertu p. Kinga Lubarska - asy-
stent prof. Andrzeja Łojszczyka opo-
wiadała o dokonanych w tym sezonie 
pracach konserwatorskich we wnę-
trzu kościółka. Uczestnikami koncer-
tu byli: Sylwia Ziółkowska - flet alto-
wy, Milena Cecot - flet sopranowy, 
Patrycja Wawszczyk - flet soprano-
wy, Piotr Ziółkowski - flet sopranowy, 
Zuzia Ziółkowska - flet sopranowy, 
Henryka Kluszczyńska - akompania-
ment, Adam Kluszczyński - prowa-
dzenie. 
 

Redakcja 

TO i OWO 



  lato - jesień 2009 

Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 2/2009 (XXXIX)                                                                                Strona 5  

OCHOTNICZA STRAś POśARNA W JABŁONICY 

  W dniu 30 sierpnia 2009 roku w Jabłonicy odbyły się 
obchody jubileuszu 40-lecia powstania Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej w tej miejscowości połączone z obcho-
dami gminnymi Dnia StraŜaka. 
  Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia podo-
działów na plac przed straŜnicą OSP i raportu dowódcy 
uroczystości st. kpt. Janusz Juszczaka. Po podniesieniu 
flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwo-
wego, oficjalnego powitania gości i uczestników uroczy-
stości dokonał Wójt Gminy Szydłów Jan Klamczyński. 
Następnie odprawiona została msza św. którą celebro-
wał ks. kan. Jerzy Sobczyk – proboszcz parafii Kotu-
szów. 
  Po mszy św. poświęcono figurkę Św. Floriana ufundo-
waną przez Rodzinę Państwa Marczewskich a takŜe 
lekkie samochody gaśnicze pozyskane z Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Kielcach dla jednostek z terenu gmi-
ny Szydłów: OSP Kotuszów, Korytnica i Rudki. 
  Po odczytaniu rysu historycznego jednostki nastąpiła 
miła uroczystość wręczenia odznaczeń i wyróŜnień dla 
ludzi zasłuŜonych na rzecz ochrony przeciwpoŜarowej. 
  Okolicznościowe przemówienia zakończyły oficjalne 
uroczystości w których uczestniczyli m.in.: Poseł na 
Sejm RP, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP w Kielcach 
– Mirosław Pawlak, Poseł na Sejm RP – Przemysław 
Gosiewski, I Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Kielcach – st. bryg. Grzegorz 
Ryski, Andrzej Kruzel – Wicestarosta Staszowki, mł. 
bryg. Grzegorz Ciepiela – Komendant Powiatowy Pań-
stwowej StraŜy PoŜarnej, mł. insp. Tomasz Śliwiński – 
Komendant Powiatowy Policji, Andrzej Iskra - burmistrz 
Staszowa, dh Mieczysław Madej – przedstawiciel Za-
rządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie. 
  Po wbiciu pamiątkowych gwoździ, gospodarze uroczy-
stości na czele z prezesem OSP Jabłonica Stanisławem 
Buszko zaprosili gości na poczęstunek. 
 

Piotr Walczak 

40 LAT OSP W JABŁONICY 

Do księgi pamiątkowej wpisali się m.in. posłowie Przemysław 
Gosiewski i Mirosław Pawlak. Gwoździe wbili takŜe Andrzej 
Iskra - burmistrz Staszowa, Andrzej Kruzel - wicestarosta sta-
szowski, mł. insp. Tomasz Śliwiński - komendant powiatowy 

policji, Jan Klamczyński - wójt gminy Szydłów. 

Wprowadzenie pododziałów na plac uroczystości.  
Prowadzi dowódca uroczystości st. kpt. Janusz Juszczak. 

Poświęcenie lekkich samochodów poŜarniczych  
pozyskanych z KWP w Kielcach. 

Poczty sztandarowe na placu uroczystości. 
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Z śYCIA PARAFII KOTUSZÓW 

 

P 
od takim hasłem obchodzone 
były w tym roku, 25 lipca uroczy-

stości odpustowe Św. Jakuba Star-
szego Apostoła w Kotuszowie. Słowa 
te wypowiedział PapieŜ Jan Paweł II 
w katedrze u Grobu Św. Jakuba 
w Santiago de Compostela w Hiszpa-
nii, 9 listopada 1982 roku, o pielgrzy-
mich drogach z całej Europy do tego 
świętego miejsca. 
  Od IX wieku, obok Ziemi Świętej 
i Rzymu, było to najwaŜniejsze miej-
sce pielgrzymkowe. Z całej Europy 
prowadziły szlaki, wyznaczone sank-
tuariami maryjnymi i kościołami św. 
Jakuba, do tego miejsca i dalej, nad 
Ocean Atlantycki, na półwysep, który 
uwaŜano za „finis terre” – koniec zie-
mi. PapieŜ z Polski, gromadząc tam 
przywódców Europy, powiedział, Ŝe 
w tym pielgrzymowaniu zrodziła się 
Europa, jako jeden kontynent. 
W okresie oświecenia ruch piel-
grzymkowy przygasł, by od wspo-
mnianego spotkania Europy przy gro-
bie Jakuba, z Następcą Piotra, na 
nowo oŜyć. 
  Obecnie rejestruje się w Sanktu-
arium Św. Jakuba ok. 6 mln pielgrzy-
mów rocznie, z których, jak mówią 
ostatnie dane, ok. 300 tys. idzie pie-
szo, z róŜnych miejsc Europy. 
  Pielgrzymowanie to, w odróŜnieniu 
od grupowych pielgrzymek na Jasną 
Górę, róŜni się tym, Ŝe jest to wę-
drówka w samotności lub w grupie 
kilku osób, by w kontemplacji, przyro-
dzie i dziedzictwie kulturowym i histo-
rycznym, odnajdywać prawdę o Bogu 
i sobie. 
   Takie szlaki pielgrzymie prowadziły 
takŜe z Polski, w tym i przez ziemię 
sandomierską, świętokrzyską i mało-
polską, wyznaczane kościołami Św. 
Jakuba w Sandomierzu, Kotuszowie, 
SzczaworyŜu, Probołowicach, Pa-
łecznicy i Więcławicach aŜ po Kra-
ków i dalej przez inne kraje, do Gali-
cji w Hiszpanii. Ta Droga, odtworzo-
na i oznaczona w części ziemi świę-

tokrzyskiej, była uroczyście poświę-
cona i otwarta, 25 lipca 2009 r. 
  Na te uroczystości przybyli pieszo, 
konno i na rowerach pielgrzymi. Ci, 
którzy pielgrzymkę rozpoczęli w San-
domierzu, wzięli udział we Mszy od-
prawianej w kościele Św. Jakuba, 23 
lipca o godz. 9.00, otrzymując uro-
czyste błogosławieństwo na drogę 
przez o. Wojciecha Kroka. 24 lipca 
na Mszę wieczorową w Kotuszowie 
przybyła konna pielgrzymka młodzie-
Ŝy, zorganizowana przez Szczepana 
Suchojada z Korytnicy. 
Centralne uroczystości, w dzień od-
pustu, rozpoczęły się Mszą Św. 
o godz. 9.00 pod przewodnictwem 
Proboszcza Parafii, Ks. Jerzego Sob-
czyka. W kazaniu ukazał historię 
szlaku i przypomniał w kontekście 
historycznym słowa Ojca Świętego 
Jana Pawła II z Aktu Europejskiego. 
Po Mszy zostały wmurowane w jaku-
bowe słupy wyznaczające szlak, 
symbole muszli, znak tej drogi. Przy 
kościele tego aktu dopełnił Ks. Pro-
boszcz a na drodze do Szydłowa 
Pan Jan Klamczyński – Wójt Gminy 
Szydłów. Oczekiwanie na uroczystą 
sumę wypełnił występ zespołu mło-
dzieŜowego „Michael” z Łagowa 
i prelekcja Pani prof. dr Kazimiery 
Orzechowskiej – Kowalskiej z AWF 
w Krakowie. W swoim wykładzie 
przedstawiła krótko historię i ideę 
pielgrzymowania do Santiago i jako 
pielgrzym, barwnie i od serca, opo-
wiedziała o współczesnym pielgrzy-
mowaniu po ziemi hiszpańskiej, sta-
roŜytnymi drogami. 
  Suma, którą odprawił Ks. Biskup dr 
Edward Frankowski – sufragan san-
domierski, w koncelebrze z Ks. Pro-
boszczem i Ks. Ryszardem Honki-
szem – Proboszczem z Parafii Św. 
Jakuba w Więcławicach, rozpoczęła 
się od barwnej procesji z laskami 
pielgrzymimi w asyście księŜy 
i członków bractwa św. Jakuba 
z Więcławic. Ks. Biskup w kazaniu 
przypomniał o wartościach jakie bu-
dowały i budują Europę. Wartości te 
towarzyszyły idei pielgrzymowania do 
Św. Jakuba i muszą być – powiedział 
Ks. Biskup – odnalezione w pierwot-
nej formie i treści jeŜeli Europa ma 

przetrwać jako kontynent jednorodny 
duchowo i kulturowo. W liturgii, którą 
przygotowali pielgrzymi, w darze do 
ołtarza przyniesiono symbole piel-
grzymiego trudu: laskę i muszle oraz 
publikacje związane z Pielgrzymowa-
niem do Santiago de Compostela. 
  We Mszy Świętej, obok duchowień-
stwa, pielgrzymów i parafian, udział 
wzięły władze naszego regionu z Pa-
nem Premierem Przemysławem Go-
siewskim i Panem Wójtem Janem 
Klamczyńskim na czele. 
Po Mszy Ks. Biskup odsłonił na fron-
tonie kościoła znak muszli i uroczy-
ście poświęcił całą drogę Jakubową 
z Sandomierza przez Klimontów, 
SzczaworyŜ, Więcławice aŜ po Kra-
ków. 
  Czas popołudniowy wypełniony był 
spotkaniem „caminowiczów” czyli 
uczestników pielgrzymowania do 
Grobu Św. Jakuba, wśród których 
byli członkowie stowarzyszenia Św. 
Jakuba z Więcławic z Ks. Ryszardem 
Honkiszem i liderzy naszej sando-
mierskiej i świętokrzyskiej „Drogi”: 
Katarzyna Bednarz, Krystyna Sadura 
– Pałac, Marek Łygaz z Tarnobrzega, 
dr Cezary Jastrzębski z Uniwersytetu 
Kochanowskiego w Kielcach i inni, 
których gościł główny organizator 
uroczystości Ks. Prob. Jerzy Sob-
czyk. 
  Uroczystości dopełniła zabawa zor-
ganizowana przez straŜaków z OSP 
w Kotuszowie, a zakończył o godz. 
22.00 pokaz ogni sztucznych, który 
był nawiązaniem do cudu drogi 
z gwiazd spadających na miejsce 
pochowania ciała Św. Jakuba, co 
według tradycji miało pomóc w odna-
lezieniu grobu świętego, od którego 
to cudu, to miejsce wzięło nazwę 
Compostela czyli Pole Gwiazd. 
  Uroczystość była impulsem do licz-
niejszego pielgrzymownia tą Drogą. 
Po tej uroczystości, w okresie letnim, 
w Księdze Pielgrzymów, prowadzo-
nej przez Parafię, zostało zapisanych 
65 osób, które konno, rowerem 
a najczęściej pieszo, przebywali ten 
odcinek polskiego „Camino” czyli 
Drogi do Santiago de Compostela. 

 
Ks. Jerzy Sobczyk 

ŚWIĘTY JAKUB NA DRODZE Z ZIEMI 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ DO HISZPANII 
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Z śYCIA PARAFII KOTUSZÓW 

KONFERENCJA W CZĘSTOCHOWIE 
 

12 
 września b.r. w siedzibie częstochowskiego 
Ratusza odbyła się międzynarodowa konferen-

cja naukowa na temat: „Pielgrzymki na Drodze św. Ja-
kuba. Przeszłość i teraźniejszość”. W spotkaniu wzięli 
udział naukowcy reprezentujący 12 ośrodków nauko-
wych i dydaktycznych z Polski, m.in. Kielc, Krakowa, 
Poznania i Lublina, a takŜe członkowie Bractwa św. Ja-
kuba w Londynie, Jakubowie, Szczyrku i Więcławicach 
Starych. W konferencji uczestniczył równieŜ proboszcz 
parafii Kotuszów – ks. kan. Jerzy Sobczyk.  Przypomnij-
my, Ŝe 25 lipca b.r. w otwarto Drogę św. Jakuba na 
szlaku Sandomierz – Kotuszów, gdzie główne uroczy-
stości odbyły się w kościele pod wezwaniem św. Jakuba 
Apostoła w Kotuszowie.  
  Podczas konferencji prelegenci przybliŜyli rozwój kultu 
św. Jakuba, aspekty teologiczne i duchowe pielgrzymo-
wania do grobu świętego w hiszpańskim Sanktuarium 
Santiago de Compostela. Mówiono o rozwijających się 
drogach św. Jakuba w Polsce. Dr Cezary Jastrzębski  - 
z Instytutu Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 
wygłosił interesujący wykład na temat wątków Jakubo-
wych w województwie świętokrzyskim.  
  Droga św. Jakuba jest jednym z najwaŜniejszych 
chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, istniejących 
od ponad 1000 lat. W 1987 r. Rada Europy uznała Dro-
gę św. Jakuba pierwszym kulturowym szlakiem Europy. 
W 1993 r. droga pielgrzymkowa do Santiago na obsza-
rze Hiszpanii, a w 1998 r. na terenach Francji została 
wpisana przez UNESCO na listę Światowego Dziedzic-
twa Kulturowego Ludzkości.  
  Od 2004 r. podejmowane są działania celu odtworze-
nia Dróg św. Jakuba w róŜnych regionach Polski. 
W okresie 2004 – 2009 udało się odtworzyć i oznako-
wać w Polsce ponad 1800 km odcinków „Camino de 
Santiago”. Organizatorami konferencji było Bractwo 
Świętego  Jakuba z Więcławic, Muzeum Częstochow-
skie i Podhalańska WyŜsza Szkoła Zawodowa w No-
wym Targu. Kolejne spotkanie juŜ za rok… 
 

Anna Grzybowska 

PIĘĆ DNI W ZAKOPANEM 
 

W  
dniach 10-14 sierpnia b.r. ks. Jerzy Sobczyk zor-
ganizował dla dzieci i młodzieŜy z parafii Kotu-

szów wycieczkę do Zakopanego. W wycieczce udział 
wzięło 50 dzieci, będących pod opieką 6 osób dorosłych. 
Mimo niesprzyjającej początkowo warunków pogodo-
wych, grupie udało się zwiedzić wiele ciekawych miejsc. 
Pierwszym z nich było Sanktuarium Matki BoŜej Fatim-
skiej na Krzeptówkach. Następnie zwiedziliśmy Pustelnię 
św. Brata Alberta na Kalatówkach. Kolejnym punktem 
wycieczki był wjazd wyciągiem szynowym na Gubałówkę. 
Nie moŜna było równieŜ ominąć najbardziej zatłoczonej 
ulicy zakopanego – Krupówek. Cała grupa zobaczyła tez 

wystawę zwierząt egzotycznych. Jedno z przedpołudni 
spędziliśmy spacerując po Chochołowie, który jest Ŝywym 
skansenem ludowej architektury. Aby dowiedzieć się jak 
wyrabiane są tradycyjne góralskie sery „oscypki” odwie-
dziliśmy Bacówkę. Wybraliśmy się równieŜ na Stary 
Cmentarz na Pęksowym Brzysku, gdzie znajdują się gro-
by wielu znanych i zasłuŜonych dla Zakopanego i Polski 
ludzi takich jak np. Kornel Makuszyński, Stanisław Witkie-
wicz. Na zakończenie obozu kupiliśmy pamiątki za Targu 
Góralskim i Krupówkach. Nasz pobyt w Zakopanem za-
kończyła wizyta na Wielkiej Krokwi i kompleksie trzech 
mniejszych skoczni na których odbywały się właśnie tre-
ningi. Nocowaliśmy podobnie jak w latach ubiegłych przy 
kościele Św. KrzyŜa w Zakopanem. 
  Nasz kilkudniowy pobyt w górach stał się moŜliwy dzięki 
wsparciu finansowemu Gminy Szydłów na czele z p. Wój-
tem Janem Klamczyńskim, Biura Rozrachunkowego ElŜ-
biety i Zbigniewa Szotów z Korytnicy, Państwa Janiny 
i Ryszarda Marczewskich z Jabłonicy, Parafii Kotuszów, 
PSS Społem w Staszowie na czele z p. Zygmuntem 
Zmarzlikiem, Państwa Heleny i Jana Susków z hurtowni 
„Helena” w Staszowie oraz anonimowego sponsora. 
   Opiekę nad grupą sprawowali: p. Marzena Foryś, p. 
Maria Biesiada, p. Dorota Gwoździk, p. Agata Wojsa, p. 
Anna Grzybowska oraz ks. Jerzy Sobczyk. Wszystkim 
wyŜej wymienionym instytucjom i osobom dziękujemy za 
zorganizowanie letniego wypoczynku.  
 

Roksana Gozdek 

Dr Cezary Jastrzębski  - z Instytutu Geografii Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego  
w Kielcach wygłosił interesujący wykład na temat wątków 

Jakubowych w województwie świętokrzyskim.  

Uczestnicy wycieczki przed kościołem św. KrzyŜa w Zakopanem. 
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Po 
 doświadczeniach związa-
nych z realizacją programu 

Comenius i zakończeniu zadania 
„Razem Ŝyjemy w zdrowym środowi-
sku” SP w Szydłowie zdecydowała 
się podjąć próbę współpracy z nowy-
mi partnerami z terenu Unii Europej-
skiej i przystąpić do kolejnego projek-
tu tym razem w ramach programu 
„Uczenie się przez całe Ŝycie”. Chęć 
współdziałania w planowanej na dwa 
lata inicjatywie zgłosiło 7 szkół m.in. 
z Malty i Grecji. 
  Pierwszym, bardzo wymiernym, 
efektem tego przedsięwzięcia, było 
zorganizowanie w Szydłowie w dniach 
27 – 31 września wizyty przygoto-
wawczej, w której uczestniczyli przed-
stawiciele szkół partnerskich z Wiel-
kiej Brytanii, Łotwy, Hiszpanii. 
  Podczas kilku dni pobytu w Polsce 
goście zwiedzili wybrane polskie mia-

sta (Kraków, Warszawa, Lublin), mie-
li takŜe okazję odwiedzić urokliwe 
zakątki Ziemi Świętokrzyskiej oraz 
pospacerować uliczkami Szydłowa 
i obejrzeć lokalne zabytki. 
  W trakcie spotkań z polskimi na-
uczycielami wymienili swoje propozy-
cje na temat sposobów realizacji no-
wego projektu (któremu nadano ro-
boczą nazwę „Play”), priorytetów pro-
gramowych wskazanych przez Agen-
cje Narodowe poszczególnych 
państw na rok 2010 oraz treści, które 
będą uwzględniały nowe zadanie. 
  Przy okazji wizyty miało równieŜ 
miejsce spotkanie z władzami samo-
rządowymi, w trakcie którego porów-
nywano systemy edukacji poszcze-
gólnych państw partnerskich i dysku-
towano o finansowaniu szkolnictwa 
na poszczególnych etapach kształce-
nia. 

  Mamy nadzieję, Ŝe przystąpienie do 
nowego projektu, którego realizacja 
miałaby się rozpocząć we wrześniu 
przyszłego roku, dostarczy zarówno 
uczniom jak i nauczycielom wiele 
satysfakcji i wyzwoli zdrową rywaliza-
cję. 
 

