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Zdjęcia: Piotr Walczak

Kościół pw. św. Władysława w Szydłowie 
zyskał w tym roku nową elewację ściany 
południowej. Została przeprowadzona 
również konserwacja czterech witraży 
okiennych i siedmiu obrazów Drogi 
Krzyżowej. Szczegóły wewnątrz numeru.

Kinga Lubarska z ASP w Warszawie pracuje przy renowacji 
fresków w kościele pw. Wszystkich Świętych w Szydłowie. 
Szczegóły wewnątrz numeru.
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Budowa zespołu boisk sportowych oraz parkingu w Szydłowie. Kwota 573 125,16 PLN. 
Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa wraz z odbudową murów miejskich to inwestycja rozpoczęta w lutym 2010 r. Jej zakończenie 
planowane jest na 30 września 2011. Inwestycja obejmuje pięć głównych zadań: Zadanie 1 - Budowa kanalizacji deszczowej Rynku; 
Zadanie 2 - Kanalizacja sanitarna Rynku (sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami); Zadanie 3 - Przebudowa sieci wodociągowej na 
terenie Rynku; Zadanie 4 - Rewitalizacja Rynku i przebudowa placu przed synagogą. W skład tego zadania wchodzą: a) Przebudowa dróg 
obrzeżnych Rynku (ul. Kazimierza Wielkiego, Łokietka i Targowej), b) Przebudowa Rynku miejskiego, c) Przebudowa placu przed 
synagogą; Zadanie 5 - Odbudowa i rekonstrukcja murów miejskich Szydłowa w ramach której zostanie wykonane: a) Odbudowa i 
rekonstrukcja muru miejskiego, b) Odbudowa i rekonstrukcja Bramy Krakowskiej, c) Zagospodarowanie i ukształtowanie otoczenia 
murów miejskich, d) Wykonanie ścieżek, punktów widokowych, sceny letniej i elementów komunikacji wizualnej. Koszt Inwestycji to  
6.949.385,13 PLN. 60% środków pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Remont drogi gminnej w Gackach 
na długości 1 km 155 m. 
Koszt 573 694,02 PLN.

Budowa drogi gminnej w Korytnicy
o długości 2.150 m. Kwota 1 066 591 PLN.
Dofinansowanie 60% z UE.

Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków - I etap. Koszt inwestycji, której zakończenie planowane jest 
na listopad 2011 r. wyniesie 6 690 227,12 PLN. Połowę tej kwoty pokryje dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Na trzecim zdjęciu budowa oczyszczalni -  powstaje reaktor biologiczny i zbiornik stabilizacji osadów.
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NAJWIĘKSZE INWESTYCJE 2007-2010

Remont drogi powiatowej Brzeziny - 
Szydłów - Kotuszów. Odnowiony odcinek 
o długości ok  czterech kilometrów.

Remont drogi powiatowej w Osówce. Fi-
nansowanie z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych, powiatu i gminy.
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WYBORY PREZYDENCKIE 
 

  W pierwszej turze wyborów Prezy-
denta RP w dn. 20 czerwca 2010 r. 
frekwencja w Gminie Szydłów wynio-
sła 41%. Poszczególni kandydaci 
otrzymali następujące ilości głosów: 
Jurek Marek - 9 (0,54%) 
Kaczyński Jarosław - 810 (48,42%) 
Komorowski Bronisław - 289 (17,27%) 
Korwin-Mikke Janusz - 33 (1,97%) 
Lepper Andrzej - 53 (3,17%) 
Morawiecki Kornel - 1 (0,06%) 
Napieralski Grzegorz - 278 (16,62%) 
Olechowski Andrzej - 13 (0,78%) 
Pawlak Waldemar - 184 (11%) 
Ziętek Bogusław - 3 (0,18%) 
  W drugiej turze wyborów, która od-
była się 4 lipca, zdecydowaną więk-
szość głosów w Gminie Szydłów uzy-
skał Jarosław Kaczyński. Oddano na 
niego 1393 waŜne głosy co stanowiło 
70,39%. Na Bronisława Komorow-
skiego zagłosowało 586 osób. Fre-
kwencja wyniosła 48,82%. 
 
KONCERT CHOPINOWSKI 
 

  20 czerwca 2010 r. w kościele św. 
Władysława w Szydłowie odbył się 
koncert muzyki Fryderyka Chopina. 
  Wykonawcami utworów polskiego 
kompozytora, a takŜe utworów na-

wiązujących do jego twórczości byli 
uczniowie p. Adama Kluszczyńskie-
go: Sylwia Ziółkowska - flet altowy, 
syntezator; Piotr Ziółkowski - flet so-
pranowy; Zuzia Ziółkowska - flet so-
pranowy; Wojtek Stachniak - akorde-
on; Kinga Górska - gitara; Henryka 
Kluszczyńska - śpiew akompania-
ment. Opowiadał o muzyce Frydery-
ka Chopina oraz koncert prowadził 
Adam Kluszczyński.  
 
NA ODSŁONIĘCIU POMNIKA 
 

W SKRÓCIE 
  25 czerwca, delegacja z gminy Szy-
dłów uczestniczyła w uroczystym 
odsłonięciu pomnika Henryka Sien-
kiewicza w Kielcach. Ustawiono go 
na początku (końcu) ulicy Sienkiewi-
cza - na placu Moniuszki.  Autorem 
pomnika wielkiego polskiego pisarza 
jest prof. Gustaw Zemła - Honorowy 
Obywatel Gminy Szydłów. 
 
KONCERT DLA PAPIEśA 
 

  W dniu 16 maja, w kościele św. 
Władysława w Szydłowie odbył się 
koncert zespołu śpiewaczego 
"Kasztalon" upamiętniający 90 rocz-
nicę urodzin Karola Wojtyły. 
  W koncercie zostały wykorzystane 
fragmenty nagrań wypowiedzi Jana 
Pawła II ukazujące jego patriotyzm, 
głęboką wiarę, wraŜliwość i błyskotli-
wy dowcip. Głębię wypowiedzi papie-
skich, dopełniły pieśni polskie wyko-
nywane przez zespół śpiewaczy 
"Kasztalon". Zabrzmiała m.in. Bogu-
rodzica, Gaude Mater Polonia, polo-
nez Domek rodzinny, krakowiak Na 
Wawel na Wawel, skomponowana 
w XVI w. (prawdopodobnie pierwszy 
hymn narodowy) Modlitwa za Rzecz 
Pospolitą i Króla. Całość zakończyła 
się Barką. Na koncercie dała się od-
czuć atmosfera jaka towarzyszyła 
pielgrzymkom Jana Pawła II do Pol-
ski. 

Redakcja 

TO i OWO 

  W związku z dniem „Wszystkich Świętych” oraz dniem 
Zadusznym na drogach oraz w rejonie cmentarzy odnoto-
wujemy wzmoŜony ruch pieszych i pojazdów. W związku 
z tym juŜ od 29 października 2010 roku na drogach oraz 
w rejonie cmentarzy znajdować się będzie więcej patroli 
policyjnych pełniących słuŜbę w ramach policyjnej akcji 
„Znicz 2010”. Policjanci będą mieli za zadanie utrzymanie 
płynności ruchu w rejonie cmentarzy oraz czuwać nad 
bezpieczeństwem. 
 
  Staszowska Policja zwraca się z apelem do kierujących 
pojazdami oraz do osób pieszych o wykazanie cierpliwo-
ści, ostroŜności, wyrozumiałości i kultury w związku ze 
wzmoŜonym ruchem na drogach. 
  Kierującym pojazdami przypominamy o: 
- bezwzględnym stosowaniu się do poleceń policjantów 
kierujących ruchem drogowym, 
- zapinaniu pasów bezpieczeństwa, 
- włączaniu świateł, 
- bezwzględnym zakazie wsiadania za kierownicę samo-

chodu po spoŜyciu alkoholu lub innego podobnie działają-
cego środka. 
  Osoby piesze prosimy o szczególne zachowanie ostroŜ-
ności, a w związku z szybkim zapadaniem zmroku prosi-
my o noszenie na ubraniach elementów odblaskowych 
lub ubrań w kolorze jasnym. Jest to szczególnie waŜne 
w miejscach nieoświetlonych oraz w rejonach cmentarzy 
wiejskich. 
  Ponadto pragniemy uczulić państwa na występujące 
w tym okresie kradzieŜe kieszonkowe oraz pozostawione 
na chwilę bez opieki torebki, saszetki, portfele itp. przed-
mioty. Dla złodzieja kaŜda okazja i kaŜde miejsce jest 
dobre do realizacji swoich planów. 
  Przypominamy takŜe o odpowiednim zabezpieczeniu 
mieszkań na okres pobytu na cmentarzach ze względu 
na wzmoŜoną aktywność w tym okresie włamywaczy 
i złodziei, którzy wykorzystując nieobecność domowników 
dopuszczają się popełniania róŜnego rodzaju prze-
stępstw. 
  W przypadku ujawnienia włamania, kradzieŜy lub zaob-
serwowania podejrzanie zachowujących się osób prosimy 
o natychmiastowy kontakt z Policją. 
 

Komenda Powiatowa Policji w Staszowie 

AKCJA „ZNICZ” 

Na odsłonięciu pomnika od lewej: skarb-
nik gminy Alicja Kłonicka, prof. Kazi-
mierz Gustaw Zemła, księgowa GCK Ka-
zimiera Czapla, wójt Jan Klamczyński. 
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  Ludzkość, w ciągu kilku tysiącleci 
swego rozwoju stworzyła wiele roz-
maitych form rządów i systemów poli-
tycznych. Niektóre z nich sprawdzały 
się lepiej, inne gorzej. Jedne odpo-
wiadały potrzebom danego czasu by 
następnie okazać się przestarzałymi, 
skostniałymi i wypaczonymi. Obec-
nie, najbardziej na świecie rozpo-
wszechnionym systemem sprawowa-
nia władzy jest demokracja – system, 
który narodził się 2500 lat temu w 
staroŜytnych Atenach. Mimo tak daw-
nej metryki demokracji, dopiero w XX 
wieku zaczęła ona dominować jako 
system rządów wśród państw euro-
pejskich. W tym teŜ wieku przyjęła 
się w naszym kraju. 
  Choć wiele elementów demokra-
tycznej monarchii parlamentarnej 
funkcjonowało w Rzeczpospolitej 
jeszcze przed rozbiorami to jednak 
Polska państwem w pełni demokra-
tycznym, w nowoczesnym znaczeniu 
tego słowa, stała się dopiero po od-
zyskaniu niepodległości w 1918 roku. 
Demokracją Polacy cieszyli się jedy-
nie do 1939 roku. Po II wojnie świato-
wej, układ sił politycznych na świecie 

uniemoŜliwił Polsce powrót do syste-
mu demokratycznego. Zamiast tego 
narzucony nam został system socjali-
styczny, z którego uwolniliśmy się 
dzięki „Solidarności” w 1989 roku. Od 
tego czasu minęło dwadzieścia jeden 
lat, a więc okres stosunkowo niedługi 
jeśli zdamy sobie sprawę, Ŝe w so-
cjalizmie ludowym tkwiliśmy lat czter-
dzieści cztery. 
  Aby dziś w pełni korzystać z dobro-
dziejstw demokracji, musimy się jej 
nadal uczyć, wyzbywając się jedno-
cześnie peerelowskiej mentalności. 
Aby docenić ten system musimy zda-
wać sobie sprawę z tego czym on 
w istocie jest, a jest systemem, w 
którym władzę sprawuje Naród. To 
jest naczelna istota i idea demokracji, 
o której pamiętać powinien zarówno 
zwykły obywatel jak i prominentny 
polityk. 
  Głównym mechanizmem, dzięki 
któremu mamy wpływ na politykę 
państwa oraz komórek samorządo-
wych, są demokratyczne wybory par-
lamentarne i prezydenckie oraz  sa-
morządowe. Wybierając swoich 
przedstawicieli przyjmujemy na sie-

bie pośrednią odpowiedzialność za to 
co będzie się działo w ciągu następu-
jącej kadencji. Jednocześnie demo-
kratyczne głosowanie pozwala Naro-
dowi rozliczyć polityków z ich pracy 
w ciągu minionej kadencji. 
  NajbliŜszą ku temu okazję będzie-
my mieli juŜ 21 listopada podczas 
tegorocznych wyborów samorządo-
wych. Wybierać będziemy wójtów 
oraz burmistrzów, a takŜe radnych 
gminnych, powiatowych i wojewódz-
kich. Po czterech latach pełnienia 
słuŜby publicznej naszej ocenie pod-
dadzą się dotychczasowi samorzą-
dowcy. Korzystajmy z tego przywileju 
demokracji jakim są wybory. Mając  
poczucie odpowiedzialności za losy 
kraju i Małej Ojczyzny, wybierajmy 
mądrze, odpowiedzialnie i zgodnie 
z własnym sumieniem. 
  Demokracja nie jest systemem ide-
alnym, ale im lepsze i mądrzejsze są 
nasze decyzje, tym lepiej system ten 
funkcjonuje. 
 

 Wiktor Kamiński 

FELIETON / TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ 

WYBORY - PODSTAWA DEMOKRACJI 

  W dniu 16 maja br. odbyły się wybo-
ry nowych władz Towarzystwa Przy-
jaciół Ziemi Szydłowskiej. Prezesem 
Zarządu został wybrany Zbigniew 
Lubelski, wiceprezesami zostali 
Szczepan RoŜek i Mariusz Bąk. 
Funkcja sekretarza przypadła Anicie 
Kluszczyńskiej, natomiast skarbni-

NOWY ZARZĄD, NOWE POMYSŁY 

Nowy Zarząd TPZS. Od lewej: Zbigniew 
Lubelski - prezes, Wiesława Maj - skarb-
nik, Mariusz Bąk - wiceprezes, Szczepan 
RoŜek - wiceprezes. Nieobecna na zdję-
ciu Anita Kluszczyńska - sekretarz. 

kiem została Wiesława Maj. Komisja 
Rewizyjna ukonstytuowała się nastę-
pująco: Halina Szwarc,  - przewodni-
cząca, Józef Cecot i Jarosław Pytow-
ski - członkowie. 
  W okresie ostatnich sześciu miesię-
cy nowo wybrany Zarząd podjął kilka 
inicjatyw słuŜących promocji kultury 
i zabytków Szydłowa. W czerwcu 
TPZS wraz z Gminnym Centrum Kul-
tury współorganizowało Dni Szydło-
wa. W dniach 17-18 lipca Towarzy-
stwo po raz pierwszy zorganizowało 
Filmowe Noce na Zamku, które cie-
szyły się wśród mieszkańców i gości 
duŜym zainteresowaniem.  
  W miesiącu sierpniu wspólnie 
z Urzędem Gminy i Gminnym Cen-
trum Kultury, TPZS było współorgani-
zatorem Międzynarodowego Turnieju 
Rycerskiego o Miecz Króla Kazimie-
rza Wielkiego. Dzięki zaangaŜowaniu 
organizatorów udało się na rzecz tej 
prestiŜowej imprezy pozyskać wielu 
sponsorów. W ostatnią niedzielę 
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września, w ramach Programu Inte-
gracji Społecznej TPZS zorganizowa-
ło na zamku Dni Dziedzictwa Kulturo-
wego. 
  A co w najbliŜszym czasie? 31 paź-
dziernika i 1 listopada  br. po raz ko-
lejny zostanie zorganizowana kwesta 
na  cmentarzu parafialnym w Szydło-
wie. Informujemy, Ŝe środki finanso-
we w wysokości 5.032,17 zł zgroma-
dzone w czasie kwest w latach 2008 
i 2009 oraz środki, które zostaną 
zgromadzone w czasie tegorocznej 
kwesty zostaną przeznaczone na 
renowację zabytkowych nagrobków, 
w tym, na renowację nagrobka ostat-
niego burmistrza Szydłowa. 
  Zapraszamy mieszkańców gminy 
do włączania się w działalność statu-
tową naszego stowarzyszenia. 
 

 Zarząd TPZS 
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 

  21 listopada zadecydujemy o kształ-
cie sceny samorządowej na najbliŜ-
sze cztery lata. Przedstawiamy listę 
osób ubiegających się o mandat wój-
ta i radnego gminy, a takŜe kandyda-
tów na radnych powiatu i radnych 
sejmiku województwa startujących 
z terenu naszej gminy. 
 
Kandydaci na Wójta Gminy Szydłów 
 
1. Ćwiek Krzysztof Jerzy, lat 54  
KWW PRZYJAZNA GMINA SZYDŁÓW 

zam. Szydłów 
nie naleŜący do partii politycznej 
2. Klamczyński Jan Tadeusz, lat 55 
KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 
zam. Szydłów 
nie naleŜący do partii politycznej   
3. Skotnicki Michał Tomasz, lat 37 
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
zam. Szydłów 
członek Polskiego Stronnictwa Ludowego  
 
Kandydaci do Rady Gminy Szydłów 
Mandatów: 15 
kandydatów ze wszystkich list: 44 
 
Okręg Nr 1: Kotuszów  
(1 mandat) 
KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 
1. Juszczak Janusz, 42, Kotuszów 
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
1. śak Józef Stefan, 50, Kotuszów 
 
Okręg Nr 2: Korytnica, Jabłonica   
(1 mandat) 
KWW PRZYJAZNA GMINA SZYDŁÓW 
1. Gałązka Zdzisław, 53, Korytnica 
KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 
1. Gąsiorek Tadeusz, 55, Korytnica 
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
1. Głodek Ewelina Monika, 33, Korytnica 
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
1. Buszko Stanisław Józef, 60, Jabłonica 
 
Okręg Nr 3: Potok (1 mandat) 
KWW PRZYJAZNA GMINA SZYDŁÓW 
1. Wójcik Andrzej, 54, Potok 
KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 
1. Jastrząb Ireneusz Jerzy, 44, Potok 
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
1. Kręcisz Tadeusz Józef, 48, Potok 
 
Okręg Nr 4: Potok Rządowy, Rudki, 
Wymysłów (1 mandat) 
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
1. Marczakowska BoŜena, 48, Rudki 
KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 
1. Sadłocha Ryszard, 43, Rudki 
 

KANDYDACI  NA WÓJTA I RADNYCH 
Okręg Nr 5: Szydłów  
(3 mandaty) 
KWW PRZYJAZNA GMINA SZYDŁÓW 
1. Ćwiek Krzysztof Jerzy, 54, Szydłów 
2. Gardyński Rafał Dionizy, 38, Szydłów 
3. Graca Tadeusz Jan, 49, Szydłów 
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
1. Zapart Ewa Wiesława, 44, Szydłów 
2. Sajkiewicz Andrzej Adam, 39, Szydłów 
3. Skotnicki Michał Tomasz, 37, Szydłów 
KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 
1. Józefowski Stanisław, 53, Szydłów 
2. Klamczyński Jerzy Tadeusz, 60, Szydłów 
3. Skotnicka Janina Irena, 56, Szydłów 
KWW ZIEMIA SZYDŁOWSKA NASZA OJCZYZNA 
1. Pytowska Kornelia, 27, Szydłów 
 
Okręg Nr 6: Grabki DuŜe  
(1 mandat) 
KWW PRZYJAZNA GMINA SZYDŁÓW 
1. RoŜek Krzysztof , 49, Grabki DuŜe 
KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 
1. Wójcik Leszek, 51, Grabki DuŜe 
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
1. Batóg Waldemar, 50, Grabki DuŜe 
 
Okręg Nr 7: Gacki, Mokre  
(2 mandaty) 
KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 
1. Bzówka Karolina Weronika, 24, Gacki 
2. Olszewski Zbigniew, 51, Gacki 
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
1. Samborska Anna, 26, Gacki 
2. Skuza Marek Marian, 57, Mokre 
KWW PRZYJAZNA GMINA SZYDŁÓW 
1. Galus Krzysztof Jacek, 27, Mokre 
2. JamroŜy Dariusz, 39, Gacki 
 
Okręg Nr 8: Osówka, Brzeziny  
(2 mandaty) 
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
1. Pasternak Andrzej Adam, 56, Brzeziny 
2. Pitek Stanisław, 38, Osówka 
KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 
1. Gruca Krzysztof, 25, Osówka 
2. Zarzycki Antoni Andrzej, 50, Brzeziny 
KWW PRZYJAZNA GMINA SZYDŁÓW 
1. Arendarski Zdzisław, 55, Brzeziny 
2. Cecot Małgorzata, 34, Brzeziny 
 
Okręg Nr 9: Solec, Wolica  
(2 mandaty) 
KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 
1. Marszałek Stefan, 51, Solec 
2. Zmorek Adam Stanisław, 51, Wolica 
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE  
1. Poniewierka Janusz Władysław, 43, Solec 
2. Wójcik BoŜena, 50, Solec 
KWW ZIEMI SOLECKIEJ 
1. Skuza Katarzyna Justyna, 28, Solec 
 

Okręg Nr 10: Wola śyzna  
(1 mandat) 
KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 
1. Fit Krzysztof, 47, Wola Zyzna 
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
1. Palmąka Zdzisław Antoni, 62, Wola śyzna 
KWW ZIEMIA SZYDŁOWSKA NASZA OJCZYZNA 
1. Rudnik Damian Ryszard, 25, Wola śyzna 
 
Kandydaci do Rady Powiatu 
Gmina Szydłów znajduje się w jednym 
okręgu wyborczym z gminami Łubnice, 
Oleśnica i Rytwiany. Do obsadzenia 
w tym okręgu jest 5 mandatów radnych. 
PoniŜej kolejno: nazwa listy, numer na 
liście, nazwisko i imiona, wiek i miejsco-
wość zamieszkania. 
 
