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VIPy podczas otwarcia szydłowkiego rynku.

Pokazy flagowe.

OTWARCIE RYNKU PO REWITALIZACJI

Ostatni wstęgę przeciął Janusz Cedro - 
- Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wójt prezentuje klucz do bram miasta 
przekazany przez przewodniczącego Rady Gminy.

Ks. Ryszard Piwowarczyk poświęcił 
nową płytę rynku.

Zdjęcia: Piotr Walczak
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PRZEDSZKOLA 
W SOLCU I POTOKU

  Od września br. pod auspicjami Gmin-
nego Centrum Kultury w Szydłowie 
rozpoczęły działalność dwie placówki 
przedszkolne - w Solcu i Potoku. Do 
jednego i drugiego przedszkola 
uczęszcza po 10 dzieci. Maluchy 
znajdują się pod opieką od ponie-
działku do czwartku (w Potoku do 
piątku) w godz. 9:00 - 14:00. 
Szczególnym zaangażowaniem przy 
tworzeniu placówki wykazali się 
rodzice dzieci z Potoka, którzy 
pomagali remontować pomieszczenie i 
plac zabaw po byłej szkole podsta-
wowej.

PIELGRZYMI NA ZAMKU

  9 sierpnia br. na placu zamkowym 
odpoczywało kilkuset pielgrzymów 
zmierzających do Częstochowy. 
Mieszkańcy Szydłowa częstowali 
pątników napojami i żywnością. 
Szczególne powodzenie miała zupa 
przyrządzona przez  sołtysa...

OTWARCIE OŚRODKA W POTOKU

W budynku po szkole podstawowej w 
Potoku zaadaptowano pomieszczenia 
na potrzeby ośrodka zdrowia. Oficjalne 
otwarcie wyremontowanych pomiesz-
czeń miało miejsce 28 lipca. Obecnie, 
codziennie od poniedziałku do piątku 
pełni tam dyżur pielęgniarka. Lekarz 
dyżuruje w każdy wtorek i piątek 
w godz. 8:30 - 12:30. 

otwarcie wystawy malarskiej pt. 
„Skrzypek na dachu” autorstwa 
Mariana Wódkiewicza. Spotkania 
zakończyły się koncertem muzyki 
klezmerskiej. 

LOTNY FINISZ W SZYDŁOWIE

  Szydłów znalazł się na trasie 22. 
Międzynarodowego Wyścigu Kolar-
skiego "Solidarności" i Olimpijczyków. 
To bardzo znacząca impreza w świecie 
kolarskim, która na przestrzeni dwu-
dziestolecia, z wyścigu dla amatorów, 
awansowała do rangi międzynarodo-
wego wydarzenia kolarskiego wysokiej 
klasy - 2.1, przyznanej przez Między-
narodową Unię Kolarską. Każdego 
roku startuje w nim większość polskich, 
zawodo-wych ekip, a ich stawka 
uzupełniana jest dobrymi teamami 
z zagranicy. Dzięki temu na starcie 
staje ok. 100-osobowy peleton. 
Kolarze przejechali przez "śliwkową 
stolicę Polski" podczas trzeciego etapu 
wyścigu - 1 lipca 2011 r.  Atrakcją dla 
kibiców w Szydłowie miał być lotny 
finisz usytuowany na wysokości Bramy 
Krakowskiej. Niestety, ze względu na 
padający deszcz, kolarzom kibicowało 

tylko kilkanaście osób. Za to wójt gminy 
Jan Klamczyński wypromował wśród 
znanych postaci polskiego kolarstwa 
szydłowski produkt lokalny... Warto 
spróbować, ale na rower lepiej potem 
nie wsiadać...

KOŃCOWOROCZNY POPIS

  Końcoworoczny popis uczniów sekcji 
muzycznej Gminnego Centrum Kultury 
odbył się 12 czerwca 2011 r. o godz. 
18:00 w kościółku pod wezwaniem 
Wszystkich Świętych w Szydłowie. 
Uczniowie zaprezentowali swoje umie-
jętności gry na syntezatorze a potem 
na innych instrumentach. Wdzięcznie 
brzmiały zespoły fletowe, saksofony, 
gitara, duet akordeonowy.
Wykonawcami koncertu byli: Kinga 
Górska – gitara, śpiew; Wojtek 
Stachniak – syntezator, akordeon; 

OLDTIMERY W SZYDŁOWIE

  11 lipca do polskiego Carcassonne 
zawitało kilanaście zabytkowych 
samochodów biorących udział w świę-
tokrzyskim rajdzie CAAR (Club 
Antycznych Automobili i Rajdów). 
Wśród oldtimerów znalazły się m.in. 
piękne citroeny, porsche, mercedes, 
landrowery, fiaty, ople, volkswageny, 
triumph, corvette, była także polska 
syrenka i warszawa.

UROCZYSTOŚCI JAKUBOWE

  W dniach 23-25 lipca odbyły się 
w parafii Kotuszów uroczystości 
związane ze św. Jakubem - patronem 
parafii oraz Msza św. odpustowa 
w intencji Rodziny Radia Maryja, 
w intencji Ojczyzny oraz Zjednoczonej 
Europy. Uroczystości były transmito-
wane przez Telewizję TRWAM i Radio 
Maryja.

9. SPOTKANIA Z KULTURĄ
ŻYDOWSKĄ

  17 czerwca br. miały miejsce w Szy-
dłowie, już po raz dziewiąty - Spotkania 
z Kulturą Żydowską. Podczas Spot-
kań... wystąpili uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Szydłowie z wido-
wiskiem biblijnym, zaś uczennice 
szydłowskiego Gimnazjum zaprezen-
towały tańce żydowskie. Uczestnicy 
mieli okazję obejrzeć  „Świat według 
Tuwima” -  spektakl  poetycko-
muzyczny Teatru Poezji i Muzyki „U 
Radziwiłła” z Szydłowca. Podczas 
prezentacji kulturalnych miało miejsce 

W SKRÓCIE

Fot. Mateusz Szwarc
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Patrycja Wawszczyk – syntezator, flet; 
Milena Cecot – syntezator, flet, 
saksofon; Zuzia Ziółkowska – synteza-
tor, flet; Piotr Ziółkowski – syntezator, 
flet; Dawid Koniarski – syntezator; 
Sylwia Ziółkowska, syntezator, flet 
altowy, saksofon; Mirosław Ziółkowski 
– flet tenorowy; Henryka Kluszczyńska 
(gościnnie) – akompaniament. Całość 
przygotował i poprowadził Adam 
Kluszczyński. 

ŚPIEWAJĄCE ROZPOCZĘCIE
SEZONU AGROTURYSTYCZNEGO

  Pomysłowość i aktywność pań ze 
Stowarzyszenia Gospodarstw Goś-
cinnych "Nad Zalewem Chańcza" 
zaowocowała tym razem koncertem 
rozpoczynającym sezon agrotury-
styczny połączony z upamiętnieniem 
Dnia Matki i Dnia Dziecka. Impreza 
odbyła się w niedzielne popołudnie, 
5 czerwca 2011 r. W remizie OSP 
w Korytnicy wykład zatytułowany 
"O Matce pieśń" wygłosiła p. Jadwiga 
Szyszka, a potem wystąpiły z układami 
tanecznymi dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Kurozwękach, tańczące 
poloneza, kujawiaka, krakowiaka oraz 

śpiewając kilka wesołych piosenek. 
W drugiej części programu śpiewał 
zespół "Kasztalon". Piosenki o matce, 
pracy na roli, kominiarzu, miłości, 
umiłowaniu ojczystej ziemi podobały 
się słuchaczom przybyłym na ten 
koncert. Po koncercie organizatorzy 
zaprosili zebranych do smakowania 
pysznych, aromatycznych ciast włas-
nego wypieku oraz korytnickich 
truskawek.