Dorota Banaś 

OŚWIATA 

WSPÓŁPRACY CIĄG DALSZY 

SZKOŁA OTWARTA NA EUROPĘ 

W  
2004 roku została nawiązana współpraca polsko-
słowacka. Stronę polską reprezentują władze 

Gminy Szydłów oraz Gimnazjum im. W. S. Reymonta 
w Szydłowie; natomiast stronę słowacką - władze miasta 
Zlaté Moravce oraz tamtejsze Gimnazjum im. Janka Krá-
ľa. 
  1 października 2009 roku na zaproszenie strony polskiej 
przybyła do Szydłowa grupa młodzieŜy słowackiej wraz 
z kilkoma nauczycielami. Goście zostali przyjęci przez 
polskie rodziny.  
  Naszych południowych sąsiadów spotkało w kraju nad 
Wisłą wiele atrakcji; m. in. mieli okazję zobaczyć zabytki 

pięknego Szydłowa, zwiedzili Sandomierz - miasto 
o tysiącletniej historii, malowniczo połoŜone na nadwi-
ślańskiej skarpie. Odwiedzający podziwiali doskonale 
zachowany średniowieczny układ urbanistyczny, mieli 
takŜe okazję obejrzeć panoramę Starówki podczas 
rejsu po Wiśle. Interesującym punktem programu było 
zwiedzanie zamku KrzyŜtopór w Ujeździe. Forteca 
urzekła gości swą wielkością, choć czasy świetności 
ma juŜ za sobą. W trzecim dniu pobytu słowaccy przy-
jaciele wraz z szydłowską młodzieŜą odwiedzili Ję-
drzejów oraz zwiedzili ekspozycję stałą Muzeum Wsi 
Kieleckiej w Parku Etnograficznym w Tokarni. 
  Specjalnie dla młodych gości zorganizowano dysko-
tekę, w której uczestniczyli takŜe nasi gimnazjaliści. 
Atmosfera sprzyjała wzajemnej integracji. 
  Pani dyrektor Dorota Kowalczewska-Spetel oraz na-
uczyciele gimnazjum nie szczędzili trudu, aby połu-
dniowi sąsiedzi zachowali w pamięci jak najmilsze wra-
Ŝenia z pobytu na ziemi szydłowskiej. 
  4 października 2009 roku wizyta dobiegła końca,  
słowaccy goście , obdarowani drobnymi upominkami, 
powrócili do swej ojczyzny. 
Niebawem znów będzie okazja do spotkania się, gdyŜ 
otrzymaliśmy zaproszenie do złoŜenia rewizyty. 
 

Maria Sobieraj 

Spotkanie przedstawicieli szkół  
z Wielkiej Brytanii, Łotwy i Hiszpanii  
w Szkole Podstawowej w Szydłowie. 

Goście ze Słowacji zwiedzili między innymi ruiny  
twierdzy KrzyŜtopór w Ujeździe. 

F
ot
. A

gn
ie
sz
ka

 M
az

an
ka

 



  lato - jesień 2009 

Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 2/2009 (XXXIX)                                                                                Strona 9  

OŚWIATA 

Warszawa, 16.10.2009 r. 
 

Z 
gromadzeni na X Kongresie 
Gmin Wiejskich wójtowie i bur-

mistrzowie z troską spoglądają na 
stan polskiej oświaty na obszarach 
wiejskich. Kosztem realizacji innych 
zadań własnych gminy, polepszają-
cych poziom Ŝycia mieszkańców, 
stworzyliśmy nauczycielom nowocze-
sną bazę dydaktyczną do pracy 
z dziećmi i młodzieŜą. Jednocześnie 
realizując z własnego budŜetu zada-
nia słuŜące wyrównaniu szans eduka-
cyjnych dzieci i młodzieŜy nie objęte 
subwencją oświatową w coraz więk-
szym stopniu dopłacamy do zadań 
objętych subwencją. NajwyŜszy niepo-
kój budzą w nas pogłębiające się dys-
proporcje w zakresie poziomu oświaty 
pomiędzy  gminami  b iednymi 
i bogatymi. 
  Wykonanie kaŜdego zadania z zakre-
su oświaty wymaga środków finanso-
wych. Bezprzedmiotowa jest tu dysku-
sja o wyŜszości ducha nad materią, 
bowiem edukacja musi kosztować. 
Problemem jest tylko to, ile ma kosz-
tować i kogo ma kosztować. 
  Problem ten sprowadza się nie tylko 
do kwoty przeznaczonej w budŜecie 
państwa na oświatę, lecz takŜe do 
sposobu wydania tych pieniędzy, czyli 
do prawa oświatowego. 
  Pomimo pewnych pozytywnych ten-
dencji, które zarysowano w ostatnich 
nowelizacjach ustawy o systemie 
oświaty oraz ustawy „Karta nauczy-
ciela” stan prawa oświatowego jest 
nadal wysoce niezadowalający. 
  Sposób naliczania części oświatowej 
subwencji ogólnej nie koresponduje 
ze zwiększającymi się zadaniami 
oświatowymi, a szczególnie z ustalo-
nymi bez udziału samorządów pod-
wyŜkami wynagrodzeń nauczyciel-
skich. 
  Szczególnie charakterystycznym 
przykładem złego prawa oświatowego 
jest art. 30 Karty Nauczyciela, naka-
zujący w przypadku nie osiągania 
przez nauczycieli gwarantowanego 
poziomu średniego wynagrodzenia we 
właściwej grupie awansu zawodowe-

STANOWISKO X KONGRESU GMIN WIEJSKICH W SPRAWIE REALIZACJI  ZADAŃ OŚWIATOWYCH I PODNOSZENIA JAKOŚCI NAUCZANIA 

go, wypłacania dodatków wyrównaw-
czych w danym roku kalendarzowym. 
  O moŜliwych problemach z wykona-
niem tego zapisu ustawowego samo-
rządowcy mówili juŜ w roku 2008, 
podczas prac nad nowelizacją Karty 
Nauczyciela. Problem ten omawiany 
był takŜe na Zgromadzeniu Ogólnym 
Związku Gmin Wiejskich RP w maju 
br. 
Dziękując Pani Minister Krystynie 
Szumilas, za zrealizowanie obietnicy 
danej na tym Zgromadzeniu w zakre-
sie wydania uzgodnionych z RIO, jed-
nolitych dla całej Polski, zasad nali-
czania średnich wynagrodzeń nauczy-
cielskich sygnalizujemy, Ŝe nadal sa-
morządowcy z całej Polski zgłaszają 
liczne uzasadnione wątpliwości w tej 
sprawie. 
  Nierealny wydaje się takŜe termin 
wypłacania dodatków wyrównujących 
oraz termin składania sprawozdań do 
RIO. 
  W tej sytuacji Zgromadzeni na X 

Kongresie Gmin Wiejskich w War-

szawie samorządowcy domagają się 

pilnej zmiany art. 30 Karty Nauczy-

ciela poprzez przesunięcie zawartych 

tam obowiązków dotyczących JST do 

roku 2011. 

Czas ten winien być wykorzystany na 
przygotowanie nowego systemu płac 
nauczycielskich, polegającego na 
godnym wynagrodzeniu za rzetelną 
pracę. Nowe system wynagradzania 
winien być powiązany z podwyŜsze-
niem pensum nauczycielskiego, wolny 
od dodatków socjalnych (wiejskiego 
i mieszkaniowego) i uwzględniać wy-
niki nauczania. 
  Poprawianie obecnego systemu wy-
nagradzania nauczycieli jest działa-
niem bezcelowym, prowadzącym do 
utrwalania negatywnej selekcji do 
zawodu. Tylko dobrze przygotowany 
i sprawiedliwie, godziwie wynagra-
dzany nauczyciel moŜe przygotować 
młode pokolenie mieszkańców wsi do 
wyzwań współczesnego świata. 
  Obecna archaiczna Karta Nauczycie-
la nie prowadzi do tego celu. Racjona-
lizacji wydatkowania środków publicz-
nych na oświatę winno takŜe słuŜyć: 

- zaostrzenie kryteriów przyznawania 

urlopów „dla poratowania zdrowia" 

oraz finansowania ich przez ZUS; 

- opracowanie standardów edukacyj-

nych, czyli między innymi określenie 

i wycenę zadań oświatowych finanso-

wanych częścią oświatową subwencji 

ogólnej; 

- umoŜliwienie łączenia bibliotek pu-

blicznych ze szkolnymi. 

  Wobec uruchomionego procesu ob-
niŜania wieku szkolnego oraz wpro-
wadzenia obowiązkowego przygoto-
wania przedszkolnego 5-latków, 
a takŜe upowszechniania wychowania 
przedszkolnego dzieci 3 i 4 letnich 
konieczne jest rozwaŜenie wprowa-
dzenia subwencji przedszkolnej dla 

JST lub zwiększenie dochodów wła-

snych JST z udziału w podatku PIT. 

  Samorządy wiejskie znają wagę za-
dań oświatowych. Rozumieją ich zna-
czenie dla społeczności lokalnych 
i dla przyszłości Państwa. Wiele 
z nich podejmuje trudne decyzje, aby 
system oświaty na swoim terenie 
uczynić lepszym. Wiele z nich podej-
muje niełatwą współpracę z organi-
zacjami pozarządowymi w zakresie 
wychowania przedszkolnego oraz 
przekazuje małe szkoły stowarzysze-
niom, racjonalizując wydatki i ratując 
je przed likwidacją. Te praktyczne 
działania winny wskazać twórcom 
prawa, Rządowi RP i Parlamentowi, 
w jakim kierunku powinna podąŜać 
oświata na wsi. 
  Biorąc współodpowiedzialność za 

obecny i przyszły stan polskiej oświa-

ty wzywamy rząd i parlament do na-

tychmiastowej pracy nad naszymi 

propozycjami zawartymi w tym sta-

nowisku. Oczekujemy dobrego pra-

wa, które pozwoli racjonalnie gospo-

darować adekwatnymi do zadań 

środkami publicznymi i uwzględnia-

jącego wyrównanie szans edukacyj-

nych dzieci i młodzieŜy oraz godnego 

wynagradzania nauczycieli wyróŜ-

niających się w pracy.  
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OŚWIATA 

Proszę o odczytanie listu na sesji Ra-

dy Gminy i opublikowanie w Kurierze 

Ziemi Szydłowskiej. 

 

S 
poglądając z dystansu na konflikt 
Wójt - szkoły w Szydłowie, jako 

obywatel tej społeczności, pragnę od-
nieść się do tej całej sprawy w sposób, 
który umoŜliwiłby zakończenie sporu. 
  O naszym wójcie moŜna powiedzieć 
tak: on ma w sobie ogromną wolę 
działania, on swoją siłą, nadzieją, wia-
rą w to co robi, zmiata niemal kaŜdy 
problem. 
  Nie zniszczył czasu, tego swojego 
Ŝyciowego czasu, choć po drodze zali-
czył kilka problemów, dramatów za-
fundowanych na własne Ŝyczenie. 
Mam na myśli niedawny konflikt 
z przewodniczącym Rady Gminy. 
P. Mazanką, który niemal nie pozbawił 
go urzędu. Janek nie jest głupim, śle-
pym, głuchym, egocentrycznym ani 
despotycznym wójtem. Ciągle powta-
rza, Ŝe ma wizje jak doprowadzić wy-
gląd Szydłowa, by upodobnić go do 
Chmielnika i jemu podobnych siedzib 
gmin. 
  Niektórzy w związku z tym posądzają 
go o nieumiarkowanie, lekcewaŜenie 
i przedmiotowe traktowanie ludzi. To 
postrzeganie go w tym świetle, rodzi 
zacietrzewienie i konflikty. JeŜeli coś 
spaprał, jak z nauczycielami, dajmy 
mu moŜliwość naprawienia rzeczy po-
psutych, a nie budujmy szafotu i nie 
stawiajmy gilotyny. W zachowaniach 
wobec drugiego człowieka zobowiązu-
je nas to, jak traktujemy siebie. A prze-
cieŜ siebie kochamy.  
  Na zebraniu na którym było radio 
i telewizja dostałeś bolesną nauczkę. 
Po tym spotkaniu powinieneś wiedzieć, 
Ŝe nie ma władzy bez dialogu, inaczej 
znów dos tan iesz  po  łapach , 
a korzyści? Co najwyŜej zweryfikujesz 
ilość nieszczerych przyjaźni. Ale wiele 
ludzi moŜe się od Ciebie odwrócić. 
  Ten Twój fanatyzm, euforia z doko-
nań, ciągłą presja wywierana na sie-
bie, poczucie misji do spełnienia, po-
święcenie (bo Janek jest wszędzie 
i w ciągłym ruchu) zaskakuje wykonu-
jąc cięŜką pracę. Wszyscy go obserwu-
jemy, jeszcze nie wiemy jak zniesie tą 

presje zastawioną na samego siebie, 
niczym pułapkę. Sądzimy, Ŝe poradzi 
sobie, bo presję dalszych sukcesów on 
ma w sobie.   
  Jak odnowi rynek, do czego przymie-
rza się z sensem i sercem bo zdobył na 
ten cel środki, to będzie pretekst do 
bilansu jego dokonań. Całe swoje do-
rosłe Ŝycie zainwestował w to kim te-
raz jest. Sukcesy naszego wójta nie 
zmieniły go, u niego wszystko nadal 
jest proste, to co robi, robi jakby od 
niechcenia, a mimo to, wszystko mu 
wychodzi i ma sukcesy. Nie rajcuje go 
władza, wygląda na to, Ŝe sukcesy mu 
wystarczają. W nim wszystko jest pro-
ste, czarne albo białe, nie ma w nim 
fałszu i nigdy nie daje się oszukać. 
Więc w jego głowie przyszłości wszyst-
ko kręci się dookoła problemu, jak 
pozyskać środki i je zainwestować.  
  Ten Twój spór z nauczycielami 
w Twojej operetkowej oprawie, jest 
dowodem braku rozsądku i odpowie-
dzialności, którego ukryć się nie da. 
W trakcie sporu nie pojawiali się lu-
dzie, którzy by chłodno analizowali 
problem. Problem ten okazał się za-
trwaŜającym popisem braku odpowie-
dzialności. Najbardziej zdumiewają-
cym, jednocześnie przygnębiającym 
jest dla nas fakt wywołania absurdal-
nej awantury przez ludzi, bądź co bądź 
stanowiących elitę inteligencką gminy. 
  Awantura ta ucichnie. Ludzie, którzy 
ją wywołali zmęczą się. Zadyma ustąpi 
miejsca rozsądkowi. Opadnie pył bi-
tewny, toksyczne pogorzelisko zostanie 
w nas. Wielu z nas ten stan rzeczy za-
niepokoił. Inni podśmiewywać się bę-
dą, nie szczędząc przykrych uwag zwa-
śnionym stronom. 

  Janku dałeś się wciągnąć w coś 
z czego moŜesz wyjść przetrącony, 
z guzami. JeŜeli nauczyciele podjęli 
z Tobą wojnę , jak ty to nazywasz, wal-
cząc o dobro dzieci, to chwała im za 
to. Nie podejrzewam tą grupę pracują-
cą w oświacie, by grając kartą mło-
dzieŜy, chciała wygrać przy okazji coś 
dla siebie. 
  Edukacja młodzieŜy w państwie, jest 
czymś najwaŜniejszym, powiedziałbym 
ponadczasowym. W tym przypadku nie 
masz racji. Zdobądź się więc na odro-
binę refleksji i ustąp, wszak na oświa-
cie nie wypada oszczędzać, jest to nie-
moralne i nie do końca etyczne. 
  Sądzę, Ŝe stanowisko Ŝyczliwych Ci 
ludzi jest podobne. WaŜ wspólnie zna-
leziony konsensus w tej konkretnej 
sprawie, nie będzie Twoją poraŜką, 
będzie zdobyczą, a nawet triumfem 
i sukcesem. 
  Tymczasem ponosisz poraŜkę, więc 
zdobądź się na odrobinę odwagi 
i Twoim zwyczajem przekuj to w suk-
ces. Szkoła w Szydłowie, swego czasu 
uznała mnie za przyjaciela tej szkoły, 
co bardzo wysoko sobie cenię, jak 
równieŜ coroczne Ŝyczenia świąteczne 
i noworoczne są dla mnie miłym ge-
stem. 
  Jako przyjaciel, czuję się w obowiąz-
ku, nie zostawić przyjaciół w potrze-
bie. Zrodził się więc pomysł na swego 
rodzaju petycję do zwaśnionych stron. 
Równocześnie chcę zachować lojal-
ność wobec wójta, bo to dobry wójt.  
 

Z powaŜaniem  
Bronisław Zabielski 

O KONFLIKCIE WOKÓŁ SZKÓŁ 

  DAR OD FIRMY POLONICA Sp. z o.o. 
 

  W kwietniu 2009 r. w miejscowości Rudki wydarzyła się podwójna tragedia 
u rodziny Malickich. Jedyna, 18-letnia córka zginęła tragicznie w dn. 4 kwiet-
nia potrącona przez ciągnik rolniczy. Dwa dni później miał miejsce poŜar – 
spaliła się więźba dachowa na budynku zamieszkiwanym przez tę rodzinę.  
  Na ogłoszony na terenie gminy i poza jej granicami apel o pomoc nie odpo-
wiedziało zbyt wiele ludzi. Tym większe uznanie naleŜy się Państwu ElŜbie-
cie i Dariuszowi Kupis - właścicielom firmy Polonica Sp. z o.o. w Kielcach, 
którzy nieodpłatnie przekazali blachę o wartości ponad 3 tys. zł na pokrycie 
dachu domostwa p. Malickich. 
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BANK SPÓŁDZIELCZY W SZYDŁOWIE 

  Bank Spółdzielczy w Szydłowie pomimo utrzymującej się od 

prawie roku destabilizacji gospodarczej, cieszy się bardzo do-

brą kondycją finansową. O zadawalającej sytuacji banku świad-

czą przedstawione poniŜej wskaźniki (wg stanu na dzień 30 VI 

2009 r.) znajdujące się na bardzo wysokich poziomach, co w 

pełni potwierdza pełną wypłacalność Banku zarówno w krót-

kim jak i w długim terminie. BS w Szydłowie nadwyŜki środ-

ków po zaspokojeniu potrzeb kredytowych klientów i zapew-

nieniu właściwej płynności lokuje w Banku Zrzeszającym 

(Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. zakładając jednodniowe 

i terminowe depozyty). Działanie takie generuje nie tylko 

znaczny dla banku zysk, ale równieŜ zapewnia całkowite bez-

pieczeństwo deponowania środków, gdyŜ BPSA S.A. inwestuje 

w instrumenty finansowe opatrzone bardzo niskim ryzykiem. 

  Ponadto depozyty zgromadzone w BS Szydłów są chronione 

przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który od dnia 28 listo-

pada 2008 r. wprowadził wyŜszy limit gwarancji zgromadzo-

nych w banku przez jednego deponenta - do 50 tys. euro. 

  Bank Spółdzielczy w Szydłowie wychodząc naprzeciw ocze-

kiwań klientów stara się zachować konkurencyjny poziom w 

oprocentowaniu kredytów i depozytów.  

Na dzień 31 VII 2009 r. oprocentowanie oferowanych przez 

bank produktów przedstawia się następująco: 

1. Rachunki bieŜące, Avista, ROR - 0,10 % 

2. Lokaty terminowe do 10.000 złotych od 2,55% - 4.45 % 

3. Lokaty terminowe przy jednorazowych wpłatach w wysoko-

UWIERZ W SIEBIE 

Szanowni Państwo! 

  W związku z realizacją projektu pt. „Uwierz w siebie” realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europej-

ską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do współpracy.  

  Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału ludności w Ŝyciu społecznym. 

Projekt adresowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich, 

które chciałyby aktywnie działać na swoim terenie, ale często brak im wiary w 

swoje moŜliwości oraz pomysłu na ich realizację. Beneficjentem naszego projektu 

moŜe być kaŜda osoba, która uwaŜa, Ŝe moŜe wspólnie działać i aktywizować 

otaczające ja środowisko lokalne. Tytuł projektu pokazuje jak waŜna jest wiara w 

siebie, która pomaga realizować wyznaczone cele, które po wskazaniu moŜliwości 

stają się osiągalne. Czy świadomość mieszkania na wsi przeszkadza Ci w realizo-

waniu swoich planów? Czujesz się gorszy od osób mieszkających w miastach? 