KWW SAMORZĄDU POWIATU STASZOWSKIEGO 
1. Wójcik Mirosław, 48, Potok 
4. Szyba Krzysztof Adam, 54, Jabłonica 
5. Juszczak Mirosława Stanisława, 55, 
Szydłów 
 
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
1. Zieliński Stefan, 63, Wola śyzna 
5. Urbanowski Wiesław, 55, Potok 
6. Michalec Monika, 35, Brzeziny 
 
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
5. Bania Sławomir, 42, Mokre 
 
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
5. Wójtowicz Michał, 30, Szydłów 
7. Suchojad Sławomir Tomasz, 53,  
Korytnica 
 
KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 
1. Rudnik Marek, 34, Wola śyzna 
3. śmuda Józef, 67, Szydłów 
 
KW STRONNICTWO "PIAST" 
3. Michalska Aneta Ludmiła, 36,  
Kotuszów 
5. Laskowski Zbigniew Zdzisław, 41, 
Szydłów 
10. Basa Władysław Ryszard, 59,  
Wola śyzna 
 
KWW REGIONALNE FORUM SAMORZĄDOWE 
5. Śledź Justyna Agnieszka, 21,  
Kotuszów 
6. Lubelski Zbigniew, 46, Szydłów 
7. Klamczyński Jan, 54, Szydłów 
 
Kandydaci do Sejmiku Województwa 
 
KOMITET WYBORCZY LIGA POLSKICH RODZIN 
8. Dybus Bogusława, 43, Korytnica  
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Anna Grzybowska: Panie Wójcie 
minęły kolejne 4 lata kadencji sa-
morządowej. Za niespełna mie-
siąc wybory, jak Pan ocenia lata 
2006 – 2010, czy to był dobry 
okres dla Gminy Szydłów? 
 
Jan Klamczyński: UwaŜam, Ŝe był 
to bardzo dobry okres dla Gminy 
Szydłów, gdyŜ wszystkie załoŜenia 
ustalone razem z Radą Gminy na 
lata 2006-2010 zostały zrealizowa-
ne. 
 
 A.G.: Czy uwaŜa Pan, Ŝe udało 
się w pełni skorzystać z moŜliwo-
ści pozyskania przez gminę środ-
ków pozabudŜetowych, szczegól-
nie unijnych?  
 
 J.K.: Jak najbardziej, udało się. 
Pozyskaliśmy bardzo duŜe pienią-
dze, jak na moŜliwości budŜetu gmi-
ny. Inwestycje realizowane w latach 
2006-10 i w roku 2011 przekraczają 
łączną kwotę dwudziestu milionów 
złotych. Na taką sumę składa się m. 
in: 9,5 mln zł pozyskanych z progra-
mów unijnych i krajowych, 5 mln zł. 
kredytu. Rocznie, na inwestycje z 
budŜetu gminy wydatkować moŜe-
my maksymalnie ok. 1,5 mln zł. 
 
 A.G.: Co uwaŜa Pan za swój naj-
większy sukces podczas tej ka-
dencji, a co za największą poraŜ-
kę? 
 
 J.K.: UwaŜam, Ŝe największym 
sukcesem mijającej kadencji jest 
zrealizowanie 95% wszystkich za-
mierzeń inwestycyjnych, które 
przedstawiłem Radzie Gminy pod-
czas mojego urzędowania. Wielkim 
sukcesem jest rewitalizacja rynku 
w Szydłowie oraz rozpoczęcie bu-
dowy kanalizacji w miasteczku. Jeśli 
chodzi o poraŜkę, to uwaŜam, Ŝe 
takowej nie było. 
 
 A.G.: A jak układa się współpra-
ca na linii Wójt – Rada Gminy 
oraz współpraca na linii gmina – 
powiat czy teŜ gmina – woje-
wództwo? 
 
 J.K.: Oceniam współpracę z Radą 
Gminy na czwórkę z plusem. 

W zdecydowanej większości propo-
zycje dotyczące inwestycji, które 
proponowałem Radzie były akcep-
towane. Niezrozumiałym dla mnie 
było jedynie to, Ŝe część Radnych 
głosowała za utrzymaniem szkoły w 
Potoku, w której miało się uczyć 
dziewiętnaścioro dzieci w 6 klasach. 
Kontakty z powiatem i władzami 
wojewódzkimi są bardzo dobre. 
 
 A.G.: Nie tylko inwestycje infra-
strukturalne są waŜne dla rozwo-
ju gminy, ale takŜe dbałość o roz-
wój społeczny, a szczególnie 
edukację dzieci i młodzieŜy. 
W ostatnich latach sporo było 
emocji związanych ze wspomnia-
ną likwidacją Szkoły Podstawo-
wej w Potoku. Czy uwaŜa Pan, Ŝe 
zamknięcie tej placówki było 
słuszną decyzją? Co Pan zrobił, 
aby polepszyć warunki edukacyj-
ne na terenie gminy Szydłów? 
 
 J.K.: Przykro mi, Ŝe zlikwidowano 
kolejną szkołę na terenie naszej 
gminy. Osobiście uwaŜam, Ŝe po-
winna ona funkcjonować jeszcze 
przez co najmniej 10 lat, jednakŜe 
w innej formie. Trzeba pamiętać, Ŝe 
utrzymanie Szkoły Podstawowej 
w Potoku w latach 2002 - 2009 
kosztowało budŜet gminy 1,5 mln zł. 
Były wielokrotnie zebrania z rodzi-
cami i nauczycielami. Sugerowano 
załoŜenie stowarzyszenia, które 

prowadziłoby szkołę. Tak się jednak 
nie stało. Ja jako Wójt wywiązałem 
się z zobowiązań, które zadeklaro-
wałem mieszkańcom Rudek i Poto-
ka.   Mam tu na myśli wymianę 
okien na piętrze, wyremontowanie 
dachu i budowę drogi do cmentarza 
w Potoku. Warunki w szkołach na 
terenie gminy są bardzo dobre. Pla-
cówki korzystają z programów unij-
nych, z programu Socrates Come-
nius.  Dzieci uczą się dwóch języ-
ków obcych: j. angielskiego i  j. nie-
mieckiego. To dla nich wybudowano 
kompleks boisk sportowych. Zaku-
piono równieŜ bus za 130 tys. zł. 
dowoŜący dzieci z odległych miej-
scowości ( Rudki i Potok). Ponadto 
jest duŜo zajęć, z których mogą ko-
rzystać najmłodsi. 
 
 A.G.: Sadownictwo to jedno 
z wiodących źródeł utrzymania 
znaczącej części mieszkańców 
naszej gminy. Jakie działania Pan 
podjął, Ŝeby wesprzeć rozwój sa-
downictwa na terenie gminy? 
 
 J.K.: Gmina na kaŜdym kroku pro-
muje szydłowską śliwkę. Z budŜetu 
gminy są przeznaczone środki fi-
nansowe na organizację Święta 
Śliwki. Brałem udział kilkakrotnie 
w spotkaniach w Warszawie 
z przedsiębiorcami z rynku rolno – 
przemysłowego. Współpracujemy 
z gminą Łącko w temacie dotyczą-

WYWIAD Z WÓJTEM GMINY 
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cym sadownictwa śliwek i ich prze-
robu. Pragnąłbym, aby sadownicy 
pozyskiwali większe środki unijne. 
Czynię starania aby od 1 stycznia 
przyszłego roku zatrudnić w Urzę-
dzie Gminy doradcę, który będzie 
świadczyć usługi raz w tygodniu 
odnośnie nowoczesnych upraw. W 
budynku gminy ma swoją siedzibę 
Stowarzyszenie Producentów Owo-
ców. 
 
 A.G.: Ogólnie znane jest Pana 
zamiłowanie do kultury, czego 
efektem było doprowadzenie do 
powstania Gminnego Centrum 
Kultury w 2007 r. Czy nie Ŝałuję 
Pan tej decyzji? Jak Pan ocenia 
dotychczasowe dokonania i funk-
cjonowanie tej jednostki? 
 
 J.K.:  Bardzo dobrze, Ŝe ta instytu-
cja powstała. Gminne Centrum Kul-
tury dba nie tylko o turystów, ale 
i mieszkańców. Organizowane są 
tam zajęcia dla dzieci oraz imprezy 
kulturalne. Środki jakie od 3 lat po-
zyskuje z zewnątrz instytucja kultury 
przewyŜszają środki z budŜetu gmi-
ny jakie są przekazywane na jej 
funkcjonowanie. 
 
 A.G.: A Zakład Gospodarki Ko-
munalnej? Czy zadania tej jed-
nostki nie powinny być rozsze-
rzone o dodatkowe usługi komu-
nalne jak np.: odbiór śmieci, zi-
mowe utrzymanie gminnych 
dróg, pielęgnację zieleni jak to 
ma miejsce w innych gminach? 
 
 J.K.:  Gmina nie dokłada do Zakła-
du Gospodarki Komunalnej. Rozwa-
Ŝam kwestię rozszerzenia usług 
komunalnych. Wiązałoby się to 
z przekazywaniem pewnych środ-
ków finansowych do ZUK. Obecnie 
w Urzędzie Gminy jest zatrudniony 
pracownik zajmujący się sprawami 
utrzymania czystości w Szydłowie. 
RównieŜ osoby kierowane z PUP 
wykonują prace porządkowe na te-
renie gminy. 
 
 A.G.: W 2011 roku będziemy mie-
li w Szydłowie całkiem ładny Ry-
nek z wielkim, przepraszam za 
wyraŜenie, strupem na środku. 
Mimo usilnych prób nie udało się 
Panu wpłynąć na Gminną Spół-
dzielnię Ŝeby coś z tym „fantem” 

zrobiła i zapewne taki stan rzeczy 
jeszcze moŜe potrwać. Czy coś 
się da z tym zrobić w przyszło-
ści? 
 
 J.K.:  Podejmowałem wiele prób 
w tej kwestii. Niestety nie udało się 
rozwiązać tego problemu. Myślę, Ŝe 
nowa Rada Gminy pomoŜe wła-
dzom samorządowym wspólnie 
z zarządem GS-u rozwiązać kwe-
stię gmachu. UwaŜam, Ŝe trzeba 
wypracować rozwiązanie zadowala-
jące wszystkie strony. Była taka 
szansa w 2008 roku, kiedy w poro-
zumieniu z Radą Gminy zwróciłem 
się z prośbą o wykup tego budynku. 
Jednak zarząd GS-u przez półtora 
roku nie odpowiedział na pismo. 
W rewitalizacji rynku mogliśmy ująć 
ten obiekt i sprawa rynku zostałaby 
kompleksowo rozwiązana. 
 
 A.G.: Dla wielu odwiedzających 
Szydłów osób, podobnym proble-
mem jest ulokowany przy placu 
zamkowym budynek gimnazjum. 
Archeolog dr Stanisław Koło-
dziejski w studium historyczno-
konserwatorskim postuluje nawet 
wyburzenie sali gimnastycznej 
przy gimnazjum. Jak Pan odnosi 
się do tego problemu? 
 
 J.K.: Myślę, Ŝe przez najbliŜsze 
stulecie ten budynek będzie funk-
cjonował i pełnił funkcję jak dotych-
czas. Jedyne co planujemy w przy-
szłości zrobić to zmienić elewację 
budynku, by wkomponować go 
w zabytkowe otoczenie. W najbliŜ-
szych latach gminy nie będzie stać, 
na wybudowanie nowej szkoły 
w innym miejscu. Mimo, Ŝe byłem 
przeciwnikiem takiej lokalizacji 
szkoły, to obecnie jak reszta społe-
czeństwa muszę tę sytuację zaak-
ceptować. 
 
 A.G.: WaŜnym elementem pro-
mocji gminy są organizowane 
w Szydłowie imprezy, których 
liczba  jest obecnie dość wysoka. 
Czy będzie Pan dąŜył do kontynu-
owania wszystkich, czy moŜe z 
niektórych zrezygnuje lub zastąpi 
je innymi? 
 
 J.K.: Imprezy w tej chwili organizo-
wane są przez Gminne Centrum 
Kultury oraz organizacje pozarządo-

we. Gmina Szydłów rocznie wydaje 
na imprezy promocyjne 20-30 tys. 
zł. Pozostałe środki są pozyskiwane 
z zewnątrz. Sponsorzy przekazują 
rocznie przeszło 100 tys. zł. na pro-
mocję Szydłowa i regionu. UwaŜam, 
Ŝe w tej chwili jest wystarczająca 
liczba imprez, w tym kilka ma wyro-
bioną renomę na skalę wojewódz-
twa, a nawet całego kraju. 
 
 A.G.: Ubiega się Pan ponownie 
o urząd Wójta na lata 2011 – 20-
14. Zakładając, Ŝe wyborcy dadzą 
Panu po raz kolejny mandat za-
ufania, jakie widzi Pan najpilniej-
sze zadania do realizacji w naj-
bliŜszych kilku latach? 
 
 J.K.: Jeśli zostanę ponownie wy-
brany na urząd Wójta w Szydłowie, 
chciałbym w pierwszej kolejności 
zrealizować takie przedsięwzięcia 
jak: 
- Skończenie w 2011 roku pierwsze-
go etapu rewitalizacji rynku w Szy-
dłowie, 
- Kontynuowanie budowy kanalizacji 
i oczyszczalni ścieków w  Szydło-
wie, 
- Wybudowanie wodociągu w Księ-
Ŝej Niwie, Potoku Rządowym i Wy-
mysłowie, 
- Dalsza modernizacja dróg gmin-
nych oraz powiatowych, 
- Budowa w 2011 zespołu boisk 
sportowych w Korytnicy, 
- Budowa w 2011 parkingu przy Ko-
ściele w Kotuszowie, 
- Budowa placu zabaw w Brzezi-
nach, 
- Budowa boiska sportowego w 
Rudkach, 
- Oddanie do uŜytku Wiejskiego 
Domu Kultury w Grabkach DuŜych. 
Na zakończenie wywiadu chciałbym 
bardzo serdecznie podziękować za 
współpracę członkom Rady Gminy, 
sołtysom, pracownikom Urzędu 
Gminy oraz innym instytucjom, któ-
re współdziałały z nami przez ostat-
nie cztery lata. Pragnę podziękować 
równieŜ mieszkańcom za współpra-
cę i Ŝyczliwość.  
 
 A.G.: Dziękuję za rozmowę. 
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Prof. Andrzej Łojszczyk i as. Kinga Lubarska 

RENOWACJA ZABYTKÓW 

  Konserwacja XVIII-wiecznej Drogi 
KrzyŜowej. W 2010 roku konserwacji 
poddano 7 stacji, a w 2011 roku będą 
odnawiane pozostałe stacje. Całko-
wity koszt konserwacji tego zabytku 
sztuki wyniesie ok. 30 tys. złotych. 
  Jeszcze w 2010 roku zakończona 
zostanie konserwacja elewacji ze-
wnętrznej od strony południowej 
wraz z gotyckim portalem. 
W czwartym kwartale 2010 roku oraz 
w ciągu pierwszego półrocza 2011 
roku zostanie przeprowadzone malo-
wanie wnętrza świątyni, obejmują-
ce nawę, prezbiterium oraz zakrystię. 
Koszt wykonania prac przy elewacji 
kościoła wraz z malowaniem wnętrza 
wynosi 800 tys. zł z czego wkład wła-
sny stanowi 200 tys. Na pozostałą 

ŚWIĄTYNIA PIĘKNIEJE 

sumę składają się środki pozyskane 
z funduszy Unii Europejskiej. 
  W roku 2011 zostanie zakończona 
renowacja witraŜy w kościele para-
fialnym. W bieŜącym roku dokonano 
konserwacji czterech witraŜy - koszt 
konserwacji jednego wynosi średnio 
ok. 10 tys. złotych. 
  W drugim, trzecim i czwartym kwar-
tale 2011 roku zostanie przeprowa-
dzona konserwacja elewacji za-
chodniej kościoła wraz z gotyckim 
portalem. Na rok 2011 planowane 
jest równieŜ dokończenie pozostałej 
części elewacji. W 2011 roku prze-
prowadzona zostanie konserwacja 
obrazów wewnątrz kościoła. 
 

 ks. Ryszard Piwowarczyk 

  Szydłowska świątynia parafialna, która tyle wycierpiała w ciągu wie-
ków, obecnie pięknieje na naszych oczach. W 2010 r. przeprowadzono 
istotne prace konserwacyjne, które będą kontynuowane w roku przy-
szłym. 

  W bieŜącym roku, w kościółku 
pw. Wszystkich Świętych kontynu-
owane były prace renowacyjne 
przy polichromii figuralnej. 
 
  Sam kościółek i zachowane w jego 
wnętrzach pozostałości fresków, to 

FRESKI ODZYSKUJĄ BLASK  
jedne z najcenniejszych zabytków 
Szydłowa. Pochodzą z około 1370 
roku. Od kilku lat pracami renowacyj-
nymi kieruje prof. Andrzej Łojszczyk 
ze swoją asystentką Kingą Lubarską.  
Oboje są pracownikami Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, Wy-

działu Konserwacji i Restauracji Dzieł 
Sztuki (Pracownia Technik i Techno-
logii Malarstwa Ściennego). As. Kin-
ga Lubarska pisze obecnie przewód 
doktorski na temat szydłowskich fre-
sków. 
  Prace nie byłyby moŜliwe, gdyby 
gmina nie pozyskała funduszy na 
renowację polichromii. W tym roku 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego przyznało 80 tys. zł do-
tacji na prace w kościółku. Pozwoliło 
to na wykonanie prac konserwator-
skich w nawie - na części ścian pół-
nocnej i zachodniej. Na ścianie pół-
nocnej zostały uczytelnione freski, 
m.in. scena Sądu Ostatecznego. 
Część ściany zachodniej (od główne-
go wejścia) została m.in. uzupełniona 
odpowiednio przygotowaną zaprawą 
wapienno-piaskową. Konserwatorzy 
wykonali takŜe prace dokumentacyj-
ne, mające na celu odczytanie treści 
ikonograficznych. 

 
Tekst i fot. Piotr Walczak 

Prace przy elewacji południowej. 
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„(...) Z Chmielnika ruszyliśmy w kierun-
ku Staszowa. Droga zrobiła się znacznie 
cięŜsza. Przedtem maszerowaliśmy szo-
są, teraz wpadliśmy na drogę, która nie-
gdyś moŜe była szosą, ale dziś była pełną 
piaszczystych wybojów. Upał nie usta-
wał. Kolumna i wozy szły w obłokach 
kurzu, kurzu tak gęstego, Ŝe ludzie nikli 
po prostu w tych tumanach, stając się 
bardziej podobnymi do jakichś murzy-
nów. Paliło szalone pragnienie, język 
przysychał do podniebienia, a suchość 
czuło się gdzieś w okolicy Ŝołądka. Mu-
siałem coraz częściej przystawać, a przy 
przemarszu przez wsie pozwalać na dłuŜ-
sze odpoczynki dla nabrania wody. Ko-
lumna się rozciągała i pełzła w tumanach 
kurzu leniwie i ospale. Zamilkły śpiewy, 
coraz więcej chłopców siadało przy dro-
dze dla chwilowego odpoczynku. Z kaŜ-
dego batalionu kilku oficerów i lekarz 
zbierali tych biednych osłabłych chłopa-
ków, zachęcając do nabrania siły i pocie-
szając, Ŝe ot tam, za tą górką lub laskiem 
juŜ koniec marszu i odpoczynek. 
  Wyjechałem naprzód przed kolumnę. 
ZbliŜał się wieczór, odczuwałem, Ŝe nie-
podobna będzie kontynuować marszu 
dalej. Trzeba było zatrzymać się na od-
poczynek. Na pagórku stał dwór Grabie 
Wielkie wraz ze wsią tej samej nazwy. 
Zdecydowałem by dać tu ludziom dłuŜ-
szy odpoczynek. Wysłałem naprzód 
kwatermistrzów i stanąłem pod pagór-
kiem. Na który droga stroma prowadziła 
po piasku. Mój ty BoŜe! śal mi było 
patrzeć! Z przechodzącej kolumny raz w 
raz osuwał się do rowu przydroŜnego 
Ŝołnierz i padał bezsilnie na trawę. Na 
ostatni pagórek nie starczyło mu juŜ sił. 
  Pojechałem do dworu i wysłałem stam-
tąd lekarzy z wozami, aby ściągnąć osła-
błych na nocleg. Zapadał duszny, nie 
przynoszący ulgi swą ochłodą wieczór. 
W Grabiach ku wielkiemu swojemu zdu-
mieniu ujrzałem tabor pruski, idący na 
powrót w stronę Chmielnika. CięŜkie, 
przeładowane wozy zarzynały się w 
piach nieledwie po osie. (…) Nie mo-

głem zrozumieć tego powrotnego ruchu 
taborów. Wysłałem oficera sprawdzić, co 
to znaczy? Okazało się, Ŝe wozy po tej 
drodze dalej iść nie mogą, wracają na 
szosę do Chmielnika skąd pójdą szosą na 
Busko do Nowego Korczyna. GdzieŜ, 
więc ten marsz ku nieprzyjacielowi? 
Wkrótce otrzymałem wyjaśnienie. 
  Od Sosnkowskiego otrzymałem raport. 
(…) Cały oddział jutro rano ma iść na 
południe na Wisłę i pójść do Galicji. 
Marsz jutrzejszy wyznaczony jest do 
Pacanowa. 
  Byłem wściekły! Więc do Galicji! 
Gdzieś się kilku kozaków ukazało i my 
wszyscy pośpiesznie mamy zmykać od 
nich? Po co w takim razie wychodziłem 
tak pośpiesznie z Kielc? (…) Dusiła 
mnie pasja! Bo teraz co? Grabie Wielkie 
są niechybnie bardzo ładnem miejscem 

na świecie, mam dla nich duŜy szacunek, 
ale co tu właściwie robić, gdy w Kiel-
cach i okolicy kaŜda chwila była warto-
ściową. Zostawać w Grabiach, tak jak 
chciałem zrobić to w Kielcach, nie ma 
najmniejszego sensu i celu. Jestem po 
prostu zmuszony do dalszego marszu do 
Galicji (...). 
  Jednak w głębi duszy istniała taka głę-
boka niechęć do opuszczania Królestwa 
bez jasnego nacisku ze strony nieprzyja-
ciela, Ŝe i rozkazy, które w sprawie mar-
szu wydałem miały charakter ociągania 
się. Wyruszyć mieliśmy późno, jako cel 
marszu wyznaczyłem Stopnicę – ostatnie 
powiatowe miasto w Królestwie. Gdzieś 
jeszcze Ŝyła nadzieja, Ŝe moŜe (…) ła-
skawe nieba ześlą nam kozaków, abym 
mógł z Królestwa wychodzić jako wal-
czący Ŝołnierz (…). 
  (…) nieba nie były mi łaskawe: ani od 
Staszowa, ani od Kielc i Morawicy 
„czarna sotnia” nie ukazała się wcale, 
aby dać mi satysfakcję boju w Króle-
stwie, a wyznaczony czas wymarszu 
zbliŜał się. Jeszcze chwilka oczekiwania 
i opuściliśmy Grabie, maszerując ocięŜa-
łym marszem ku Wiśle. (…).” 