POŚWIĘCENIE FIGURY

  Na granicy pól Szydłowa i Korytnicy, 
na rozległym wgłębieniu terenu, pośród 
soczystej zieleni, ukraszonej koloro-
wymi wiązkami różnych ziół, stoi figura 
zwieńczona postacią Matki Boskiej 
ufundowana przez Małgorzatę i Adama 
Klamczyńskich. W dniu 29 maja 2011 r. 
o godz. 18:00 poświęcił tę figurę oraz 
odprawił mszę świętą proboszcz szy-
dłowskiej parafii ks. Ryszard Piwo-
warczyk. Głębię przeżyć religi-nych 
dopełnił zespół śpiewaczy "Kasztalon", 
wykonując religijne i patriotyczne pieśni 
oraz wspoma-gające go, bardzo 
słyszalne zwłaszcza podczas cichej 
modlitwy, chóry skowronków. W liturgii 
uczestniczyło około 30 mieszkańców 
Szydłowa i  Korytn icy.  Świeżo 
postawiona figura będzie wywoływała 
chwilę zadumy i skłaniała do refleksji 
uczestników rajdów świętokrzyskich 
i każdego, kto będzie przechodził obok.

GOŚCIE Z KAZIMIERZA DOLNEGO

  6 maja br. w Szydłowie przebywała 
grupa samorządowców z zaprzyjaź-
nionej gminy Kazimierz Dolny nad 
Wisłą. Grupę liczącą kilkanaście osób 
na czele z burmistrzem Grzegorzem 
Dunią, stanowili przede wszystkim 
sołtysi z gminy Kazimierz Dolny. 
W Gminnym Centrum Kultury miało 
miejsce spotkanie z wójtem Janem 
Klamczyńskim i sołtysami z gminy 
Szydłów, gdzie omawiano specyfikę 
pracy samorządowej i aktualną proble-
matykę obu gmin i sołectw wchodzą-
cych w ich skład. Później goście 
zwiedzili Szydłów w towarzystwie 
dyrektor centrum kultury Marii Stachu-
czy.

TRAVEL CHANNEL W SZYDŁOWIE

  5 maja 2011 r. gościła w Szydłowie 
ekipa telewizyjna programu podróżni-
czego Travel Channel, która nagrywała 
materiał do programu o największych 
atrakcjach turystycznych woj. święto-
krzyskiego. Program kilkanaście razy 
emitowano w czerwcu br. 

KASZTALON W BUSKU

  W dniu 3 maja zespół "Kasztalon" 
uczestniczył w Nowym Korczynie w 
eliminacjach do XXXV Międzynarodo-
wych Buskich Spotkań z Folklorem. 

Opracowanie i zdjęcia: 
Piotr Walczak

KU PAMIĘCI

 2 maja br. odbył się w kościele św. 
Władysława w Szydłowie koncert 
poświęcony 220 rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja oraz beatyfikacji 
Jana Pawła II. Na program koncertu 
złożyły się pieśni patriotyczne oraz 
utwory instrumentalne dawnych 
kompozytorów. Punktem kulminacyj-
nym koncertu była pieśń "Wielbić Pana 
chcę" wykonana wspólnie przez zespół 
"Kasztalon" i uczniów sekcji muzycznej 
przemianowanej w tym koncercie na 
"Capella Shidloviensis". Liczne grono 
słuchaczy z głębokim zainteresowa-
niem wysłuchało produkcji muzycz-
nych, a także fragmentów utworów 
poetyckich Jana Pawła II wykonanych 
z kunsztem aktorskim przez Dawida 
Poniewierskiego. Program przygoto-
wał i czuwał nad przebiegiem Adam 
Kluszczyński.

Informacje muzyczne: 
Adam Kluszczyński

Fot. Agnieszka Ziółkowska
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WYBORY DO PARLAMENTU
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% października 2011 r. odbyły się wybory 9do Sejmu i Senatu. Wyniki głosowania 
do Sejmu na terenie Gminy Szydłów 
przedstawia załączona grafika.

Najlepsze wyniki na terenie Gminy 
Szydłów uzyskali kandydaci:
1. Skotnicki Michał PSL 586 (38,65%)
2. Kempa Beata PiS 184 (12,14%)
3. Klamczyński Jan PJN 144 (9,50%)
4. Kizińska Bożena SLD 98 (6,46%)
5. Forkasiewicz Grzegorz PiS 53 (3,5%)

Z Gminy Szydłów o fotel posła ubiegały się 
dwie osoby: Jan Klamczyński i Michał 
Skotnicki. W skali całego okręgu 
wyborczego Michał Skotnicki otrzymał 
1499 głosów a Jan Klamczyński 525.

Gil Mieczysław Władysław 469 (30,69%)
Gomułka Stanisław 150 (9,82%)
Kowalczyk Tadeusz Józef 538 (35,21%)
Kozera Andrzej Jan 150 (9,82%)
Skrobich Mirosław Jerzy 55 (3,60%)

Wyniki głosowania do Senatu w Gminie Szydłów:

Klamczyński Jan (Osówka) – Prezes

Szlompek Jerzy (Potok) – Członek Prezydium

Juszczak Janusz (Kotuszów) – Komendant Gminny, Wiceprezes
Wojterski Stanisław (Szydłów) – Wiceprezes
Molisak Stanisław (Gacki) – Sekretarz
Misterkiewicz Tadeusz (Wola Żyzna) – Skarbnik
Skotnicki Michał (Szydłów) – Członek Prezydium

ZARZĄD GMINNY OSP 2011 - 2015
Zarzycki Kazimierz (Szydłów)
Góra Stanisław (Gacki)
Gąsiorek Tadeusz (Korytnica)
Gondek Wiesław (Jabłonica)
Fit Stanisław (Solec)
Sadłocha Ryszard (Rudki)
Nowak Adam (Kotuszów)
Wójcik Leszek (Grabki Duże)

19 MIEJSCE W POLSCE
mina Szydłów zajęła wysokie, 19-Gte miejsce w Polsce w Rankingu 

Samorządów Rzeczpospolitej 2011 
pod względem pozyskiwania funduszy 
unijnych.
  Ranking „Europejski samorząd” 
powstał na podstawie danych o docho-
dach budżetowych pochodzących 
z funduszy unijnych oraz wielkości 
przyznanego jednostkom samorządu 
terytorialnego wsparcia unijnego 
z krajowych („Infrastruktura i środowi-
sko", „Kapitał ludzki", „Innowacyjna 
gospodarka" i „Rozwój Polski Wschod-
niej") i regionalnych programów 
operacyjnych.
 Przy opracowywaniu rankingu wyko-
rzystano dane z Ministerstwa Finansów 

oraz Ministerstwa Rozwoju Regional-
nego. Pod uwagę brano wyłącznie 
dane z 2010 roku.
  Gmina Szydłów w kategorii gmin 
wiejskich zajęła 19 miejsce w kraju. 
W przeliczeniu na jednego mieszkańca 
gminy, do budżetu wpłynęło 984 złote. 
Kolejne 1109 zł na osobę pozyskano 
z umów podpisanych w ubiegłym roku.
  W Polsce jest 1576 gmin wiejskich.

Red.

Symbolem pozyskania wielkich środków
finansowych przez Gminę Szydłów

jest Brama Krakowska, którą odnowiono
z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego.

Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 2/2011 (XLIII)
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  W bieżącym roku, dzięku dofinansowaniu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzony jest kolejny 
etap prac konserwacyjnych w kościele filialnym pw. 
Wszystkich Świętych w Szydłowie. Dofinansowanie 
w kwocie 80 tys. zł Gmina Szydłów uzyskała w ramach 
Programu MKiDN 2011 - Priorytet Dziedzictwo Kulturowe - 
Ochrona Zabytków. 
 Początkowe sygnały z ministerstwa były niepokojące 
i wskazywały na to, że gmina w tym roku nie otrzyma dotacji. 
Pomimo braku środków finansowych, do Szydłowa 
przyjechał prof. Andrzej Łojszczyk z as. Kingą Lubarską, 
którzy zaczęli w kościółku stawiać rusztowania. Pani Kinga, 
która na temat polichromii w kościółku pisze przewód 
doktorski, postanowiła kontynuować prace społecznie. Tego 
samego dnia w którym konserwatorzy przyjechali do 
Szydłowa, z Warszawy przyszła informacja o przyznaniu 
dofinansowania.
  Tegoroczny etap rozpoczął się w lipcu. Patrząc na ogrom 
prac jaki został wykonany w kościółku przez kilka ostatnich 
lat, trzeba pochylić czoła przed mrówczą pracą, kunsztem, 
wiedzą i mrówczą pracą wykonaną w najstarszym zabytku 
Szydłowa przez p. Kingę i prof. Łojszczyka.  Konserwatorzy 
odkryli przed współczesnym człowiekiem piękno 
średniowiecznej Biblii dla Ubogich - bo tym w istocie były 
świątynne polichromie dla niepiśmiennego ludu 
w średniowieczu. Jak mówi Kinga Lubarska - Dotychczas 
wykonane prace pozwoliły na uczytelnienie i odczytanie 

Prof. Andrzej Łojszczyk i as. Kinga Lubarska 
w kościółku Wszystkich Świętych.

tematów zupełnie niewidocznych wcześniej kompozycji 
malarskich. Uzyskaliśmy pełną przejrzystość koncepcji 
ikonograficznej w całym kościele - dostępną jednocześnie 
dla odbioru estetycznego współczesnego widza.
   W tym roku prace potrwają do połowy listopada. 

Tekst i fot.: Piotr Walczak

MRÓWCZA PRACA DOBIEGA KOŃCA

esienią tego roku, przy prawdziwie Jletniej  pogodzie, gości l iśmy 
członków Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków Świętokrzyskich w Kielcach. 
Plenery tej grupy zawsze organizo-
wane były w związku ze Spotkaniami 
z Kulturą Żydowską, jednak w tym roku 
chcieliśmy zmienić tematykę prac. 

TURNIEJ MOTYWEM PRZEWODNIM

Otwarcie poplenerowej wystawy malarstwa Stowarzyszenia Artystów Plastyków
Świętokrzyskich. W pierwszej ławce z prawej - Teresa Sadłocha - prezes stowarzyszenia.

  Podczas dwóch tygodni pobytu, 
malarze utrwalali na płótnach nasze 
okolice w urokliwym cieple jesiennych 
kolorów, babiego lata, mgieł i dymów 
snujących się z suszarni śliwek. Prace 
miały być związane  z organizowanym 
w październiku Turniejem Rycerskim. 
W istocie powstało wiele obrazów 

nawiązujących w swej tematyce do 
średniowiecza i rycerstwa. 
  Podczas otwarcia wystawy, które mia-
ło miejsce w dn. 17 września br. 
zgromadziliśmy się w synagodze 
w otoczeniu obrazów powstałych 
w trakcie pleneru. Malarze dzięki 
swoim talentom i pomysłowości 
pokazali nam Szydłów widziany 
inaczej. To jakby retrospekcja w czasie. 
Widzimy zbója Szydło w grocie, rycerzy 
na koniach, duchy, 

  Członkowie Stowarzyszenia na czele 
z Panią Teresą Sadłochą to bardzo 
sympatyczna grupa, którą gościmy od 
lat w Szydłowie. Potrafią nas zawsze 
pozytywnie zaskoczyć poziomem prac 
i zarazić swoją energią. 

Maria Stachuczy

władców polskich i 
włodarzy miasta. Nie zabrakło moty-
wów batalistycznych jak bitwa o zamek 
a także bezpośrednio nawiązujących 
do architektury naszego urokliwego 
miasteczka. Artyści stworzyli nastro-
jowe obrazy pokazujące Szydłów 
spowity mrokiem, rozświetlony tylko 
ogniem i poświatą snujących się po 
mieście duchów rycerzy.
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mina Szydłów / Gminny Ośrodek GPomocy Społecznej w Szydłowie 
przy współpracy ze Świętokrzyskim 
Biurem Rozwoju Regionalnego 
w Kielcach w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 
VII – „Promocja integracji społecznej”, 
Działanie 7.1. – „Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji Poddziałanie 
7.1.1. – „Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej”,  realizuje projekt 
systemowy współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
pod tytułem „Czas na zmiany w Gminie 
Szydłów”. Okres realizacji  projektu 
nastąpił od 1 kwietnia do 31 grudnia 
2011 roku. 

„CZAS NA ZMIANY W GMINIE SZYDŁÓW”
  Głównym celem projektu jest rozwój 
aktywności społecznej i podniesienie 
kompetencji zawodowych 10 osobom 
w przedziale wiekowym między 18 a 65 
rokiem życia, korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Szydłowie poprzez udzielenie pomocy 
umożliwiającej przezwyciężenie 
trudnych sytuacji życiowych. 
  Celami szczegółowymi projektu jest 
podniesienie lub zdobycie nowych 
kompetencji zawodowych, podwyż-
szenie samoakceptacji i ograniczenie 
psychologicznych barier utrudnia-
jących znalezienie zatrudnienia, 
podn ies ien ie  poz iomu w iedzy  
i umiejętności na temat rynku pracy 
i aktywnego poszukiwania oraz 

budowie gotowości do podjęcia 
zatrudnienia. 
  Spośród wszystkich uczestników – 6 
osób ukończy kurs zawodowy – 
„Przedstawiciel handlowy z prawem 
jazdy kat. B”, oraz 4 osoby ukończą 
kurs zawodowy – „Nowoczesny 
sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”.
Uczestnicy uzyskują zaświadczenia 
o przebytych szkoleniach i nabytych 
w/w umiejętności. 

Stanisława Zawada
Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szydłowie

W związku z planowaną przebudową i rozbudową dróg wojewódzkich nr 756 i 765 celem poprawy ich parametrów 
technicznych dla osiągnięcia dróg klasy „G” z odpowiednią rezerwą terenu niezbędną do zmiany kategorii drogi 765 na 
krajową, oraz z zapewnieniem możliwości jej docelowej przebudowy na parametry drogi głównej ruchu przyspieszonego 
„GP” znacznemu wydłużeniu uległ czas przygotowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a jego 
uchwalenie przewiduje się na przełom stycznia i lutego 2012 r. 

UG

CO Z PLANEM?