Czy uwaŜasz, Ŝe Twój status społeczny jest niewystarczający, aby osiągnąć suk-

ces? JeŜeli odpowiedziałeś na którekolwiek z pytań „TAK” jesteś w błędzie. 

Przyjdź do nas udowodnimy Ci, Ŝe moŜesz wiele osiągnąć pomimo małej wiary w 

swoje moŜliwości i szereg innych (wg CIEBIE) niekorzystnych czynników. 

  W projekcie organizowane będą szkolenia, warsztaty konsultacje, które pozwolą 

Państwu nabyć wiele przydatnych cech i umiejętności, a przy okazji umoŜliwią 

wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami.  

  Udział w projekcie jest bezpłatny, zapewniamy transport oraz gorący posiłek 

podczas zajęć. KaŜdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkoleń. 

JeŜeli nie masz co zrobić ze swoim czasem wolnym zagwarantujemy, Ŝe wypełni-

my Ci go bardzo aktywnie. 
Serdecznie zapraszamy 

 

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”, Plac Staszica 6, 26-021 Daleszyce 

tel/fax: 41 307 26 44, e-mail: biuro@bialelugi.pl 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

ści 20.000 zł. i powyŜej od 3,55% - 4,65% 

4. Lokaty terminowe przy jednorazowych wpłatach w wysoko-

ści 50.000 zł i powyŜej od 3,75% - 4,75 % 

 

Oprocentowanie dla kredytów: 

1. Kredyty gotówkowe i konsumpcyjne od 9,5% - 14% 

2. Kredyty nawozowe - 9% 

3. Kredyty inwestycyjne od 9,5 % - 11,5 % 

4. Kredyty preferencyjne „Rodzina na swoim” - WIBOR 3m-ce 

+2pkt. 

5. Kredyty pomostowe od 7% - 8% 

  

Na dzień 30 VI 2009 r. Bank posiada (w tys. zł): 

- obligo kredytowe - 12.010 

- depozyty ogółem - 29.377 

- suma bilansowa - 36.142 

- wynik finansowy - 549 

 

Wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Banku Spół-

dzielczego w Szydłowie wg stanu na dzień 30 VI 2009 r. 

kształtują się na następujących poziomach: 

- współczynnik wypłacalności - 25,89 

- ROA - 2,72 

- ROE - 24,97 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szydłowie 

Sytuacja Finansowa Banku Spółdzielczego w Szydłowie  
po zakończonym I półroczu 2009 r. 

We wtorek, 20 października 2009 r. poŜe-
gnaliśmy ś.p. Mariana Grucę, wieloletnie-

go sołtysa Osówki, radnego gminy  
Szydłów bieŜącej kadencji.  

Marian Gruca zmarł tragicznie 17 paź-
dziernika br. Niósł pomoc innym, a sam 
nie zwrócił się o pomoc dla siebie...  

W dniu pogrzebu Ŝegnała Go rodzina, ko-
ledzy i znajomi z całej gminy Szydłów. 

POśEGNANIE Ś.P. MARIANA GRUCY 
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W 
 dniach 22 i 23 sierpnia br., 
Szydłów po raz dwunasty go-

ścił w swych murach amatorów śli-
wek i dobrej zabawy. 
  Pierwszy dzień imprezy upłynął 
w rytmie biesiadno - meksykańskim. 
Podczas „Biesiady w swojskim klima-
cie” wykonawcy śpiewali znane pol-
skie i światowe przeboje, bawili pu-
bliczność skeczami i konkursami.  
Egzotyką zawiało podczas występów 
meksykańskiego zespołu „Los Ami-
gos”. Męskie trio z Meksyku porwało 
publiczność do tańca.  
  O zmierzchu odbył się konkurs 
przeciągania samochodu cięŜarowe-
go na czas. O miano najlepszej rywa-
lizowało kilka druŜyn. W najkrótszym 
czasie samochód przeciągnęła ekipa 
„Dzieci Ekoplonu”. Wśród druŜyn do-
rosłych najlepsza okazała się druŜy-
na organizatorów. 
  Około godziny 20-ej na scenie wy-
stąpiła gwiazda sobotniego wieczoru 
- zespół discopolowy „TOP ONE”. 
Przy przebojach „Ciao Italia”, „Miła 
moja” czy „Złoty krąŜek” bawiło się 
mnóstwo młodych ludzi. Niemal dwu-
godzinny koncert usatysfakcjonował 
w pełni fanów zespołu. Ci którzy do-
piero się rozkręcili, mieli moŜliwość 
potańczyć do rytmów zespołu 

„Technika”, który grał jeszcze grubo 
po północy. 
  Niedziela rozpoczęła się tradycyjnie 
od mszy św. na placu zamkowym, 
podczas której poświęcono owoce 
z szydłowskich sadów. Po mszy św. 
nastąpiła oficjalna część imprezy. 
Jarosław Zapart, który pełnił rolę 
przewodniczącego komitetu organi-
zacyjnego święta, przedstawił staro-
stów tegorocznych śliwkowych doŜy-
nek: Renatę Siwulską z Grabek Du-
Ŝych i Tadeusza Gracę z Szydłowa. 
Starostowie święta wnieśli na scenę 
kosz pełen dorodnych owoców i wrę-
czyli go wójtowi Janowi Klamczyń-
skiemu jako symbol darów szydłow-
skiej ziemi, z prośbą, aby sprawiedli-
wie je dzielił jako gospodarz gminy. 
Wójt obiecał sprawiedliwy podział 
i w kilku słowach podziękował 
wszystkim, którzy zorganizowali im-
prezę.  Włodarz gminy nakreślił takŜe 
w kilku słowach jakie znaczenie dla 
miejscowej społeczności ma sadow-
nictwo, następnie powitał wszystkich 
gości i Ŝyczył udanej zabawy pod-
czas Święta Śliwki.  
  Po wystąpieniach oficjeli zaprezen-
tował się znakomity zespół „BENE”, 
który w swym repertuarze ma pieśni 
i muzykę włoską, pieśni neapolitań-

ŚWIĘTO SADOWNIKÓW 

Zespół TOP ONE zagrał w sobotę. 

Przeciąganie samochodu na czas. 

Msza św. na placu zamkowym. 

Wystawa śliwek. 

DuŜym powodzeniem cieszyły się  
śliwki wędzone. 

Komitet organizacyjny XII Święta Śliwki. W pierwszym rzędzie od lewej: Adam 
Gniewkiewicz, Krzysztof Kluszczyński, Kazimierz Zarzycki, Zbigniew Grochowski, 
Jarosław Zapart - przewodniczący. W drugim rzędzie stoją: Wojciech Mazur, Mi-
chał Skotnicki, Sławomir Kręcisz, Anna Chojecka, Stanisław Wojterski, Stanisław 
Józefowski, Tadeusz Miklaś. Nieobecny w obiektywie Grzegorz Kluszczyński. 

XII ŚWIĘTO ŚLIWKI 
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skie, wybrane utwory z tradycyjnej 
muzyki polskiej, węgierskiej, greckiej, 
hiszpańskiej, francuskiej i rosyjskiej. 
Nic dziwnego, Ŝe zespół zapewnił 
piękną oprawę muzyczną mszy świę-
tej na placu zamkowym. 
  Na dziedzińcu królowała oczywiście 
śliwka. Ponad dwadzieścia odmian 
tego owocu prezentowały dwie orga-
nizacje sadownicze z Szydłowa. 
Członkowie spółdzielni i stowa-
rzyszenia na swoich stoiskach czę-
stowały takŜe znakomitymi przetwo-
rami ze śliwek. Tradycyjnie juŜ odbył 
się pokaz suszenia śliwek „na la-
skach” - tak ususzone owoce moŜna 
było degustować. MoŜna było takŜe 
skosztować surowych owoców 
i kupić dowolne ich ilości. 
  Na rynku szydłowskim, jak co roku, 
rozłoŜył się lunapark z Czech. Karu-
zele, strzelnica i inne atrakcje dostar-
czały znakomitej rozrywki dzieciom 
i ich rodzicom. 
  Po raz pierwszy w historii imprezy 
odbył się konkurs na najcięŜszą śliw-
kę. W kategorii open zwycięŜył Stani-
sław Ramus, który przyniósł śliwkę 
odmiany Gigant Blue o wadze 192,7 
g. W kategorii Cacanska Najbolia 
wygrała Sylwia Laskowska (94,5 g), 
w kat. Amers - Karolina Kozera (79,5 
g), w kat. Record - Wojciech Pytow-
ski (58,8 g). Podwójnym zwycięzcą 
okazał się Szymon Zarzycki, który 
zwycięŜył w kategorii Cacanska Ra-
na (72,8 g) i Węgierka Łowicka (26,1 
g). 
  W popołudniowym bloku artystycz-
nym znalazł się występ zespołu Ka-
kadu, wszyscy czekali jednak na 
gwiazdę imprezy - Krzysztofa Kraw-
czyka, który rozpoczął koncert przed 
godziną 19-tą. Kilka tysięcy ludzi Ŝy-
wiołowo reagowało na znane 
„kawałki” artysty m.in. „Mój przyjacie-
lu”, „Trudno tak”, „Bo jesteś ty”. 
  Po koncercie Krawczyka na scenie 
pojawił się Jacek Fedorowicz. Twór-
ca kabaretowy i aktor dał popis swo-
ich umiejętności satyrycznych. 
  Podobnie jak w sobotę, tak i w nie-
dzielę, do późnej nocy trwała zabawa 
taneczna, przerwana na kilkanaście 
minut pokazem sztucznych ogni.  
  XII Święto Śliwki zorganizował ko-
mitet w którego składzie były osoby 
związane z Urzędem Gminy, Spół-
dzielnią Producentów Owoców 
„DOBRYSAD”, Stowarzyszeniem 
Producentów Owoców i Kółkiem Rol-
niczym w Szydłowie. 

  Patronat honorowy nad imprezą 
objął Marek Sawicki - Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, BoŜentyna Pałka-
Koruba - Wojewoda Świętokrzyski 
i Adam Jarubas - Marszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. Od stro-
ny medialnej imprezę wsparło Radio 
Kielce, Echo Dnia i TVP Info Kielce. 
  Impreza nie odbyłaby się jednak 
bez sponsorów, którymi zostały 
przede wszystkim firmy z regionu 
świętokrzyskiego. Sponsorem głów-
nym została rodzima firma EKO-
PLON S.A., która oprócz wkładu fi-
nansowego, zapewniła duŜą ilość 
nagród dla uczestników konkursów. 
Największy udział finansowy wniosła 
Gmina Szydłów, a takŜe Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego, Wo-
jewoda Świętokrzyski, Schoeller Arca 
Systems Sp. z o.o., Bayer Sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 
DEFRO - Robert Dziubeła, Centrum 
Ogrodniczo Budowlane Stefan Go-
dziszewski, Tandem Sp. z o.o., Za-
kład Metalowo-Kotlarski "SAS", No-
wax sp. j., Peksan Sp. z o.o., SKOK 
Jaworzno, Kolporter Holding Sp. 
z o.o., Huta Szkła Gospodarczego 
Tadeusza Wrześniaka, PPHU A.R. 
Chmielewski, PW Karton. 
 

Piotr Walczak 

Wójt Jan Klamczyński podczas  
oficjalnego otwarcia, razem  

ze starostami: Tadeuszem Gracą  
i Renatą Siwulską oraz przewodniczącym 

komitetu Jarosławem Zapartem. 

Wręczenie nagród w konkursie na  
najcięŜszą śliwkę. W kategorii open  
wygrał Stanisław Ramus za owoc  

odmiany Gigant Blue waŜący 192,7 g. 

Krzysztof Krawczyk na Święcie Śliwki. 

Jacek Fedorowicz podczas  
występu w Szydłowie. 

Przetwory ze śliwek. 

Lunapark w rynku. 

XII ŚWIĘTO ŚLIWKI 
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FILM 

20 
 października 2009 roku 
o godz. 19.00 w warszaw-

skim kinie Silverstone odbyła się uro-
czysta premiera filmu „Rodzina Ko-
walskich”, w której udział wzięła Mał-
Ŝonka Prezydenta RP Maria Kaczyń-
ska oraz Szef Kancelarii Prezydenta 
RP Władysław Stasiak. TakŜe Szy-
dłów miał swoją skromną reprezenta-
cję: P.O. Dyrektora GCK Marię Sta-
chuczy, Sławomira Kręcisza oraz 
Franciszka Palmąkę z UG Szydłów. 
  Film ten ma szczególne znaczenie 
dla naszego miasteczka poniewaŜ 
około 10% jego scen nagrywanych 
było w Szydłowie. Z pewnością kaŜ-
dy z mieszkańców naszej gminy roz-
pozna w filmie szydłowską synagogę, 
czy budynek starego Urzędu Gminy. 
To niezwykle miłe uczucie oglądać 
na wielkim ekranie budynki, które 
mijamy codziennie, nie zwracając na 
nie uwagi. JednakŜe naleŜy docenić 
ich wartość, poniewaŜ reŜyserzy wy-
brali Szydłów spośród całej Polski 
jako najbardziej odpowiedni do na-
kręcenia wielu scen.  
  Film w reŜyserii Macieja Pawlickie-
go i Arkadiusza Gołębiewskiego jest 
fabularyzowanym dokumentem pre-
zentującym najpierw pokojową koeg-
zystencję Polaków i śydów w Ciepie-
lowie koło Radomia, a następnie 
ukrywanie śydów przez polskie rodzi-
ny, zakończone okrutną egzekucją 
34 Polaków i śydów – spalonych 
Ŝywcem przez Niemców w jednym 
z domów.  

  Konstrukcję filmu, zrealizowanego 
przez reŜyserów na podstawie ich 
własnego scenariusza, oparto na 
relacjach naocznych świadków trage-
dii, członków rodzin zamordowanych, 
a takŜe fabularnej inscenizacji tam-
tych zdarzeń. Jak podkreślił Maciej 
Pawlicki, jest to „wstrząsająca i kom-
pletnie nieznana światu, ale takŜe 
nieznana dzisiejszej opinii publicznej 
w Polsce historia wielu polskich ro-
dzin, wielu Kowalskich, którzy, by 
ocalić swych sąsiadów, polskich śy-
dów, naraŜali Ŝycie własnych dzieci”. 
Film ukazuje  przeplatanie się kultur 
i religii, gdzie mimo konkurencji i na-
pięć na tle ekonomicznym, wszystko 
tworzy jedną, nierozerwalną całość, 
tak charakterystyczną atmosferę 
przedwojennej Polski. Oba narody  
czują się obywatelami wspólnej 
Rzeczpospolitej. Symboliczny cha-
rakter ma scena, w której delegacja 
miejscowych, zdominowanych przez 
Polaków władz, składa wizytę w Ŝy-
dowskie święto w synagodze 

( s z y d ł o w s k i e j ) 
i wspólnie śpiewa-
ją Mazurka Dą-
browskiego. 

  Film ukazuje prawdę historyczną 
i niezwykle mocno wpływa na widza. 
Sceny, czasami drastyczne wywoły-
wały u oglądających nawet płacz. Po 
zakończeniu seansu jego autorzy 
zostali nagrodzeni gromkimi brawa-
mi. Po projekcji filmu odbyła się uro-
czystość wręczenia odznaczeń pań-
stwowych. Odznaczeni zostali po-
śmiertnie KrzyŜem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski: Bronisła-
wa i Adam Kowalscy, Helena i Piotr 
Obuchiewiczowie, Karolina i Włady-
sław Kosiorowie, Marianna i Stani-
sław Kosiorowie. Następnie zapro-
szeni goście wpisywali się do pamiąt-
kowej kroniki i w miłej atmosferze 
rozmawiali na temat filmu. Całość 
została uświetniona koncertem ze-
społu Justyny Steczkowskiej, który 
grał melodie Ŝydowskie. 
  25 października br. film „Historia 
Kowalskich” został wyemitowany w 2 
programie TVP, jest takŜe dostępny 
w internecie na stronach TVP. 
 

Maria Stachuczy 

PREMIERA „HISTORII KOWALSKICH” 

Maria Kaczyńska - MałŜonka Prezydenta RP wpisuje się  
do pamiątkowej kroniki podczas premierowego wieczoru 

w warszawskim kinie SILVERSCREEN. 

W filmie w roli statystów,  
wystąpiła liczna grupa mieszkańców Szydłowa. 
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Budynek „starej gminy” posłuŜył za sce-
nografię do niektórych scen w filmie. 
Sceny kręcono teŜ wewnątrz budynku. 
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Aktorzy i statyści przed budynkiem “starej gminy”.

W SZYDŁOWIE KRĘCILI FILM!
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DUKAT PROMUJE SZYDŁÓW

W Szydłowie kręcono sceny z udziałem niemieckich żołnierzy.

  W dn. 11-12 czerwca br. w Szydłowa przebywała ekipa 
filmowa, która kręciła ujęcia do dokumentu „Rodzina 
Kowalskich”.
 Film w reżyserii Arkadiusza Gołębiewskiego i Macieja Pawli-
ckiego upamiętnia Polaków, którzy za pomaganie Żydom 
zapłacili najwyższą cenę. 6 i 7 grudnia 1942 roku na terenie 
wsi Rekówka i Stary Ciepielów (pod Radomiem) Niemcy 
zamordowali 33 Polaków za udzielanie pomocy Żydom. 
Ofiar miało być więcej, ale część zdołała uciec. Wśród ofiar 
znalazła się m.in. siedmioosobowa rodzina Kowalskich, 
sześcioosobowa rodzina Obuchiewiczów, 14 osób z rodziny 
Kosiorów oraz małżeństwo o nazwisku Skoczylas.
  Półtoragodzinny obraz, do którego ujęcia kręcono po części 
w Szydłowie, jest elementem projektu „Życie za Życie”, 
realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej oraz 
Narodowe Centrum Kultury. Projekt ten ma upowszechnić 
wiedzę na temat Polaków, którzy narażali swoje życie, 
ratując Żydów w latach II wojny światowej.
  Początkowo filmowcy planowali robić ujęcia w synagodze 
pod Warszawą, jednak okazało się że jest ona w fatalnym 
stanie technicznym. Odpowiednią scenografię znaleziono w 
Szydłowie przez... internet.
  Zdjęcia robiono przed, i wewnątrz budynku „starej gminy” 
oraz w budynku synagogi. W filmie wzięła udział spora grupa 
statystów z Szydłowa. 
  O premierze filmu piszemy na stronie 14.

Piotr Walczak
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  Od 27 czerwca do końca sierpnia br. w Szydłowie można 
było płacić nie tylko złotówkami ale także „4 Władysławami”. 
Co prawda tylko w lokalach gastronomicznych, niemniej, nie 
to  było podstawowym celem akcji. Emisja lokalnej waluty 
miała się stać ważnym elementem promocji grodu nad 
Ciekącą.
  Emitentem monety zostało Gminne Centrum Kultury w 
Szydłowie, a cała akcja była przeprowadzona w ścisłej 
współpracy i na zasadach określonych przez Mennicę 
Polską. 
   Awers dukata przedstawia popiersie Władysława Łokietka 
wraz z nominałem, na rewersie znajduje się Brama 
Krakowska, herb Szydłowa i śliwka oraz napis „SZYDŁÓW 

1329” nawiązujący do nadania osadzie praw miejskich 680 
lat temu. Dukata zaprojektował kielecki artysta Sławomir 
Micek. Moneta ma 27 mm średnicy, odlana jest z mosiądzu. 
Wybito ją w 20 tys. egzemplarzy. 
  Od momentu zapowiedzi emisji, cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem. W przedsprzedaży zamówiono 1,5 tys. 
sztuk. W dniu premiery, która nastąpiła 27 czerwca br. 
podczas „Turnieju Rycerskiego”, do stoiska Mennicy 
Polskiej ustawiła się długa kolejka zainteresowanych 
kupnem dukata. Do końca września GCK sprzedało ponad 
połowę nakładu. Zamówienia na monetę przychodziły od 
kolekcjonerów z całej Polski, dukata chętnie nabywali turyści 
odwiedzający miasteczko.