W związku ze zbliŜającym się Świętem Niepodległości, zamieszczamy w Kurierze 
fragmenty wspomnień Józefa Piłsudskiego. Wspomnienia te zostały przezeń spi-
sane w czasie internowania w twierdzy w Magdeburgu w latach 1917-1918. Dru-
kiem swoje wspomnienia wydał Piłsudski w roku 1925 w Warszawie w ksiąŜce 
zatytułowanej: Moje pierwsze boje. Wspomnienia spisane w twierdzy magdebur-
skiej. Opisane w cytowanym fragmencie wydarzenia miały miejsce późnym latem 
1914 roku. 

Wiktor Kamiński 

PIŁSUDSKI W GRABIACH WIELKICH 

HISTORIA 

Przed II wojną św. na oficynie pałacu w Grabkach DuŜych znajdowała się tablica 
upamiętniająca odpoczynek w 1914 r. strzelców i Komendanta Piłsudskiego. Tablica 
ta została zniszczona w 1940 r. przez Niemców. W 1998 r. wykonano nową płytę. 
Udział w jej powstaniu mieli: komendant szydłowskich strzelców Marian Lesiak, ów-
czesny wójt gminy Stefan Zieliński i właściciel pałacu Marek Sajkiewicz. Na zdjęciu 
członkowie Kapituły Marszu Kielce - Szczucin w 1998 r. na tle tablicy: mł. insp. Adam 
Kaniecki, st. insp. Marian Lesiak, mł. insp. Robert Dudek, st. chor. Tadeusz Nowicki 
i bryg. Adam Bąk. 
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Z śYCIA SP SZYDŁÓW 

  W bieŜącym roku Starachowickie 
Centrum Kultury juŜ po raz dwudzie-
sty było organizatorem Małego Ogól-
nopolskiego Konkursu Recytatorskie-
go, w którym od wielu lat biorą rów-
nieŜ udział uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Szydłowie.  
  Przygoda z konkursem rozpoczyna 
się corocznie od wyboru repertuaru 
i przygotowań do eliminacji, co jest 
działaniem trudnym, ale dającym 
wiele satysfakcji. 
  Tym razem wybór recytatorów padł 
na Julię Poniewierską i Michała 
Juszkiewicza, którzy w roku szkol-
nym 2009/2010 byli uczniami klasy 
V, ale juŜ od najmłodszych lat wyka-
zywali się duŜą kulturą słowa, cieka-
wą barwą głosu, swobodą sceniczną 

oraz umiejętnością przekazywania 
emocji. 
  Michał Juszkiewicz recytował dwa 
wiersze Włodzimierza Gajdy -  „Dwa 
kabele” i „Auto taty”, natomiast Julia 
Poniewierska utwór Doroty Gelner 
„W ogródku” i  Jana Brzechwy -               
„Krasnoludki”.  
  Interpretacja utworów poetyckich 
zaprezentowana przez Julię i Michała 

przypadła równieŜ do gustu jury eli-
minacji powiatowych w Staszowie i to 
właśnie oni reprezentowali nie tylko 
naszą szkołę i gminę, ale równieŜ 
powiat w etapie wojewódzkim. Miał 
on miejsce 5 maja w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim. 
  Do finału ogólnopolskiego udało się 
dostać Michałowi, który rywalizował 
z około 40 uczestnikami ze swojej 
grupy wiekowej. Komisja wojewódz-
ka doceniła w nim naturalność oraz 
umiejętność władania słowem i do-
skonałą dykcję. 
  Gratulujemy Uczniom i ich Rodzi-
com dotychczasowych sukcesów 
i czekamy na kolejne! 
 

 Dorota Banaś 

  Szkoła Podstawowa w Szydłowie realizuje projekty w ramach Pro-
gramu Integracji Społecznej będącego częścią Poakcesyjnego Pro-
gramu Wspierania Obszarów Wiejskich, które skierowane są do 
uczniów naszej szkoły oraz ich rodzin i społeczności lokalnej. 
 
  Poszczególne działania podzielone są na bloki tematyczne, uwzględ-
niają zainteresowania i moŜliwości dzieci. 
  W ramach kółka historycznego zachęcamy młode pokolenie do pozna-
wania wartości Gminy Szydłów z uwzględnieniem jej historii, architektu-
ry. Organizujemy spotkania z seniorami, które zacieśniają więzi między-
pokoleniowe i bywają „Ŝywymi” lekcjami patriotyzmu. 
  Kolejny krąg zainteresowań skupia uczniów na kółku etnograficznym. 
Spotkania te dają moŜliwość zetknięcia się z ciekawymi zawodami 
i działaniami, które powoli odchodzą w zapomnienie (bibułkarstwo, haf-
ciarstwo, szydełkowanie), a jednocześnie rozbudzają zainteresowanie 
rękodzielnictwem, rozwijają poczucie estetyki, kształtują takie cechy jak 
dokładność, cierpliwość, wraŜliwość na piękno. 
  Liczne grono zwolenników mają zajęcia tańca towarzyskiego. Są one 
doskonała okazją do zbudowania więzi emocjonalnych między rówieśni-
kami, dają moŜliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu, przy jedno-
czesnej dbałości o własne zdrowie i sylwetkę. 
  Ponadto, realizując hasło „Czym skorupka za młodu nasiąknie..”, za-
chęcamy do zainteresowania się kulinariami z naszego regionu. Kształ-
tujemy wzorce zachowań w czasie przyjmowania gości, przy stole, 
w trakcie spotkań z rówieśnikami, ale takŜe osobami starszymi.  
  Natomiast odwołując się do powiedzenia „Uczymy się przez całe Ŝycie” 
– organizujemy wycieczki, w czasie których dzieci mają moŜliwość pro-
wadzenia obserwacji, utrwalania właściwego nawyku właściwego  za-
chowania się w miejscach publicznych oraz świadomego odbioru oferty 
kulturalnej. 
 

Dorota Banaś 

RECYTATORSKIE SUKCESY 

SP REALIZUJE PROJEKTY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
 
  14 października br. w budynku sy-
nagogi odbyły się gminne obchody 
Dnia Edukacji Narodowej.  
 
  Podczas uroczystości wysłuchano 
wystąpienia wójta Jana Klamczyńskie-
go, który następnie wręczył nagrody dla 
dyrektorów placówek oświatowych 
z naszej gminy. Z kolei dyrektorzy szkół 
przyznali nagrody dla swoich nauczy-
cieli bądź pracowników obsługi, którzy 
w sposób szczególny wyróŜnili się pra-
cą wniesioną na rzecz krzewienia 
oświaty.  
  Po części oficjalnej z przyjemnością 
wysłuchaliśmy koncertu muzycznego 
uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej 
imienia St. Moniuszki w Staszowie. Wy-
chowankowie dyrektora Antoniego 
Drozda zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami za przepiękny popis.  
  śyczenia dla nauczycieli pracujących, 
emerytowanych oraz wszystkich pra-
cowników obsługi szkół złoŜył takŜe 
radny powiatu staszowskiego Michał 
Skotnicki.  
  Na zakończenie wszyscy goście w 
miłej atmosferze wspominali czasy 
sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy praco-
wali jaszcze obecni na uroczystości 
emeryci.  
 

Maria Stachuczy 



  wiosna - lato - jesień 2010 
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O 
bchody byłyby z pewnością bar-
dziej okazałe gdyby nie zawio-

dła pogoda. Deszczowa aura mocno 
pokrzyŜowała szyki szczególnie 
w sobotę. Plac zamkowy, po niedaw-
no zakończonych robotach renowa-
cyjnych muru obronnego i opadach 
deszczu był pełen błota. Organizato-
rzy robili, co mogli, by choć trochę 
poprawić nawierzchnię dziedzińca. 
Po godzinie 12-ej przyjechał cięŜki 
sprzęt z kamieniem drogowym i rów-
niarka. Impreza rozpoczęła się gdy 
jeszcze pracowały maszyny... 

 Turniej zainaugurowany został prze-
marszem rycerstwa z placu zamko-
wego do kościółka Wszystkich Świę-
tych. Impreza luźno nawiązywała do 
realiów historycznych z 1355 roku. 
Orszak poprowadził Wójt Szydłowa 
(w tej roli Jan Klamczyński) i Kaszte-
lan Sandomierski (Karol Bury z San-
domierza). Za nimi podąŜali konni 
z Sandomierskiego Ośrodka Kawale-
ryjskiego, Bractwo Rycerskie Ziemi 
Sandomierskiej, Bractwo Świętego 
Jerzego z Wyszehradu na Węgrzech 
(Szent György Lovagrend), Zespół 
Szermierki Historycznej Cohors 
z Preszowa na Słowacji (Skupina 
Historického Šermu Cohors Prešov), 

Zespół Tańca Egzotycznego Ardens 
z Preszowa, Bractwo Rycerskie Zie-
mi Chęcińskiej, Bractwo Rycerskie 
Miasta Nowa Dęba, Zespół Tańca 
Dawnego Belriguardo z Lublina, Gru-
pa Rycerska Miasta śarki, Liga Baro-
nów, Bractwo Rycerskie i Zespół 
Tańca Dawnego Zamku Szydłów, 
Sokolnicy z Wyborowej Chorągwi 
Pancernej Falco, Najemna Rota 
Muszkieterska z Kielc i Skorpiony 
z Teatru Ognia i Szermierki Histo-
rycznej z Sandomierza. 
 Gdy rycerstwo dotarło do kościółka, 
przywitał je na placu ks. Ryszard Pi-
wowarczyk i oznajmił, iŜ obecnie w 
kościele tym malowane są przez ar-
tystów freski. Po czym odmówił po 
łacinie modlitwę Pater noster i zapro-
sił rycerstwo do zbudowanego wła-
śnie kościoła pod wezwaniem św. 
Władysława. Kościół ten ufundował 
król Kazimierz III Wielki jako pokutę 
za spowodowanie śmierci księdza 
Baryczki z Krakowa. Orszak wyruszył 

w stronę fary. Tutaj, część rycerstwa 
weszła do świątyni, aby się pomodlić. 
Po modlitwie przemaszerowano na 
parking przykościelny pod drewniane 
figury pięciu polskich królów, które 
powstały podczas tegorocznego ple-
neru rzeźbiarskiego. Następnie barw-
ny korowód udał się na plac zamko-
wy, gdzie nastąpiła prezentacja po-
szczególnych grup rycerskich. Ofi-
cjalnego otwarcia dokonał wójt Jan 
Klamczyński, imprezę prowadzili Pa-
weł Krakowiak i Justyna Kowalczyk 
z Bractwa Rycerskiego i Zespołu 
Tańca Dawnego Zamku Szydłów. 

 
 Prezentacje grup rycerskich przepla-
tane były barwnymi opowieściami 
narratora o wydarzeniach z Ŝycia 
króla Kazimierza Wielkiego. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć silne 
związki króla z Szydłowem. Nie bez 
powodu turniej rycerski w tym miej-
scu nawiązuje do czasów kazimie-
rzowskich. Ostatni z Piastów był bu-
downiczym potęgi Królestwa Polskie-
go, w tym takŜe królewskiego miasta 

Szydłowa. To on opasał miasto mu-
rami obronnymi wraz z trzema bra-
mami, wybudował zamek i ufundował 
piękną farę pod wezwaniem św. Wła-
dysława. Kronikarze odnotowali sie-
dem pobytów króla w szydłowskim 
grodzie: w latach 1341, 1347, 1351, 
1357, 1364, 1366 i 1369. W 1366 r. 
król wystawił tutaj przywilej uwalnia-
jący kmieci we wsiach klasztoru 
świętokrzyskiego od powinności 
i cięŜarów publicznych oraz jurysdyk-
cji królewskich sądów. 
 Przez całe popołudnie, do samego 
wieczora publiczność mogła podzi-
wiać pokazy fechtunku, musztry, po-
kazy tańca dawnego, pokazy cięŜko-
zbrojnych rycerzy na koniach i efek-
towne pojedynki. Nie zabrakło kon-
kursów dla publiczności – jedną 
z konkurencji było trzymanie przed 
sobą kolczugi na wyprostowanych 
rękach. DuŜe zainteresowanie wzbu-
dzały pokazy kowalstwa artystyczne-
go na czterech stanowiskach a takŜe 

XII TURNIEJ RYCERSKI 
Niemal dwustu rycerzy zmierzyło się w boju na placu zamkowym w Szy-
dłowie. Była wielka uczta, wspaniałe pokazy kaskaderskie i sokolnicze. 
A na koniec spektakularna bitwa o zamek. Tak Szydłów uczcił 700-lecie 
urodzin Kazimierza Wielkiego. 

Przemarsz rycerstwa ulicami Szydłowa. 

„Belriguardo” z Lublina. 

Modlitwa w kościele św. Władysława. 

Rycerstwo pod murem obronnym. 

Pokaz tańca egzotycznego. 
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obozowisko sokolnicze, gdzie moŜna 
się było dowiedzieć ciekawostek 
o historii sokolnictwa a takŜe zrobić 
sobie zdjęcie z wybranym ptakiem. 
Na stoiskach handlowych dzieci chęt-
nie zaopatrywały się w akcesoria ry-
cerskie. 
 Wieczorem na plac zamkowy przy-
był posłaniec z wieścią, Ŝe do Szy-
dłowa przybyli trzej królowie: polski 
Kazimierz III Wielki, czeski Karol IV 
i Ludwik Węgierski. Wójt Szydłowa 
w pośpiechu nakazał przygotować na 
cześć dostojnych gości wielką ucztę. 
Najpierw jednak, władcy cieszyli swe 
oczy egzotycznymi tańcami tancerek 
ze Wschodu a takŜe efektownymi 
pokazami walk w wykonaniu Cohor-
sów ze Słowacji. 
 Kiedy uczta została juŜ przygotowa-
na, wójt poprosił władców do szy-
dłowskiego zamku. Tu, na bogato 
zastawionych stołach spoŜywać po-
częli wraz z rycerstwem i gośćmi pie-
czone prosięta i kurczaki, gulasz sa-
raceński z wołowiny z kaszą grycza-
ną, Ŝurek staropolski z jajkiem i białą 
kiełbasą, szynki dworskie pieczone 
w miodzie, golonki duszone w piwie... 
Na stołach stanęły półmiski ze smal-
cem i skwarkami, ogórkami kwaszo-
nymi, sałatkami grodzkimi z rzepy, 
sery wszelakie, chleby wiejskie, pęta 
wiejskiej wędzonej kiełbasy i pieczo-
nej kaszanki. Jedzenie to królowie 
wraz z rycerstwem popijali piwem, 

winem, miodem i tutejszą śliwowicą... 
 Późnym wieczorem na placu zamko-
wym wystąpił Teatr Ognia i Szermier-
ki Historycznej „Skorpion” prezentu-
jąc ogniste zabawy z ogniem. Po 
„Skorpionach” rycerstwo i publicz-
ność bawiła się do północy z zespo-
łem country „Andrzej i Przyjaciele”. 
 
 Niedzielna część imprezy rozpoczę-
ła się od mszy św. na placu zamko-
wym, którą koncelebrowali ks. kan. 
prof. Roman Bogusław Sieroń i ks. 
Ryszard Piwowarczyk. Wcześniej 
odbył się przemarsz rycerstwa tą sa-
mą trasą, co w sobotę. We mszy św. 
udział wzięli trzej królowie, których 
wójt Jan Klamczyński, podczas ofi-
cjalnego wystąpienia poprosił o uro-
czyste otwarcie odrestaurowanego 
chodnika na murach obronnych. 
 Królowie w asyście rycerstwa i ofi-
cjeli udali się do nowo wybudowa-

nych schodów na mur obronny 
w pobliŜu Skarbczyka. Tutaj głos za-
brał Kazimierz III Wielki (w tej roli 
Tomasz Szajewski z Grupy Rycer-
skiej Miasta śarki), który dokonał 
otwarcia chodnika. Następnie na 
chodnik weszło rycerstwo i ustawiło 
się na całej długości muru obronne-
go. Później to samo uczynili zapro-
szeni goście, radni gminy i turyści. 
Chodnik o długości około 90 metrów 
będzie od tej pory stanowił dodatko-
wą atrakcję dla turystów odwiedzają-
cych Szydłów, będzie teŜ znakomi-
tym miejscem dla części widowni, 
podczas odbywających się na placu 
zamkowym imprez plenerowych. Tak 
zresztą stało się juŜ podczas samego 
turnieju rycerskiego – w trakcie poka-
zów kaskaderów konnych i sokolni-
czych mur był całkiem zapełniony 
widownią – w sumie mieści się tam 
około 250 widzów. 
 Podobnie jak w sobotę, tak i w nie-
dzielę, na placu zamkowym prezen-
towały się poszczególne grupy rycer-

skie. Niedziela była jednak wzboga-
cona o dodatkowe atrakcje. Bez wąt-
pienia warto było obejrzeć porywają-
ce przedstawienie kaskaderów kon-
nych w wykonaniu grupy Kołakowski 
Horse Centre. Kaskaderzy przedsta-

wili w Szydłowie imponujący pokaz – 
mieszaninę teatru, wspaniałej współ-
pracy ludzi i koni, olbrzymią dawkę 
zręczności i odwagi okraszonej 
wszechobecnym ogniem, który był 
przewodnim motywem przedstawie-
nia. Dziewięcioosobowy zespół wraz 
z czterema końmi otrzymał wielkie 
brawa na zakończenie pokazu. 
 Po raz pierwszy w Szydłowie odbył 
się turniej miecza bojowego z praw-
dziwego zdarzenia. W szranki stanę-
ło kilkunastu zakutych w zbroje ryce-
rzy. Walczono do pięciu trafień. Zwy-
cięzca przechodził dalej – i tak, aŜ do 
finału, który wygrał Janusz Nowak 
z Bractwa Rycerskiego Miasta śarki. 

 Emocjonujący był takŜe turniej łucz-
niczy rozgrywany u podnóŜa zamku. 
Najcelniejszym okiem wykazał się 
Bartłomiej Szeląg z Chorągwi Rycer-
stwa Ziemi Sandomierskiej. 
 Niezapomnianych emocji dostarczył 
pokaz Węgrów z Bractwa Świętego 
Jerzego (Szent György Lovagrend). 

Królewska uczta na zamku. Koszty zwią-
zane z jej przygotowaniem zostały w ca-
łości pokryte z środków pochodzących od 
sponsorów. 

Otwarcie chodnika na murach obronnych. 

Pokaz kaskaderów konnych. 

Efektowne pokazy Węgrów. 