Organizatorzy 13. Międzynarodowego 
Turnieju Rycerskiego: Gmina Szydłów 
i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Szydłowskiej składają serdeczne 
podziękowanie za wsparcie imprezy:

ENEA S.A. – złoty sponsor imprezy

Srebrni sponsorzy:
EKOPLON S.A. Grabki Duże
Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
P.U.H. Tombet Kielce
KiZChS „Siarkopol” S.A. 
Imprezę wsparli również:
Wrześniak Glassworks 
„Eko-Inwest” Krystyna Wiorek
Matmaster Sp. z o.o. Kielce
REMONDIS Sp. z o.o.
Kolporter Holding
Elpologistyka Sp. z o.o. 
Bank Spółdzielczy w Staszowie
Progress Eco S.A. Dobrów
Stolbud Włoszczowa
Emizet Sp. z o.o. w Szydłowie
F.H.U. Skowron Blachy Dachowe
NOWAX sp. j.
Fabet Kielce

ENREM Połaniec
Kastel Sp. z o.o. Kąty Nowe
Dylmex Staszów
Metrax Sp. z o.o.
Elbud Szymański
REM-WOD Sp. z o.o.
ZETO Kielce
Nadleśnictwo Staszów
Atut Market
A.M.E. Polska Sp. z o.o
Karpacka Spółka Gazownictwa
Subor Staszów
PHU Zieliński Raków
Dolina Nidy
Darbud Kłoda
GMC Sp. z o.o. Staszów
Bruk-Bet Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Staszów Sp. z o.o.
Top-Serwis Kielce
Biuro Projektowe z Wykonawstwem 
Drzymalski Staszów

SPONSORZY 13. TURNIEJU RYCERSKIEGO

Fot. Piotr WalczakRelacja z turnieju na str. 13-15.
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Adam Massalski urodził się 7 czerwca 
1942 w Kielcach. Jest historykiem, 
nauczycielem akademickim, profeso-
rem nauk humanistycznych, przewo-
dniczącym Związku Harcerstwa Pol-
skiego, członkiem honorowym PTTK. 
Był rektorem Akademii Świętokrzyskiej, 
senatorem VI i VII kadencji.
  W 1965 r. ukończył studia na Wydziale 
Filozoficzno-Historycznym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
W 1972 obronił doktorat, habilitował się 
w 1985. Tytuł profesora otrzymał 
w 2001, dwa lata później objął 
stanowisko profesora zwyczajnego.
  Od 1965 do 1972 r. pracował w Woje-
wódzkim Archiwum Państwowym 
w Kielcach. W 1973 został zatrudniony 
w Wyższej Szkole Nauczycielskiej 
w Kielcach, przemianowanej na 
Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Od 
1978 kierował Zakładem Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej, 

SYLWETKA PROF. ADAMA MASSALSKIEGO
Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr XI/ 61/ 2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. profesor Adam Massalski dołączył do 
panteonu postaci najbardziej zasłużonych dla Gminy Szydłów. 

w latach 1988–1996 Instytutem Historii 
WSP. Od 1980 nieprzerwanie zasiada 
w Senacie tej uczelni. Od 1990 do 1993 
sprawował obowiązki prorektora, 
a w latach 1999–2005 pełnił funkcję 
rektora WSP, przemianowanej nastę-
pnie na Akademię Świętokrzyską. 
Kieruje Zakładem Historii Oświaty 
Kultury i Nauki w Instytucie Historii. 
Wykładał też w WSP w Rzeszowie 
i w WSP w Częstochowie. Od 1996 
współpracuje z Wszechnicą Święto-
krzyską.
  Specjalizuje się w zagadnieniach 
dotyczących dziejów oświaty i nauki na 
ziemiach polskich w XIX i XX wieku, 
a także historii społecznej i regionalnej. 
Jest autorem licznych publikacji 
naukowych.
  Od 1957 r. należy do Związku Harcer-
stwa Polskiego. W latach 1973–1977 
zasiadał w Radzie Naczelnej ZHP. 
9 września 2007 XXXV Zjazd 

Nadzwyczajny ZHP wybrał go na funk-
cję przewodniczącego ZHP. Ponownie 
wybrany Przewodniczącym ZHP przez 
XXXVI Zjazd ZHP w dniu 5 grudnia 
2009, pokonując w II turze wyborów 
hm. Jana Orgelbranda.
  Należy do Polskiego Towarzystwa 
Tu r y s t y c z n o - K r a j o z n a w c z e g o .  
4 września 2009 na XVII Walnym 
Zjeździe PTTK otrzymał godność 
Członka Honorowego PTTK.
  W 1965 został członkiem Polskiego 
Towarzystwa Historycznego (w latach 
70. był sekretarzem i prezesem 
oddziału w Kielcach). Od 1968 należy 
do Kieleckiego Towarzystwa Nauko-
wego, od 1989 sprawuje funkcję 
prezesa zarządu. Wchodził też jako 
jego przedstawiciel w skład Rady 
Towarzystw Naukowych przy Prezy-
dium Polskiej Akademii Nauk. W latach 
1991–2004 pełnił funkcję prezesa 
zarządu wojewódzkiego i regionalnego 
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 
był też wiceprzewodniczącym zarządu 
głównego (2001–2004), a w 2002 p.o. 
prezesa. Przez kilka kadencji zasiadał 
w Okręgowej Komisji Badania Zbrodni 
Hitlerowskich w Kielcach. Członek 
honorowy Radomskiego Towarzystwa 
Naukowego.
  W latach 1994–1998 sprawował 
mandat radnego rady miasta Kielce, 
jednocześnie reprezentował tę radę 
w sejmiku samorządowym wojewódz-
twa kieleckiego.
  W wyborach parlamentarnych w 2005 
został wybrany na senatora VI kadencji 
z listy Prawa i Sprawiedliwości 
w okręgu kieleckim. W wyborach 
parlamentarnych w 2007 po raz drugi 
uzyskał mandat senatorski, otrzymując 
134 185 głosów.

Źródło: 
pl. wikipedia.org

Uroczysta XV Sesja Rady Gminy. Od lewej: Bożena Kizińska - Honorowa Obywatelka 
Gminy Szydłów, Jan Klamczyński - Wójt Gminy Szydłów, Janusz Juszczak - 

Przewodniczący Rady Gminy Szydłów, Jerzy Klamczyński - Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Szydłów, prof. Adam Massalski, Konstanty Miodowicz - Poseł na Sejm RP.

 października 2011 r. podczas uro-2czystej sesji Rady Gminy w budyn-
ku Szkoły Podstawowej w Szydłowie 
nastąpiła uroczystość wręczenia 
statuetki Honorowego Obywatela 
Gminy Szydłów dla profesora Adama 
Massalskiego. W ten sposób Rada 
Gminy doceniła rolę prof. Massalskiego 
w rozwój i promocję gminy w ostatnich 

latach. Zasługi te to m.in. pomoc 
w pozyskiwaniu środków finansowych 
od instytucji rządowych, zaangażo-
wanie w prace Komitetu Honorowego 
Obchodów 680-lecia Nadania Praw 
Miejskich dla Królewskiego Miasta 
Szydłowa, przewodniczenie Kapitule 
Nagród Gminy Szydłów: “Przyjaciel 
Szydłowa” i “Pasjonat Małej Ojczyzny”. 

Poniżej przedstawiamy życiorys 
Adama Massalskiego - piątego 
w historii Honorowego Obywatela 
Gminy Szydłów.

Red.

Fot. Piotr Walczak
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 bieżącym roku Gmina Szydłów Wzrealizowała projekt pn. Ozna-
kowanie i promocja atrakcji turystycz-
nych Kotuszowa, Korytnicy i Grabek 
Dużych. W ramach projektu został 
wydany 16-stronnicowy folder o tych 
miejscowościach. W broszurze, którą 
wydano w 2.000 egzemplarzy, zawarto 
informacje o historii poszczególnych 
miejscowości oraz o lokalnych 
atrakcjach turystycznych. Drugim 
zadaniem w ramach projektu było 
wykonanie w każdej z miejscowości 
tablic informacyjnych. Projekt w 70% 
został sfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
“Europa inwestująca w obszary 
wiejskie”.

Piotr Walczak

Korytnica

Kotuszów Grabki Duże

F
older prom

ocyjny

TABLICE I FOLDERY

zięki Europejskiemu  Funduszowi na Rzecz Rozwoju DObszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie udało się nam zakupić instrumenty muzyczne. W tej 
chwili Gminne Centrum Kultury posiada: zestaw perkusyjny, 
2 gitary klasyczne, gitarę elektryczną, keyboard oraz 
nagłośnienie. 
  Zapraszamy osoby obdarzone talentem muzycznym do 
zgłaszania się do naszej jednostki i rozpoczęcie ćwiczeń. 
Mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć rodzimy zespół 
muzyczny.