  Dukata nadal można kupić w siedzi-
bie GCK po nominalnej wartości 4 zł. 
Można go także bez problemu znaleźć 
na popularnych serwisach aukcyjnych 
gdzie oferowane są za kilkakrotnie 
wyższą cenę.
 Już teraz można powiedzieć, że emi-
sja lokalnej waluty była strzałem „w 
dziesiątkę”. Szydłów zyskał ważny 
element promocyjny a turyści ciekawą 
pamiątkę z „polskiego Carcassonne”.

Piotr Walczak
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  Pod koniec września br. Urząd Gminy w Szydłowie ogłosił 
przetarg na „Renowację zabytkowego Rynku Szydłowa 
wraz z odbudową murów miejskich”. Jest to na skalę Gminy 
Szydłów projekt ogromny, obejmujący kilka zadań: 
przebudowę sieci wodociągowej, kanalizację sanitarną, 
wykonanie kanalizacji deszczowej, rewitalizację rynku i pla-
cu przed synagogą i odbudowę murów miejskich.
  Środki na ten cel będą pochodzić z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (60%)     
i z budżetu gminy. Koszt zadania szacowany jest na niemal  
9 mln zł czyli mniej więcej tyle ile wynosi jednoroczny budżet 
gminy.
 Jak będzie wyglądał szydłowski rynek i mury obronne po 
rewitalizacji? Poniżej zamieszczamy kilka wizualizacji  
projektu Autorskiego Biura Architektonicznego arch. Włady-
sława Markulisa. O ile płyta rynku faktycznie będzie 
wyglądać po przebudowie jak na rysunkach, o tyle budynek 
ratusza ma wciąż charakter koncepcyjny. Jak wiadomo, nie 
jest on własnością gminy i nie jest uwzględniony w zakresie 
prac rewitalizacyjnych.
  Odbudowa murów miejskich będzie przeprowadzona na 
odcinku od Skarbczyka do furty przy kościele św. 
Władysława. W zakres prac wchodzi także renowacja Bramy 
Krakowskiej. Mury będą przystosowane do celów 
turystycznych m.in. poprzez rekonstrukcję ganku przy placu 
zamkowym, wykonanie punktów widokowych na murach      
i zadaszonego przystanku turystycznego przy ruinach 
“wikariówki”.

PW

REWITALIZACJA RYNKU 
I MURÓW OBRONNYCH SZYDŁOWA

Taka będzie nawierzchnia rynku w Szydłowie. Ratusz mógłby być 
taki jak na rysunkach, niestety ciągle jest to tylko koncepcja.

Obecny wygląd rynku, chluby miasteczku nie przynosi.
W 2010 r. ma się to zmienić.
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W ramach prac 
zostanie 

odrestaurowana Brama 
Krakowska i 

przywrócony krenelaż 
na murach.

Już w przyszłym roku odtworzone zostaną mury obronne 
- m.in. przy Bramie Krakowskiej.
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Eugeniusz Gołembiewski - burmistrz miasta Kowal wręcza 
wójtowi Janowi Klamczyńskiemu pamiątkowe podziękowanie 

za umożliwienie zorganizowania Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego 

w Szydłowie.

  W dniach od 2 do 8 września br,  do Lanciano udała się 
trzyosobowa delegacja Gminy Szydłów oraz trzyosobowa 
delegacja Miasta i Gminy Chmielnik.  Szydłów 
reprezentował Wójt Gminy Szydłów -  Jan Klamczyński oraz 
instruktorzy sekcji rycerskiej i tańca dawnego przy Gminnym 
Centrum Kultury: Paweł Krakowiak i Justyna Kowalczyk. 
Chmielnik reprezentowany był przez Bożenę Stępień - 
zastępcę Burmistrza oraz pracowników UMiG: Tomasza 
Biernackiego i Agnieszkę Skibę.
  Wizyta była kontynuacją działań podjętych przez dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury  Aleksandrę Stachniak i Wójta 
Gminy Szydłów -  Jana Klamczyńskiego, którzy to w 
czerwcu br. zaprosili przedstawicieli Stowarzyszenia 
Kulturalnego ‘Il Mastrogiurato’ z Lanciano na obchody Dni 
Szydłowa, a przede wszystkim do udziału w XI Turnieju 
Rycerskim o Miecz Kazimierza Wielkiego. Celem wizyty 

Z WIZYTĄ W LANCIANO

  III Walne Zgromadzenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego 
odbyło się 6 czerwca 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy w Szydłowie.
  Gmina Szydłów jest członkiem stowarzyszenia od marca 
br. wraz z kilkunastoma miejscowościami z całej Polski. 
  Na zgromadzeniu, które odbyło się w Szydłowie, wybrano 
nowe władze stowarzyszenia. Zarząd ukonstytuował się 
następująco: Eugeniusz Gołembiewski z Kowala - prezes, 
Jan Klamczyński z Szydłowa - wiceprezes, Jerzy Szydłowski 
z Lelowa - wiceprezes, Zdzisław J. Zasada z Włocławka - 
sekretarz generalny, Krystyna Pawlak z Łęczycy - skarbnik, 
Henryka Kaszycka-Paniw z Przemyśla - członek Zarządu, 
Jacek Rosół z Bydgoszczy - członek Zarządu.
 Przed stowarzyszeniem, które prężnie działa na polu 
propagowania dorobku króla Kazimierza Wielkiego i miast 
zrzeszonych w stowarzyszeniu stoi teraz wiele zadań w 
związku z przygotowaniami do 700-ej rocznicy urodzin 
ostatniego z Piastów.

Piotr Walczak

polskiej delegacji w regionie Abruzji był udział w  XXVIII 
edycji imprezy historycznej „Il Mastrogiurato”. Delegacje 
Szydłowa i Chmielnika wzięły udział wzładzami miasta 
Lanciano oraz przedstawicielami państw: Niemiec, Węgier, 
a także członkami Europejskiej Konfederacji Festiwali 
iHistorycznego zą we Florencji, które dotyczyło nawiązania 
współpracy w nadchodzącym roku.
  Lanciano, podobnie jak Szydłów, samą architekturą mówi o 
swojej zamierzchłej historii. Kamienne budowle romańskie i 
gotyckie, resztki murów obronnych i twierdza, most 
pamiętający czasy rzymskie  wszystko to uzmysławia ile 
wieków przetoczyło się w dziejach miasta. Dlatego też 
każdego roku od ostatniej niedzieli sierpnia do pierwszej 
niedzieli września główny plac miasta  Pizza Plebiscito i 
Stare Miasto zamieniają się w średniowieczną osadę. Do 
miasta przybywają bractwa rycerskie i dwory z całego 
regionu Abruzji, a także zaprzyjaźnione grupy odtwórstwa 
historycznego z Węgier, Niemiec, Słowenii. Turniejom 
rycerzy towarzyszą pokazy tańca dawnego, koncerty 
muzyki dawnej i spektakle, a także niezliczone uczty 
średniowieczne. Ogromną atrakcję stanowią pokazy 
historycznej żonglerki flagami z akompaniamentem 
werblistów i fanfar. Żonglerka barwnymi flagami to część 
włoskiej tradycji z czasów renesansu i końca średniowiecza. 
W każdym niemal włoskim mieście funkcjonuje grupa, która 
te tradycje kultywuje. W uliczkach starego miasta odbywa 
się jarmark, a na licznych straganach można kupić towary z 
czasów średniowiecza. Delegaci z Szydłowa i Chmielnika 
doskonale odnaleźli się w realiach średniowiecznego 
miasta, w historycznych strojach bawili na ucztach 
rycerskich i paradowali w królewskim orszaku.
 Przed odjazdem delegaci udali się do sanktuarium w 
Lanciano, gdzie miał miejsce pierwszy potwierdzony cud 
eucharystyczny, by obejrzeć relikwie ciała i krwi Chrystusa.

Justyna Kowalczyk

WALNE MIAST KAZIMIERZOWSKICH

W Lanciano. Od lewej: Paweł Krakowiak, Justyna 
Kowalczyk, przedstawiciel gospodarzy, wójt Jan 

Klamczyński, Tomasz Biernacki.
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  lato - jesień 2009 
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SZYDŁOWSKIE TOWARZYSTWO STRZELECKIE 

W dniach 8 - 9 maja 2009 r. 6 strzel-
ców z Szydłowa i 6 ze Staszowa po-
magało przy organizacji Finału Woje-
wódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
dla szkół podstawowych i gimnazjal-
nych w Kielcach. Organizatorem byli: 
Zarząd Okręgowy PZM w Kielcach, 
Wydział Ruchu Drogowego KWP 
w Kielcach, Świętokrzyski Kurator 
Oświaty, Wojewódzki Ośrodek Ru-
chu Drogowego w Kielcach. 
 
20 czerwca 2009 r. na strzelnicy 
STS odbył się turniej strzelecki dla 
dzieci i młodzieŜy z Gminy Szydłów. 
Strzelano z pistoletu sportowego 
i karabinka sportowego. Najlepszym 
trzem osobom wręczono puchary, 
wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy.  
 
26 czerwca 2009 r. odbył się I Tur-
niej Strzelecki dla Uczniów i Nauczy-
cieli z Gminy Szydłów. Strzelano 
z pistoletu  i karabinka sportowego. 
Trzy najlepsze osoby otrzymały pu-
chary, wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy. Ogółem w tur-
nieju wzięło udział 30 uczestników. 
KaŜdy z uczestników otrzymał gorący 
posiłek w postaci kiełbaski pieczonej 
wspólnie nad ogniskiem. Turniej, po-
dobnie jak i ten z 20 czerwca sfinan-
sowany był z Programu Integracji 
Społecznej. 
 
W dniach 3 - 10 lipca br. odbył się 
wędrowny obóz młodzieŜowy po 
miejscach upamiętniających walkę 
oręŜa polskiego na północy Polski. 
W obozie uczestniczyło 35 szydłow-
skich i staszowskich strzelców. 
Uczestnicy odwiedzili Mławę, gdzie 
we wrześniu 1939 r. „Armia Modlin” 
toczyła cięŜkie walki z niemieckimi 
dywizjami pancernymi. Kolejnymi 
przystankami na trasie były pola 
Grunwaldu i zamek krzyŜacki w Mal-
borku. W Trójmieście strzelcy spędzi-
li niemal trzy dni a bazą wypadową 
do wycieczek był kemping w Sopo-
cie. Niemałą atrakcją było podziwia-
nie Ŝaglowców z całego świata, które 
do Gdyni przypłynęły na Zlot śaglow-
ców. Obowiązkowym punktem pro-
gramu był pobyt na polskim okręcie 
wojennym „Błyskawica” i wyprawa do 

Gdańska: na Westerplatte, pod po-
mnik „Trzech KrzyŜy”, starówkę i ko-
ściół św. Brygidy. Ostatnim elemen-
tem podróŜy było zwiedzanie Gnie-
zna i Wągrowca. W Gnieźnie zwie-
dzono katedrę w której mieszczą się 
relikwie św. Wojciecha, Muzeum Ar-
chidiecezjalne i rynek. W Wągrowcu 
strzelcy zatrzymali się w posiadłości 
płk. Stanisława Chomko, który poka-
zał uczestnikom obozu najciekawsze 
miejsca w tym mieście. 
 
W okresie od czerwca 
do września 2009 r. 
Szydłowskie Towarzy-
stwo Strzeleckie zapla-
nowało kilka działań 
w ramach Programu 
Integracji Społecznej, 
m.in. obóz na Lisim 
Kamieniu, marsze itp. 
Niestety, ze względu na 
zawirowania wokół pro-
gramu i wstrzymanie 
finansowania w lipcu 
i sierpniu, STS nie był 
w stanie niektórych 
z tych działań zrealizo-
wać.  
 
12 sierpnia br. poczet sztandarowy 
szydłowskich strzelców uczestniczył 
w Kielcach w uroczystościach zakoń-
czenia XLIV Marszu Szlakiem I Kom-
panii Kadrowej Kraków - Kielce. 
 
16 sierpnia br. w Urzędzie Gminy 
w Szydłowie zostało odznaczonych 
siedmioro strzelców medalami strze-
leckimi. Aktu dekoracji dokonał ppłk. 
Stanisław Kozioł - były członek 
Związku Strzeleckiego i społeczny 
działacz na rzecz STS. Medale za 
Zasługi dla „Strzelca” i „Strzelec 5 lat 
Ojczyźnie” otrzymali: 
st. instr. ZS Marcin Franke 
st. instr. ZS Piotr Walczak 
mł. instr. ZS Damian Banasik 
st. sierŜ. ZS Mateusz Palmąka 
Medale Za zasługi dla „Strzelca” 
otrzymali: 
sierŜ. ZS Andrzej Gumuła 
sierŜ. ZS Łukasz Kurczab 
st. st. ZS Joanna Smagłowska 
 
17 września br. - Udział grupy re-
konstrukcyjnej z Szydłowa i Staszo-

wa w „Wieczorze wspomnień” z walk 
o Wolną Polskę. Impreza zorganizo-
wana pod patronatem Świętokrzy-
skiego Kuratorium Oświaty w Kiel-
cach.  
 
24 września br. Udział strzelców 
z Szydłowa i Staszowa w uroczysto-
ściach poświęconych 61 rocznicy 
mordu na Polskich śołnierzach AK-
NSZ i WiN w lesie pod Zgórskiem. 
Mordu dokonali funkcjonariusze UB 
24 września 1948 r. STS wystawiło 
wartę honorową przy symbolicznym 
pomniku w umundurowaniu i uzbroje-
niu z tamtego okresu. W uroczysto-

ściach wziął teŜ udział poczet sztan-
darowy STS. Mszę świętą celebrował 
ksiądz Józef Kubicza z Nowin. 
W uroczystościach uczestniczył spe-
cjalny wysłannik Prezydenta RP - płk. 
Robert Lewandowski z Biura Bezpie-
czeństwa Narodowego. 
 
27 września br., w Byszowie (gmina 
Klimontów) poświęcono Pomnik Ofiar 
Katyńskich oraz posadzono 100 
„Dębów Pamięci”, dla upamiętnienia 
ofiar zbrodni. Mszę polowa odprawił 
ks. bp Edward Frankowski. Po za-
kończeniu liturgii nastąpiło uroczyste 
przekazanie urny z „Ziemią Katyń-
ską”. W uroczystościach uczestniczył 
oddział strzelców z Szydłowa i Sta-
szowa z pocztem sztandarowym.  
Wystawiono teŜ wartę honorową przy 
pomniku którą pełnili nasi strzelcy 
i Ŝołnierze Wojska Polskiego. Uro-
czystościom patronował Prezydent 
RP. 

 
Szydłowskie  

Towarzystwo Strzeleckie 

Warta strzelców przy pomniku w lesie pod Zgórskiem. 
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W 
 dniach 27-28 czerwca 2009 r. Szydłów świętował 
680-lecie nadania praw miejskich. Z tej okazji od-

były się „Dni Szydłowa”, które zorganizował Urząd Gminy 
i Gminne Centrum Kultury pod patronatem Honorowego 
Komitetu Obchodów 680-lecia Nadania Praw Miejskich 
dla Królewskiego Miasta Szydłowa. W sobotę odbył się XI 
Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego, zaś 
w niedzielę „Przegląd Folkloru Bratnich Miast i Narodów”. 
  Obchody „Dni Szydłowa” zainaugurowała XXXVIII Nad-
zwyczajna Uroczysta Sesja Rady Gminy Szydłów w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy, której przewodniczył Prze-
wodniczący Rady Gminy Roman Baron. Na sesji tej go-
ścili m.in. senator prof. Adam Massalski, Stanisław Hara-
ziński – były Naczelnik Gminy Szydłów, Franciszek Wo-
łodźko – były Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, 
Janusz Cedro – Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Kielcach, Stanisław Kozioł – Prezes Zarządu Fundacji 
Wspierania i Rozwoju Szydłowa,  Jan Molski – były Pre-
zes ZWM Emizet w Szydłowie. Przewodniczący Rady 
Gminy szczególnie serdecznie powitał trzyosobową dele-
gację z włoskiego miasta Lanciano. 
  Podczas sesji zabrał głos prof. Adam Massalski, który 
nawiązał do historycznej przeszłości Szydłowa i Ŝyczył 
władzom i mieszkańcom pomyślności w dalszym rozwoju 
gminy. B. naczelnik gminy Stanisław Haraziński przypo-
mniał, Ŝe za jego kadencji obchodzona była 650 rocznica 
nadania praw miejskich, wspomniał o działaniach jakie 
wtedy prowadzono na rzecz promocji i odbudowy Szydło-
wa. 
  Następnie Przewodniczący RG wręczył statuetkę Hono-
rowego Obywatela Gminy Szydłów prof. Marianowi Cza-
pli, który Honorowym Obywatelem został 30 lat temu. 
Wójt Gminy  Jan Klamczyński dodał, Ŝe w tamtych cza-
sach gmina nie dysponowała statuetką, która jest symbo-
lem honorowego obywatelstwa gminy. Prof. Marian Cza-
pla serdecznie podziękował za symboliczne przypomnie-
nie honorowego obywatelstwa, dodał, Ŝe pomimo pracy 
w Warszawie, nigdy nie przestał czuć się obywatelem 
gminy, zawsze chętnie tu wraca do swojego domu i pra-
cowni w Szydłowie. 
  Następnie głos zabrał przedstawiciel burmistrza miasta 
Lanciano, który podziękował za zaproszenie i przekazał 
pozdrowienia dla mieszkańców Szydłowa i całej gminy od 
społeczności miasta Lanciano. W kilku słowach przedsta-

wił miasto, które reprezentuje wraz z pozostałymi człon-
kami delegacji. 
  Ostatnim punktem sesji było przekazanie na rzecz gmi-
ny cyklu trzynastu rzeźb w drewnie przedstawiających 
Chrystusa i 12 apostołów. Przekazującym było Gminne 
Centrum Kultury, a rzeźby powstały podczas ostatniego 
pleneru rzeźbiarskiego. Dyrektor GCK Aleksandra Stach-
niak po odczytaniu aktu przekazała go na ręce Przewod-
niczącego Rady Gminy, co przez uczestników sesji przy-
jęte zostało oklaskami. Wójt Gminy poinformował, Ŝe 
rzeźby te zostaną ustawione wokół kościoła Wszystkich 
Świętych, a ich wartość wynosi ponad 50 tys. zł.  
  Uczestnicy sesji udali się pod kościółek Wszystkich 
Świętych, skąd po chwili, razem z rycerstwem przema-
szerowali do kościoła św. Władysława, gdzie odprawiona 
została msza święta. 
  Po mszy św. grupy rycerskie przemaszerowały na plac 
zamkowy, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy. Ce-
remonii otwarcia dokonał Wójt Gminy Jan Klamczyński, 
który tego dnia ubrany był w strój z epoki średniowiecza. 
Po wójcie, głos zabrali: BoŜentyna Pałka-Koruba - Woje-
woda Świętokrzyski, Adam Jarubas - Marszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, senator prof. Adam Massal-
ski, przedstawiciel miasta Lanciano, Andrzej Kruzel - Wi-
cestarosta Staszowski oraz przedstawiciele Stowarzysze-
nia Miast Króla Kazimierza Wielkiego: Eugeniusz Gołem-
biewski  - Burmistrz Miasta Kowal i Jerzy Szydłowski - 
Wójt Gminy Lelów. 
  Wraz z zakończeniem oficjalnych wystąpień rozpoczęły 
się pokazy rycerskie a takŜe występy sceniczne. Publicz-

Prof. Marian Czapla dziękuje za statuetkę  
„Honorowego Obywatela Gminy Szydłów”. 