Pokazy sokolnicze. 
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XII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ RYCERSKI O MIECZ KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 

Pokazali oni efektowne pojedynki na 
miecze i buzdygany, strzelali z łuków 

i kusz, rzucali oszczepami i szurike-
nami, zarówno z miejsca jak i w peł-
nym biegu. Z kolei Węgierki zapre-
zentowały się od strony tanecznej. 
 Bardzo duŜym zainteresowaniem 
cieszyły się pokazy w wykonaniu So-
kolników z Wyborowej Chorągwi 
Pancernej Falco. DrapieŜne ptaki 
polowały m.in. na królika oraz atako-
wały przynętę umieszczoną na lataw-
cu. Cały pokaz okraszony był wcią-
gającą i dowcipną narracją. 
 Przed godziną 19-tą dokonano ofi-
cjalnego zamknięcia turnieju. KaŜda 
grupa rycerska otrzymała okoliczno-
ściowy, szklany puchar. Królowie 
otrzymali szczególnie okazałe pucha-
ry, które ufundowała Huta Szkła Go-
spodarczego Tadeusza Wrześniaka. 
Król Kazimierz Wielki wręczył nagro-
dy dla zwycięzców turnieju łucznicze-

go i turnieju miecza bojowego. Ten 
pierwszy otrzymał okazały sztylet, 
zaś drugi – pierwszorzędnej jakości, 
jednoręczny miecz do walki. 
 Wraz z ostatnimi promieniami za-
chodzącego słońca rozpoczęła się 
największa w dotychczasowych dzie-
jach szydłowskiego turnieju bitwa 
o zamek. Po raz pierwszy odbyła się 
ona u podnóŜa zamku, a nie jak do-
tychczas – na placu zamkowym. 
Trzeba przyznać, Ŝe inscenizacja 
wypadła niezwykle okazale. Znako-
mita sceneria, ponad setka rycerzy 
i wielki poŜar podgrodzia, zrobiły du-
Ŝe wraŜenie na publiczności. Po raz 
pierwszy bitwa odbyła się z udziałem 
rycerzy konnych (kaskaderów 

z KHC). Ludzie obserwowali bitwę ze 
wszystkich moŜliwych stron – z mu-
rów zamkowych, ze skarpy, od strony 
ulicy Kieleckiej i z kirkutu. Sam sce-
nariusz bitwy nawiązywał do okresu 
wojen o Ruś Halicką w XIV wieku. 
 Po bitwie odbył się koncert szczeciń-
skiej grupy ABBA Show wykonującej 
znane przeboje szwedzkiej grupy, 
zaś bezpośrednio po koncercie moŜ-
na było obejrzeć kolejny raz Teatr 
Ognia i Szermierki Historycznej 
„Skorpion”. Ostatnim akordem impre-
zy była dyskoteka pod gwiazdami. 
 
 Niemal całe przedsięwzięcie (za wy-
jątkiem uczty i innych wydatków nie-
kwalifikowanych) było współfinanso-

wane z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2007 – 2013 
w ramach projektu realizowanego 
przez Gminę Szydłów pod nazwą 
„Szydłów – polskie Carcassonne – 
kampania promocyjna”. Przy organi-
zacji turnieju pomagało Gminne Cen-
trum Kultury w Szydłowie, Towarzy-
stwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej 
oraz Stowarzyszenie Miast Króla Ka-
zimierza Wielkiego. W zabezpiecza-
niu imprezy pomagały jednostki OSP 
z terenu gminy. Szczególne podzię-
kowania naleŜą się kilkudziesięciu 
sponsorom, którzy finansowo wsparli 
organizację przedsięwzięcia. 
 Patronat honorowy nad imprezą ob-
jął Marszałek Województwa Święto-
krzyskiego Adam Jarubas i Wojewo-
da Świętokrzyski BoŜentyna Pałka-
Koruba. Rangę imprezy dostrzegły 
najwyŜsze czynniki rządowe. List do 
uczestników imprezy wystosowała 
Kancelaria Prezydenta RP i Kancela-
ria Prezesa Rady Ministrów. 
 Podczas imprezy nagrywano mate-
riał filmowy – przez ekipę z Warsza-
wy oraz dla TVP Polonia. Wójt Jan 
Klamczyński przyszłoroczny turniej 
zapowiada na wrzesień. Trzynasta 
edycja imprezy ma się zbiec w czasie 
z otwarciem zrewitalizowanego Ryn-
ku w Szydłowie. 
 

Tekst i zdjęcia: 
Piotr Walczak 

XII Międzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego zorganizowany został w ramach projektu  
"Szydłów - polskie Carcassonne - kampania promocyjna" realizowanego przez Gminę Szydłów i współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu  
Osi 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu"  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013".  

Wręczenie królewskiego miecza. 

ABBA Show ze Szczecina. 

Bitwa o zamek. 

Pokazy kowalstwa artystycznego. 
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XIII ŚWIĘTO ŚLIWKI 

 Komitet organizacyjny, jak co roku, 
stanął na wysokości zadania i przy-
gotował program i atrakcje z których 
skorzystały tysiące osób. Zarówno 
rynek, na którym ustawił się czeski 
lunapark i stoiska handlowe, oraz 
plac zamkowy, gdzie odbywał się 
program artystyczny zapełnione były 
w godzinach popołudniowych mo-
rzem głów.  
 Sobotni program był bardziej skiero-
wany do młodszej części publiczno-
ści, choć nie zabrakło takŜe elemen-
tów biesiadnych. Jego kulminacją był 
występ zespołu BOYS, podczas któ-
rego bawiło się kilka tysięcy młodych 

ludzi. Chłopcy na zakończenie kon-
certu otrzymali od organizatorów 
prezent w postaci szydłowskiej śliwo-
wicy. Po koncercie młodzieŜ bawiła 
się do późnych godzin nocnych na 
zabawie tanecznej pod gwiazdami. 
 Niedziela zaczęła się od uroczystej 
mszy świętej koncelebrowanej przez 
ks. Ryszarda Piwowarczyka – pro-
boszcza parafii Szydłów i ks. dr hab. 
Stanisława Dyka – profesora KUL, 
redaktora naczelnego „Przeglądu 
Homiletycznego”. Po mszy nastąpiło 
oficjalne otwarcie imprezy z udzia-
łem BoŜentyny Pałki-Koruby – Woje-
wody Świętokrzyskiego i Sławomira 
Neugebauera reprezentującego Mar-
szałka Województwa Świętokrzy-
skiego – Adama Jarubasa. Rolę go-
spodarzy pełnili: Jan Klamczyński – 

Wójt Gminy Szydłów i Jarosław Za-
part – Przewodniczący Komitetu Or-
ganizacyjnego. Podczas otwarcia, 
starostowie śliwkowych doŜynek: 
Agnieszka Woda i Wojciech Pytow-

ski przekazali wójtowi kosz pełen 
dorodnych owoców z szydłowskich 
sadów.  
 Po oficjalnym otwarciu wystąpiła 
Orkiestra Dęta KiZChS Siarkopol w 
Grzybowie pod dyrekcją Stanisława 
Brzezińskiego wraz z solistką Magdą 
Zarębą. Następnie zaprezentował 
się Zespół Śpiewaczy „Kasztalon” z 
Korytnicy pod kierownictwem Adama 

Kluszczyńskiego. W nastrój Dzikiego 
Zachodu wprowadził publikę zespół 
country „Konwój”. Niezwykle energe-
tyczny koncert dała grupa „Babylon”, 
która rozruszała publiczność na pla-
cu zamkowym. 
 W przerwach między występami 
artystycznymi na scenie pojawiali się 
kolejni zaproszeni goście: m.in. po-
słowie na Sejm RP: Andrzej Pałys 
i Krzysztof Lipiec a takŜe Romuald 
Garczewski – Starosta Staszowski. 
 Na placu zamkowym główną rolę 
odgrywała oczywiście śliwka pod 
kaŜdą postacią. W centralnym miej-
scu sadownicy wystawili kilkanaście 
odmian tych owoców. Uwagę przy-
ciągała beczułka ze śliwką przetwo-
rzoną na produkt lokalny... Obok su-
szyła się śliwka na „laskach” pod 
bacznym okiem Stanisława Józefow-

XIII ŚWIĘTO ŚLIWKI 
W dniach 21 – 22 sierpnia 2010 r. odbyło się XIII Święto Śliwki w Szydło-
wie. Choć trzynaste to z całą pewnością moŜna stwierdzić, Ŝe pechowe 
nie było. Dopisała pogoda i publiczność. 

Starostowie XIII Święta Śliwki Agnieszka 
Woda i Wojciech Pytowski wręczyli wój-
towi Janowi Klamczyńskiemu kosz owo-
ców. Z prawej Jarosław Zapart - prze-
wodniczący komitetu organizacyjnego. 

Podczas imprezy sadownicy zebrali  
1620,20 zł dla powodzian. 

Od lewej: Wojciech Pytowski, Agnieszka 
Woda, Anna Pabian, Jan Klamczyński, 
Jarosław Zapart, wojewoda BoŜentyna 
Pałka-Koruba, Sławomir Neugebauer, 
Roman Baron, Alicja Kłonicka. 

Na stoisku Spółdzielni Producentów Owoców „DOBRYSAD” moŜna było spróbować 
trzynastu potraw ze śliwką! 
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XIII ŚWIĘTO ŚLIWKI 

skiego i jego młodego pomocnika 
Marcina Karbownika. Śliwką moŜna 
było się częstować, śliwkę moŜna 
było zakupić, moŜna było takŜe 
skosztować przepysznych potraw 
w których królowała śliwka. Gospo-
dynie ze Spółdzielni Producentów 
Owoców „DOBRYSAD” przygotowały 
kilkanaście takich znanych i mniej 
znanych smakołyków. Była więc ka-
sza ze śliwkami, pierogi ze śliwkami, 
roladki ze śliwką, szaszłyki z kurcza-
kiem i śliwką, wszelkiego rodzaju 
ciasta ze śliwkami, knedle ze śliwka-
mi, pstrąg ze śliwką, boczek nadzie-
wany śliwką, koreczki ze śliwką, 
schab ze śliwką, kompot ze śliwek – 
zarówno suszonych jak i surowych, 
rogaliki ze śliwką, powidła ze śliwek 
i... śliwowica. Trzynaście potraw ze 
śliwek – jak na trzynaste święto przy-
stało... 
 Uczestnicy imprezy mogli zakoszto-
wać tych smakołyków a w zamian 
wrzucali datki na szczytny cel – po-
moc tegorocznym powodzianom 
z powiatu staszowskiego. Potrawy 
cieszyły się duŜym powodzeniem, 
a i chęć pomocy była duŜa, bowiem 
organizatorzy  zebrali  w  sumie  
1 620,20 zł.  
 Na placu zamkowym moŜna się było 
zapoznać z róŜnorodną ofertą spon-
sorów Święta Śliwki – m.in. ciągni-
ków rolniczych, samochodów, ma-
szyn i urządzeń sadowniczych.  
 W trakcie imprezy odbyło się kilka 
konkursów. Był więc konkurs rysun-

kowy dla dzieci, którego tematyką 
była praca w sadzie. W konkursie 
tym nagrodzono Sylwię Bednarską, 
Natalię Grochowską, Weronikę Skot-
nicką, Dominikę Bolek, Zuzię Ziół-
kowską i pięcioletnią RóŜę. 
 Po raz drugi w 13-letniej historii im-
prezy odbył się konkurs na najcięŜ-
szą śliwkę. Tym razem w kategorii 
odmian Empress, Lepotica, Brzo-
skwinia i Mirabelka. NajcięŜszą śliw-
kę odmiany Empress przyniosła Ka-
rolina Kozera – 108 gram, drugie 
miejsce zajął Marcin Kozera ze swo-
ją śliwką waŜącą 106 gram. W kate-
gorii Lepotica zwycięŜył Dariusz 
Kluszczyński za owoc waŜący 99 g, 
zaś prawdziwe giganty wśród brzo-
skwiń dostarczyli Szymon Zarzycki 
(470 gram) i Bartosz Mazur (435 
gram). Szymon Zarzycki dostarczył 

teŜ największą Mirabelkę – waŜyła 
ona 6,95 grama. Drugie i trzecie 
miejsce w tej kategorii zajęli odpo-
wiednio Bartosz Kuchta (6,80 g) 
i Karolina Kozera (5,00 gram). Na-
grody w tym konkursie – w postaci 
nawozów, ufundował główny spon-
sor imprezy – firma EKOPLON S.A. 
z Grabek DuŜych. 
 Po rozstrzygnięciach konkursowych 
przyszła pora na porcję dobrej roz-
rywki w wykonaniu Kabaretu Afera 
z Poznania. Trzej panowie: Przemy-
sław Mazurek, Rafał Piechora i Sła-
womir Stawny wprowadzili publicz-
ność na placu zamkowym w wyśmie-
nity nastrój przed występem gwiazdy 
imprezy – legendarnej grupy Skaldo-
wie. Koncert Skaldów przyciągnął do 
Szydłowa tłum ludzi. Publiczność 
z pewnością nie Ŝałowała przybycia 
na plac zamkowy, bowiem mogła „na 

Ŝywo” usłyszeć takie przeboje jak 
„Wszystko mi mówi, Ŝe mnie ktoś 
pokochał” czy „Prześliczna wiolon-
czelistka”. Była teŜ specjalna dedy-
kacja od zespołu dla sadowników – 
utwór z 1968 roku – „Sady w obło-
kach”. Po występie grupy publicz-
ność głośno domagała się bisów. 
Zespół nie dał się długo prosić, tym 
bardziej, Ŝe na zachętę otrzymał 
specjalny prezent od organizatorów. 
 TuŜ po koncercie Skaldów niebo 
nad szydłowskim zamkiem rozświe-
tliły wybuchające fajerwerki, które 
zasponsorowało Centrum Ogrodni-
czo-Budowlane Stefan Godziszewski 
z Szydłowa. Zabawa w Szydłowie 
trwała dalej – w czeskim lunaparku, 
który dostarczał duŜo mocnych wra-
Ŝeń i na placu zamkowym gdzie ba-
wiono się na dyskotece. 
 Patronat honorowy nad imprezą ob-
jął Marek Sawicki – Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, BoŜentyna Pałka-
Koruba – Wojewoda Świętokrzyski 
i Adam Jarubas – Marszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. Zarówno 
marszałek jak i wojewoda udzielili teŜ 
wsparcia finansowego na organizację 
imprezy. Spośród instytucji samorzą-
dowych wsparcia finansowego udzie-
lił Urząd Gminy w Szydłowie i Staro-
stwo Powiatowe w Staszowie. 

Stanisław Józefowski ze swoim pomocni-
kiem Marcinem Karbownikiem suszą 
śliwki „na laskach”. 

Występ zespołu BABYLON. 

Kabaret „Afera” z Poznania. 

Kazimierz Zarzycki i Michał Skotnicki 
wręczają nagrody Karolinie Kozera 
w konkursie na najcięŜszą śliwkę. Karoli-
na przyniosła Empressa waŜącego 106 
gram. Nagrody w śliwkowym konkursie 
ufundowała firma EKOPLON S.A.  

Nie zabrakło podniebnej zabawy na Ka-
mikaze w czeskim lunaparku. 
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  Segregowanie papieru, plastiku, 
szkła, czy metalu to coraz bardzie 
popularne zachowanie i jest ono 
przejawem naszej postawy ekolo-
gicznej.  
  Z drugiej strony, istnieją przedmioty, 
których uŜywamy na co dzień, które 
moŜemy kupować w dowolnym cza-
sie i w dowolnej ilości, ale kiedy 
chcemy się ich pozbyć, obowiązują 
nas konkretne przepisy prawne. 

 
Co to za przedmioty? 
 
Do śmieci traktowanych w szczegól-
ny sposób naleŜy zuŜyty lub nie-
sprawny sprzęt RTV i AGD (tzw. 
elektrośmieci) a więc komputery, te-
lewizory, pralki, lodówki, wiertarki, 
miksery itp. dodatkowo sprzęty dzia-

łające na baterie (np. zabawki elek-
troniczne) oraz same baterie i aku-
mulatory. Drugi rodzaj, znacznie 
większego gabarytu, to samochody. 
Raczej nie przychodzi nam do głowy, 
aby porzucać stary samochód w do-
wolnym miejscu, ale często taki 
„gruchot” miesiącami czy latami stoi 
pod blokiem czy domem. 
Choć „Ustawa o zuŜytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym” oraz 
„Ustawa o recyklingu pojazdów wy-
cofanych z eksploatacji” weszły w 
Ŝycie juŜ w 2005 r. to świadomość na 
temat zasad pozbywania się takich 
sprzętów jest wciąŜ niska. 
– Sporo osób zdaje sobie sprawę, Ŝe 
nie powinno się wyrzucać starych 
sprzętów na śmietnik, ale nie wiedzą, 
co dokładnie powinni z nimi zrobić i 
gdzie oddać – mówi Marta Szczeciń-
ska z firmy MB Recycling zajmującej 
się utylizacją odpadów – Z kolei jeśli 
chodzi o samochody, szczególnie te 
niesprawne, dobrze jest wiedzieć, Ŝe 
większość firm zajmujących się legal-
nym demontaŜem pojazdów, bezpłat-
nie przyjedzie po odbiór takiego auta 
– dodaje Marta Szczecińska. 
 
Dlaczego nie ma dowolności w 
zakresie pozbywania się sprzętu 
elektrycznego i samochodów?  

Ustawodawca przewidział ich szcze-
gólne traktowanie z uwagi na zawar-
tość szkodliwych substancji – takich 
jak rtęć, brom, kadm, freon, azbest, 
ołów, chrom – które stanowią zagro-
Ŝenie dla zdrowia i Ŝycia ludzi. Aby 
uniknąć przedostania się tych sub-
stancji do gleby i wody, zarówno 
sprzęt RTV i AGD, jak i samochody 
powinny być przekazane do firm zaj-
mujących się legalnym demontaŜem 
i utylizacją. 
 
Gdzie moŜna się zgłosić? 
 
  Jeśli chodzi o elektrośmieci to gmi-
ny mają obowiązek selektywnego 
zbierania takich odpadów i odbywa 
się to w róŜnych formach np. za po-
mocą mobilnych zbiórek - polegają-
cych na odbieraniu sprzętu bezpo-
średnio od mieszkańców gminy; w 
niektórych miejscowościach prowa-
dzone są stałe punkty zbiórki, gdzie 
moŜna oddać sprzęt. 
  Kwestia samochodów wygląda ina-
czej. Jeśli chcemy wyrejestrować 
stare lub skorodowane auto, moŜna 
je oddać do demontaŜu i uzyskać 
stosowne zaświadczenie, z którym 
trzeba się zgłosić do wydziału komu-
nikacji. Takie zaświadczenia wydają 
legalne stacje demontaŜu pojazdów. 
 
Więcej informacji: 
Infolinia: 606 100 100 
www.utylizacja.org 

CZYJE SĄ TE ŚMIECI? 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

KaŜdy człowiek ma wokół siebie mnóstwo przedmiotów, kupuje nowe i 
wyrzuca stare. W końcu naleŜą do niego i moŜe z nimi robić co tylko ze-
chce. Czy tak jest naprawdę? Czy ze swoją własnością zawsze moŜemy 
dowolnie postępować? 

Artykuł sponsorowany 

 Imprezę zorganizował komitet organi-
zacyjny złoŜony z przedstawicieli 
Urzędu Gminy w Szydłowie, Spółdziel-
ni Producentów Owoców DOBRYSAD, 
Stowarzyszenia Producentów Owo-
ców w Szydłowie i Kółka Rolniczego 
w Szydłowie.  
 Specjalne podziękowania naleŜą się 
kilkudziesięciu firmom i instytucjom, 
bez których zorganizowanie tak wiel-
kiego przedsięwzięcia nie byłoby moŜ-
liwe.  
 

Tekst i zdjęcia:  
Piotr Walczak 

Koncert grupy „Skaldowie”. 
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SZYDŁÓW NAGRODZIŁ PRZYJACIÓŁ
  W ostatnią niedzielę maja 2010 r. w Szydłowie, miała 
miejsce uroczystość wręczenia Nagród Gminy Szydłów. 
Po raz trzeci w historii doceniono osoby wspierające 
gminę Szydłów swoim zaangażowaniem, pracą i pasją 
na rzecz lokalnej społeczności.
  