Maria Stachuczy
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie

INSTRUMENTARIUM CZEKA 
NA WYKONAWCÓW

 maju br. Gminne Centrum Kultury wydało album Wfotograficzny zatytułowany "Szydłów Preclografie".
Pomysł na wydanie takiej pozycji zrodził się po 
zorganizowaniu przez nas plenerów fotograficznych 
Gliwickiej Grupy Fotograficznej Precel.
  Po obejrzeniu zdjęć zauważyliśmy, że tak piękne ujęcia 
Szydłowa warto pokazać światu. W albumie znalazło się 
ponad 100 zdjęć podzielonych tematycznie z krótkimi 
opisami szydłowskich zabytków. Można w nim obejrzeć 
nasze miasteczko widziane zupełnie inaczej. Zwyczajne 
rzeczy , czy miejsca , obok których często przechodzimy 
obojętnie , nabierają nowych znaczeń , zaczynają żyć 
własnym życiem. Znalazły się tam również fotografie 
członków naszego Bractwa Rycerskiego doskonale 
wkomponowane w średniowieczne ruiny.
  Album powstał w ramach 
projektu realizowanego 
przez Gminne Centrum 
Kultury pn. Album o Gmi-
nie Szydłów - z 70% 
dofinansowaniem z środ-
ków unijnych.
 Wydawnictwo  współfi-
nansowane przez Eur-
opejski Fundusz na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie.

Maria Stachuczy

 

PRECLOGRAFIE
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minne Centrum Kultury w dniach 6 – 19 sierpnia b.r. po Graz piąty zorganizowało Plenery Rzeźbiarskie. Wzięli  
w nich udział Polacy i Ukraińcy: Zdzisław Gotfryd, Stanisław 
Panfil, Marek Góral, Edmund Szpanowski, Mieczysław 
Wojtkowski, Taras Danyluk i Andrij Ovrakh. 
  Dwóch Panów uczestniczyło w naszych plenerach po raz 
piąty i przyjechali do nas z radością, znając już wcześniej 
urok Szydłowa. Pozostali Polacy zawitali do nas po raz 
pierwszy nie znając miejsca i oczekiwań organizatorów. 
Zaprosiliśmy także artystów z zagranicy. Obaj Ukraińcy są 
wykładowcami we Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki 
i w swoim dorobku mają wiele znakomitych rzeźb. 
  W tym roku pogoda nam dopisała i mogliśmy podziwiać 
efekty posuwających się prac z dnia na dzień. Zachęcaliśmy 
mieszkańców Szydłowa i turystów do przyglądania się pracy 
rzeźbiarzy, zadawania pytań oraz samodzielnych prób 
rzeźbiarskich.  Niektórzy mieszkańcy naszego miasteczka 
zaprzyjaźnili się z artystami i codziennie śledzili postęp prac. 
Szydłowskie Plenery cieszą się coraz lepszą renomą i być 
może dlatego trzykrotnie gościliśmy TVP Kielce, która 
emitowała reportaże na ten temat na swojej antenie. Także 
reporterka Radia Kielce była pod ogromnym wrażeniem 
powstałych rzeźb. 
  Po dwóch tygodniach ciężkich prac mogliśmy w pełnej 
krasie podziwiać efekty pleneru. Przewodnim motywem 
tegorocznych spotkań z dłutem, była kontynuacja cyklu 
rozpoczętego w ubiegłym roku czyli pocztu władców Polski. 
W tym roku z wielkich kłód drewna artyści wyczarowali 
postaci Mieszka I, Mieszka II, Bolesława Chrobrego, 
Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Szczodrego, Bolesława 
Krzywoustego i Kazimierza Sprawiedliwego. 
  Podczas pleneru powstały także dzieła wykonane zgodnie 
z zamówieniem sponsorów, którym mogliśmy ofiarować: 
anioła, nimfę i wodnika, strażaka, kronikarza i podobizny 
kobiet. 
  Tegoroczny plener okazał się bardzo udany. Powstały 
piękne rzeźby na bardzo wysokim poziomie. Szydłów zyskał 
kolejne podobizny królów, które ustawione obok 
ubiegłorocznych prac, znakomicie prezentują się na 
dziedzińcu zamkowym upiększając jego wnętrze. 

Rzeźbiarze oczarowani atmosferą Szydłowa wyjeżdżali od 
nas z żalem i nadzieją spotkania w przyszłym roku. 
  Plener udał się m.in. dzięki wsparciu sponsorów: Ekoplon 
S.A., Dolina Nidy, Dom Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy, Za-
rząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe w Staszo-
wie.

Tekst: 
Maria Stachuczy

V PLENER RZEŹBIARSKI

Plener współfinansowany przez Europejski Fundusz 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Otwarcie wystawy poplenerowej rzeźb w dn. 19 sierpnia 2011 r.
Fot. Mariusz Misterkiewicz.

Od kilku już lat, plac obok synagogi staje się jedną wielką
rzeźbiarską pracownią. Fot. Wiktor Kamiński.
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Od 9 do 21 lipca Gminne Centrum Kultury wraz ze 
Starostwem Powiatowym w Staszowie i Urzędem Gminy 
w Szydłowie zorganizowało Międzynarodowe Plenery 
Malarskie z udziałem artystów z Mołdawii, Ukrainy, 
Rumunii i Polski.  

odczas zaledwie 11 dni  powstało około 40 obrazów na Pktórych uwieńczono nie tylko szydłowskie zabytki, ale 
także m.in.: staszowski ratusz, kurozwęcki pałac, jak 
również okoliczne krajobrazy. Opiekunem grupy 
mołdawskiej była Elwira Cemortan-Volosin – prezes 
kiszyniowskiego Stowarzyszenia “Art Elit”. Centrum Kultury 
podpisało umowę współpracy ze stowarzyszeniem, gdyż 
mamy nadzieją na dalsze spotkania. Ukrainę reprezentowali 
studenci z  Winnicy, a kierownikiem grupy była  pedagog 
i radna tego miasta Iulia Monczak.
Mieliśmy także akcent polski, gdyż nasz kraj reprezentowały 
mieszkanki Szydłowa: Panie Barbara Szymańska i Agnie-
szka Molska – członkinie Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków Świętokrzyskich. O randze imprezy świadczy 
fakt, że odbyła się ona pod honorowym patronatem: 
ambasadora Ukrainy w Polsce prof. dr. hab. Markijana 
Malskyego, ambasadora Mołdawii Iurie Bodruga i marszałka 
województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa.
  Goście z Ukrainy i Mołdawii swój pobyt w staszowskiem 
zawdzięczali zaproszeniu przez starostę staszowskiego 
Andrzeja Kruzla oraz wójta Szydłowa Jana Klamczyńskiego. 
Dlatego też obok czasu poświęconego na malowanie 