VIP-y na XI Turnieju Rycerskim o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego. Fot. Ryszard Kuc 
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ność mogła podziwiać w akcji Sandomierski Ośrodek Ka-
waleryjski, Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, 
Zespół Tańca Dawnego „Belriguardo” z Lublina, Teatr 
Ognia i Szermierki Historycznej „Skorpion”, Pierwsze Pol-
skie Stowarzyszenie Turniejowe „Liga Baronów”,  Rycer-
ską DruŜynę Miasta śarki oraz Bractwo Rycerskie i Ze-
spół Tańca Dawnego Zamku Szydłów. Grupy te prezen-
towały swoje umiejętności „na ubitej ziemi”. Tymczasem 
na scenie wystąpili uczniowie z Chmielnika w widowisku 
historycznym pt. „O chłopcu ktory uratował Chmielnik”. 
  W sobotę odbyła się promocja dukata lokalnego „4 Wła-
dysławy” o którym piszemy na str. 15. 
  Wczesnym popołudniem na scenie odbyła się insceniza-
cja nadania praw miejskich dla Szydłowa. Wzięli w niej 
udział m.in. wójt Jan Klamczyński (jako mieszczanin Za-
melloni), płk. Stanisław Kozioł z małŜonką (jako król Wła-
dysław Łokietek z królową Jadwigą), Paweł Krakowiak 
(herold). 
  Zacięta rywalizacja pomiędzy grupami rycerskimi zakoń-
czyła się przed wieczorem. Zwycięzcą turnieju i zdobyw-
cą miecza króla Kazimierza Wielkiego ogłoszono Sando-
mierski Ośrodek Kawaleryjski. Miecz zwycięskiej druŜynie 
wręczył przedstawiciel miasta Lanciano. 
  XI Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego 
zakończył się efektowną, nocną bitwą o zamek. Ale zaba-
wa się nie skończyła. Na scenie wystąpiła grupa tańca 
nowoczesnego i cheerleaders „Enigma” z Szydłowa - 
podopieczne Gminnego Centrum Kultury. Niezwykły po-
kaz tańca z ogniem dało jeszcze czworo członków Teatru 
Ognia i Szermierki Historycznej „Skorpion”. Sobota za-
kończyła się trzygodzinną dyskoteką z pokazem lasero-
wym. 
  W niedzielę Szydłów przeniósł się w zupełnie inny kli-
mat. O godzinie 13-ej, w synagodze, odbył się wernisaŜ 
malarstwa Mariana Czapli i rzeźby Wacława Staweckie-
go. 
  Dwie godziny później nastąpiło kolejne spotkanie z ma-
larstwem. Tym razem w „Gospodzie Rycerskiej” nastąpiło 
otwarcie wystawy malarstwa Aleksandra Yasina z Ukra-
iny i jego Ŝony Olgi pochodzącej z Rosji. 
  O godzinie 15-ej wójt Jan Klamczyński oficjalnie otwo-
rzył „Przegląd Folkloru Bratnich Miast i Narodów”. Pod-
czas festiwalu na scenie wystąpił zespół tańca towarzy-
skiego "Świat Tańca" z Szydłowa, „Szydłowianki” z Szy-
dłowa (gmina Tułowice, k. Opola), duet śpiewaczy 
z Ukrainy, Kapela z Lubczy, Kapela Góralska z Łącka, 

zespół „Terchovan” ze Słowacji. Na koniec, na scenie 
zadebiutował rodzimy zespół „Kasztalon” z Korytnicy. 
  Po występach folklorystycznych przyszła pora na bar-
dziej współczesną muzykę. Na scenie wystąpiła gwiazda 
muzyki disco-polo „Classic” a potem solistka „Roksana”. 
  Kolejnym punktem programu była projekcja filmów pod 
gołym niebem: "Epitafium dla Szydłowa" i "Tren dla mia-
sta Szydłowa" oraz prezentacja multimedialna o Szydło-
wie Andrzeja Pęczalskiego.  
  Niedzielna część „Dni Szydłowa” zakończyła się dysko-
teką z zespołem „Efekt”. 
  Podczas dwóch dni trwania imprezy, Fundacja Wspiera-
nia i Rozwoju Szydłowa prowadziła sprzedaŜ cegiełek na 
rzecz wykonania koncepcji zagospodarowania zamku 
w Szydłowie. Przez dwa dni trwały takŜe pokazy kowal-
stwa artystycznego. W ruinach zamku królewskiego moŜ-
na było oglądać wystawę archiwalnych zdjęć z Szydłowa. 
  Głównym sponsorem „Dni Szydłowa” była firma EKO-
PLON S.A. z Grabek DuŜych. Patronat nad imprezą objął 
Ambasador Białorusi w Polsce Viktar Gaisenak (w nie-
dzielę miał wystąpić zespół białoruski, jednak jego człon-
kowie nie dostali wiz wjazdowych do Polski). Patronat 
honorowy objęły władze wojewódzkie: wojewoda BoŜen-
tyna Pałka-Koruba i marszałek Adam Jarubas. Patronat 
medialny objęły: TVP Info Kielce, Echo Dnia i Radio Kiel-
ce. 
 

Piotr Walczak 

Inscenizacja nadania praw miejskich dla Szydłowa. 

Zespół „Kasztalon” z Korytnicy. 

Fot. Ryszard Kuc 
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1 
 października 2009 r. w Woje-
wódzkim Domu Kultury w Kiel-

cach podpisana została pre-umowa 
na kampanię promocyjną pn. 
"Szydłów - polskie Carcassonne". 
  Marszałek Województwa Święto-
krzyskiego Adam Jarubas i Wójt 
Gminy Szydłów Jan Klamczyński 
podpisali pre-umowę na kwotę 625 
tys. zł w ramach działania 2.3 
"Promocja gospodarcza i turystyczna 
regionu" z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego. 
  Na ogłoszony w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego kon-
kurs wpłynęło 21 projektów - zgłasza-
ły je samorządy i instytucje kultury. 
Wartość inwestycji zgłoszonych do 
dofinansowania wyniosła ponad 34 
miliony złotych. Po ocenie meryto-
ryczno - technicznej 3 wnioski zostały 
odrzucone, a 4 trafiły na listę rezer-
wową. Zarząd Województwa zdecy-
dował, Ŝe dofinansowanie - w sumie 
ponad 16 mln złotych - otrzyma 14 
projektów. 
  Gmina Szydłów zgłosiła projekt pn. 
"Szydłów - polskie Carcassonne" 
i otrzymała dofinansowanie w wyso-
kości 500 tys. zł. Kwota 125 tys. zł 
stanowić będzie wkład własny gminy. 
Projekt zyskał wysoką ocenę punkto-
wą (5 miejsce spośród wszystkich 
zgłoszonych). 
  W ramach kampanii promocyjnej, 
której realizacja planowana jest na 
lata 2010 - 2011 zostaną zorganizo-
wane dwa turnieje rycerskie, powsta-
ną tablice informacyjno-promocyjne 
o Szydłowie w miastach kazimie-
rzowskich i przy drogach wjazdowych 
do miasteczka, sfinansowane zosta-
nie wydanie monografii Szydłowa 
i przewodników w jęz. polskim i an-
gielskim, gmina będzie reklamowana 
w internecie m.in. na portalu Onet.pl, 
powstanie turystyczny portal www 
w trzech językach, zostanie opraco-
wany Markowy Produkt Turystyczny 
"Szydłów - Polskie Carcassonne". 
W ramach realizacji projektu przewi-
dziany jest takŜe udział w targach 
turystycznych. 
 

PW 

19 
 czerwca 2009 r. w Szydło-
wie odbyły się VII Spotka-

nia z Kulturą śydowską. 
  Spotkania rozpoczęły się inaczej 
niŜ zwykle - nie w synagodze, a w 
skarbczyku, gdzie została otwarta 
wystawa poplenerowa dokumentu-
jąca dokonania twórców ze Stowa-
rzyszenia Artystów Plastyków Świę-
tokrzyskich. Artyści przebywali 
w Szydłowie na Plenerze Malarsko-
Rzeźbiarskim, a przewodnim moty-
wem ich twórczości była tematyka 
Ŝydowska. Nie zabrakło takŜe ele-
mentów typowo szydłowskich. 
  Otwarcia wystawy dokonał wójt 
Jan Klamczyński z dyrektorem 
GCK w Szydłowie Aleksandrą 
Stachniak. Kilka słów o wystawie i 
artystach powiedziała Teresa Sa-
dłocha - prezes SAPŚ w Kielcach. 
  Po obejrzeniu wystawy, goście 
przenieśli się do budynku synagogi, 
gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie 

Publiczność w synagodze wysłuchała  m.in. koncertu klezmerskiego  
zespołu „Chmielnikers” i obejrzała dwa spektakle. 

„Spotkań”. Zaraz po wystąpieniu wój-
ta i dyrektora GCK odbył się koncert 
zespołu klezmerskiego „Chmielni-
kers” z Chmielnika. 
  Po koncercie odbyło się otwarcie 
wystawy zdjęć „śydowskie Kielce”. 
Po raz kolejny w Szydłowie wystąpił 
Teatr Poezji "U Radziwiłła" z Szy-
dłowca. Tym razem artyści zaprezen-
towali spektakl poetycko - muzyczny 
"NOC - TURNO", po którym zgroma-
dzona w synagodze publiczność biła 
brawo na stojąco, a najwyŜsze słowa 
uznania dla młodych twórców wyraził 
ostatni klezmer Galicji Gustaw Ko-
złowski. 
  Na zakończenie „Spotkań” odbył się 
kolejny spektakl pt. „Kolacja szabato-
wa”, tym razem w wykonaniu rodzi-
mych wykonawców. Po kolacji du-
chowej, degustowano potrawy kuchni 
Ŝydowskiej. 

 
Piotr Walczak 

Mistrz Leopold Kozłowski składa autografy w egzemplarzach ksiąŜki 
„śydowskie Kielce” Marka Maciągowskiego. 
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Ł 
aweczka na szydłowskim rynku 
jest najlepszym podpowiadaczem 

tematyki jaką mam poruszyć w Kurie-
rze Szydłowskim. Ostatnio, wiodąc 
rozmowy zauwaŜyłem, Ŝe moi roz-
mówcy nie maja orientacji jakimi dro-
gami podąŜa za nimi ich majątek któ-
ry otrzymali w spadku po swoich ro-
dzicach lub gromadzili cięŜką pracą. 
Rozsądnie go podzielić miedzy spad-
kobierców – jest to problem nie mniej-
szy jak zapracowanie na niego. Nie 
jestem, nie chcę być, nie będę radcą 
prawnym, i porad nie będę udzielał. 
W tej publikacji postaram się skróto-
wo, językiem przystępnym, uświado-
mić czytelnikom moŜliwości rozwią-
zań prawnych. Poznajcie je dla wła-
snego dobra, bo nieznajomością pra-
wa nie moŜna się nigdy tłumaczyć. 
W razie potrzeby, o szczegółową wie-
dzę, proszę dopytać radcy prawnego. 
Większość spraw będziesz mógł za-
łatwić nie w sądzie a w biurze nota-
rialnym i urzędzie skarbowym.  
– ZaleŜy mi na tym, Ŝeby mój czytel-
nik stał się partnerem rozmowy praw-
nej, wiedział o co pytać i rozumiał tok 
spraw z którymi na pewno się spotka. 
Jest to tylko kwestią czasu a będziesz 
spadkodawcą, spadkobiercą, dar-
czyńcą lub obdarowanym.  
– ZaleŜy mi teŜ na tym, Ŝeby w gmi-
nie Szydłów wzajemne stosunki stały 
się odporniejsze na zmiany właścicie-
li. Niech wygasają swary, waśnie, 
panuje prawny ład i porządek. Prawo 
niech nigdy nie znaczy lewo.  
Proszę prześledzić przykład z Ŝycia 
wzięty.  
Tylko dwa lata Ela Z. Ŝyła w zgodzie 
z męŜem Marianem Z. Sercem jej 
zawładnął Tomek K. Związek Eli 
i Tomka okazał się bardzo udany i nie 
widzieli potrzeby potwierdzania go 
papierkowym kwitkiem ślubu cywilne-
go. Nawet po rozwodzie Eli i Mariana 
nie deptali gminnych progów, kościel-
nego ślubu Ela z Tomkiem i tak by 
nie dostali, Ŝyli więc spokojnie na ko-
cią łapę. Przedsiębiorczy Tomek nie 
zmarnował wiana Eli, 100 tys. złotych 
jakie otrzymała od swoich rodziców. 
Kupił, sprzedał, kupił, sprzedał i zrobi-
ło się z tego 500 tys. zł. Gospodar-
stwo teŜ rozwinęło się znakomicie. 10 
ha sadu, 10 ha upraw z pełnym uma-
szynowieniem. Domostwa, reprezen-
tacyjnego Citroena i wzorowego po-
Ŝycia zazdrościli im sąsiedzi. Z bra-
kiem potomstwa dawno się juŜ pogo-
dzili. Gdyby nie to, moŜna by powie-

dzieć, Ŝe się im powiodło w 100%. 
Tylko oni wiedzieli jak cięŜką pracą 
okupiony był ten sukces. Tragedia 
nadeszła niespodziewanie. Śmierć 
Tomka była nagła i nieprzewidywal-
na. Wylew przerwał krótkie, 45 letnie, 
pracowite i uczciwe Ŝycie Tomka. 
Zmarły był gospodarzem pełną gębą. 
Wygodnie było operować wartościami 
jeŜeli wszystko było dokumentowane 
na niego. Czuł się pewnie, silnym 
i zdrowym. TuŜ po śmierci zjawili się 
spadkobiercy. Było po co. Ela która 
harowała jak niewolnica i wniosła po-
kaźne wiano, nie dostała dosłownie 
nic. Spadkobiercy w imieniu prawa 
i zgodnie z prawem miotłą ją pogonili 
w jednej sukience. Nieznajomość pra-
wa w tym wypadku była dla Eli moral-
nie okrutna, ale zgodna z prawem. 
A tak niewiele naleŜało zrobić, Ŝeby 
to ona kruki i wrony miotłą pogoniła. – 
Gdyby tak rodzice Eli dając jej 100 
000 zł doprowadzili do spisania aktu 
intercyzy! (kontrakt przedślubny roz-
dzielności majątkowej małŜonków). –
Gdyby tak solidny Tomek napisał te-
stament! – Gdyby ślub cywilny uznali 
za waŜne wydarzenie prawne i za-
warli go! Te trzy zabiegi prawne łącz-
nie mogły uratować Elę przed wypę-
dzeniem. Myślę, Ŝe nie byłoby Ŝadne-
go procesu sądowego o podział ma-
jątku. Rozdzielnie, dawały Eli dobrą 
pozycje wyjściową w czekającym ją 
zapewne procesie spadkowym. Oni 
się jednak tylko kochali – a tylko ko-
chać to za mało! Miłość, jak rzadko 
co, trzeba dokumentować.  
  Chcąc uniknąć temu podobnych 
sytuacji wśród naszych czytelników, 
postanowiłem problemom tym podob-
nym poświecić kilka chwil. Myślę, Ŝe 
warto. Spadkowe prawo nie jest aŜ 
tak bardzo skomplikowane. KaŜdy 
coś tam wie. Ja postaram się jedynie 
uporządkować wszystko to, co dosko-
nale znacie i wiecie. Tylko przypomnę 
więc, Ŝe w Polsce w sprawach spad-
kowych obowiązuje prawo ojczyste 
spadkodawcy, czyli prawo kraju, któ-
rego obywatelstwo dana osoba posia-
da. Podobne zasady obowiązują 
w innych krajach europejskich. Wspo-
minam o tym, bo obecnie wyjechać 
za granice to tak jak kiedyś na jar-
mark do Staszowa a Ŝycie czasem 
się komplikuje. Co to oznacza? JeŜeli 
spadkodawcą jest Francuz a spadko-
biercą Polka to waŜność testamentu, 
rozstrzygnięcia zapisu ostatniej woli, 
oceni sąd francuski lub polski ale 

w  parciu o prawo francuskie. Spad-
kodawcą Polka a spadkobiercą Fran-
cuz, taki testament podlega prawu 
polskiemu. 
 
Scheda z gospodarstwem rolnym 
Nie obowiązują juŜ odrębne reguły 
ustawowego dziedziczenia gospo-
darstw rolnych. Od 14.02.2001 r., tj. 
od ogłoszenia werdyktu Trybunału 
Konstytucyjnego znikła zmora i utra-
pienie spadkobierców. JeŜeli nie ma 
testamentu, spadek z gospodar-
stwem rolnym obecnie dziedziczy się 
tak samo jak wszystkie inne.  
 
O czym spadkodawca  
powinien pamiętać 
  Po przeczytaniu artykułu, nie zwle-
kając odpowiedz sobie na pytania:  
– Komu chcesz oddać po śmierci to 
co masz?  
– Jak i kogo chcesz zabezpieczyć? 
JeŜeli niezaleŜnie od wieku, wszedłeś 
w posiadanie jakiegoś majątku, dziś, 
jutro, w tym tygodniu, przygotuj testa-
ment. Zasady dziedziczenia po śmier-
ci są identyczne w przypadku zgonu 
w domu spokojnej starości jak 
i w wypadku samochodowym kiedy 
masz lat 30. PrzecieŜ później bę-
dziesz mógł ten testament zmieniać 
dowolną ilość razy. Nie jesteś związa-
ny własnym testamentem. MoŜesz 
w kaŜdej chwili poprzedni zniszczyć, 
uniewaŜnić wymazując podpis albo 
pisząc nowy stwierdzić – uniewaŜ-
niam, odwołuję, anuluję testament 
poprzedni z dnia itd. JeŜeli tego nie 
zrobisz, to nowy testament uniewaŜ-
niał będzie tylko te zapisy, których nie 
moŜna pogodzić z treściami następ-
nego. MoŜe się wiec zdarzyć Ŝe waŜ-
ne okaŜą się dwa testamenty.  
  JeŜeli testamentu nie spiszesz, doj-
dzie do dziedziczenia ustawowego, 
a moŜe ono skrzywdzić tych, na któ-
rych ci szczególnie zaleŜy.  
  Proponuję zapoznać się z ogólnymi 
zasadami dziedziczenia ustawowego 
Ŝeby wyrobić sobie przekonanie 
o potrzebie spisywania testamentu 
lub świadomej rezygnacji z testamen-
tu. 
 
Dziedziczenie ustawowe 
  Dziedziczenie ustawowe głównie 
według przepisów kodeksu cywilnego 
mające miejsce gdy spadkodawca nie 
sporządził testamentu lub testament 
jest niewaŜny, albo gdy powołane 
testamentem osoby do dziedziczenia 
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dziedziczyć nie chcą lub nie mogą. 
Reguły dziedziczenia ustawowego 
opierają się na stosunku pokrewień-
stwa, małŜeństwa lub przysposobie-
nia. Spadkobiercą moŜe być teŜ 
dziecko które urodziło się Ŝywe ale 
zmarło.  
 