  Tytuły "Przyjaciel Szydłowa" i "Pasjonat Małej Ojczyzny" 
przyznawane są od 2008 roku. "Przyjacielem..." może 
zostać osoba, która promuje gminę Szydłów w mediach, 
organizuje lub sponsoruje na trenie gminy imprezy, 
wydarzenia kulturalne i sportowe, wspiera rozwój gminy 
Szydłów poprzez aktywność w instytucjach publicznych. 
"Pasjonat..." to tytuł, który może otrzymać osoba 
zamieszkująca na terenie gminy Szydłów albo związana      
z gminą i wyróżniająca się pozytywnie sposobem życia, 
aktywnością w pracy społecznej na rzecz środowiska            
i mieszkańców gminy.
  W tym roku do tytułu "Przyjaciel Szydłowa" nominowane 
zostały cztery osoby: Wiesława Maj - właścicielka "Gospody 
Rycerskiej" w Szydłowie, ks. Ryszard Piwowarczyk - 
proboszcz parafii św. Władysława w Szydłowie, Marek 
Sajkiewicz - przedsiębiorca, właściciel pałacyku w Grabkach 
Dużych i Stefan Sajkiewicz - prezes EKOPLON S.A.            
w Grabkach Dużych.
  Do tytułu "Pasjonat Małej Ojczyzny" nominowane zostały 
trzy osoby: Stanisław Molisak - prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gackach, ks. kan. Jerzy Sobczyk - proboszcz 
parafii św. Jakuba Starszego Apostoła w Kotuszowie             
i Krystyna Żmuda - dyrektor Szkoły Podstawowej                 
w Szydłowie.
  Tegoroczne nominacje zaproponował Wójt Gminy Szydłów, 
Gminne Centrum Kultury w Szydłowie, Szydłowskie 
Towarzystwo Strzeleckie, Stowarzyszenie Gospodarstw 
Gościnnych "Nad Zalewem Chańcza" i Ochotnicza Straż 
Pożarna w Grabkach Dużych.
  20 maja 2010 r., w Kielcach, zebrała się Kapituła Nagród 
Gminy Szydłów, która obradowała w składzie: senator prof. 
dr hab. Adam Massalski - przewodniczący, Jan Klamczyński 
-  wó j t  gminy  Szyd łów,  Jerzy  K lamczyńsk i  -  
wiceprzewodniczący Rady Gminy, Maria Kogut - córka 
Mariana Sapały - laureata "PMO" z 2008 r., Jan Molski - 
laureat "PSz" z 2009 r., Marian Karasiński - laureat "PMO"     
z 2009 r. Kapituła obradowała nad poszczególnymi 
kandydaturami, po czym głosowano nad przyznaniem 
tytułów.

 Uroczystość wręczenia nagród odbyła się dziesięć dni 
później, w niedzielne popołudnie, 30 maja. W kameralnym 
wnętrzu kościółka Wszystkich Świętych w Szydłowie zebrali 
się członkowie Kapituły, osoby nominowane, zaproszeni 
goście i mieszkańcy gminy. Przed oficjalnym rozpoczęciem, 
zebrani wysłuchali kilku utworów duetu Contra belluM. 
Państwo Justyna i Michał Wyciślik zaprezentowali polskie 
pieśni i muzykę dawną z XVI - XVIII wieku, która znakomicie 
komponowała się z surowym pięknem wnętrz XIV-
wiecznego kościółka.
 Rozpoczynając uroczystość, wszystkich zebranych 
przywitał wójt Jan Klamczyński, po czym poprosił 
przewodniczącego Kapituły - senatora prof. Adama 
Massalskiego o zabranie głosu. Senator Massalski streścił 
krótko charakter prac Kapituły. Nadmienił, że bardzo sobie 
ceni pracę w tym zacnym gronie i podkreślił, że warto 
doceniać osoby działające z pasją i zamiłowaniem na rzecz 
środowiska lokalnego. Wójt Jan Klamczyński poprosił 
pierwszą nominowaną osobę - panią Wiesławę Maj na fotel 

dla nominowanych, po czym odczytał pismo zgłaszające, 
dodając kilka ciepłych słów od siebie. Następnie wszyscy 
wysłuchali utworu muzycznego w wykonaniu duetu Contra 
belluM, dedykowanego pani Wiesławie. Według takiego 
właśnie schematu przebiegała cała uroczystość. Kolejne 
osoby nominowane zasiadały na fotelu, wójt odczytywał 
pismo zgłaszające, po czym w średniowiecznych wnętrzach 
kościółka rozbrzmiewała staropolska pieśń i muzyka 
dedykowana kolejnym osobom.
  Po przedstawieniu czterech osób nominowanych do tytułu 
"Przyjaciel Szydłowa", senator Adam Massalski ogłosił 
wynik. Tytułem "Przyjaciela Szydłowa" w 2010 roku 
wyróżniono dr Stefana Sajkiewicza - prezesa EKOPLON 
S.A. w Grabkach Dużych.
 Jak podkreślono w piśmie nominującym osobę pana 
Stefana Sajkiewicza - od kilkunastu już lat wspiera on 
różnorodne inicjatywy kulturalne związane z promocją 
Szydłowa: Święto Śliwki, Turniej Rycerski o Miecz Króla 
Kazimierza Wielkiego, Uliczne Biegi Sylwestrowe, plenery 
malarskie i rzeźbiarskie. Jest osobą, która pozytywnie kreuje 
rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny Szydłowa.

Krystyna Żmuda odbiera statuetkę "Pasjonata Małej Ojczyzny" 
z rąk prof. Adama Massalskiego.

Maciej Sajkiewicz odebrał statuetkę "Przyjaciela Szydłowa" 
w imieniu swojego ojca dr Stefana Sajkiewicza - prezesa 

EKOPLON S.A. w Grabkach Dużych. Statuetkę wręczył senator 
prof. Adam Massalski a gratulacje złożyli także wójt Jan 

Klamczyński i przewodniczący Roman Baron.
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Nominowani i laureaci wraz z członkami Kapituły i duetem Contra belluM. Od lewej: Roman Baron, Stanisław Molisak, 
Wiesława  Maj, ks. Ryszard Piwowarczyk, ks. Jerzy Sobczyk, Marek Sajkiewicz, Krystyna Żmuda, Maciej Sajkiewicz, 

Jan Klamczyński, Michał Wyciślik, Justyna Wyciślik.

  Niestety, ze względu na inne obowiązki, dr Sajkiewicz nie 
mógł osobiście odebrać nagrody. Reprezentował go syn 
Maciej, który odebrał statuetkę "Przyjaciela Szydłowa" z rąk 
prof. Massalskiego. Pozostałe nominowane osoby 
otrzymały z rąk senatora, wójta i przewodniczącego Rady 
Gminy Romana Barona okolicznościowe dyplomy, upominki 
oraz kwiaty.
 Po pamiątkowym zdjęciu rozpoczęły się laudacje osób 
nominowanych do nagrody "Pasjonat Małej Ojczyzny". Po 
ich zakończeniu oraz wysłuchaniu kolejnych utworów 
muzycznych senator Massalski wręczył statuetkę 
"Pasjonata Małej Ojczyzny" pani Krystynie Żmudzie - 
dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Szydłowie.
  W piśmie nominującym osobę pani dyrektor, podkreślono 
m.in. jej zaangażowanie w gruntowny remont budynku 
szkolnego, dbałość o rozwój bazy oświatowej i przede 
wszystkim rozwój intelektualny wychowanków szkoły, którą 

Fot. Mateusz Szwarc

Fot. Mateusz Szwarc

kieruje od 2000 roku. Zaznaczono, iż w środowisku lokalnym 
Krystyna Żmuda jest postrzegana jako osoba o wielkim 
zaangażowaniu, nie licząca czasu poświęconego na rzecz 
uczniów, nauczycieli i rodziców. Odbierając statuetkę, 
dyrektor Żmuda podkreśliła, że jest to nagroda, która 
docenia nie tylko jej pracę ale całego grona pedagogicznego 
Szkoły Podstawowej, i także w ich imieniu podziękowała 
Kapitule za wyróżnienie.
 Na zakończenie uroczystości, wójt podziękował duetowi 
Contra belluM za występ, zaś senatorowi Massalskiemu, w 
podziękowaniu za pracę w Kapitule, wręczył pamiątkowy 
fotogram przedstawiający Bramę Krakowską.

Tekst i zdjęcia: 
Piotr Walczak

W pierwszych rzędach zasiedli nominowani do zaszczytnych tytułów. W trzecim rzędzie, od lewej: 
śp. Marian Karasiński, starosta staszowski Romuald Garczewski, ks. kan. prof. Roman Bogusław Sieroń.
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  W dniu 4 marca 2010 roku, nieco 
ponad miesiąc przed tragicznymi 
wydarzeniami  w Smoleńsku,  
przedstawiciele samorządów zrze-
szonych w Stowarzyszeniu Miast 
Króla Kazimierza Wielkiego spotkali 
się w Warszawie z Prezydentem RP 
Lechem Kaczyńskim. Wśród nich 
była także delegacja z Szydłowa.

  Spotkanie odbyło się w dniu imienin 
Kazimierza a okazją ku temu była 700. 
rocznica urodzin Kazimierza Wielkiego, 
wybitnego króla polskiego, który zapisał 
się w historii jako wielki reformator          
i budowniczy.
 Zaproszonych zostało około 40 samo-
rządów zrzeszonych w stowarzy-
szeniu. Z każdej gminy – miasta, 
Kancelaria Prezydenta zaprosiła trzech 
przedstawicieli: wójta / burmistrza, 
przewodniczącego rady i dziennikarza 
lokalnych mediów. Z gminy Szydłów     
w Pałacu Prezydenckim gościli: wójt 
Jan Klamczyński, wiceprzewodniczący 
Rady Jerzy Klamczyński i pełnomocnik 
ds. promocji Piotr Walczak.
  Gmina Szydłów jest jednym z człon-
ków – założycieli stowarzyszenia, które 
powstało w roku 2008 w Kowalu na 
Kujawach, skupiającego obecnie 40 
miast i miejscowości z całej Polski. 
Zostało powołane w celu upamiętnienia 
działalności polskiego monarchy, jego 
wkładu w lokowanie i budowę miast      
w czasach jego panowania. Służy temu 
współpraca samorządów zmierzająca 
do podtrzymania i upowszechniania 
wspólnych tradycji historycznych, 

Z WIZYTĄ U PREZYDENTA RP
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kulturalnych i gospodarczych. Jednym   
z celów stowarzyszenia jest także 
wspólna promocja miast i gmin w nim 
zrzeszonych. Stowarzyszenie podej-
muje w tym celu wiele inicjatyw,             
a wysiłek ten został doceniony przez 
Kancelarię Prezydenta RP.
 Około 120 osób wysłuchało kilkunasto-
minutowego przemówienia Lecha 
Kaczyńskiego w którym odniósł się do 
roli króla Kazimierza Wielkiego w historii 
Polski. Prezydent podkreślił także 
znaczenie samorządów różnych 
szczebli i nawiązał do swoich doświad-

czeń w tym zakresie, kiedy pełnił funkcję 
Prezydenta Miasta Stołecznego 
Warszawy.
  Po wystąpieniu Prezydenta, wykład    
o znaczeniu i dokonaniach króla 
Kazimierza Wielkiego wygłosił prof. dr 
hab. Jacek Maciejowski z Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 
Głos też zabrał prezes zarządu 
Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza 
Wielkiego i burmistrz Kowala Eugeniusz 
Gołembiewski, który podziękował Panu 
Prezydentowi za przychylność wzglę-
dem inicjatywy stowarzyszenia.
 Po oficjalnej części miała miejsce 
konferencja prasowa Prezydenta          
z udziałem mediów lokalnych. Padały 
pytania m.in. o stosunek prezydenta do 
mediów lokalnych a także o możliwość 
przywrócenia praw miejskich tym 
miastom, którym zostały odebrane 
ukazem carskim w XIX wieku. 
Odnosząc się do tego ostatniego 
zagadnienia, Prezydent stwierdził, że 
tam, gdzie ma to uzasadnienie, a więc 
tam gdzie funkcje miasta zostały 
zachowane, powinno się przywracać 
takim miejscowościom status miejski.
 Podczas spotkania Wójt Gminy 
Szydłów Jan Klamczyński wręczył 
Prezydentowi Godło Polski wyrzeź-
b ione przez twórcę ludowego                
z Szydłowa Antoniego Adamskiego oraz 
okolicznościowy szklany puchar 
wykonany na 680-lecie nadania praw 
miejskich dla Szydłowa. 

Piotr Walczak

Wystąpienie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Sali Kolumnowej. Z prawej 
przedstawiciele władz samorządowych Gminy Szydłów: wójt Jan Klamczyński 

i wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Klamczyński.

Wójt Jan Klamczyński wręczył Prezydentowi RP Godło Polski wyrzeźbione przez 
rzeźbiarza z Szydłowa Antoniego Adamskiego.

Fot. Piotr Walczak

Fot. UG w Lelowie
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  Podczas dwóch tygodni lipca 2010 r. po raz czwarty 
odbył się w Szydłowie Plener Rzeźbiarski. Przewod-
nim motywem pleneru byli polscy królowie. 
 
  W plenerze udział wzięło sześciu artystów pod prze-
wodnictwem komisarza pleneru Jana Czupryniaka. 
Oprócz niego w plenerze uczestniczyli takŜe: Waldemar 
Styperek, Stanisław Panfil, Edmund Szpanowski, Janusz 
Wędzicha i Jerzy Salachna. 

  Artyści wykonali podobizny sześciu królów polskich, 
którzy w mniejszym bądź większym stopniu mieli wpływ 
na dzieje Szydłowa: Władysława Łokietka, Kazimierza 
Wielkiego, Ludwika Węgierskiego, Zygmunta Starego, 
Władysława Jagiełłę i Kazimierza Jagiellończyka. 
  Figury królów zostały ustawione na terenie nowopow-
stałego parkingu obok kościoła św. Władysława i od razu 
stały się duŜą atrakcją, są bowiem chętnie oglądane 
i fotografowane przez turystów.  
  Ponadto podczas pleneru powstały takie rzeźby jak 
Troll, Rybak czy Kapliczka. Poplenerowy wernisaŜ odbył 
się 27 lipca w siedzibie Gminnego Centrum Kultury. 
  Organizatorem pleneru było Gminne Centrum Kultury 
w Szydłowie. Przedsięwzięcie mogło być zrealizowane 
dzięki sponsorom: EKOPLON S.A. z Grabek DuŜych, 
TEHACO Sp. z o.o. z Gdańska, Dolina Nidy z m. Lesz-
cze k. Pińczowa, Zarząd Dróg Powiatowych w Staszo-
wie, Nadleśnictwo Chmielnik. Współorganizatorami 
i udzielającymi wsparcia finansowego były dwie instytu-
cje samorządowe: Urząd Gminy w Szydłowie i Starostwo 
Powiatowe w Staszowie. 
  Znaczące środki na organizację pleneru pozyskano 
dzięki tak zwanym „małym projektom” realizowanym za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” 
z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
 

Maria Stachuczy 

1 lipca 1329 r. Władysław Łokietek 
sprzedaje mieszczaninowi krakowskiemu 
Zammeloniemu wójtostwo w Szydłowie 
lokowane na prawie średzkim. Do nie-
dawna data ta uwaŜana była za początek 
Szydłowa jako miasta, jednak wiadomo, 
Ŝe prawa miejskie Szydłów otrzymał 
wcześniej. 

 
W połowie XIV wieku król Kazimierz 
Wielki otacza miasto murami obronny-
mi, rezydencję królewską przekształca 
w warowny zamek i wznosi okazały mu-
rowany kościół. Tym samym miasto sta-
je się jedną z warowni strzegących Mało-
polski. 

W czasie jego rządów rozbudowano za-
mek. W części południowej dziedzińca 
wzniesiono ogrzewany hypokaustycznie 
gotycki pałac ozdobiony wspaniałą ka-
mieniarką. 
 

Pomiędzy 1386 a 1431 odnotowano co 
najmniej 17 jego pobytów w Szydłowie, 
w tym 9 czerwca 1410 r. w czasie prze-
marszu wojsk królewskich na Grunwald. 

Król ten wydał mnóstwo dokumentów 
odnoszących się bezpośrednio do Szy-
dłowa. Rozstrzygnął m.in. spór między 
kupcami sandomierskimi i szydłowski-
mi, a takŜe ustanowił w mieście 2 jar-
marki trwające po 3 dni w poniedziałek 
po św. Trójcy i nazajutrz po św. Idzim. 

W 1510 roku wznowił wszystkie przywi-
leje nadane miastu wcześniej W 1523 r. 
potwierdził w Szydłowie istnienie zbio-
rowego cechu kowali, ślusarzy, kotlarzy, 
mieczników, wędzidlarzy, siodlarzy, 
czapników, stelmachów, bednarzy 
W 1528 r. dzięki przywilejowi Zygmunta 
I mieszczanie własnym sumptem zbudo-
wali wodociąg zaopatrujący w wodę 
ludność miejscową. 
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  Coraz bardziej przyzwyczajają się 
mieszkańcy Kotuszowa, Szydłowa, 
Woli śyznej czy innych miejscowości 
do wędrowców i rowerzystów z wiel-
kim bagaŜem i wysiłkiem wymalowa-
nym na twarzach. To nie turyści wy-
poczywający na naszej ziemi. To 
pielgrzymi Jakubowi, spod znaku 
muszli, którzy wyruszyli z Sandomie-
rza, w kierunku Krakowa. 
   Przygotowywany od ok. trzech lat, 
a otworzony 25 lipca 2009 roku, uro-
czystością w Kotuszowie, szlak piel-
grzymkowy, jest odtworzeniem śre-
dniowiecznej drogi, która prowadziła 
ze wschodu, przez nasze ziemie, do 
grobu Świętego Jakuba w Santiago 
de Composteli w Hiszpani. Szlak ten 
łączył narody, państwa i róŜne kultu-
ry na fundamencie wiary w Jezusa 
Chrystusa. Pielgrzymi przemierzając 
te drogi, tworzyli jedną Europę, po-
znając się nawzajem, wymieniając 
doświadczenia, opowiadając sobie tę 
samą  Ewangelię. Na drodze rozpo-
znawali prawdę swojego Ŝycia, które 
według Chrystusa jest wędrowaniem 
ku spotkaniu z Bogiem, ku wieczno-
ści. 
   Ten trud podjęli pielgrzymi począt-
ku nowego tysiąclecia, wkraczając 
na Małopolską Drogę Św. Jakuba. 
Idąc od „Małego Krakowa”, jak nazy-
wano Sandomierz, poprzez piękne 
sady, urocze lasy, malownicze tere-

ny naszej Gminy Szydłów, Ponidzie, 
podkrakowskie pagórki i Królewski 
Kraków, zgłębiają prawdę, jak sami 
mówią, o Bogu, o sobie i człowieku, 
o świecie, Ojczyźnie, Kościele i Eu-
ropie. Jest to 192 km do kontemplo-
wania, a większość to ziemia sando-
mierska i świętokrzyska. Być moŜe 
i dziś, kiedy tworzymy na nowo jedną 
Europę, te drogi i ci pielgrzymi, mają 
to samo zadanie, jak w średniowie-
czu – utworzyć kulturowo jeden kon-
tynent, który zbudowany byłby na 
tych samych wartościach, które 
stworzyły jego wielkość i siłę, i wy-
niosły jego kulturę na szczyty kultury 
całej Ziemi. 
   W „Księdze Pielgrzymów”, prowa-
dzonej przez Ks. Prob. w Kotuszo-
wie, jest juŜ 177 wpisów pątników, 
którzy w ciągu półtora roku, pieszo, 
rowerem a nawet konno przemierzyli 
część lub całą Małopolską Drogę 
Jakubową. Nie wszystkich jednak 
udało się zapisać. Są to pielgrzymi 
z róŜnych stron Polski. PrzejeŜdŜali 
pielgrzymi z Anglii i szli pielgrzymi 
z Włoch, Francji i Hiszpani. Kilkana-
ście osób zaznaczyło, Ŝe przeszli 
hiszpańskie „Camino”. Jeden z nich, 
pan Jerzy Krysiak z Czeladzi na Ślą-
sku, wyruszył do Santiago z progu 
własnego domu i szedł przez trzy 
miesiące, a teraz chciał przejść jesz-
cze z Sandomierza do progu swoje-

go domu. Wśród zapisanych piel-
grzymów są profesorowie wyŜszych 
uczelni i zwykli ludzie, emeryci i mło-
dzieŜ, świeccy i duchowni. Z legity-
macją pielgrzyma tzw. Kredencja-
łem, mogą liczyć na noclegi, posiłek 
i wsparcie Parafii, Gmin i mieszkań-
ców wzdłuŜ tej trasy. 
   Wśród tych pielgrzymów są 
uczestnicy Pierwszej Świętokrzyskiej 
Pielgrzymki Rowerowej Świętego 
Jakuba: Sandomierz – Kraków, zor-
ganizowanej przez Gminę Szydłów 
oraz Parafie w Szydłowie i Kotuszo-
wie. Pomysłodawcą, organizatorem 
i uczestnikiem tego wydarzenia był 
Wójt Gminy Pan Jan Klamczyński, 
który zainteresował tą inicjatywą 
KsięŜy Ryszarda Piwowarczyka 
i Jerzego Sobczyka.  
  Osiemnastu uczestników piel-
grzymki, pochodzących nie tylko 
z terenu gminy ale i z sąsiednich, 
nawet ze Szczecina, po zwiedzeniu 
Sandomierza i błogosławieństwie 
w kościele Św. Jakuba, wyruszyło, 
w środę 21 lipca, w kierunku Świąt-
nik, Klimontowa, Wiśniowej, Kotu-
szowa i Szydłowa, nawiedzając 
świątynie i zwiedzając ciekawe miej-
sca.  
  Po noclegu w swoich domach, wy-
ruszono następnego dnia przez Kar-
gów, SzczaworyŜ, Wiślicę, Proboło-
wice do Pałecznicy, gdzie był drugi 
nocleg i serdeczne przyjęcie przez 
Wójta tamtejszej Gminy. Ostatni 
dzień, piątek 23 lipca – to droga 
przez Niegardów, Więcławice Stare 
do Krakowa. Po zwiedzeniu Starego 
Miasta, Wawelu i modlitwie za Parę 
Prezydencką Marię i Lecha Kaczyń-
skich przy jego sarkofagu, pod kate-
drą wawelską, wszyscy cali i zdrowi, 
choć zmęczeni ale radośni, wrócili 
do domu. Na całej trasie uczestni-
kom towarzyszyła refleksja religijna, 
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  14 czerwca 2010 roku przed zwy-
cięzcami stanęły otworem wrota wie-
deńskiego Parku Rozrywki Prater! 
Wytrwałość i talent zostały nagrodzo-
ne. Laureaci konkursów "Jestem 
zdrowy”, "Jestem bezpieczny” oraz 
"Moje miejsce w Zjednoczonej Euro-
pie” pojechali na wycieczkę, której 
pewnie szybko nie zapomną. Laure-
atką konkursu „Moje miejsce w Zjed-
noczonej Europie” z powiatu sta-
szowskiego została Małgorzata Su-
chojad - uczennica kl. I ze Szkoły 
Podstawowej w Solcu Starym. 
- Gdy wyjeŜdŜaliśmy w poniedziałek 
rano z Kielc - Ŝegnani strugami rzęsi-
stego deszczu - tylko prawdziwym 
optymistom było do śmiechu. Ale 
obawy związane z pogodą na szczę-
ście nie sprawdziły się. 
 