MIĘDZYNARODOWY PLENER

zwiedzali okoliczne atrakcje turystyczne, a także i te dalsze – 
Kazimierz Dolny, Sandomierz i Kraków. 
 Uroczyste zakończenie pleneru, połączone z otwarciem 
wystawy obrazów, odbyło się w szydłowskiej synagodze, 
w czwartek 21 lipca. Były przemówienia, podziękowania 
i wzajemnie wręczane upominki. Na ścianach synagogi, 
w blasku świec można było podziwiać powstałe prace.  
Oprócz artystów,  licznie przybyłych mieszkańców Szydłowa 
i gości obecni byli: starosta staszowski Andrzej Kruzel, 
wicestarosta Michał Skotnicki i wójt gminy Szydłów Jan 
Klamczyński. 
  Sponsorów pleneru reprezentowali: dr Stefan Sajkiewicz – 
prezes ”Ekoplonu” S.A. z Grabek Dużych, Wojciech 
Skowron – prezes FHU “Skowron Pokrycia Dachowe” 
w Staszowie i lek. stomatolog z Szydłowa Marek Tobała. 
  Pożegnaliśmy się w bardzo miłej atmosferze. Nasi goście 
zakochali się w Szydłowie i  trudno było im od nas odjechać.  
Pozostawili po sobie  piękne obrazy, które można było 
podziwiać w synagodze do końca sierpnia. Plener okazał się 
bardzo udany. Nasza jednostka otrzymała wiele słów 
uznania od artystów, gości, sponsorów, znawców sztuki. 
  W przyszłym roku również zorganizujemy Plenery 
Międzynarodowe z artystami z Ukrainy i Mołdawii, ale 
również innych państw Europy, gdyż Gminnemu Centrum 
Kultury  udało  się zdobyć na ten cel środki z funduszy 
europejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Świętokrzyski Karp” .
  Sponsorzy: EKOPLON S.A., INTESTER Sp. z o.o., 
Wrześniak Glassworks, Dolina Nidy, Skowron Blachy 
Dachowe, Inżbud Staszów, Marek Tobała.

Tekst: Maria Stachuczy
Zdjęcia: Piotr Walczak

Wystawę otworzyła Maria Stachuczy - dyrektor GCK.

Vasil Medinschi wręczył wójtowi obraz przedstawiający
Jana Klamczyńskiego z kluczem do bram miasta.

październik 2011
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UJAZD, MALBORK, LANCIANO...

 dniach 18 - 24 lipca 2011 r. Bractwo Rycerskie Zamku WSzydłów uczestniczyło jako jedyne z województwa 
świętokrzyskiego w inscenizacji oblężenia Malborka. Nasi 
rycerze w liczbie 9 osób wspomagani przez dwóch rycerzy 
z Sandomierza weszli w skład wojsk polskich.
 Tegoroczną inscenizację przygotował i wyreżyserował 
znany dziennikarz i pasjonat historii Bogusław Wołoszański, 
a w role główne wcielili się popularni aktorzy (Król Władysław 
Jagiełło - Karol Strasburger , Książę Witold - Marek Frącko-
wiak, Mikołaj Trąba - Marek Siudym i inni).
  Nasi rycerze odegrali znaczące role w inscenizacji będąc 
członkami wszystkich formacji wojsk polsko-litewskich. 
Dodatkowym zaszczytem dla naszego bractwa, było 

 dniach 2 - 4 września b.r. Bractwo Rycerskie Zamku WSzydłów na czele z Wójtem Gminy Szydłów Janem 
Klamczyńskim wzięło udział w 30 Festiwalu Historycznym 
MASTROGIURATO 2011 we włoskim Lanciano.
  W imprezie tej oprócz naszej delegacji udział wzięło wiele 
grup włoskich, a także węgierskie, niemieckie, francuskie. 
Główną atrakcją imprezy był przegląd grup flagowych tzw. 
sbandieratori prezentujących bardzo efektowną sztukę żon-
glerki flagami, były popisy solowe w parach jak również 
całych zespołów. Finałem imprezy była w dniu 4 września 
wielka parada uczestników ulicami Lanciano wraz z prezen-
tacją poszczególnych grup.
  W trakcie pobytu nasza grupa jako reprezentanci 
Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie złożyła 
wniosek o przyjęcie do bardzo elitarnego europejskiego 
stowarzyszenia Confédération Européenne des Fetes et 
Manifestations Historiques z siedzibą we Florencji 
skupiającego w swoich szeregach grupy i stowarzy-
szenia miast z całej Europy, które kultywują tradycję 
z epoki średniowiecza, renesansu czy też baroku.
  W dniu 3 września, podczas posiedzenia członków 
stowarzyszenia zostaliśmy oficjalnie przyjęci w szeregi 
tej organizacji jako jedyna do tej pory grupa 
reprezentująca Polskę.

Nasza grupa w Lanciano.

powierzenie dowództwa nad obozem polskim, którym w tra-
kcie inscenizacji dowodził namiestnik bractwa szydłow-
skiego Paweł Krakowiak.
  Widowisko odgrywane było trzykrotnie w dniach 21-23 lipca 
o godzinie 22. W trakcie tych przedstawień widzowie mogli 
obejrzeć pasjonujące walki, pojedynki, szarże jazdy, 
znakomita grę aktorską, niezliczone salwy artyleryjskie, oraz 
zapierające dech w piersiach efekty pirotechniczne. 
Wszystkie te elementy stworzyły razem niezapomniane 
widowisko zarówno dla widzów jak i dla odtwórców, którzy 
mogli naprawdę poczuć atmosferę panującą tutaj 601 lat 
temu.
 Widowisko było rejestrowane przez siedem kamer 
telewizyjnych w tym kamerę umieszczoną na hełmie 
jednego z rycerzy. Zarejestrowany materiał posłuży do 
montażu filmu dokumentalnego w ramach projektu "Teatr 
Historii" pt. "Oblężenie Malborka" który niebawem będzie 
można obejrzeć w kanale TVP Historia.

Nasi rycerze z królem Władysławem Jagiełłą 
- w tej roli Karol Strasburger.

 dniach 28-29 maja b.r. Bractwo Rycerskie Zamku WSzydłów wzięło udział w XV Międzynarodowym Tur-
nieju o Szablę Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego w Ujeź-
dzie na Zamku Krzyżtopór.
  Rycerze i Damy naszego bractwa prezentowali podczas 
turnieju walki na broń białą (szable, rapiery) oraz piękne 

tańce dworskie, a także 
brali czynny udział w ins-
cenizacji bitwy pod Zbo-
rowem.
  Bardzo udanie wypadł w 
naszym wykonaniu turniej 
kuszniczy, w którym zwy-
ciężył Paweł Krakowiak 
a na drugim miejscu upla-
sował się Paweł Boroń.

Tekst: Paweł Krakowiak
Zdjęcia: z arch. bractwa

  Mamy nadzieje, że członkostwo w tak znamienitym gronie 
wpłynie pozytywnie na rozwój i promocję naszej grupy jak 
również na promocję Szydłowa oraz naszego regionu.

KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ



az w roku, zaklęta w szydłowskich zabytkach historia Rożywa na oczach mieszkańców i turystów. Raz w roku 
przez dwa dni ulicami rynku przechadzają się przybyli 
z różnych krańców Królestwa Polskiego, budzący respekt 
rycerze, a także reprezentujące zaprzyjaźnione monarchie 
zaciężne oddziały piechoty, chorągwie jazdy ciężkiej i lekkiej 
oraz olśniewające strojem i aparycją szlachetnie urodzone 
białogłowy.
 Gdyby ktoś trafił nieświadom okoliczności, w pierwszy 
weekend października 2011 roku do Szydłowa, gotów byłby 
pomyśleć, że na skutek zawirowania czasoprzestrzeni, 
przeniósł się  do epoki wieków średnich. Taka, z pewnością 
zdezorientowana, osoba zapytawszy pierwszego z brzegu 
przechodnia o to co się dzieje i gdzie właściwie jest, 
dowiedzieć by się musiała, że to nie żadne czary lecz 
Międzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza 
Wielkiego.
  Tegoroczny Turniej jako już trzynasty z kolei okazał się pod 
wieloma względami wyjątkowym na tle wszystkich 
poprzednich. Nietypowa była już sama jego data, pierwszy 
raz bowiem rycerze stawali w szranki w Szydłowie jesienią, a 
nie latem. Wybór takiej daty, biorąc pod uwagę nasz 
środkowoeuropejski klimat, zdawał się być wielce 
ryzykownym. Okazał się jednak szczęśliwy, gdyż pogoda 
była doskonała, a złota polska jesień pokazała swe 
najpiękniejsze oblicze. Temperatura przekraczając 23 
stopnie Celsjusza zdecydowanie bardziej przypominała 
czerwiec niż październik, zmuszając tym samym do zrzu-
cania swetrów i kurtek. Aura zadała tym samym bez-
sprzeczny kłam przesądowi o pechowości liczby 13.
  O wyjątkowości tegorocznego Turnieju decydowało także 
to, że był on uświetniony dwoma uroczystościami z których 
każda mogłaby pełnoprawnie stanowić oddzielne wielkie 
święto dla Szydłowa. Pierwsza to uroczysta sesja Rady 
Gminy, która odbyła się w niedzielę, w drugi dzień Turnieju, w 
czasie której mocą uchwały, nadane zostało honorowe 
obywatelstwo znakomitemu historykowi, prof. Adamowi 
Massalskiemu, wieloletniemu przyjacielowi Szydłowa, 
senatorowi RP, który nigdy nie szczędził sił i czasu gdy jego 
wsparcie i zaangażowanie jako autorytetu naukowego 
okazywało się niezastąpione w działaniach zmierzających 
do przywrócenia polskiemu Carcassonne dawnego blasku.

 Bezpośrednio po sesji i przemarszu wokół murów 
obronnych odbyła się uroczystość otwarcia odnowionego 
Rynku. W otwarciu, podczas którego rolę gospodarza pełnił 
wójt Jan Klamczyński wzięli udział m.in.: Konstanty 
Miodowicz – poseł na sejm RP, Bożena Kizińska – honorowa 
obywatelka Gminy Szydłów, Janusz Cedro – Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, Prof. Adam Massalski, Andrzej 
Kruzel – starosta staszowski, Michał Skotnicki – 
wicestarosta staszowski, Romuald Garczewski – burmistrz 
Staszowa, Leszek Juda – wójt Oleśnicy, Marek Kaczmarek - 
wójt Tucząp, Michał Wójtowicz – radny powiatu 
staszowskiego a także radni gminy Szydłów na czele z  Ja-
nuszem Juszczakiem - przewodniczącym Rady Gminy oraz 
Jerzym Klamczyńskim zastępcą przewodniczącego. Po 
przecięciu wstęgi odbyło się poświęcenie płyty rynku 
z udziałem ks. Ryszarda Piwowarczyka i ks. Wojciecha 
Polita. Cała uroczystość zyskała znakomitą oprawę dzięki 
udziałowi Reprezentacyjnej Gwardii Miejskiej Bractwa 
Rycerskiego Nowa Dęba, które zaprezentowało efektowny 
pokaz flagowy.
 Międzynarodowy Turniej Rycerski A. D. 2011 dzięki 
Regionalnemu Programowi Operacyjnemu, miał budżet 
największy spośród dotychczasowych, co bezpośrednio 
przełożyło się na stopień atrakcyjności programu. Kunszt 
bojowy w szrankach, pokazach artyleryjskich i łuczniczych 
oraz na ubitej ziemi szydłowskiego dziedzińca zamkowego 
zaprezentowało 180 rycerzy.
 Z zagranicy przybyły dwie grupy: Zespół Szermierki 
Historycznej Cohors ze Słowacji oraz Szent Gyorgy 
Lovagrend (Bractwo Świętego Jerzego) z Węgier. Pierwsi 
zarówno w sobotę jak i niedzielę wystąpili Słowacy, którzy 
oprócz wspaniałych pokazów szermierczych wykazali się 
ogromnym poczuciem humoru czym zaskarbili sobie 
sympatię widzów.
  Drudzy na plac boju wyszli nasi bratankowie Madziarzy. 
Jeśli przodkowie członków Bractwa Świętego Jerzego 
dysponowali umiejętnościami zbliżonymi do tych jakie 
zaprezentowali oni w Szydłowie to cieszyć się należy, że w 
ciągu wieków Węgrzy byli naszymi sprzymierzeńcami. 
Wyjątkowo dynamiczne pojedynki toczone przez 
węgierskich rycerzy wprost zapierały dech i jeżyły włos na 
głowie. Układy walk, poszczególne sekwencje ruchów, 
ciosów i uników dopracowane były do perfekcji pozwalającej 
popaść w złudzenie, że walczący rzeczywiście chcą się 

OGNIEM, MIECZEM I MUZYKĄ
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Na tegoroczny turniej przybyło 180 rycerzy
z różnych stron Polski, ze Słowacji i Węgier.

Klucze wykonane podczas konkursu kowalstwa artystycznego - 
imprezy towarzyszącej turniejowi.
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pozabijać. Walka na rozmaitego rodzaju broń białą (miecze, 
szable, młoty, buzdygany) nie wyczerpała jednak repertuaru 
wojowników znad modrego Dunaju. Węgrzy wykazali się 
bowiem również umiejętnościami w strzelaniu z łuku, których 
nie powstydziłby się nawet pewien słynny angielski banita 
z lasu Sherwood. Madziarzy strzelali z kilku rodzajów łuków 
z różnych pozycji: stojąc klęcząc a nawet w biegu. Kiedy 
drewniana tarcza do granic możliwości najeżyła się 
sterczącymi zeń strzałami, wydawało się, że przedstawienie 
dobiegnie końca. Nic jednak podobnego – na zachwyconych 
widzów czekał jeszcze jeden pokaz, w czasie którego 
świetnie wyszkoleni Węgrzy z niezwykłą wprawą ciskali w 
tarczę bronią miotaną: najpierw dzidami, a następnie 
żelaznymi shurikenami.
 Oprócz grup zagranicznych w Turnieju wzięło udział dzie-
więć grup polskich: Chorągiew Rycerska Ziemi Opatowskiej, 
Liga Baronów z Warszawy, Chorągiew Zaciężna Trzy 
Miecze z Warszawy, Sandomierski Ośrodek Kawaleryjski, 
Chorągiew Rycerska Ziemi Sandomierskiej, Bractwo 
Rycerskie Zamku Szydłów, Stowarzyszenie Ferro Aquillae z 
Chęcin oraz wspomniane już Bractwo Rycerskie Nowa 
Dęba. Bojowe spektakle urozmaicone zostały pokazami 
tańca dawnego (artystki z Węgier) oraz tańca egzotycznego 
(zespół Ardens ze Słowacji).
  Prócz historycznych drużyn militarnych średniowieczny 
klimat wzmacniali swą obecnością na placu zamkowym 
artyści-kowale w pocie czoła pracujący, przy piekielnym 
gorącu palenisk. Wzięli oni udział w konkursie na wykonanie 
najpiękniejszego klucza do bram miasta. Zdaniem jury 
najpiękniejszy klucz wykuł Zbigniew Skuza z Kielc. Drugie 
miejsce zajął Wiesław Grochola z Gorzyc, na trzecim 
miejscu uplasował się Stanisław Kopala z Ropczyc, a czwar-
te miejsce zajął Krzysztof Marczydło z Chełma.
 Gwoździem programu pierwszego dnia Turnieju była zorga-
nizowana tuż po zachodzie słońca w dolinie pod zamkiem 
Inscenizacja bitwy pod Płowcami, w której udział wzięły 
wszystkie przybyłe do Szydłowa grupy rycerskie. Bitwa 
zrobiła na widzach ogromne wrażenie, zobaczyli oni bowiem 
na żywo sceny batalistyczne godne filmowych super-