KRĄG SPADKOBIERCÓW  
  Kodeks cywilny do spadkobierców 
ustawowych zalicza – zstępnych 
(dzieci, wnuki, prawnuki), rodziców, 
rodzeństwo i zstępnych rodzeństwa 
spadkodawcy. Do spadkobierców 
ustawowych nie zalicza się dziadków 
spadkodawcy, pasierbów, oraz ro-
dzeństwa ciotecznego i stryjecznego. 
(oczekiwana zmiana) 
 
GRUPY DZIEDZICZENIA. 
– Do pierwszej grupy naleŜą małŜo-
nek + zstępni (dzieci, wnuki, prawnu-
ki) takŜe zstępni nieŜyjącego juŜ 
dziecka, teŜ takiego, które urodziło 
się po zgonie spadkodawcy.  
– Do drugiej grupy zalicza się mał-
Ŝonka + rodziców spadkodawcy, ro-
dzeństwo, zstępnych rodzeństwa. 
– Do grupy trzeciej zalicza się gminę 
z ostatniego miejsca zamieszkania 
lub Skarb Państwa. Gmina i Skarb 
Państwa są zatem spadkobiercami 
ustawowymi powoływanymi w ostat-
niej kolejności. 
Pewne trudności moŜe sprawić czy-
telnikom rozumienie nieznanych po-
tocznie a popularnych słów języka 
prawniczego, dlatego w tym wypadku 
nie omijam ich a zapoznaje czytelnika 
z ich znaczeniem.  
WSTĘPNI – jego przodkowie, rodzi-
ce, dziadkowie, pradziadkowie. 
ZSTĘPNI – jego potomkowie, syn, 
córka, wnuki, prawnuki. 
Jak widać są to określenia zbiorowe, 
uŜywane względem całych grup i tyl-
ko dwa do zapamiętania. Zapewniam 
– przydadzą się. 
 
KOLEJNOŚĆ DZIEDZICZENIA  
  W pierwszej kolejności powoływane 
są z ustawy do spadku spadkobiercy 
grupy pierwszej. Zasadniczo podziały 
są równe z tym, Ŝe część małŜonka 
nie moŜe być mniejsza niŜ 1/4 całości 
spadku (większa ilość dzieci niŜ tro-
je). JeŜeli nie ma spadkobierców gru-
py pierwszej (brak zstępnych spadko-
biercy) do udziału spadkowego powo-
ływani są spadkobiercy grupy drugiej. 
W tym wypadku udział małŜonka w 
spadku wynosi zawsze połowę. Mał-
Ŝonek spadkodawcy nie moŜe dzie-
dziczyć jeŜeli za Ŝycia wystąpił 
o orzeczenie rozwodu, separacji lub 

przebywał w separacji. W przypadku 
braku wszystkich innych spadkobier-
ców grupy drugiej, małŜonkowi przy-
pada cały spadek. W przypadku bra-
ku spadkodawcy pierwszej i drugiej 
grupy, spadek przypada Gminie 
ostatniego miejsca zamieszkania, gdy 
nie da się go ustalić – Skarbowi Pań-
stwa. 
 
Spisz waŜny testament 
  Testament spisujesz wyłącznie wte-
dy jeŜeli nie odpowiada ci ustawowy 
podział twojego majątku na wypadek 
twojej śmierci. MoŜna go sporządzić 
na trzy sposoby. 
 
1. TESTAMENT NOTARIALNY 
Notariusz spisując twoją wolę zapew-
ne uŜyje formuł i języka prawniczego 
precyzyjnie opisującego rzeczywi-
stość. Tak przygotowane testamenty 
nie będą posiadały błędów i wad 
prawnych. Koszty sporządzenia te-
stamentu zamykają się w sumie 50 zł 
+ 22% VAT. W przypadku bardziej 
skomplikowanego będzie to 100 zł + 
22% VAT.  
 
2. TESTAMENT HOLOGRAFICZNY 
(własnoręczny) 
Testament własnoręczny musi być 
spisany w całości własnoręcznie 
przez spadkodawcę. Poza treścią 
musi posiadać datę sporządzenia 
i podpis. Nie wchodzą w grę maszy-
nopisy, nawet własnoręcznie podpi-
sane. Sporządzając własnoręcznie 
testament musisz unikać wyrazów 
i określeń wieloznacznych. Buduj 
zdania krótkie, jasno opisujące stan 
posiadania i twoją wolę.  
 
3. TESTAMENT USTNY 
Testament ustny jest teŜ dopuszczal-
ny i waŜny ale pod jednym warun-
kiem: 
– wygłoszony musi zostać w obecno-
ści co najmniej trzech świadków. 
Świadkowie ci nie mogą być obdaro-
wanymi w testamencie. Świadkami 
nie mogą być takŜe – małŜonek oso-
by sporządzającej testament, jego 
krewni lub powinowaci pierwszego 
i drugiego stopnia oraz osoby przez 
nią adoptowane. JeŜeli jednak świad-
kiem była osoba z tego kręgu to taki 
testament niewaŜny będzie w części 
dotyczącej tej osoby. To bardzo czę-
sto spotykany błąd, gdy czas zaczyna 
upływać za szybko. Wiarygodność 
testamentu istotnie podnosi świadko-
wanie wójta, sekretarza, członka ra-
dy, sołtysa. Jeden ze świadków 
w ciągu roku musi spisać oświadcze-

nie spadkodawcy z podaniem daty 
i miejsca oświadczenia oraz daty spo-
rządzenia pisma.  
  Zapamiętaj – nie rób kopii testamen-
tu, nie będą miały dla sądu Ŝadnego 
znaczenia. JeŜeli babcia chce zapi-
sać w testamencie coś dla ciebie, 
poproś ją by zrobiła kilka takich sa-
mych testamentów i jeden z nich dała 
ci do ręki. Zachowując testament dla 
siebie, unikniesz problemów, gdy na-
gle po śmierci babci okaŜe się, Ŝe 
testament zginął. Co waŜne, babcia 
nie musi się bać, Ŝe dając ci testa-
ment do ręki, straci w przyszłości 
moŜliwość zmiany swojej decyzji. Sąd 
bowiem zawsze sprawdza datę doku-
mentu. JeŜeli więc pojawi się nowy 
testament z nową datą, zmieniający 
stare postanowienia, ten z datą wcze-
śniejszą nie będzie miał dla sądu zna-
czenia. (o ile nie znajdowały się 
w nim treści, które nie są zawarte w 
nowym). śona i mąŜ nie mogą spisać 
wspólnego testamentu. Wobec prawa 
nie ma gorszych i lepszych testamen-
tów, waŜny jest ostatni, niezaleŜnie 
jak został sporządzony i przez kogo. 
  O sporządzeniu kilku toŜsamych 
testamentów warto pamiętać, zwłasz-
cza Ŝe koszty jednego takiego nota-
rialnego wypisu (czyli pełnego i toŜsa-
mego z testamentem dokumentu) nie 
powinny przekroczyć 50 zł. 
 
Zrób dyspozycje  
na wypadek śmierci 
  NiezaleŜnie od sporządzenia testa-
mentu pamiętaj o odpowiednich zapi-
sach w umowach z instytucjami, 
w których ulokowane są twoje 
oszczędności. Warto podpisać umo-
wę z bankiem zawierającą dyspozy-
cje na wypadek śmierci. Dzięki temu 
wskazana przez ciebie osoba bliska 
(wyłącznie małŜonek – małŜonka, 
rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, 
prawnuki, rodzeństwo) będzie mogła 
po twojej śmierci dostać 20–krotność 
przeciętnego, miesięcznego wynagro-
dzenia w sektorze przedsiębiorstw, 
bez czekania na przeprowadzenie 
sprawy spadkowej.  
  Przykładowo jeŜeli przeciętne wyna-
grodzenie wynosiło 3.000 zł. ktoś 
z rodziny będzie mógł otrzymać    
60.000 zł. (20–krotność przeciętnego 
wynagrodzenia). To doskonałe roz-
wiązanie zwłaszcza dla wnuków (za 
Ŝycia rodziców nie dziedziczą po 
dziadkach). JeŜeli jednak na koncie 
mamy więcej pieniędzy niŜ 60 000 
złotych, to reszta będzie musiała po-
czekać na sądowy podział między 
spadkobierców. 
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  O dyspozycji na wypadek śmierci 
pamiętaj teŜ, gdy podpisujesz umowy 
z takimi instytucjami jak otwarty fun-
dusz emerytalny (II filar), firma prowa-
dząca pracowniczy program emery-
talny (III filar), firma ubezpieczeniowa, 
spółdzielcza kasa oszczędnościowo – 
kredytowa i fundusz inwestycyjny. 
JeŜeli nie dokonasz takiej dyspozycji, 
całość twoich pieniędzy wejdzie 
w skład masy spadkowej i zostanie 
podzielona na uprawnionych do dzie-
dziczenia spadkobierców – nawet 
tych, których nie znosisz od lat. 
  Dyspozycji nie moŜesz dokonać 
w przypadku akcji i obligacji – prawo 
do papierów wartościowych w całości 
przechodzi na spadkobierców. 
 
Dziedziczysz,  
czyli o czym musisz pamiętać 
  JeŜeli jesteś jednym ze spadkobier-
ców (niezaleŜnie od tego czy wynika 
to z testamentu, czy z ustawy), od 
razu po Jej lub Jego śmierci wystąp 
do sądu z wnioskiem o stwierdzenie 
nabycia spadku. 
  Dla osób które nie przeprowadzą 
sprawy spadkowej, polskie prawo nie 
przewiduje Ŝadnych sankcji praw-
nych, ale spadkobiercy którzy nie 
otrzymają prawomocnego orzeczenia 
sądu o nabyciu spadku, mogą szybko 
narazić się na bardzo powaŜne pro-
blemy. Gdy zechcemy sprzedać spa-
dek w postaci nieruchomości, to przy 
sporządzaniu aktu notarialnego 
sprzedaŜy, notariusz zaŜąda nie tylko 
postanowienia sądowego o nabyciu 
spadku, ale równieŜ zaświadczenia 
z urzędu skarbowego o uregulowaniu 
naleŜności skarbowych z tytułu otrzy-
manego spadku. 
  Bądź cierpliwy bo moŜesz mieć du-
Ŝe kłopoty nawet wtedy, jeŜeli jesteś 
teoretycznie jedynym spadkobiercą. 
  Polacy generalnie nie przepadają za 
sprawami spadkowymi, pomimo, Ŝe 
są to sprawy szybkie i tanie. Koszty 
zazwyczaj zapisuje się tylko dwucy-
frowo. Jedna krótka rozprawa zwykle 
wystarcza do ustalenia jednego spad-
kobiercy. 
  Sprawa nie jest juŜ tak prosta gdy 
do dziedziczenia uprawnionych jest 
kilka osób. Taka rozprawa moŜe oka-
zać się tasiemcem jeŜeli spadkobier-
cy są skłóceni. Wówczas trzeba prze-
prowadzić drugą sprawę o tak zwany 
dział spadku. Strony udowadniają 
swoje „większe prawa”. Do wyceny 
majątku powoływani są biegli, a czas 
płynie zwykle kilka lat. 
  Sytuacja jest jeszcze bardziej kłopo-
tliwa gdy spadkobierca uczynił się 

sam właścicielem i przejął majątek 
bez rozprawy sądowej. Jeszcze go-
rzej gdy takich spraw nie przeprowa-
dzano w rodzinie przez wiele poko-
leń. Wówczas na obecnym spadko-
biercy ciąŜy obowiązek przeprowa-
dzenia spraw zaległych – za rodzi-
ców, dziadków, pradziadków itd. 
  Dodatkowo gdy krąg spadkobierców 
jest trudny do ustalenia, sąd musi 
dokonać ich wezwania przez ogłosze-
nie w prasie ogólnopolskiej, co moŜe 
jeszcze bardziej przedłuŜyć sprawę. 
Sąd na zgłoszenia potencjalnych 
spadkobierców czeka aŜ sześć mie-
sięcy. Mimo to warto uporządkować 
sprawy majątkowe. 
 
Zanim dojdzie do sprawy sądowej 
  Zabezpiecz dobra zmarłego. KaŜdy 
spadkobierca ma prawo złoŜyć do 
sądu wniosek o zabezpieczenie 
spadku. To waŜne, gdy nie mieszka-
łeś z osobą zmarłą i obawiasz się, Ŝe 
rodzinka tuŜ po śmierci będzie chciała 
zabrać z domu cenne przedmioty 
i oszczędności. 
  MoŜesz wnioskować o dokonanie 
spisu inwentarza. Wykona go komornik 
po otrzymaniu orzeczenia z sądu. Pa-
miętaj jednocześnie, Ŝe jeśli nie jesteś 
spadkobiercą, ale naleŜysz do kręgu 
bliskiej rodziny zmarłego i mieszkałeś 
z nim przed śmiercią, nikt nie moŜe 
wyrzucić cię z mieszkania przez trzy 
miesiące od daty śmierci tej osoby. 
  JeŜeli wiesz, Ŝe mieszkanie albo 
firma, która kiedyś naleŜała do zmar-
łego są zadłuŜone, odrzuć spadek, 
nawet jeŜeli jesteś jedynym spadko-
biercą. W ostateczności majątek 
przejmie Skarb Państwa. Ale uwaŜaj, 
na odrzucenie spadku masz tylko 
sześć miesięcy od momentu śmierci 
spadkodawcy. JeŜeli ten termin prze-
kroczysz spadek jest twój, razem 
z gigantycznymi długami. 
  Jest jeszcze inne rozwiązanie na-
z wa n e  p r z y j ę c i em  s p ad k u 
z „dobrodziejstwem inwentarza”. 
W tym wypadku będziesz odpowiadał 
za długi spadkodawcy ale nie więcej 
niŜ wartość spadku. To w jaki sposób 
przejmiesz spadek zaleŜeć będzie od 
ciebie (spadkobiercy). Decyzję w for-
mie oświadczenia przed sądem albo 
notariuszem podejmujesz w ciągu pół 
roku. Przejmujesz spadek albo go 
odrzucasz, moŜesz teŜ przyjąć spa-
dek z dobrodziejstwem inwentarza. 
 
Posiadasz albo nie posiadasz  
zdolności negocjacyjnych 
  Z rodziną moŜna się dogadać. JeŜeli 
uznajesz prawa pozostałych człon-

ków rodziny do spadku, podział wcale 
nie musi być dokonana sądownie. 
Wystarczy, Ŝe zaproponujesz spad-
kobiercom ugodowe rozwiązanie, 
wszyscy się na nie zgodzą i wspólnie 
spiszecie umowę o podziale majątku. 
Będzie ona waŜna, o ile oczywiście 
będziecie mieli postanowienie sądu 
o nabyciu spadku. Jedynie w przy-
padku, gdy w masę spadkową wcho-
dzą nieruchomości, konieczne jest 
zawarcie umowy przed notariuszem. 
Pamiętaj nie musisz udawać się do 
Temidy! Wystarczy, Ŝe uruchomisz 
swoje umiejętności negocjacyjne. 
 
Gdy musisz iść do sądu 
  PodwaŜanie testamentu, to częsta 
praktyka osób walczących o majątek. 
Skuteczne podwaŜenie testamentu 
oznacza bowiem, Ŝe sąd nawet 
w najmniejszym stopniu nie będzie 
brał pod uwagę woli spadkodawcy. 
Dowiedz się więc w jakich okoliczno-
ściach był pisany testament. JeŜeli 
okaŜe się przykładowo, Ŝe tuŜ przed 
operacją, będzie moŜna próbować go 
podwaŜyć. MoŜna bowiem udowod-
nić, Ŝe choroba spadkodawcy spisu-
jącej dokument, uniemoŜliwiła jej wła-
ściwą ocenę sytuacji. Testament 
moŜna uniewaŜnić takŜe wtedy, gdy 
sądzisz, Ŝe został spisany pod wpły-
wem obłędu, bólu, strachu przed 
kimś, środków chemicznych (alkohol, 
narkotyki itp.) Prawnicy mają jeszcze 
inne sposoby obalenia testamentu.  
  JeŜeli dojdzie do obalenia testamen-
tu wówczas dojdzie do dziedziczenia 
ustawowego. 
 
Zachowek 
  Staraj się o zachowek. JeŜeli w te-
stamencie nie zostałeś ujęty, a jesteś 
dzieckiem zmarłego spadkodawcy, 
moŜesz mieć istotny udział w podzia-
le spadku. Gwarantuje ci to prawo do 
zachowku, czyli określonych świad-
czeń pienięŜnych, jakie naleŜą się 
dzieciom spadkodawcy. Gdyby te nie 
przeŜyły – wnukom, prawnukom, oraz 
rodzicom spadkodawcy. Otrzymując 
zachowek, dostaniesz połowę tego, 
co przypadło by ci przy dziedziczeniu 
ustawowym, a w przypadku osób nie-
zdolnych do pracy lub małoletnich – 
dwie trzecie. Rozliczenie zachowku 
moŜe odbyć się jedynie w gotowiźnie 
(gotówce). NaleŜy rozumieć to tak. 
JeŜeli umiera ostatni twój rodzic, oj-
ciec – mama, nad którym opiekę 
w ostatnich kilku latach sprawował 
twój brat, który zgodnie z testamen-
tem lub bez, zabrał wszystko z dorob-
ku rodziców, zapominając o twoim 
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istnieniu, oznacza to, Ŝe twój chciwy 
brat postąpił niezgodnie z prawem. 
Przed zawłaszczeniem, miał obowią-
zek uzgodnić to z tobą, zapytać ciebie 
czy czegoś nie chcesz po rodzicach 
(w ramach zachowku), sam mająt-
kiem rodziców nie powinien rozporzą-
dzać, przed rozliczeniem się z tobą, 
spłatą w gotówce. Skoro tego nie zro-
bił jest zwykłą kupą dziada u którego 
przewartościowała się przyzwoitość 
z chciwością. Teraz juŜ wiesz, Ŝe 
masz prawo do zachowku i brata 
świntuszka. Przy pomocy sądów bę-
dziesz mógł brata troszkę oskubać. 
Szans wywinięcia się nie ma Ŝadnych 
a dodatkowo opłaci koszta sądowe. 
  Nie dopuszczaj do tego Ŝeby brat Ŝył 
sobie „spokojnie” w aureoli oszusta. 
Nie jest to łatwe i mocno po głowie 
tłucze. Osądź biedaczka. Zwłaszcza, 
Ŝe po tej publikacji będzie wiedział, Ŝe 
wiesz i ty. 
Fatalne i niemiłe przytaczam przykła-
dy. Nie mówię jednak o niczym no-
wym i nadzwyczajnym, wszak to 
w ósmym pokoleniu od Adama, Kain 
skrzywdził Abla. Od tej chwili wśród 
rodzeństwa, Kainowie się zdarzają. 
Czy są to zawsze bracia młodsi? 
W uniku odpowiem, Ŝe teŜ.  
 
Wydziedziczenie 
  Prawa dochodzenia zachowku nie 
mają spadkobiercy, którzy zostali 
w testamencie wydziedziczeni w spo-
sób wyraźny. Ale uwaga! Wystarczy, 
Ŝe spadkodawca w testamencie  
nie dokona tego jednoznacznie 
(moŜe się to wiązać z nieuŜyciem 
słowa „wydziedziczam”) a zachowku 
nie stracisz. 
Jest przy tym waŜne, Ŝe nie moŜna 
nikogo wydziedziczać bez powodu. 
Osoba którą chcesz pozbawić prawa 
do zachowku, musi dopuścić się 
umyślnego przestępstwa wobec cie-
bie lub osoby tobie najbliŜszej, raŜą-
cej obrazy czci, nie dopełnić obowiąz-
ków rodzinnych albo postępować w 
sposób sprzeczny z zasadami współ-
Ŝycia społecznego. W sądzie moŜna 
teŜ dowodzić, Ŝe spadkodawca po 
wydziedziczeniu wybaczył ci określo-
ny czyn, wówczas wydziedziczenie 
moŜe okazać się niewaŜne. 
  Rzadko, ale spotyka się wydziedzi-
czanie spadkobierców. JeŜeli spadko-
bierca otrzymuje majątek od rodziców 
w zamian za doŜywocie i nie wywiązu-
je się naleŜycie z obowiązku, rodzice 
mogą wycofać zapis, pomimo, Ŝe po-
przedni był zrealizowany rejentalnie. 
  Kością niezgody stają się zwykle nie-
wielkie emerytury rodziców. Rodzice 

chcą zachować dla siebie prawo do-
wolności wydawania tych pieniędzy 
a spadkobiercy (syn – córka) teŜ maja 
ochotę na rodzicielską kasę. UwaŜają 
nawet, Ŝe im się te pieniądze naleŜą? 
Rodzice kasy nie oddają to niech sobie 
kupują ubrania, jedzenie, lekarstwa. 
Drogie dzieci, Ŝadne pieniądze emery-
talne rodziców wam się nie naleŜą. 
Macie w ramach doŜywocia ubrać, 
nakarmić, leczyć rodziców oraz zapew-
nić im zakwaterowanie. Weszliście do 
ich domu, do ich gospodarstwa i macie 
w związku z tym określone obowiązki. 
JeŜeli z obowiązków tych nie wywiązu-
jecie się, to rodzice powinni was wy-
dziedziczyć i przepędzić za bramę. Są 
takie moŜliwości prawne. Domyślam 
się, Ŝe podobają się wam ich niewielkie 
emerytury ale do tych pieniędzy nie 
macie najmniejszego prawa. MoŜecie 
jedynie oczekiwać prezentów pod cho-
inkę. Łatwiej jest jednak zapomnieć 
o tej kasie, sama by was znalazła gdy-
byście umieli z rodzicami rozmawiać. 
Seniorom doradzam wydziedziczyć 
synka – córcie jak najszybciej i wywalić 
z własnego domu i gospodarstwa. Ni-
czego dobrego po nich nie naleŜy 
oczekiwać ani istotnych zmian się spo-
dziewać. Niech inni się wami zaopieku-
ją i zrobią to lepiej. Obcy ludzie to wca-
le nie takie złe rozwiązanie. Spotkało 
was ze strony synka – córci zwykłe 
draństwo, niczego dobrego nie naleŜy 
się po nich spodziewać i lepiej juŜ nie 
będzie. Sprawy spadkowe się nie 
przedawniają. 
 