MAŁE JEST PIĘKNE 
   
  Kiedy podjechaliśmy pod robiący 
juŜ z daleka niesamowite wraŜenie 
Park Miniatur w Inwałdzie, parasole 
okazały się niepotrzebne. Swobodnie 
moŜna było spacerować po zielonym 
roślinnym labiryncie, spoglądać na 
strzelistą wieŜę Eiffla, godnie kroczyć 
po placu Świętego Piotra, czy podzi-
wiać krzywiznę wieŜy w Pizie. 
  Architektoniczne atrakcje całego 
świata zebrane zostały w Inwałdzie 
na powierzchni kilkudziesięciu tysię-

cy metrów kwadratowych. Dzięki te-
mu moŜna tam stanąć oko w oko 
z największymi cudami: Statuą Wol-
ności, Łukiem Triumfalnym, Big Be-
nem, czy Sfinksem. Zaopatrzeni 
w przewodniki ruszyliśmy w niezwy-
kła wyprawę. Deszcz znów nas tro-
chę postraszył, ale wtedy byliśmy juŜ 
na mecie szlaku miniaturowych 
atrakcji. 
  Po takiej dawce emocji w dobrych 
humorach przekroczyliśmy polsko-
czeską granicę. Na nocleg i kolację 
zatrzymaliśmy się w połoŜonym nie-
daleko granicy z Austrią mieście 
Znojmo. 
 
NA WIEDEŃ! 
 
  Wtorkowy poranek obudził nas słoń-
cem. Po śniadaniu dzieci nie myślały 
juŜ chyba o niczym innym, jak tylko 
o atrakcjach czekających w uwaŜa-
nym za jeden z najstarszych na świe-
cie parków rozrywki. Wiedeński Pra-
ter - to miejsce niczym magnes przy-
ciąga amatorów szalonej zabawy na 
róŜnego rodzaju karuzelach, kolej-
kach, czy rollercoasterach. Tutaj 
moŜna spotkać bohaterów najpięk-
niejszych bajek i najstraszniejszych 
horrorów oraz spojrzeć na siebie w 
krzywym zwierciadle. MoŜna wresz-
cie wznieść się wysoko w górę w wa-
goniku diabelskiego młyna, który stał 

14 maja 2010 roku "Echo Dnia" zaprosiło uczniów klas I, II, III do konkur-
su plastycznego „Moje miejsce w Zjednoczonej Europie”. Swoje pomy-
sły dzieci przedstawiły w róŜnorodnych formach plastycznych. Wszyst-
kie „dzieła” mogliśmy podziwiać na portalu Echa Dnia. Zwycięzców, wy-
łonionych drogą SMS - owego głosowania, czekała niezapomniana wy-
prawa do Parku Rozrywki PRATER w Wiedniu. 

się symbolem tego miejsca. Mający 
prawie 65 metrów wysokości i waŜy 
430 ton kolos jest w rzeczywistości 
jedną z "najspokojniejszych” atrakcji. 
Obraca się bardzo wolno. PrzejaŜdŜ-
ka trwa około 10 minut, dzięki czemu 
moŜna przez długi czas delektować 
się przepiękną panoramą Wiednia. 
  Laureatów konkursów oraz towarzy-
szących ich rodziców nie trzeba było 
zachęcać do korzystania z atrakcji 
lunaparku. Gdy jedni pływali czół-
nem, inni odwiedzali mroczne i pełne 
strachów zamczyska albo rzucali do 
celu kolorowymi piłkami z nadzieją 
na atrakcyjną nagrodę. 
  Sześć godzin na skąpanym w słoń-
cu Praterze minęło w okamgnieniu. 
Pozostały opowieści o tym, gdzie kto 
był, co widział, co przeŜył i dlaczego 
się nie bał. 

  Tych wszystkich emocji nie udałoby 
się zebrać w jednym miejscu i czasie, 
gdyby nie organizator konkursu 
i sponsor wyjazdu - poseł do Parla-
mentu Europejskiego Czesław Sie-
kierski. Wyjazd sfinansowano ze 
środków Grupy Europejskiej Partii 
Ludowej (Chrześcijańskich Demokra-
tów) w Parlamencie Europejskim. 
 

mama Małgosi – Joanna Suchojad  
Przewodnicząca Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej w Solcu Starym 

historyczna i ta zwykła nad pięknem 
świata przyrody i serca człowieka. 
Te przeŜycia rekompensowały 
ogromny wysiłek  w spiekocie lipco-
wego słońca. Dało się odczuć, Ŝe tak 
jak przed wiekami, Jakubowe piel-
grzymowanie zbliŜało ludzi i narody, 
tak tu i teraz, w wymiarach Polski i 
małej Ojczyzny, jaką jest choćby Na-
sza Gmina  Szydłów, to wspólne 
pielgrzymowanie zbliŜyło uczestni-
ków do siebie a tym samym jeszcze 
bardziej zintegrowało naszą społecz-
ność. 

   Wyrazy uznania naleŜą się współ-
organizatorowi tej pięknej akcji, Panu 
Wójtowi Janowi Klamczyńskiemu, 
ale takŜe KsięŜom Proboszczom, 
sponsorom i wszystkim, którzy po-
mogli. Transport rowerów i uczestni-
ków do Sandomierza i następnie 
z Krakowa, zapewnili samochodami: 
Zbigniew Klamczyński z Kotuszowa 
i Franciszek Palmąka z UG Szydłów. 
   Wszyscy wyrazili nadzieję, Ŝe będą 
następne pielgrzymki, obejmujące 
szersze kręgi mieszkańców Ziemi 
Świętokrzyskiej. 

   Uroczyście pielgrzymka zakończy-
ła się udziałem w sumie odpustowej 
ku czci Św. Jakuba w Kotuszowie 25 
lipca. Świętemu Patronowi powierzo-
no jeszcze raz wszystkie swoje oso-
biste, rodzin i Ojczyzny intencje. 
   Zachęcając do pielgrzymowania tą 
drogą, Ŝyczymy wszystkim Dobrej 
Drogi - Buen Camino. 
 

ks. kan. Jerzy Sobczyk 
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  Filmowe Noce na Zamku to nowa 
propozycja kulturalna, których i tak 
nie brakuje w Szydłowie. Po bliskim 
obcowaniu z malarstwem i rzeźbą, 
przyszła pora na spotkanie z dziesią-
tą muzą. 
  Z inicjatywą zorganizowania poka-
zów filmowych wyszło Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej i Urząd 
Gminy w Szydłowie, którzy, przy po-
mocy sponsorów, zorganizowali fil-
mowe pokazy na placu zamkowym. 
  Pomysł spotkał się z przychylnością 
widzów, którzy dość licznie przybyli 
na projekcje, zarówno w sobotę, jak 
i niedzielę. W sobotę moŜna było, 
zupełnie za darmo, obejrzeć dwa 
filmy: polski - "Nie kłam kochanie" 
oraz chińską superprodukcję "Trzy 
królestwa". 
  Niedziela była skierowana bardziej 
do sympatyków i samych mieszkań-
ców Szydłowa, którzy przybyli licznie 
na plac zamkowy aby obejrzeć dwa 
dokumenty: "Epitafium dla Szydłowa" 
z 1966 r. i "Tren dla miasta Szydło-
wa" kręcony tutaj w 1972 roku. Pu-
bliczność Ŝywo reagowała na znane 
sobie miejsca i ludzi, zapisane na 
taśmie filmowej kilkadziesiąt lat temu. 
  Pierwsze Filmowe Noce na Zamku 
zakończyła ekranizacja powieści 

Henryka Sienkiewicza "KrzyŜacy". 
Wybór filmu był oczywiście związany 
z przypadającą kilka dni temu roczni-
cą 600-lecia bitwy pod Grunwaldem, 
oraz z faktem, iŜ w drodze na osta-
teczną rozprawą z Zakonem Krzy-
Ŝackim, w Szydłowie przebywał ze 
swoją świtą nie kto inny jak król Wła-
dysław Jagiełło (9 czerwca 1410 r.). 
  Jak zapowiadają organizatorzy, 
w przyszłym roku naleŜy się spodzie-
wać kolejnej edycji Filmowych Nocy 
na Zamku. Sponsorami imprezy byli: 
EKOPLON S.A. w Grabkach DuŜych, 

Polonica Sp. z o.o. w Kielcach, Elbud 
Józef Szymański w Staszowie, Gra-
Pal w Grabkach DuŜych, Instal-Tech 
w Staszowie. Imprezę wsparły lokale 
gastronomiczne z Szydłowa: Pub 
"Szydło", Gospoda Rycerska, Ogró-
dek Piwno-Grillowy "U Michała". Pod-
czas imprezy prowadzono profilakty-
kę alkoholową za sprawą Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

 
Tekst i fot.: Piotr Walczak 

W dniach 17 i 18 lipca br. w Szydłowie odbyły się po raz pierwszy Filmowe Noce na Zamku.  
Publiczność oglądała filmy "pod chmurką" na naprawdę duŜym (5 x 10 m) ekranie.

  W dniach 16 - 18 kwietnia w Szydło-
wie odbył się plener fotograficzny 
w którym uczestniczyli członkowie Gli-
wickiej Grupy Fotograficznej "Precel". 
W tym miejscu chciałabym serdecznie 
podziękować Pani Jolancie Błasiak-
Wielgus za pomysł i realizację tego 
przedsięwzięcia. Grupa istnieje od 6 
grudnia 2001 r. zrzeszając osoby róŜ-
nych zawodów, doświadczeń Ŝycio-
wych, zainteresowań i wiedzy fotogra-
ficznej. Są tam zawodowi fotograficy, 
nauczyciele fotografii, zaawansowani 
amatorzy jak i osoby zaczynające do-
piero przygodę ze światem zdjęć. Ma-
ją w swojej historii kilka wystaw zbioro-
wych oraz indywidualnych. 

  21 sierpnia odbyło się otwarcie wy-
stawy w szydłowskiej synagodze. 
Fotografie ukazują nasze miasteczko 
widziane inaczej, oczami profesjona-
listów ale zarazem ludzi z niezwy-
kłym poczuciem piękna. Zwyczajne 
rzeczy, czy teŜ miejsca, obok których 
często przechodzimy obojętnie, na-
bierają nowych znaczeń, zaczynają 
Ŝyć własnym Ŝyciem. 
  Na wystawie artyści prezentowali 
zarówno czarno - białe jak równieŜ 
nasycone intensywnymi kolorami 
fotografie. Proste, czasami wręcz 
sterylne ujęcia emanują ciszą i spo-
kojem. Autorami zdjęć są: Jolanta 
Błasiak-Wielgus, Anna Lechowska, 

Jolanta Zygmunt-Więzik, Joanna No-
wicka, Karina Białowąs, Joanna Ko-
pijczuk, Magdalena Tomczyk, Iwona 
Zięba, Albert Serwiak, Andrzej Mar-
czuk, Artur Matuszczyk, Andrzej Se-
pioł, Jacek Graczyk, Grzegorz Le-
chowski.  
  Grupa Fotograficzna "Precel" 
w dniach 1-3 października wzięła 
udział w 7. Międzynarodowym Festi-
walu Fotografii w Rybniku, gdzie za-
prezentowała część fotografii wyko-
nanych podczas pleneru w Szydło-
wie. 
 

Maria Stachuczy 
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 Uroczystości zbiegły się z dniem 
odpustu w parafii św. Władysława 
w Szydłowie. Najpierw rycerstwo 
przemaszerowało z placu zamkowe-
go do szydłowskiej fary, gdzie wzięło 
udział w uroczystej mszy świętej. Po 
mszy i procesji wokół świątyni, król 
Władysław Jagiełło (kasztelan Karol 
Bury) na czele orszaku królewskiego 
wraz z wójtem Pawłem (wójt Jan 
Klamczyński) udali się wzdłuŜ murów 
obronnych pod kościółek Wszystkich 
Świętych, a następnie przez Bramę 
Krakowską na plac zamkowy. Insce-
nizacja nawiązywała do przemarszu 
wojsk królewskich w 1410 r. w dro-
dze na Święty KrzyŜ i dalej na Grun-
wald. Kiedy orszak królewski wcho-
dził na plac, odbywała się właśnie 
egzekucja lokalnego złoczyńcy. Król 
ułaskawił skazańca nakazując mu 
w zamian wziąć udział w walce 
z KrzyŜakami. 

 Tak rzeczywiście mogła wyglądać 
wizyta Władysława II Jagiełły w Szy-
dłowie 600 lat temu - 9 czerwca 1410 

r., kiedy udawał się wraz ze swym 
dworem na Święty KrzyŜ, aby prosić 
Boga o pomyślność w wojnie z Zako-
nem KrzyŜackim. 
 Podczas Dni Szydłowa zorganizo-
wanych przez Urząd Gminy w Szy-
dłowie, Gminne Centrum Kultury 
i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szy-
dłowskiej odbyły się róŜnego rodzaju 
pokazy rycerskie, tańce dworskie 

a takŜe gry i zabawy z publicznością. 
Szydłowskiej widowni zaprezentował 
się rodzimy zespół śpiewaczy „Kasz-
talon”, wystąpił kabaret „Czwarta Fa-
la” oraz grupa country „Andrzej 
i Przyjaciele”. 
 Podczas imprezy moŜna było oglą-
dać trzy wystawy tematyczne: 
- wystawę obrazów namalowanych 
w latach 2003 – 2007 podczas plene-
rów malarskich organizowanych 
przez TPZS, - wystawę archiwalnych 
zdjęć z Szydłowa, - wystawę twór-
czości rodzimych artystów (patrz ar-
tykuł poniŜej). 
 Bardzo duŜym zainteresowaniem 
cieszyły się motocykle, które po go-

dzinie 14-ej w ilości kilkudziesięciu 
maszyn wjechały na plac zamkowy 
i ustawiły się między Skarbczykiem 
a salą gimnastyczną. Dzieci, mło-
dzieŜ a takŜe dorośli oglądali lśniące 
chromy chopperów, drapieŜne syl-
wetki ścigaczy a takŜe ciekawe mo-
dele motocykli z okresu II wojny 
światowej i okresu powojennego. 
 Na zakończenie Dni Szydłowa, 
młodsza część publiczności bawiła 
się na dyskotece z zespołem Twenty 
One. 
 Patronat honorowy nad imprezą ob-
jęła Wojewoda Świętokrzyski BoŜen-
tyna Pałka-Koruba i Marszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Adam 
Jarubas. Wsparcia finansowego 
udzielili: Wojewoda Świętokrzyski, 
Starostwo Powiatowe w Staszowie, 
Dolina Nidy, Centrum Systemów 
Komputerowych ZETO S.A., Kolpor-
ter Holding S.A., Bank Spółdzielczy 
w Staszowie, Polskie Składy Budow-
lane. Patronat medialny nad imprezą 
objęło Polskie Radio Kielce, Echo 
Dnia i TVP O/Kielce. 
 

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak 

27 czerwca odbyły się Dni Szydłowa. Święto miasteczka odbyło się po 
raz trzynasty. Były pokazy rycerskie, wystawy, występy sceniczne 
i zlot motocykli. 

  26 czerwca br. otwarto wystawę 
malarsko-rzeźbiarską artystów na-
szej gminy. Wystawy malarskie stu-
dentów i profesorów Akademii Sztuk 
Pięknych  są organizowane w Szy-
dłowie od kilkudziesięciu lat. Kierując 
się myślą o promowaniu rodzimych 
twórców, Gminnemu Centrum Kultury 
udało się zorganizować wystawę ob-
razów Agnieszki Molskiej i Barbary 
Szymańskiej oraz rzeźbiarstwa Anto-

niego Adamskiego. Prace w/w osób 
zaskoczyły oglądających swoim wy-
sokim poziomem artystycznym, 
a zaznaczyć naleŜy, Ŝe są to tak 
zwani artyści nieprofesjonalni. Obie 
panie zostały w tym roku członkami 
Stowarzyszenia Artystów Plastyków 
Świętokrzyskich w Kielcach i wysta-
wiają swoje obrazy na wystawach 
w róŜnych miastach naszego  woje-
wództwa.  

Maria Stachuczy 
 

Fot.ElŜbietaImiołek
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  W tym roku gościliśmy wiele osób 
z kraju i zagranicy, którzy byli 
zachwyceni urokiem naszego mias-
teczka. 
  Miłośnicy teatru powinni być 
usatysfakcjonowani, poniewaŜ jako 
pierwsi wystąpili aktorzy z Teatru 
śydowskiego im. Estery Racheli i Idy 
Kamińskich w Warszawie. Ich 
spektakl, który łączył w jedną całość 
muzykę, śpiew i działania aktorskie 
został przyjęty gromkimi brawami. 
W przedstawieniu „Mądrości cadyka” 
elementy kultury wysokiej i cytaty 
z Ŝycia codziennego przeplatały się 

z pięknymi utworami muzycznymi. 
Następnie młodzieŜ z szydłowskiego 
gimnazjum pokazała się w  przed-
stawieniu Isaaca Bashevisa Singera 
„Rabbi Leib i czarownica Kunegun-
da”. Panie Maria Sobieraj i Małgorza-
ta Boś w bardzo krótkim czasie 
przygotowały uczniów do niezapom-
nianego występu ubarwionego 
niezwykłą scenografią i charakteryza-
cją. 
  Jako następne zaprezentowały się 
dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Szydłowie inscenizując opowia-
danie Isaaca Bashevisa Singera 

„Dziedzic”. Uczniowie profesjonalnie 
pokazali się zarówno w roli aktorów, 
jak równieŜ zadziwili publiczność 
umiejętnościami tanecznymi.  
  Bardzo efektownie zaprezentowały 
się tancerki z gimnazjum, które swo-
imi zdolnościami w pełni zasłuŜyły na  
aplauz publiczności. Na zakończenie 
części artystycznej przy rytmach Ŝy-
dowskiej muzyki wystąpił zespół Ka-
mena z Chmielnika.  
  Po występach goście mogli zapo-
znać się z dwoma wystawami malar-
skimi: poplenerowej Stowarzyszenia 
Artystów Plastyków Świętokrzyskich 
z Kielc oraz Małgorzaty Gładyszew-
skiej zatytułowanej „Słyszę kroki, wi-
dzę twarze…”. Następnie wszyscy 
uczestnicy spotkań udali się do Piw-
nic Kazimierzowskich, aby degusto-
wać tradycyjne potrawy kuchni Ŝy-
dowskiej.  
  Na zakończenie wystąpił zespół 
klezmerski Quartet Klezmer Trio. 
Muzykę wykonywaną przez trio 
cechował wysoki poziom i wykonaw-
czy profesjonalizm. Zespół występo-
wał w składzie trzech osób i czterech 
instrumentów: głos, altówka, akorde-
on i kontrabas. Koncert, na którym 
zostały ukazane nieprzeciętne umie-
jętności wokalne oraz instrumentalne 
wprowadził widzów w miłą atmosferę 
i zakończył tegoroczne spotkania. 

 
Maria Stachuczy 

  18 czerwca br. odbyły się w Szydłowie VIII Spotkania z Kulturą śydow-
ską. Program tegorocznych obchodów był urozmaicony. Mieliśmy 
okazję obejrzeć ciekawe przedstawienia i pokazy taneczne, skosztować 
tradycyjnych potraw kuchni Ŝydowskiej oraz posłuchać przepięknego 
koncertu. 

  Po raz dwudziesty pierwszy odbył się w Szydłowie Ple-
ner Malarski. Wzięli w nim udział studenci Akademii Sztuk 
Pięknych z Krakowa. Młodzi artyści pod opieką profesora 
Kazimierza Bednarza starali się ukazać piękno Szydłowa 
na płótnie. W tym roku gościliśmy: Antoninę Janus, Bar-
tłomieja Radosza, Joannę Strutyńską, Magdaleną Tobo-
rowicz, Agnieszką Roch i Mateusza Bednarza z Krakowa. 
Uczestnikami pleneru byli takŜe nasi rodzimi artyści 
z Szydłowa i okolic: Kamil Klamczyński, Anna Kopyto, 
Paweł Kuranda i Daniel Ozimek.  
  27 sierpnia odbyło się otwarcie wystawy poplenerowej, 
na której zaprezentowano powstałe prace. Obecny na 
wystawie profesor Czapla, bardzo dobrze ocenił poziom 
wykonanych prac.       