Sądowe podziały spadku 
  Sady orzekają podziały spadkowe 
na trzy sposoby, według przytoczo-
nych schematów. Wybierz dla siebie 
ten najkorzystniejszy i ubiegaj się 
o takie właśnie rozwiązanie. 
1. Sąd moŜe zdecydować o sprzeda-
Ŝy rzeczy wspólnej i podzieleniu kwo-
ty uzyskanej ze sprzedaŜy miedzy 
spadkobierców. 
2. MoŜe przyznać im poszczególne 
przedmioty, a dla wyrównania strat 
kaŜdemu kazać dopłacić odpowiednie 
sumy. 
3. Sąd moŜe cały majątek przyznać 
tylko jednej z osób i nakazać jej spła-
cić naleŜność pozostałym spadko-
biercom. 
Przykładowo! JeŜeli myślisz, Ŝe war-
tość mieszkania jakie przypadło rodzi-
nie w spadku, za chwilę wzrośnie, 
walcz o to, by nie doszło do jego 
sprzedaŜy w wyniku podziału spadku. 
Pamiętaj bowiem, Ŝe przy sprzedaŜy 
nieruchomości liczą się stawki aktual-
ne w momencie podziału spadku. 

Spadkodawcy i spadkobiercy:  
uwaga na pułapki 
  Czujnym bądź jeŜeli prowadzisz 
spółkę. JeŜeli masz ze wspólnikiem 
spółkę cywilną lub jawną, koniecznie 
w jej umowie zapisz, kto ma być 
spadkobiercą twoich praw i obowiąz-
ków, w innym przypadku po twojej 
śmierci twoje zyski i udziały przypad-
ną współwłaścicielowi, nawet wtedy 
jeŜeli w testamencie zapiszesz, Ŝe 
przekazujesz je członkom rodziny. 
  Nie kombinuj z umowami o spadek 
– są niewaŜne. Zdarza się, Ŝe w ro-
dzinie podpisywane są umowy 
o przejęciu majątku po śmierci np. 
mieszkania. Do podpisywania takich 
umów dochodzi, gdy przykładowo – 
córka wykupuje mieszkanie lokator-
skie a w zamian za to ojciec zapisuje 
w umowie, Ŝe w testamencie przepi-
sze na nią mieszkanie. Taka umowa 
nigdy jednak nie będzie waŜna 
i uznana przez sąd. Spadkiem moŜna 
rozporządzać jedynie spisując testa-
ment. Dopilnuj więc córko Ŝeby tatko 
sporządził ten testament. 
  Nie wykorzystuj karty bankomato-
wej. Nawet jeśli babcia da ci kartę 
bankomatową z PIN–em, Ŝebyś po jej 
śmierci wypłacał sobie z konta jej pie-
niądze – nie rób tego. JeŜeli dojdzie 
do sprawy sądowej wypłata po śmier-
ci wyjdzie na jaw i wówczas będziesz 
musiał wszystkie pieniądze zwrócić. 
Odpowiedzialność karna cię jednak 
nie minie, chyba Ŝe w wyniku sprawy 
spadkowej prawo do tych pieniędzy 
zostanie przyznane wyłącznie tobie. 
  UwaŜaj na poręczenia kredytów. 
JeŜeli rodzeństwo chce, Ŝebyś porę-
czył kredyt na budowę domu, czy 
kupno mieszkania, zabezpiecz się 
odpowiednimi zapisami. Inaczej na 
wypadek śmierci – przykładowo sio-
stry, to ty będziesz musiał spłacać 
kredyt, a prawo do mieszkania i tak 
przypadnie jej męŜowi i jej dzieciom. 
W takiej sytuacji najlepiej poprosić 
siostrę o testament, w którym wydzie-
dziczy ona męŜa i dzieci. Po spłacie 
domu, będzie moŜna napisać nowy 
testament, który tym samym uniewaŜ-
ni stary. 
  Ale weź teŜ pod uwagę, Ŝe jeŜeli 
rodzeństwo będzie nieuczciwe, zaw-
sze moŜe zmienić swoją wolę bez 
twojej wiedzy. MoŜesz teŜ poprosić 
siostrę o zawarcie umowy z synem 
o zrzeczenie się dziedziczenia. Tyle, 
Ŝe syn straci wtedy równieŜ prawo do 
zachowku. 
  Prawdziwą pułapką jest spadkowy 
samochód po śmierci właściciela. 
Zwykle piękny, zadbany, sprawny. 
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Kusi, ale odradzam siadania za kie-
rownicą dopóki sąd nie ustali nowego 
właściciela. Dysponowanie czyimś 
mieniem bez jego zgody to postępo-
wanie karalne. JeŜeli samochód taki 
weźmie udział w kolizji, wypadku lub 
przekroczy przepisy to tylko współ-
czuć nieprawnemu, samowolnemu 
i swawolnemu uŜytkownikowi. Przed-
stawiciele prawa zawsze pytać będą 
o właściciela i wszystko zostanie 
ujawnione. Kto więc uŜyczył uŜytko-
wanie samochodu skoro właściciel 
nie Ŝyje? Zmiana uŜytkownika samo-
chodu to utrata ubezpieczeń w ciągu 
dwóch miesięcy, nie zgłoszona daro-
wizna to 20% do urzędu skarbowego. 
Kolizja lub wypadek –  kto wtedy po-
kryje straty materialne remontu oby 
tylko dwóch samochodów, a po wy-
padku utrata zdrowia biorących w nim 
udział, skoro samochód ten ubezpie-
czony jest tylko wtedy jak stoi w gara-
Ŝu? Próby sprzedaŜy takiego samo-
chodu o ile zechce go ktokolwiek, 
nawet bardzo tanio kupić, to koniecz-
ność poświadczenia nieprawdy, a to 
zagraŜa dwuletnią odsiadką. Zasada 
jest jedna, to wszystko tak się pląta 
i wikła, Ŝe takiego samochodu nie 
warto nawet oglądać. Nie ma jak się 
tłumaczyć i wytłumaczyć, uwzględnia-
jąc prawo. Pewnie, Ŝe Ŝal jak co-
dziennie spada cena, ale kilka tysięcy 
to jeszcze nie tak duŜo. Sąd ustali 
właściciela, będzie moŜna dowolnie 
uŜytkować lub sprzedać taki samo-
chód. Tym razem cierpliwość mimo 
wszystko będzie najlepszym doradcą. 
OkaŜ się cierpliwym a unikniesz po-
waŜnych kłopotów. 
 
JAK NIE ZAPŁACIĆ PODADKU  
OD SPADKU I DAROWIZNY 
Od rodziny bez podatku 
  Począwszy od 1 stycznia 2007 za 
darowizny w obrębie najbliŜszej rodzi-
ny nie zapłacisz nic. Według ustawy 
najbliŜszą rodziną nie są – teściowa, 
teść, synowa, zięć, ciotka – stryjenka, 
wuj – stryj, rodzeństwo stryjeczne 
i cioteczne. Trochę dziwnie ale tak 
postanawia ustawa. (Oczekiwana 
zmiana, wymaga śledzenia) Ustawo-
wo najbliŜsza rodzina to – Ŝona /mąŜ, 
rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, 
pasierbowie, ojczym, macocha i ro-
dzeństwo. Warto o tym pamiętać bo 
spadki i darowizny od nich są teraz 
wolne od podatku w całości! Nawet 
od darowizn wartych wiele milionów 
nie zapłacisz nawet złotówki ale po 
spełnieniu pewnych niewyszukanych 
warunków.  
 

Zgłoś spadek i darowiznę 
  Aby za spadek lub darowiznę od 
najbliŜszych nie zapłacić podatku 
trzeba je zgłosić w Urzędzie Skarbo-
wym. Dotyczy to tylko tych spadków 
i darowizn których wartość przekra-
cza 9.637 zł. Sumy mniejsze spad-
ków i darowizn mogą i będą się ku-
mulować przez pięć lat. Przykładowo 
jeŜeli dobry dziadziuś obdarowywał 
wnuczkę na sylwestra 4 tysiącami zł, 
w trzecim roku wnuczka musi ten fakt 
zgłosić fiskusowi. Oczywiście podatku 
nie zapłaci. Ma na to 1 miesiąc czasu 
od chwili kiedy kumulacja darowizny 
przekroczyła 9.637 zł. JeŜeli czytałeś 
nieuwaŜnie to co napisałem i zgłosisz 
fiskusowi darowiznę od cioci 100.000 
zł celem uniknięcia podatku, wtedy 
daję ci gwarancje, Ŝe podatek zapła-
cisz. 
UWAGA! – Od 1 stycznia 2009 r. je-
den miesiąc czasu na zgłoszenie fi-
skusowi, wydłuŜony zostanie do sze-
ściu miesięcy. 
 
ZłóŜ zgłoszenie SD–Z1 
  SD–Z1 to symbolika druku Minister-
stwa Finansów, na którym dokonuje 
się zgłoszeń darowizny, jeŜeli chce 
się uniknąć opodatkowania. Uznaję 
przystępną formę, prostotę i logicz-
ność tego formularza. Liczy aŜ cztery 
strony ale nie wszystko wypełnia za-
interesowany. Druki zdobędziemy 
w Urzędzie Skarbowym lub wchodząc 
na stronę www.mf.gov.pl 
 
Wszystko czarne na białym  
  Aby spadki i darowizny mogły być 
wolne od podatków muszą być reje-
strowane przepływami bankowymi lub 
pocztowymi. Darowizny przekazywa-
ne z ręki do ręki nie podlegają zwol-
nieniom od podatku.  
 
Gospodarstwa i mieszkania  
od najbliŜszych 
  Od 1.01.2007 nabycie w ramach 
spadku czy darowizny mieszkania, 
domu, ziemi, lub gospodarstwa rolne-
go jest całkowicie wolne od podatku, 
nawet jeŜeli nieruchomość jest ba-
jecznie droga. Cały czas mówimy 
o nieruchomościach otrzymanych od 
najbliŜszej rodziny. śeby faktycznie 
się tak stało musisz w terminie jedne-
go miesiąca zgłosić to na formularzu 
ZD–Z1 odpowiedniemu naczelnikowi 
Urzędu Skarbowego. 
 
  SprzedaŜ mieszkania lub domu  
bez podatku 
  Wiele osób otrzymany w spadku – 
darowiźnie dom lub mieszkanie chce 

sprzedać. Trzeba tu uwaŜać. Obecnie 
ktoś kto dostał albo dostanie taki pre-
zent a następnie sprzeda będzie mu-
siał zapłacić 19% podatku od docho-
du nawet wtedy jeŜeli domostwo 
otrzymał od najbliŜszej rodziny. Jest 
jednak kilka sposobów legalnych na 
uniknięcie tego wysokiego opodatko-
wania. 
SPOSÓB PIERWSZY – Podatku do-
chodowego nie zapłacisz w ogóle 
jeŜeli otrzymane zabudowania – 
mieszkanie sprzedasz po upływie 
pięciu lat licząc od końca roku kalen-
darzowego, w którym nastąpiło naby-
cie tej nieruchomości. Czyli mieszka-
nie nabyte 1 marca 2007 r. bez po-
datku sprzedać moŜesz w marcu 20-
13 r. 
SPOSÓB DRUGI – JeŜeli będziesz 
chciał sprzedać odziedziczoną nieru-
chomość przed upływem pięciu lat 
podatku nie zapłacisz jeŜeli w takim 
mieszkaniu zameldujesz się na pobyt 
stały na okres nie krótszy niŜ jeden 
rok.  
SPOSÓB TRZECI – JeŜeli rodzice 
lub dziadkowie chcą cię obdarować 
nieruchomością, a ty zamierzasz ją 
szybko sprzedać lepiej będzie jeŜeli 
to oni dokonają sprzedaŜy nierucho-
mości (mieszkają tam więcej niŜ pięć 
lat) a tobie podarowali pieniądze z tej 
transakcji. Podatku nie zapłacisz bo 
będziesz zwolniona jako najbliŜsza 
rodzina. 
 
Rodzinne poŜyczki 
Od 1.01.2007 r. fiskus nie miesza się 
juŜ do poŜyczek w gronie najbliŜszej 
rodziny. Nie będę powtarzał kogo 
zalicza się do najbliŜszej rodziny. Bez 
podatku od czynności cywilno-
prawnych moŜesz przyjąć teraz na-
wet bardo wysoką poŜyczkę. JeŜeli 
jest ona większa od 9.637 zł musisz 
o niej powiadomić Urząd Skarbowy. 
Ponadto pieniądze muszą trafić na 
twój rachunek bankowy lub być prze-
słane pocztą. Mniejsze sumy takŜe 
nie podlegają opłatom ale uwaga – 
jeŜeli po kumulacji w ciągu 5–ciu lat 
przekroczą kwotę 9.637 zł naleŜy je 
zgłosić. Oczywiście wtedy podatku 
nie zapłacicie.  
 
Zwolnienie za deklarację 
  Podobnie jak przy spadkach i daro-
wiznach, aby nie płacić od poŜyczki 
otrzymanej od najbliŜszej rodziny po-
datku od czynności cywilnoprawnych, 
musisz o niej powiadomić Urząd 
Skarbowy. Masz na to 14 dni od pod-
pisania umowy poŜyczki. Składasz w 
tym celu „Deklarację w sprawie po-
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datku od czynności cywilnoprawnych” 
oznaczoną symbolem PCC–3. Taką 
samą deklaracje składają teŜ ci któ-
rym zwolnienie od podatku nie przy-
sługuje, np. poŜyczka od znajomego. 
RóŜnica polega na tym, Ŝe zwolnieni 
w rubryce przeznaczonej na wpisy-
wanie kwoty podatku wpisują zero. 
Natomiast osoby, które muszą zapła-
cić podatek, wpisują jego kwotę – 2% 
od kwoty poŜyczki. 
 
KIEDY PODATKU NIE UNIKNIESZ 
  Nie zawsze podatku da się uniknąć. 
Wiele osób nadal musi płacić podatek 
np. od odziedziczonych lub podaro-
wanych pieniędzy, mieszkań, samo-
chodów, dzieł sztuki, itp. Wysokość 
podatku zaleŜy od stopnia pokrewień-
stwa łączącego spadkobiercę ze 
spadkodawcą i obdarowanego z dar-
czyńcą. A wszystko przez to, Ŝe sto-
pień pokrewieństwa, lub jego brak, 
decyduje o tym, w której z trzech grup 
podatkowych jest spadkobierca lub 
obdarowany. Jak to sprawdzić? 
 
Znajdź swoją grupę  
  Grupa pierwsza – małŜonek dzieci, 
wnuki, prawnuki, (tzw. zstępni), rodzi-
ce, dziadkowie pradziadkowie (tzw. 
wstępni), pasierb, pasierbica, syno-
wa, rodzeństwo (takŜe przyrodnie), 
ojczym, macocha i teściowie. Za ro-
dziców uwaŜa się takŜe rodziców 
adaptacyjnych, a za zstępnych – tak-
Ŝe dzieci adoptowane i ich dzieci, 
wnuki, prawnuki. Jednak wymienieni 
mogą zapłacić podatek na własne 
Ŝyczenie czyli wtedy jeŜeli nie spełnią 
omawianych warunków zwolnienia 
podatkowego i nie zawiadomią urzę-
du skarbowego o spadku lub daro-
wiźnie. 
Poza tym w przypadku darowizny 
przyjmą pieniądze z ręki do ręki bez 
pośrednictwa banku lub poczty. 
  Druga grupa – dzieci, wnuki i pra-
wnuki rodzeństwa, czyli siostrzeńcy, 
siostrzenice, bratankowie, bratanice 
oraz ich dzieci, wnuki, prawnuki. Ro-
dzeństwo rodziców (ciotki, wujowie, 
stryjowie). MałŜonkowie pasierbów 
oraz ich dzieci wnuki prawnuki. Ro-
dzeństwo małŜonków oraz małŜonko-
wie rodzeństwa małŜonków (bratowe, 
szwagierki, szwagrowie). MałŜonko-
wie innych zstępnych (mąŜ –Ŝona 
wnuczki czy prawnuczki). 
  Trzecia grupa – osoby nie spokrew-
nione, dalsi krewni i powinowaci nie 
naleŜący do grupy I i II. 
NajniŜszy podatek płacą osoby zali-
czone do grupy pierwszej, najwyŜszy 
do grupy trzeciej. 

Kwoty wolne od podatku 
  Podatek płacisz od nadwyŜki spad-
ku lub darowizny ponad tak zwaną 
kwotę wolną od podatku. Niestety 
kwoty te nie są zbyt wysokie. Do kaŜ-
dej grupy przypisana jest inna wolna 
kwota od podatku. 
Grupa I – kwota wolna od podatku 
9.637 zł. JeŜeli kwoty darowizn są 
wyŜsze od nadwyŜki ponad tę kwotę 
zapłacisz podatek według skali 3%, 
5% i 7%. 
Do 10.278 zł - 3% 
Od 10.278 do 20.556 zł - 308 zł 30 gr 
i 5% nadwyŜki ponad 10 278 zł. 
Ponad 20.556 zł - 822 zł 20 gr i 7% 
nadwyŜki ponad 20.556 zł. 
Grupa II – kwota wolna od podatku 
7.276 zł. Skala podatkowa – 7%, 9% 
i 12%. JeŜeli więc od wuja w ciągu 
pięciu lat (wspominana wcześniej 
kumulacja) darowizny są większe od 
tej kwoty zapłacisz podatek: 
Do 10.287 zł - 7% 
Od 10.278 zł do 20.556 - 719 zł 50gr 
i 9% od nadwyŜki ponad 10.278 zł. 
Ponad 20.556 zł - 1.644 zł 50 gr 
i 12% od nadwyŜki ponad 20.556 zł.  
Grupa III – kwota wolna od podatku 
4.902 zł. Skala podatkowa – 12%, 
16% i 20%. 
Do 10.278 zł 12 % 
Od 10.278 do 20.556 zł - 1.233 zł. 40 
gr. i 16% od nadwyŜki ponad 10.278 
zł. 
Ponad 20.556 zł - 2.877 zł 90 gr. 
i 20% od nadwyŜki ponad 20.556 zł. 
Progi podatkowe dla wszystkich grup 
są jednakowe – 10.287 zł i 20.556 zł. 
Mając te dane i wiadomości, łatwo 
będziesz mógł policzyć sobie podatek 
orientacyjny, jaki będziesz miał do 
zapłacenia. Podatek zapłacisz na 
podstawie bardzo dokładnych wyli-
czeń Urzędu Skarbowego, niezaleŜ-
nie od tego czego doliczysz się sam. 
 
Ulga mieszkaniowa 
  Dostajesz w spadku mieszkanie od 
najbliŜszych krewnych nie masz pro-
blemu. Pisałem o tym. Dobra ciocia 
nie jest jednak twoją najbliŜszą krew-
ną a mieszkanie – dom ci dała. Mo-
Ŝesz się wywinąć od podatku a przy-
najmniej od jego części. – Jak?  
Za sprawą podatkowej ulgi mieszka-
niowej. Ulga obejmuje 110 m kw. do-
mu czy  teŜ mieszkania. JeŜeli jest 
większe niŜ 110 m kw., nadwyŜka 
ponad ten limit jest opodatkowana. 
JeŜeli więc mieszkanie ma 130 m kw. 
to opodatkowana będzie wartość 20 
m kw. „wystających” ponad ulgowy 
limit. Płaci się według skali podatko-
wej podatku od spadku i darowizn. 

Ulga przysługuje osobom które przez 
minimum pięć lat będą nie tylko 
mieszkać, ale będą teŜ zameldowane 
w odziedziczonym domu. Nierucho-
mość taką moŜna sprzedać przed 
upływem pięciu lat pod warunkiem, 
Ŝe pieniądze zostaną przeznaczone 
w ciągu dwóch lat na zakup innego 
domu lub mieszkania.  
Trzeba pamiętać, Ŝe osoba która 
chce skorzystać z ulgi mieszkaniowej 
nie moŜe być właścicielem, a nawet 
najemcą innego lokalu mieszkalnego. 
 
WARTOŚĆ SPADKU I DAROWIZN 
Wartość mieszkania (lub innych ele-
mentów spadku czy darowizn: samo-
chodu, biŜuterii, dzieł sztuki itp.) pod-
legająca podatkowi musisz określić 
sam, tak by odpowiadała wartości 
rynkowej. Z kwotami pieniędzy nie 
ma problemu. Wycena nieruchomo-
ści, czasem cennych ruchomości, 
rodzi pokusę by ją zaniŜyć. Ale uwa-
ga! JeŜeli fiskus ten fakt stwierdzi, 
wtedy powoła biegłych niezaleŜnych, 
odpornych na kombinacyjne wpływy 
i oni dokonają wyceny a tobie wysta-
wią rachunek.  
 
Kara za ukrywaną darowiznę 
  UWAGA! Nastąpiła waŜna zmiana 
w przepisach. Do tej pory, gdy urząd 
skarbowy pytał podatników skąd mieli 
pieniądze, przykładowo na zakup zie-
mi uprawnej, ci odpowiadali, Ŝe otrzy-
mali darowiznę tylko zapomnieli ją 
zgłosić w urzędzie skarbowym i za-
płacić podatek. Fiskus pobierał wtedy 
podatek obliczony według stosownej 
skali i w zasadzie sprawa była zała-
twiona. 
  Od 1 stycznia 2007 jest inaczej. Gdy 
„zapomnisz o darowiźnie” zostanie 
ona opodatkowana nową stawką, tak 
zwaną sankcyjną. Jej wysokość to 20 
% niezaleŜnie od grupy podatkowej. 
Nie ma moŜliwości jej negocjowania. 
Pamiętamy takŜe o wydłuŜeniu z jed-
nego miesiąca do sześciu, czasu na 
zgłoszenie fiskusowi faktu otrzymania 
darowizny lub spadku.  
  Otrzymujecie informacje aktualne, 
uporządkowane, czytelne, w jednym 
wydaniu. Wiadomości o znaczeniu 
trzecio i czwartorzędnym celowo po-
mijałem skracając i upraszczając 
tekst. Warto zachować, mieć go pod 
ręką i w potrzebie dowiedzieć się jak 
być powinno.  

 
Ryszard Kuc  
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OKNA, DRZWI i BRAMY … 

 

 Nie ma domu w którym nie było by okien czy 

drzwi. Jak ktoś kiedyś napisał okna są duszą domu. Od nich 

zaleŜy czy dom będzie ciepły czy teŜ trzeba będzie zuŜywać 

więcej opału zimową porą. Czy w pomieszczeniach będzie 

wystarczająco jasno, czy teŜ jesteśmy skazani na wysokie 

rachunki za prąd. No i w końcu okna w duŜej mierze decydu-

ją o tym jak wygląda nasz dom. To one nadają mu formę 

i dzięki nim moŜna oceniać czy budowla nam się podoba – 

czy nie. Dlatego teŜ moŜna w tej chwili kupić okna i drewnia-

ne i plastikowe, białe i kolorowe, drewnopodobne lub poma-

lowane na dowolny kolor. Mogą być podzielone, lub wręcz 

odwrotnie moŜna zamówić okna o ogromnych, jednolitych 

przeszkleniach – które dają ogromną ilość światła w pomiesz-

czeniach. Mogą być prostokątne, kwadratowe, trójkątne, 

okrągłe – w zasadzie mogą mieć niemal kaŜdy kształt. Dzięki 

tym szerokim moŜliwościom nasze marzenia o domu nie mu-

szą być ograniczane. Jedynym wyznacznikiem jest nasza po-

mysłowość. 

 

  Szczególnym elementem budynku są drzwi wej-

ściowe. To one z jednej strony witają gości, a z drugiej strony 

dają nam poczucie bezpieczeństwa i ochrony przed intruzami. 

Do tych właśnie drzwi przykładamy szczególną uwagę – choć 

bywa, Ŝe nie są jedynym wejściem do naszego domu. Dlacze-

go są tak waŜne? Bo z jednej strony oddzielają naszą rodzinę, 

nasz spokój od całego świata a z drugiej strony to przez te 

drzwi wychodzi się na spotkanie tegoŜ świata. Są granicą 

między naszą prywatnością a całą resztą. 

Trochę inną funkcję spełniają drzwi wewnętrzne. 

Oczywiście oddzielają poszczególne pomieszczenia między 

sobą, ale przede wszystkim stanowią element wystroju wnę-

trza. Drzwi wewnętrzne są jak meble. Nadają charakter po-

mieszczeniom i dlatego ich wybór nie powinien być przypad-

kowy. Trzeba pamiętać równieŜ o tym, Ŝe w niektórych po-

mieszczeniach drzwi wewnętrzne spełniają równieŜ waŜne 

funkcje uŜytkowe. Tak się dzieje np. w łazienkach, ubika-

cjach, pralniach, kuchniach – itp. W takich przypadkach 

drzwi wewnętrzne powinny zapewniać dobrą wentylację i być 

odporne na zwiększoną wilgotność powietrza. 

Pierzchnianka 62, 26-015 Pierzchnica 
tel./fax 041 341 59 92 
www.okmont.pl  

MoŜe się wydawać, Ŝe drzwi czy okna nie są na co 

dzień zauwaŜalne w naszym Ŝyciu. Ale jak się chwilkę zastano-

wić to okazuje się, Ŝe są niezauwaŜalne tylko wówczas kiedy 

nie nastręczają nam kłopotów. Kiedy zaczyna wiać miedzy 

oknem a jego ramą, kiedy ktoś zagląda nam przez okna do do-

mu, kiedy ostre słońce nie pozwala oglądać telewizora  

i owady pchają się do domu całymi stadami – wówczas nasuwa 

się tylko jedno: coś z tym trzeba zrobić!!! 

I tu przychodzi nam z pomocą współczesna technolo-

gia. Wymieniając okna na nowej generacji otrzymujemy dobrą 

izolację cieplną. Stosując roletki lub Ŝaluzje zapewniamy sobie 

odpowiednią osłonę przed słońcem i oczami przechodniów, a 

instalując moskitiery pozostawiamy owady na zewnątrz domu. 

JeŜeli temat okien, drzwi czy bramy garaŜowej jest dla 

Państwa tematem, nad którym się zastanawiacie – zapraszamy 

do odwiedzenia naszej firmy. JeŜeli zamierzacie zakupić Ŝalu-

zje lub roletki – mamy dla Państwa bardzo szeroki wybór kolo-

rystyczny. A jeśli chcecie zabezpieczyć się przed stadami much 

i komarów – z przyjemnością wykonamy dla Państwa moskitie-

ry. Jednym zdaniem: ZAPRASZAMY do Pierzchnicy.  

jesteśmy teŜ na stronie: szydlow.swietokrzyskie.info.pl 
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700-LECIE URODZIN KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 

Okazją, która wszystkich nas gromadzi 
przy ołtarzu w królewskiej Katedrze na 
Wawelu, jest inauguracja 700 - letniej 
rocznicy urodzin w Kowalu na Kujawach 
króla Polski Kazimierza Wielkiego, po-
chowanego tu właśnie w katedrze we 
wschodniej nawie, dosłownie kilka me-
trów od ołtarza. Spoczął w nagrobku 
prawdopodobnie ufundowanym przez 
swoją siostrę, a matkę jego następcy - 
Ludwika Węgierskiego - ElŜbietę z Ło-
kietków, zwaną starszą królową Polski. 
Pełniła bowiem w Krakowie funkcję re-
gentki, w imieniu syna przebywającego 
raczej na Węgrzech niŜ w Polsce. Swoją 
obecność w tym miejscu: dostojnym, 
waŜnym i symbolicznym dla kaŜdego 
Polaka król Kazimierz ogłasza juŜ na 
wejściowych, Ŝelaznych drzwiach do 
katedry swoistym podpisem, wielokrotnie 
powtórzonym w kształcie litery: „K” 
(Kazimirus), uwieńczonej symboliczną 
koroną. To tylko te pamiątki po Kazimie-
rzu Wielkim widoczne w królewskiej ka-
tedrze. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe to 
równieŜ on wybudował na Wawelu praw-
dziwy królewski gotycki gród, którego 
fragmenty pozostały do dziś, przypomi-
nając, Ŝe to właśnie on „zastał Polskę 
drewnianą a pozostawił murowaną”. Tak 
bywa, Ŝe po wielkich dokonaniach ludz-
kich, po wiekopomnych dziełach utrwala 
się w zbiorowej pamięci jakieś trafne 
określenie, które stanowi klucz do odczy-
tania całości. Król Kazimierz zastał Pol-
skę drewnianą, skleconą z fragmentów 
jej terytoriów, powiązaną nietrwałym 
spoiwem sojuszy, zagroŜoną przez rosz-
czenia łapczywych sąsiadów i siły takŜe 
militarne wroga. Stan ten dotyczył jed-
nak nie tylko budowli, ale i kondycji ca-
łego państwa, dopiero co jako tako po-
stawionego na nogi przez Władysława 
Łokietka po długim okresie rozbicia 
dzielnicowego. Marszałek Józef Piłsudski 
powiedział kiedyś, Ŝe „Polacy tylko Kazi-
mierzowi z dynastii Piastów nadali tytuł 
Wielkiego, mimo, Ŝe był to król - to cytat- 
znany z absolutnie niewojennego charak-
teru panowania”. Jedyny więc przydo-
mek wielkości zastosowany został do 
króla i do wodza, który wodzem me był. 
To spostrzeŜenie, jest bardzo ciekawe 
dlatego, Ŝe zwraca uwagę na inne kryte-
rium wielkości, niŜ to, które wskazywało-
by na umiejętność zwycięŜania w wal-
kach, bitwach królów ojców. MoŜna być 
wielkim nie tylko dlatego, ze się pokona-
ło wroga, ale takŜe z tego powodu, Ŝe bez 

miecza, armat i bomb osiąga się dobro. 
Taka wielkość jest często trudniejsza, bo 
dla jej zdobycia nie wystarcza siła, prze-
waga fizyczna, ale za to potrzebna jest 
mądrość, umiejętność negocjacji, goto-
wość do ustępstw, zdolność do zadowole-
nia się tym, co się da osiągnąć, a nie 
fundamentalistyczne stanowisko: 
„wszystko albo nic”. Wojna nie była 
Kazimierzowi obca. Tu i tam stawał do 
walki, wolał jednak zwycięŜać szukając 
sprawiedliwości czy to na drodze sądo-
wej, czy umiejętnie korzystać z moŜliwo-
ści, jakie dawała dyplomacja. Tą drogą 
wiele zyskał, choć takŜe nieco stracił. 
W sumie jednak zarówno w sporze 
z KrzyŜakami, jak i z Czechami doprowa-
dził do uregulowania spornych spraw, 
mimo Ŝe w tamtych czasach polityka bez 
miecza prawie nie była moŜliwa. On jed-
nak postawił przede wszystkim na rozwój 
państwa w pokoju. Dwukrotnie powięk-
szył terytorium kraju w stosunku do 
odziedziczonego po Łokietku. W praw-
dzie stracił Śląsk i Pomorze Gdańskie, 
ale powiększył kraj o Mazowsze i Ruś 
Czerwoną. Ze słabego i małego uczynił 
państwo liczące się w Europie. Zrefor-
mował jego strukturę wewnętrzną, pro-
wadził umiejętnie politykę wyznaniową, 
utrzymując w zasadzie dobre stosunki 
zarówno z kościołem katolickim, jak 
i innymi wyznaniami. Umocnił kraj go-
spodarczo, porządkując kwestie podatko-
we i monetarne. Dobrze ukierunkował 
kraj ku przyszłości, zarówno kodyfikacją 
zwyczajowego prawa, jak zwłaszcza po-
przez utworzenie uniwersytetu krakow-
skiego, co wpisało Polskę w krwioobieg 
nauki i kultury europejskiej. Nie moŜna 
na tym miejscu wyliczać i doceniać 
wszystkich jego dokonań. Pewnego uzu-
pełnienia tego, co powiedziałem, dokonał 
ksiądz prałat - proboszcz we wstępie 
i powitaniu, bo byłoby do powiedzenia 
o wiele więcej. Kazimierz nie pozostawił 
legalnego męskiego potomstwa, ale od-
dał Polskę w dobre ręce węgierskich 
Andegawenów, co jej zapewniło spokój, 
rozwój i złoty wiek Jagiellonów. Jest 
rzeczą ciekawą, Ŝe czasy Kazimierza 
Wielkiego moŜna porównać do tych, 
w których my dziś Ŝyjemy. Mimo upływu 
20 lat od odzyskania niepodległości po 
zniewoleniu komunistycznym ciągle stoi 
przed nami potrzeba przywracania po-
rządku w wielu dziedzinach Ŝycia: w go-
spodarce, polityce, kulturze. Przydałby 
się ktoś podobny do Kazimierza Wielkie-

go, zdolny nie tylko do stworzenia wizji 
współczesnej Polski wolnej od wewnętrz-
nych konfliktów, od poniŜającej ludzką 
godność walk partyjnych, ale takŜe sku-
tecznie pomnaŜający dobro wspólne. 
Oczywiście Ŝyjemy w innych czasach, ale 
i dziś aktualne są słowa Św. Jakuba Apo-
stoła, które słyszeliśmy przed chwilą: 
„JeŜeli Ŝywicie w sercach waszych gorz-
ką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie 
przechwalajcie się i nie przeciwstawiaj-
cie kłamstwem prawdzie”. Św. Mateusz 
przypomina, Ŝe będąc dziećmi tego same-
go Ojca, który jest w niebie, powinniśmy 
się szanować i wzajemnie sobie przeba-
czać. Jest się czego uczyć od władcy, 
który przed siedmiuset laty rządził Pol-
ską i dlatego dobrze się stało, Ŝe miasto 
Kowal i inne ośrodki związane z dzie-
dzictwem króla Kazimierza Wielkiego 
podejmują się przekazywania jego prze-
słania dziejowego Polakom XXI wieku, 
Ŝe podejmują bardzo waŜną inicjatywę 
obywatelską. Jest to waŜne dlatego tym 
bardziej, Ŝe to przesłanie jest ciągle aktu-
alne. Wspólnota Kościoła Krakowskiego, 
ale takŜe - jestem przekonany - miasta 
Krakowa z wdzięcznością witają te ini-
cjatywy i Ŝyczą im sukcesu. Boga zaś 
prosimy, by tym poczynaniom błogosła-
wił. 
 

 ks. bp prof. Tadeusz Pieronek 

Msza św. inaugurująca obchody 700-
lecia urodzin Kazimierza Wielkiego 

w katedrze wawelskiej. 
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30 kwietnia 2009 r. w katedrze na Wawelu odbyła się uroczysta 
inauguracja obchodów 700-lecia urodzin Króla Kazimierza 
Wielkiego. Od lewej: aktor Jan Nowicki, jeden z przedstawicieli 
miast kazimierzowskich , wójt gminy Lelów Jerzy Szydłowski, wójt 
gminy Szydłów Jan Klamczyński, z-ca przewodniczącego Rady 
Gminy Szydłów Jerzy Klamczyński, strażacy z Kowala. Kwiaty      
z Gminy Szydłów na nagrobku Króla Kazimierza Wielkiego składa 
Grażyna Patrzałek - dyrektor Szkoły Podstawowej w Solcu.

Na Festiwalu Filmu i Sztuki "Dwa Brzegi" w Kazimierzu Dolnym. 
Od lewej: skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Kazimierz Dolny Anna 
Krzysztofik,dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie 
Aleksandra Stachniak, burmistrz Kazimierza Dolnego Grzegorz 
Dunia, prezenterka telewizyjna Grażyna Torbicka, wójt Gminy 
Szydłów Jan Klamczyński. 

1 maja 2009 r. 51 Drużyna Harcerzy "Żuawi" im. Signi 1863           
z Rzeszowa posprzątała wraz z wójtem Janem Klamczyńskim pod-
nórze zamkowe w Szydłowie. Ilość zebranych śmieci była zawsty-
dzająca. Kilka dni wcześniej ktoś podpalił suchą trawę i zniszczył 
całe życie biologiczne na skarpie zamkowej, m.in. setki ślimaków.
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20 maja 2009 r. Szydłów odwiedzili przedstawiciele Lokalnej 
Organizacji Turystycznej “Kraina Lessowych Wąwozów” z Lu-
belszczyzny.

Uczestnicy III Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego i przedstawiciele Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego 
w Szydłowie w dniu otwarcia wystawy poplenerowej 6 czerwca 2009 r.
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GNIEW
  Gniew to jedno z najpiękniejszych nadwiślańskich miaste-
czek. Niewiele znajduje się w Polsce takich miejsc, w których 
mogłoby się zdawać, że czas się zatrzymał. Przechodząc się 
po tym mieście, pełnym wąskich i krętych uliczek, tajemni-
czych zakamarków, okien i drzwi, nie wiadomo dokąd prowa-
dzących, nie sposób nie zachwycić się, nie zadumać nad 
wielowiekową historią tego miejsca, nie poczuć średnio-
wiecznej atmosfery grodu o nieco złowrogo brzmiącej 
nazwie. 
  Małe miasteczka takie jak Gniew mają swój urok, niepowta-
rzalny ulotny klimat, który trudniej poczuć w dużych 
miastach, choćby stokroć bardziej naszpikowanych 
zabytkami. Gniew, choć położony przy jednej z głównych 
tras, od lat pozostaje na uboczu wielkiego przemysłu. 
Wychylając się za róg, możesz więc mieć pewność, że nie 
zaskoczy Cię tu nagle widok wielkiej fabryki, zupełnie 
niewkomponowanej w resztę krajobrazu. 
  Również ludzie tu mieszkający są jakby nie do końca współ-
cześni, rozkochani w dawnych dziejach lub otaczającej ich 
naturze, bardziej związani ze swoim miastem, niż z wielkimi 
sprawami tego świata. Historia i przyroda nieustannie 
kształtują to miejsce i wyznaczają dalszy kierunek rozwoju.

Źródło i zdjęcia:
www.gniew.pl

Fot. Arkadiusz Rutkowski
www.zamek-gniew.pl