MS 
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 Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 
to jedne z największych tego typu 
imprez w Polsce. Odbywają się co 
roku, pod koniec kwietnia, w Warsza-
wie. W roku bieŜącym po raz drugi 
odbywały się w nowoczesnym Cen-
trum Targowo-Kongresowym MT Pol-
ska na Pradze Południe przy ul. Mar-
sa.  
  Na stoiskach prezentowało się bli-
sko 360 wystawców: miast i regionów 
z całej Polski, z zagranicy (trzynaście 
państw), biura podróŜy, organizato-
rzy wypoczynku dla dzieci i młodzie-
Ŝy, hoteli i pensjonatów na kaŜdą 
kieszeń, ośrodków wczasowych, re-
kreacyjnych, SPA & Wellness, go-
spodarstw agroturystycznych, a tak-
Ŝe przewoźników: linii lotniczych 
i promowych. 
  Szydłów promował swoją ofertę na 
stoisku Regionalnej Organizacji Tury-
stycznej Województwa Świętokrzy-
skiego. Oprócz ROT-u stoisko pod-
najmowały takŜe LGD "Białe Ługi" 
i miasto Sandomierz. 
  Nasza oferta cieszyła się bardzo 
duŜym zainteresowaniem, nie tylko 
ze względu na obowiązkowe ulotki 
i foldery reklamowe ale przede 
wszystkim ze względu na moŜliwość 
degustacji wędzonej śliwki. Zaintere-

sowanie budziła takŜe... szydłowska 
śliwowica. Przedstawiciele Urzędu 
Gminy i Gminnego Centrum Kultury 
częstowali śliwką gości targowych, 
zachęcając jednocześnie do przyjaz-
du do Szydłowa. Niektórzy pierwszy 
raz spotykali się ze śliwką wędzoną, 
z kolei śliwowica to produkt ogólnie 

znany, ciągle jednak w kontekście 
Łącka. Bardzo duŜe zainteresowanie 
wzbudzał Szydłów w kontekście jego 
zabytków oraz imprez plenerowych - 
szczególnie turnieju rycerskiego 
i święta śliwki. 
  Jeden z gości targowych bardzo 
Ŝałował, Ŝe nie istnieje juŜ „Bar Ratu-
szowy” w Szydłowie. Jak stwierdził, 
było to bardzo „klimatyczne” miejsce, 
gdzie moŜna było poczuć atmosferę 
lat 70-tych XX wieku. Jak widać, nie 
tylko zabytki pozostają w pamięci 
turystów odwiedzających nasze mia-
steczko.  

  Walorami smakowymi i zapachowy-
mi śliwowicy z Szydłowa szczególnie 
zainteresowała się grupa Włochów. 
Do tego stopnia, Ŝe kilkukrotnie pod-
chodzili na degustację i wypytywali 
o szczegóły produkcji tego trunku. Na 

końcu jeden z nich stwierdził, Ŝe 
smakuje podobnie do whiskey. 
  Przez dwa dni targowe - w sobotę 
i niedzielę, w imprezie wzięło udział 
ponad 23 tysiące osób - związanych 
z branŜą turystyczną, ale przede 
wszystkim zwykli mieszkańcy War-
szawy, którzy przybyli tu, Ŝeby zapla-
nować urlop i poznać ciekawe oferty 
turystyczne. 
  Gmina Szydłów po raz pierwszy 
uczestniczyła w targach z samodziel-
nym stoiskiem. Do tej pory turystycz-
na oferta gminy prezentowana była 
na targach w postaci folderów i ulo-
tek za pośrednictwem ROT i LOT 
"Czym chata bogata". Organizacja 
własnego stoiska była moŜliwa dzięki 
realizacji przez Gminę Szydłów kam-
panii promocyjnej "Szydłów - polskie 
Carcassonne" realizowanej przy 
udziale 80% środków z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.  
 

 Piotr Walczak 

W dniach 24 - 25 kwietnia na Targach Lato 2010 w Warszawie, przedsta-
wiciele Gminy Szydłów prezentowali ofertę turystyczną Gminy Szydłów.

Pod koniec września br. Gmina Szydłów 
wydała nowy folder o atrakcjach tury-
stycznych gminy. Wydawnictwo nawią-
zuje tytułem do kampanii promocyjnej 
realizowanej obecnie przez gminę 
z 80% dofinansowaniem z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. W ramach tej 
właśnie kampanii powstał przewodnik 
„Szydłów - polskie Carcassonne” który 
wydrukowano w 10.000 egzemplarzy 
wersji polskiej i 5.000 egz. wersji an-
gielskiej. KsiąŜeczka liczy 32 strony 
i zawiera informacje o historii, zabyt-
kach, imprezach, bazie noclegowej 
i gastronomicznej Gminy Szydłów. 

Folder będzie dystrybuowany na tar-
gach turystycznych, poprzez regionalną 
i lokalną organizację turystyczną a tak-
Ŝe  wśród gestorów branŜy turystycz-
nej. 

PW 
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8 sierpnia 2010 r. 
  Grupa rekonstrukcyjna z Szydłowa 
uczestniczyła w III Międzynarodo-
wym Turnieju o Szablę Kacpra Kar-
lińskiego w Olsztynie k. Częstocho-
wy. Turniej odbył się pośród malow-
niczych skał wapiennych olsztyńskie-
go zamku. Rycerze i damy dworu 
z Szydłowa prezentowali pojedynki, 
tańce i zwyczaje dworskie z okresu 
XVII w. Świetnie zaprezentował się 
Marcin Łazarz z szydłowskiego brac-
twa, który w mocno obsadzonym tur-
nieju szabli polskiej pokonał wielu 
bardziej doświadczonych przeciwni-
ków. Uległ dopiero w finale turnieju 
w stosunku trafień 3:2. 
 
20 - 24 lipca 2010 r. 
  Udział w największej, tegorocznej, 
nocnej inscenizacji bitewnej pn. 
"OblęŜenie Malborka". Nasze brac-

two było jedną spośród ponad trzy-
dziestu grup biorących udział w in-
scenizacji a jedyną reprezentującą 
województwo Świętokrzyskie. Nasi 
rycerze brali czynny udział w insceni-
zacji wcielając się w oddziały polskie 
oraz litewskie i wystawiając trzech 
łuczników, dwóch strzelców procho-
wych oraz 2 walczących rycerzy.  
  W trakcie imprezy wystawiono trzy 
nocne widowiska w dniach 22 - 24 
lipca, które łącznie obejrzało ponad 
100 tys. widzów! Wyjazd naszej gru-
py był moŜliwy dzięki wsparciu Staro-
stwa Powiatowego w Staszowie, 
Gminnego Centrum Kultury oraz 
Urzędu Gminy w Szydłowie. 
 
16 maja 2010 r. 
  W strugach deszczu, odbyła się 
inscenizacja pielgrzymki króla Włady-
sława Jagiełły na Święty KrzyŜ, przed 

bitwą pod Grunwaldem. Królowi, któ-
rego grał znakomity aktor Daniel Ol-
brychski, towarzyszyli rycerze oraz 
damy dworu z Polski i Słowacji.  
  Znaczną rolę w inscenizacji odegrali 
członkowie Bractwa Rycerskiego 
oraz Zespołu Tańca Dawnego z Szy-
dłowa. Przedstawiciele naszych grup 
wcielili się m.in. w role osobistych 
giermków samego króla, a takŜe 
członków dworu królewskiego. 

 
Paweł Krakowiak 

Bractwo Rycerskie i Zespół Tańca Dawnego Zamku Szydłów mogą zaliczyć ten rok 
do naprawdę udanych. Realizacja kilku projektów z funduszy pozabudŜetowych przez 
Gminne Centrum Kultury pozwoliła na wyposaŜenie szydłowskich rycerzy w nie-
zbędny sprzęt i stroje. Umiejętności członków Bractwa Rycerskiego zaowocowały 
zaproszeniami na jedne z najwaŜniejszych imprez tematycznych w tym roku w Pol-
sce. Liczymy, Ŝe Bractwo nadal będzie się rozwijać, a przede wszystkim, Ŝe jego sze-
regi zostaną zasilone młodzieŜą z Gminy Szydłów. Tych, którzy mają zamiłowanie do 
historii, szczególnie tej z okresu średniowiecza, chcą przeŜyć ciekawą przygodę, 
GCK zaprasza do sekcji rycerskiej. Zajęcia odbywają się w kaŜdy piątek po południu. 
PoniŜej krótkie relacje z obecności szydłowskich rycerzy na imprezach wyjazdowych. 

 

Redakcja 

Zdj ęci a:Pi ot rW al czak
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  13 października, podczas powiato-
wych obchodów Dnia Edukacji Naro-
dowej, które odbyły się w auli Zespo-
łu Szkół w Staszowie, Szydłowskie 
Towarzystwo Strzeleckie zostało od-
znaczone Złotym Medalem Opiekuna 
Miejsc Pamięci Narodowej. Odzna-
czenie przyznała, na wniosek Staro-
sty Staszowskiego, Rada Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa w War-
szawie. Aktu dekoracji sztandaru do-
konała BoŜentyna Pałka-Koruba - 
Wojewoda Świętokrzyski. 
 
  25 września młodzieŜ z Gimnazjum 
w Szydłowie uczestniczyła w Marszu 
Upamiętniającym Wysiedlenie 
w Strefę Niemiecką. Marsz odbył się 
na trasie Szydłów - Wola Bokrzycka 
i był połączony ze strzelaniem z kara-
binka sportowego na strzelnicy STS.  
 
  24 września wystawiona została 
warta i poczet sztandarowy przy 
symbolicznym grobie pomordowa-
nych Ŝołnierzy AK, NSZ i WiN 
w Zgórsku-Szewce k. Kielc. Uroczy-
stości rozpoczęły się od mszy polo-
wej, po której nastąpiły okoliczno-
ściowe wystąpienia i złoŜenie wiąza-
nek na grobie. 

 
  W dniach 29 lipca - 7 sierpnia gru-
pa strzelców z Szydłowa przebywała 
na obozie wędrownym szlakami upa-
miętniającymi dzieje oręŜa polskiego 
w województwach: wielkopolskim, 
pomorskim, warmińsko-mazurskim 
i mazowieckim.  
  Zwiedzano m.in. Katedrę Gnieź-
nieńską, zabytki klasztorne Wągrow-
ca, Westerplatte, Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni, Okręt - Muzeum 
Błyskawica, zabytki i pomniki Trój-
miasta, pola Grunwaldu. W drodze 

powrotnej zwiedzono Mauzoleum 
śołnierzy Września - Armii Modlin 
i Muzeum Powstania Warszawskie-
go.  
  Na poligonie w Wągrowcu odbył się 
turniej strzelecki z broni krótkiej 
pneumatycznej. Zwycięzcy zostali 
wyróŜnieni dyplomami i pucharami 
ufundowanymi przez burmistrza Wą-
growca. 
 
  30 czerwca odbył się „Marsz Szla-
kiem powracających z wysiedlenia 
w 1945 r.” na trasie Kłoda – Staszów 
– Oględów – Mokre – Szydłów” połą-
czony ze strzelaniem w dniach 26 
i 27 czerwca 2010 r. na strzelnicy 
STS. Wzięło w nim udział 31 osób. 
KaŜdy z uczestników miał zapewnio-
ny posiłek i napoje. 
 
  24 kwietnia br. strzelcy z STS 
uczestniczyli w uroczystościach od-
słonięcia tablic pamiątkowych w Ra-
domiu: genera łów "Szarego" 
i "Bończy". 
  Na placu przed kościołem Matki 
BoŜej Miłosierdzia odsłonięte zostały 
tablice pamiątkowe generałów Kazi-
mierza Załęskiego "Bończy" i Anto-
niego Hedy "Szarego". Posadzone 
zostały takŜe symboliczne dęby pa-
mięci. 
  Uroczystość odbyła się zgodnie 
z porządkiem wojskowym, z udzia-
łem kompanii honorowej. 
Po uroczystym odsłonięciu tablic od-
prawiona została msza św. Po mszy 
i odczytaniu Apelu Pamięci, poświę-
cono i symboliczne zasadzono dęby 
pamięci. Drzewa mają upamiętniać 
tragicznie zmarłych 
w katastrofie prezy-
denckiego samolo-
tu pod Smoleń-
skiem. 
  Dęby poświęcone 
zostały równieŜ ks. 
bp. Edwardowi Ma-
terskiemu, ks. Ada-
mowi Staniosowi, 
Ŝołnierzom i kape-
lanom Armii Krajo-
wej, więźniom poli-
tycznym okresu 
stalinowskiego oraz 
Rodzinom Katyń-
skim i Sybirakom. 

  Uroczystości odbyły się z inicjatywy 
radomskiego oddziału Światowego 
Związku śołnierzy Armii Krajowej. 
Uczestniczyli w nich takŜe strzelcy 
z Szydłowskiego Towarzystwa Strze-
leckiego z pocztem sztandarowym. 
 
  18 kwietnia dwudziestoosobowa 
grupa strzelców i strzelczyń uczestni-
czyła w marszu na trasie Szydłów - 
Brzeziny - Potok - Szydłów. 
  Marsz kondycyjny zorganizowało 
Szydłowskie Towarzystwo Strzelec-
kie. Na trasę, strzelcy wyszli zaraz po 
strzelaniu z karabinka i pistoletu, któ-
re odbyło się na strzelnicy STS. 
19-kilometrowy marsz zakończył się 
wspólnym ogniskiem z kiełbaską 
w Szydłowie. 
 

Zarząd STS 

Zdję ciazarchiwumSTS
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  3 maja 2010 r. w Szydłowie odbyły się gminne uro-
czystości poświęcone 219. Rocznicy Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. 

 Uroczystości zorganizowane z inicja-
tywy władz gminnych, rozpoczęły się 
od mszy św. w kościele św. Włady-
sława. TuŜ przed rozpoczęciem na-
boŜeństwa, głos zabrał wójt gminy 
Jan Klamczyński. W swoim wystąpie-
niu nawiązał do tragicznych losów 
obywateli II RP, którzy zginęli z rąk 
Sowietów w 1940 r. oraz do katastro-
fy prezydenckiego samolotu w Smo-
leńsku w którym zginęło 96 osób. 
  Następnie uczczono pamięć ofiar, 
składając kwiaty przy ołtarzu, gdzie 
umieszczony został portret Prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskiego i jego 
małŜonki Marii Kaczyńskiej oraz zdję-
cia osób związanych z wojewódz-

 Przed godz. 9.30, sprzed budynku poczty, uczestnicy 
obchodów przemaszerowali do kościoła p.w. św. Włady-
sława, gdzie odprawiona została msza św. koncelebrowa-
na przez ks. proboszcza Ryszarda Piwowarczyka i ks. 
Krzysztofa Przanowskiego. Ks. Piwowarczyk odniósł się 
w homilii do święta narodowego a takŜe do obchodzone-
go w tym dniu święta kościelnego: Matki BoŜej Królowej 
Polski. 
 Po mszy św. dwanaście pocztów sztandarowych z tere-
nu gminy (OSP, kombatantów, STS, PSL, Gimnazjum 
w Szydłowie) wraz z pozostałymi uczestnikami przema-
szerowało pod Pomnik Walczących, Poległych i Pomor-
dowanych w latach 1939 – 1945, gdzie delegacje złoŜyły 
wiązanki kwiatów. 
 Kolejna część uroczystości odbyła się juŜ w budynku 
Szkoły Podstawowej w Szydłowie, gdzie publiczność 
obejrzała program artystyczny poświęcony Konstytucji 3 
Maja, przygotowany przez uczniów tejŜe szkoły. Z oko-
licznościowym referatem wystąpił Wójt Gminy Jan Klam-
czyński, głos zabrał takŜe senior Marian Karasiński, recy-
tując m.in. kilka wierszy patriotycznych. 
 

 PW 

twem świętokrzyskim: gen. Tadeusza 
Buka, posła Przemysława Gosiew-
skiego, ministra Tomasza Merty, pre-
zesa PKOl Piotra Nurowskiego i ak-
tora Janusza Zakrzeńskiego. 
  Ksiądz proboszcz Ryszard Piwo-
warczyk we wzruszających słowach 
nawiązywał w homilii do tragedii ka-
tyńskiej sprzed 70 lat i katastrofy z 10 
kwietnia 2010 r. 
  Po mszy św. poczty sztandarowe 
OSP, szkół, kombatantów, przedsta-
wiciele władz gminnych, zakładów 
pracy oraz mieszkańcy, przemasze-
rowali na cmentarz w Szydłowie, 
gdzie posadzono symboliczne 6 dę-
bów katyńskich upamiętniających 

osoby z gminy Szydłów zamordowa-
ne na terenie ZSRR: Wincentego 
Celejewskiego, Bolesława Czajkow-
skiego, Stanisława Jarosa, Stefana 
Lecha, Zygmunta śelawskiego. Siód-
my dąb posadzono dla upamiętnienia 
ofiar katastrofy prezydenckiego Tu-
154M. 

Red. 

Fot.MonikaMichalec
18 kwietnia 2010 r. w Szydłowie posadzone zostały Dęby Pamięci upa-
miętniające sześciu mieszkańców z gminy Szydłów, którzy w 1940 r. zo-
stali zamordowani na Wschodzie oraz ofiary katastrofy prezydenckiego 
samolotu w Smoleńsku. 

Był wieloletnim Prezesem Zarządu a później Przewodniczącym Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni 
„SCh” w Szydłowie. W okresie prezesury wybudował większość obiektów spółdzielni, m. in. budynek 
ratusza i piekarnię. W 2009 r. został laureatem tytułu „Pasjonat Małej Ojczyzny”. Był znany ze swojego 
głębokiego patriotyzmu. Wielokrotnie uczestniczył w róŜnego rodzaju akademiach z okazji świąt pań-
stwowych, podczas których przemawiał do zebranych, głównie młodzieŜy. Marian Karasiński został po-
chowany na cmentarzu w Szydłowie. Miał 89 lat. 
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Organizatorem konkursu, pod patro-
natem Wójta Gminy Szydłów, jest 
Gimnazjum im. Władysława Stanisła-
wa Reymonta w Szydłowie. Do kon-
kursu, w którym mogą brać udział 
uczniowie szkół podstawowych i gim-
nazjalnych, zgłosiło się w tym roku 
siedem 3-osobowych druŜyn z trzech 
gmin (Gnojno, Tuczępy i Szydłów). 
  Uczniowie przygotowywali się do 
konkursu przez wiele miesięcy; czy-
tali ksiąŜki historyczne, zwiedzali 
Szydłów i okolice, korzystali ze źró-
deł naszego Muzeum Regionalnego, 
wyszukiwali informacje w Internecie. 
W poszczególnych szkołach przepro-
wadzono eliminacje szkolne, w któ-
rych to wyłoniono 3-osobowe druŜy-
ny do reprezentowania swoich szkół 
w Szydłowie. 
  Oficjalnego otwarcia konkursu do-
konała Dyrektor Gimnazjum mgr Do-
rota Kowalczewska-Spetel.  

  DruŜyny przystąpiły do części pi-
semnej konkursu, która składała się 
z 25 pytań. Uczniowie szkół gimna-
zjalnych musieli uwaŜać na punkty 
karne za udzielenie błędnej odpowie-
dzi lub więcej niŜ jednej odpowiedzi 
w danym pytaniu (ten punkt regula-
minu nie dotyczy uczniów szkół pod-
stawowych). Po części pisemnej za-
wodnicy mieli przerwę na poczęstu-
nek. Po przerwie pięć druŜyn, które 
uzyskały największą ilość punktów, 
przystąpiło do części pisemnej. Były 
to druŜyny następujących szkół: Gim-
nazjum w Jarosławicach (30p.), Gim-
nazjum w Szydłowie (28,5p.), Szkoła 

Podstawowa w Gnojnie (24 p.), Gim-
nazjum w Gnojnie (24p.), Szkoła 
Podstawowa w Solcu Starym (20p.). 
Zawodnicy odpowiadali w pięciu ko-

lejkach na wybierane przez siebie 
pytania. Do wyboru mieli pytania za 
3, 6 lub 10 punktów. RóŜne były stra-
tegie druŜyn, jedne kończyły się suk-
cesem a inne poraŜką. 
  Ostatecznie I miejsce zajęła druŜy-
na Gimnazjum w Jarosławicach 
(Martyna Fit, Sylwia Borycka, Agata 
Cichecka, opiekun - mgr Zofia Kań-
ska) - 48 p., II miejsce – druŜyna 
Gimnazjum w Szydłowie (Angelika 
Koźmińska, Anna Stachura, Joanna 
Smagłowska, opiekun - mgr Barbara 
Rak) - 46,5 p., III miejsce – druŜyna 
Gimnazjum w Gnojnie (Anna Gier-
czak, Karolina Górska, Marcin Mar-
kowski, opiekun - mgr Justyna Fron-
czek) - 46 p. 
  W konkursie, jak co roku, nie było 
przegranych. Sponsorzy: Samorząd 
Gminy Szydłów, pan Jan Marcin Po-

piel – Zespół Pałacowy w Kurozwę-
kach, Remondis Sp. z o.o. Oddział 
Ostrowiec Świętokrzyski, Przedsię-
biorstwo WielobranŜowe - Zarzycki 
„CENTRUM AGROBUD” w Szydło-
wie, pan Józef Taborski - Piekarnia 
w Rakowie, pan Michał Skotnicki – 
radny powiatu staszowskiego, zadba-
li o to, Ŝe wszyscy zawodnicy otrzy-
mali dyplomy i cenne nagrody. 
  Uroczystego wręczenia nagród do-
konali: Wójt Gminy Szydłów – Jan 
Klamczyński oraz Kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Szydłowie 
(członek komisji konkursowej) – mgr 
Iwona Baran. Wójt Gminy podzięko-
wał organizatorom za wysiłek włoŜo-
ny w przygotowanie i przeprowadze-
nie konkursu oraz młodzieŜy za pre-
zentowanie wysokiego poziomu na 
konkursie. 
  Ja osobiście gorąco dziękuję 
wszystkim wymienionym wyŜej spon-
sorom konkursu oraz współorganiza-
torom: pani dyrektor Dorocie Kowal-
czewskiej-Spetel, p. Annie Baron (za 
pomoc w przygotowaniu konkursu 
i zapewnienie opieki wszystkim 
uczestnikom w trakcie imprezy), p. 
Urszuli Skotnickiej (za pracę w komi-
sji konkursowej), wszystkim nauczy-
cielom - szkolnym opiekunom kon-
kursu z poszczególnych szkół. 
  Szczególną wdzięczność chciałbym 
wyrazić p. Iwonie Baran za opraco-
wanie testu pisemnego, redagowanie 
pytań do części ustnej konkursu, za 
pracę w komisji, za czuwanie nad 
poprawnością merytoryczną konkur-
su. 
 

Tekst: Roman Baron 
Zdjęcia: Jakub Kurczab 

  W dn. 15 maja 2010 roku w Szydłowie odbył się X Konkurs „Szydłów – 
polskie Carcassonne”.  
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  W 1979 roku w ten sposób uczestnicy 
fotograficznego pleneru oddawali część 
obrazu współczesnego, małego miastecz-
ka – Szydłowa. Ale to tylko fragment 
wstępu i słów. Fotografie zamieszczone 
w folderze wydanym z tej okazji pokazy-
wały coś, czego słowa są w stanie oddać. 
Pokazywały klimat tamtych miejsc i na-
strój tamtych chwil. Pewnie, Ŝe były to 
miejsca wybrane, zatrzymany  w kadrze 
czas. Ten przedwojenny, chociaŜ wiele 
lat po wojnie. Z chylącą się chałpiną, 
przykrytą omszałą strzechą, niskimi 
drzwiami i rozdartymi dachami, resztka-
mi murów z czasów Kazimierza Wielkie-
go i wystrzępionymi murkami przedwo-
jennych domostw, pochylonymi płotami. 
I ludźmi pochylonymi wieloletnim wy-
siłkiem, pooranymi twarzami i spracowa-
nymi rękami. I kury – charakterystyczny 
element pejzaŜu, na progu, na starej ręcz-
nej osełce. Czujące się bezpiecznie w 
tym miejscu pełnym historii i pełnym 
spowolnionego czasu. 
   
  Kury i psy nie zmieniły zwyczajów do 
dzisiaj. Im ta senność i pozorny bezruch 
jak najbardziej odpowiada. Zresztą wi-
działy juŜ tak wiele... 
 
  Zaczęło się od zbója Szydły, legendar-
nego praszydłowianina, który podobno 
zamieszkiwał pieczary u stoku góry, na 
której stoi kościół Wszystkich Świętych. 
Dzieje Szydłowa nie zawsze były dzieja-
mi zapomnianych społeczności. Był kie-
dyś znaczącym i waŜnym ośrodkiem 
miejskim. Łokietek nadał mu prawa 
miejskie w 1329 roku, Kazimierz Wielki 
wybudował mury obronne, sami miesz-
kańcy stali się z czasem świetnymi rze-
mieślnikami z koŜusznikami i garbarza-
mi na czele, ba, juŜ w 1528 roku za spra-
wą przywileju wydanego przez Zygmun-

ta I miasto dorobiło się wodociągów. To 
były wzloty. A upadki? Parę razy Szy-
dłów spłonął, zniszczyła go wojna ze 
Szwedami, zaczął się okres upadku, ubo-
Ŝenia za czasów panowania austriackiego 
zaborcy, nie lepiej się wiodło w grani-
cach Księstwa Warszawskiego. JuŜ nie w 
blasku dawnej świetności wkroczył do 
historii Polski niepodległej. 
 
  Ale to są opowieści z gatunku zamierz-
chłych, wracających tylko przy okazji 
zwiedzania zabytków – Bramy Krakow-
skiej, kościoła Świętego Władysława, 
Skarbczyka przerobionego na muzeum, 
resztek murów obronnych. 
 
  Atrakcja dla turystów. Dla stałych 
mieszkańców te obiekty są tylko opatrzo-
nym i zastałym tłem codziennego Ŝycia. 
Zbyt zamierzchłym, Ŝeby wywoływało 
daleko idące skojarzenia. Okres bliŜszy, 
to co innego. To się jeszcze pamięta, to 
Ŝyje we wspomnieniach. Zygmunt Sta-
wecki, szydłowianin z dziada pradziada, 
wieloletni nauczyciel i działacz twierdzi, 
Ŝe „pokolenie ustępujące Ŝyje historią”, 
ale tylko ono. I opowiada o tamtym 
przedwojennym Szydłowie, małym i 
podzielonym. Ci lepsi, bogatsi, często 
działacze mieszkali w Przedmieściu Kra-
kowskim. Biedota w Opatowskim. W 
ogóle na mieszkańców miasteczka mó-
wiło się gulony, na tych ze wsi – chamy. 
Rodziły się drobne konflikty na tle spo-
łecznym, ale równieŜ narodowościowym, 
bo i tu było spore skupisko śydów. Moc-
ne tu były tradycje spółdzielczości i 
wpływy ludowców. Tak mocne, Ŝe po 
wojnie jeden radziecki generał w powie-
cie bawił, a wtedy sam fakt odwiedzin 
był sprawą polityczną i z partyzantami 
chciał przejść do Mokrego. Rano. Tyle, 
Ŝe ludowcy owszem, pójść pójdą, ale po 
mszy. I generał musiał poczekać. 
 
  O powojennych czasach Szydłowa po-
stronny obserwator niewiele moŜe dobre-
go  powiedzieć. Jak miasteczko zasnęło 
parę wieków wcześniej, tak sennym Ŝy-
ciem Ŝyło po ustaniu działań wojennych. 
Starsi widzą jednak pozytywy „tej jar-
marczno-odpustowej miejscowości udało 
się przez te lata zaleczyć pokaleczoną 
twarz” - mówią. Odremontować i odbu-
dować parę zabytków i nie dopuścić do 
całkowitego zniszczenia innych. Wpraw-
dzie zaraz po wojnie wielu rodowitych 

mieszkańców odpłynęło w świat, ale to 
było zrozumiałe – za awansem społecz-
nym poszli, do przemysłu i do szkół. 
   
  Ambitniejsi innej drogi nie widzieli. 
Szydłów nie rozwijał się najpewniej z 
racji peryferyjnego połoŜenia. Mówiło 
się i mówi obrazowo, Ŝe zawsze był pod 
zaborem. W okresie międzywojennym 
naleŜał do powiatu stopnickiego, później 
kolejne podziały administracyjne rzucały 
go po sąsiadach jak piłeczką. Powiat 
buski, staszowski, chmielnicki, znowu 
staszowski. A o „przylepianego” krewne-
go nikt nie będzie dbał. Dzisiaj jest po-
dobnie. Tradycyjnie mieszkańcy ciąŜą ku 
Kielecczyźnie, a z powodu rynku pracy 
ciąŜą ku Staszowowi, czyli dzisiejszemu 
Tarnobrzeskiemu... Przed wiekami sam 
tworzył centrum miejskie promieniujące 
na okolicę, dzisiaj Ŝałuje, Ŝe nie ma bli-
sko większego i waŜnego ośrodka miej-
skiego. 
   
  Ale te wszystkie fakty i rozwaŜania 
moŜna teraz włoŜyć w karty ksiąg. Na-
wet to o forpocztach wielkiego przemy-
słu. Stanęła koło Staszowa „siarka” 
wchłaniająca siłę roboczą z okolicy , w 
tym szydłowiaków. Pięć kilometrów od 
murów wypełnił się zalew w Chańczy. 
Został zburzony tradycyjny układ. 
Uprzemysłowienie dociera i tu smrodli-
wymi oparami wielkiego przedsiębior-
stwa. Przemysłowy awans mieszkańców. 
A co z zabytkowym układem przestrzen-
nym miasteczka, ze zniszczonymi drew-
nianymi chałupkami. Te ostatnie ostały 
się, w fosie przed murem przy drodze, 
ale takŜe za murami. Mniej jednak wi-
doczne, gdyŜ jest ich w ogóle mniej i 
skrywają się za nową zabudową rynecz-
ku. Stało się to po części z sprawą 650-
lecia nadania praw miejskich obchodzo-
nego w 1979 roku. 
   
  Naczelnik Józef śmuda oprowadzający 
mnie po „swoim” wcale nie ukrywa ma-
łych moŜliwości finansowych władz 
gminy ale teŜ i nie załamuje rąk i nie 
przestaje planować. Osiedle Łokietka, 
czyli rynek, to ciąg wkomponowanych 
architektonicznie budyneczków, które 
choć nowe są teŜ urokliwe. Ale potrzeb-
ny jest drugi etap budowy. Zamknięcia 
całego rynku nowymi obiektami, które 
będą tworzyć całość i wyeliminują stoją-
ce jeszcze rudery w części tylko za-

WSPÓŁCZESNE, CICHE MIASTECZKO 
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mieszkałe. Warunki są, gdyŜ teren jest 
uzbrojony. Szydłów posiada wodociągi, 
spora część jest skanalizowana, pracuje, 
wprawdzie mała, ale jednak oczyszczal-
nia. Rozwija się powoli, ale ciągle bu-
downictwo indywidualne. Trwają prace 
przy kładzeniu dywaników asfaltowych, 
mozolnie porządkuje się otoczenie. 
    
  A zabytki. CóŜ, stoją. Wprawdzie kazi-
mierzowe mury poddawane są pracom 
konserwatorskim, ale idzie wszystko 
bardzo powoli. A chciałoby się więcej. 
Wykorzystać zabytki, ściągnąć turystów. 
Piękno okolicy i tchnienie średniowiecz-
nej historii nie zawsze wystarczają jak 

się nie ma domu noclegowego i nor-
malnej knajpy. A tu jeszcze Brama 
Krakowska, po kamieniach której wy-
starczy  ręką przejechać i się kruszą. 
Przedsiębiorstwo dało pracę, ale przy 
okazji pozbawiło wody okoliczne wsie 
(z drugiej strony przyczyniło się do 
wybudowania w gminie wielu wodo-
ciągów. Nic nie ma za darmo. 
    
  W samym Szydłowie w przyszłość 
patrzy się ostatnio optymistyczniej. Od 
kilku lat swoje filie załoŜyły tu Kieleckie 
Zakłady Naprawcze Samochodów 
i Metalowo-Zabawkarska Spółdzielnia 
Pracy. A to jest prawie dwie setki no-

wych miejsc pracy. I nowe perspektywy. 
  Na Bramie Krakowskiej, po kilkunasto-
letniej przerwie zagnieździły się bociany. 
W tym roku nawet dorobiły się potom-
stwa. Dlaczego tak długo ich nie było – 
tego nikt nie wie. Ale wróciły. Tak jak 
zaczynając wracać do Szydłowa ludzie. 
Wracają ci, którzy znaleźli tu pracę i 
odeszli od „siarki”, wracają, jak się na 
nich mówi „chłopi z Marszałkowskiej” 
Ŝeby na starość pogrzebać jeszcze w zie-
mi. Bo ciche, spokojne to miasteczko, ale 
i urokliwe... 
 

 J.K. 

Z d j ę c i a : A n n a S a m b o r s k a ,z a r c h i w u m G C K , S T S ,P i o t r W a l c z a k Ostatnim akcentem realizacji Programu Inte-
gracji Społecznej były spotkania integracyjne 
mieszkańców Gacek, Rudek i Kotuszowa. 
Spotkania te odbyły się w ostatni weekend 
września. Przybyło na nie bardzo wiele osób 
(Gacki ok. 100, Rudki ok. 150 i Kotuszów 
ok. 100). Spotkania w znaczący sposób przy-
czyniły się do integracji mieszkańców tych 
miejscowości. I o to chodziło w tym Progra-
mie. 
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  Kasztalon to nazwa nieistniejącego 
juŜ przysiółka wsi Korytnica, który 
znajdował się (patrząc od strony tamy 
w kierunku Zalewu Chańcza) po pra-
wej jego stronie. Obecnie znajduje się 
tam plaŜa, a pozostałą część zalała 
woda. Z chwilą wybudowania zalewu 
ludzie przenieśli się w inne okolice.  
  W tym miejscu, w czasie drugiej woj-
ny światowej miały miejsce wstrząsa-
jące wydarzenia, które wspomina se-
nior mieszkający we wsi Korytnica – 
Eugeniusz Werblicki. 
  W okresie II wojny światowej na tere-
nie Korytnicy działały dwie organizacje 
podziemne: Armia Krajowa i Bataliony 
Chłopskie. Organizacje te róŜniły się 
w poglądach  ale walczyły ze wspól-
nym wrogiem. Na czele AK stał kpt. 
Piotr Kabata  pseudonim „Wujek”, 
a jego sekretarzem był por. Wincenty 
Krześ, z zawodu nauczyciel. Krześ 
posiadał tajną kancelarię w Korytnicy 
w zabudowaniach Józefa Werblickie-
go. Komendantem wiejskim był plut. 
Józef Stępień. 
  Do AK w Korytnicy naleŜało wielu 
młodych męŜczyzn. Broń do walki 
z okupantem niemieckim pozyskali 
m.in. z angielskiego zrzutu w rejonie 
Nowakówki. Wywiad niemiecki starał 
się rozpracować organizację. W pol-
skie szeregi przeniknął podstawiony 
przez gestapo człowiek o pseudonimie 
„Sfinks”. 
  Przez jakiś okres współpracował 
z partyzantami, poznawał ludzi i za-
miary organizacji. Po pewnym czasie 
zbiegł do niemieckiej Ŝandarmerii 
w Staszowie. AK została wówczas 
odgórnie ostrzeŜona, apelowano by 
zachować czujność i nie organizować 
jakichkolwiek imprez. Spodziewano 
się najgorszego: łapanek i areszto-
wań. Ale Niemcy spokojnie czekali na 

dogodną okoliczność. I taka wkrótce 
się nadarzyła. 
  Pod koniec czerwca 1943 roku, 
z lasu kurozwęckiego, od partyzantów 
z innej organizacji („Złotej Rączki”) 
przywieziono 1000 litrów spirytusu 
o potocznej nazwie „Leśny”. Spirytus 
przywieźli Feliks Gądek i Wincenty 
Sowiński. W tamtych czasach alkohol 
pełnił często rolę środka płatniczego. 
We wsi nastąpiło poruszenie. Spirytus 
w większości rozdzielili między sobą 
partyzanci, roznosząc go w róŜnego 
rodzaju naczyniach – konewkach, wia-
drach itp. Zapomniano o przestrogach 
dowódców; zaczęły się hulanki. 
  W dniu 27 czerwca 1943 r. w przy-
siółku Kasztalon, w oddalonym od 
centrum wsi miejscu, urządzono hucz-
ne imieniny Władysława. Partyzantami 
byli przede wszystkim młodzi ludzie, 
którzy chcieli się bawić i zapomnieć 
choć przez chwilę w jakich czasach 
przyszło im Ŝyć. Niestety, zapomnieli 
całkiem o groŜącym im niebezpie-
czeństwie. Tańczono i śpiewano, ra-
cząc się przy tym alkoholem. Nad ra-
nem czujność spadła do zera. Nastał 
świt 28 czerwca 1943 r. 
  śandarmi ze Staszowa, prowadzeni 
przez „Sfinksa” otoczyli przysiółek 
„Kasztalon” z trzech stron, zostawiając 
jeden wolny pas od strony zachodniej 
– łąki, obecnie teren zalewu. Łąki te 
miały się wkrótce stać pasem śmierci. 
  Po zauwaŜeniu zbliŜających się Ŝan-
darmów, część partyzantów zdołała 
zbiec w las, pomimo tego, iŜ oddano 
za nimi kilka serii z karabinów maszy-
nowych. W czasie ucieczki zastrzelo-
no 22-letniego Eugeniusza Kobrynia 
i 25-letniego Stanisława Stępnia. Unik-
nął śmierci muzykant Stanisław Kacz-
marczyk, który jakby przeczuwając, co 
nastąpi, wcześniej opuścił imprezę. 

  Po dojściu do zabudowań Ŝandarmi 
przeprowadzili rewizję. Zatrzymali 
wszystkich pozostałych męŜczyzn: 
Zająca z synem, Szymona Zygmunta 
z synem, 20-letniego Jana Miodka, 
25-letniego Tadeusza Kocieszewskie-
go oraz pięciu młodych męŜczyzn 
z innych terenów. Wszystkich powią-
zano i połoŜono na ziemi. 
  Dobytek inwentarza z gospodarstw 
Zająca i Zygmunta został wyprowa-
dzony, a zabudowania spalono. 
Schwytanych męŜczyzn wraz ze skon-
fiskowanym dobytkiem załadowano na 
samochód cięŜarowy i przewieziono 
na posterunek Ŝandarmerii w Staszo-
wie. MęŜczyzn, po przesłuchaniach 
i strasznych torturach, zawieziono na 
cmentarz w Kurozwękach. Tam ich 
rozstrzelano i zakopano we wspólnej 
mogile. 
  Porucznika Tadeusza Kocieszew-
skiego jeszcze wiele dni torturowano 
w bestialski sposób, aŜ do 7 lipca 19-
43 r., kiedy to przewieziono go na 
cmentarz do Kurozwęk i tam rozstrze-
lano. Pomimo długotrwałych tortur nie 
wydał pozostałych kolegów. Po jego 
śmierci nie było Ŝadnych aresztowań 
pozostałych przy Ŝyciu partyzantów 
AK. Rodzina i koledzy wykopali zwłoki 
porucznika i po oględzinach przewieźli 
i złoŜyli w grobie na cmentarzu w Ko-
tuszowie. 
  Eugeniusz Werblicki jako 15-letni 
wówczas chłopiec obszedł całe pobo-
jowisko po odjeździe Ŝandarmów. 
WraŜenie było okropne, kaŜdy z zabi-
tych podziurawiony był od kul, ciała 
leŜały wykrwawione, nieruchomo. 
Jeszcze obecnie, wspominając tamte 
wydarzenia, łzy napływają mu do 
oczu. 

 
 Opracowała Krystyna Leboda 

na podstawie wspomnień  

Eugeniusza Werblickiego 
 

 Przysiółek Korytnicy – Kasztalon obecnie 
juŜ nie istnieje. Wspomnienia tragicznych 
chwil sprzed ponad 70 lat zacierają się 
w pamięci. Aby miejsce to nie uszło cał-
kowitemu zapomnieniu, członkowie ze-
społu śpiewaczego w Korytnicy przybrali 
nazwę . Myślę, Ŝe po przeczyta-
niu tego artykułu mieszkańcy naszej gmi-
ny jak i całego powiatu staszowskiego 
słysząc śpiew zespołu  będą 
wiedzieli skąd wywodzi się ta nazwa. 
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Sintra - miasto jak z bajki
„Zobaczyć cały świat, a nie zobaczyć Sintry to nic nie zobaczyć”- tak pisali o tym bajkowym portugalskim miasteczku XIX-wieczni 
angielscy podróżnicy. Sintra od ponad tysiąca lat przyciągała ludzi swoim położeniem i urokiem, i to bez względu na narodowość czy 
religię. Fortecę wznieśli tu już mauretańscy władcy Lizbony, chrześcijańscy królowie Portugalii obrali ją za letnią rezydencję, zwiedzał ją 
między innymi Lord Byron, który tak opisał swoje wrażenia “(...)miejscowość Sintra, pięć mil odległa od stolicy, jest może pod każdym 
względem najrozkoszniejszym miejscem w Europie. Zawiera ona piękności tak naturalne, jak i sztuczne: pałace i ogrody, wznoszące się 
pośrodku skał dzikich, wodospadów i przepaści,. klasztory zadziwiającej wysokości, rozległy widok na może i na Tag (...) Miejscowość ta 
łączy w sobie dzikość zachodnich krajów górskich z zielonością południowej Francji." Źródło: www.echodnia.eu

Fot. www.portugalembassy.org.tr

Fot. www.csprenger.com