produkcji historycznych rodem z Hollywood. Z furią ścierały 
się między sobą poszczególne formacje, w niebo buchały 
płomienie palonych drewnianych domostw, stal dzwoniła o 
stal, a wszystko to rozgrywało się przy dźwiękach 
podkreślającego klimat motywu muzycznego.
  Ledwo kurz bitewny opadł, a już na podekscytowanych 
widzów czekały kolejne emocje, tym razem już na placu 
zamkowym. Rozpoczął się dwuczęściowy widowiskowy 
pokaz fire show w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Nowa 
Dęba. Choć występy tego typu były już obecne w progra-
mach turniejowych w poprzednich latach, to jednak w tym 
roku teatr ognia był chyba najefektowniejszy. Artyści z nowej 
Dęby widownię rozgrzali do czerwoności, o czym świadczy 
fakt, że zachęceni gorącym aplauzem, kilkakrotnie 
wychodzili do ponadprogramowego bisu.
 Bezpośrednio po pokazie fire show na scenie szy-
dłowskiego zamku wystąpiła gwiazda sobotniego wieczoru – 
formacja Carrantuohill, jeden z czołowych europejskich 
zespołów tworzących w gatunku muzyki celtyckiej i irlan-
dzkiej. Koncert trwał ponad godzinę, dostarczając nieza-
pomnianych wrażeń akustycznych, a utwory nastrojowe, 
spokojne i poważne, przeplatały się z piosenkami granymi 
na bardziej skoczną nutę.
 Po koncercie muzyków Carrantuohilla, rozpoczęła się 
dyskoteka, która zakończyła pierwszy dzień imprezy.
  W niedzielę plac zamkowy ponownie zatętnił życiem 
niczym średniowieczny jarmark i tylko współczesne ubrania 
turystów i bannery sponsorskie przypominały, że mamy XXI 
wiek. Tego właśnie dnia miał się rozstrzygnąć Turniej bojowy 
o miecz Króla Kazimierza Wielkiego oraz finał turnieju 
łuczniczego. Zanim doszło zmagań bojowych w samo 
południe na zamku odbyła się uroczysta msza polowa, w 
której uczestniczyli we własnych osobach królowie Karol IV, 
Ludwik Węgierski oraz Kazimierz Wielki. 
  Po uroczystym otwarciu drugiego dnia turnieju, zmagania 
rycerskie weszły w decydującą fazę. W finałowym boju starli 
się Mariusz Łazarz z Bractwa Zamku Szydłów i Marek 
Markiewicz z Chorągwi Zaciężnej Trzy Miecze z Warszawy. 
Wygrał walczący ciężkim oburęcznym mieczem Markiewicz 
i to on zdobył królewskie trofeum. W finale łuczników wygrał 
natomiast Hubert Dziadczykowski z Bractwa Rycerskiego 
z Opatowa.
 Rycerskie atrakcje zakończył efektowny pokaz walk w 
szrankach ciężkiej i lekkiej jazdy w wykonaniu 
Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego oraz pokaz 
flagowy w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Nowa Dęba.
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Bitwa pod Płowcami w Szydłowie.

Węgrzy zaprezentowali swoje znakomite umiejętności
w  posługiwaniu się wszelkimi rodzajami broni.
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  Po oficjalnym zakończeniu turnieju i wręczeniu nagród 
zwycięzcom odbył się koncert niedzielnej gwiazdy wieczoru 
– zespołu Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Muzyki, który 
zapewnił publiczności przednią zabawę. Drugi dzień 
imprezy zakończył się trwającą do północy zabawą z zes-
połem Cytrus.
  Następnego dnia w Szydłowie po szlachetnych rycerzach 
i cnotliwych damach dworu nie było już ani śladu. Ucichł, 
jarmarczny wesoły gwar i odgłosy walk na miecze. Na 
pocieszenie pozostała świadomość, że za rok królewski 
Szydłów znów przeniesie się w czasie.

Tekst: Wiktor Kamiński

XIII Międzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego został zorganizowany 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".

Inscenizacja bitwy pod Płowcami.

Występ zespołu Carrantuohill.

Koncert Don Wasyla i Gwiazd Cygańskiej Muzyki.

Zdjęcia: Piotr Walczak
Wiktor Kamiński

Przemarsz rycerstwa przez odnowioną Bramę Krakowską.
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Takiego spektaklu w Szydłowie jeszcze nie było. Gwiazdy polskiej sceny kabaretowej wystąpiły na zamku w niezwy-
kle widowiskowym show nagrywanym dla telewizyjnej dwójki. Przepiękne iluminacje zamkowych murów zapierały 
dech w piersiach trzem tysiącom ludzi zebranym przy scenie. 

omysłodawcą imprezy był Leszek Kumański – reżyser i Pproducent programów telewizyjnych (m.in. Europa da 
się lubić, Duże dzieci). Do pomysłu nie trzeba było przeko-
nywać Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa 
Świętokrzyskiego, która do produkcji dołożyła się finansowo 
i organizacyjnie, podobnie jak Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego. Pomysł na imprezę, której 
przewodnim motywem są duchy i zabytki doskonale wpisuje 
się bowiem w strategię rozwoju turystyki województwa 
świętokrzyskiego. Osoba Leszka Kumańskiego gwaran-
towała ponadto, że program zostanie wyemitowany przez 
TVP2.
  Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Polska 
Organizacji Turystyczna i Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego. Współorganizatorem imprezy był Urząd 
Gminy i Gminne Centrum Kultury w Szydłowie.
  Już tydzień przed nagraniem zaczęto budować ogromną 
scenę na potrzeby widowiska, montowano zaplecze 
techniczne i iluminację murów. Odbywały się także próby 
sceniczne. 
  Ponieważ na teren imprezy można było wejść tylko z 
zaproszeniami, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej 
zorganizowało telebim na szydłowskim rynku, gdzie można 
było oglądać bezpośrednią transmisję z placu zamkowego. 
Wcześniej na telebimie wyświetlano materiały promujące 
region świętokrzyski – m.in. Sabat Czarownic 1 i 2, a także 
dwa archiwalne filmy o Szydłowie.

  Właściwe widowisko rozpoczęło się o godz. 21.00 
i podzielone zostało na dwie części – Strachy na Lachy 
i Światowy Zlot Duchów. W części pierwszej dominowały 
duchy i strachy polskie. W części drugiej na zamku 
w Szydłowie zagościły duchy zagraniczne, co miało 
nawiązywać do objęcia przez Polskę przewodnictwa w Unii 
Europejskiej. Publiczność doskonale się bawiła przy 
premierowych skeczach kabaretów: Pod Wyrwigroszem, 
DNO, Weźżesz, Noł Nejm oraz Hlynur. Wystąpiła także 
kabaretowa ekstraklasa solistów: Marcin Daniec, Krzysztof 
Piasecki i Katarzyna Piasecka. Przy każdym występie 
zmieniała się świetlna scenografia.
  Tej nocy zamek w Szydłowie świecił wszystkimi kolorami 
tęczy, kilkukrotnie publiczność zaskakiwana była 
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Budowa sceny.

wybuchami petard i ogni sztucznych, całości dopełniały 
odpowiednie efekty dźwiękowe i sztuczna mgła. Na 90-
metrowej długości murze obronnym rozstawione było 
szydłowskie rycerstwo – zastygłe postaci, niczym upiorne 
duchy rycerzy średniowiecznych. Do klimatu imprezy 
dostosowała się pogoda – księżyc świecił tuż nad zamkiem, 
co i rusz przesłaniany przez chmury, tak jak w filmach grozy. 
Wiał też dosyć silny wiatr, co dało się we znaki lżej ubranym 
osobom.
  W dniach 6 i 20 sierpnia miała miejsce emisja w TVP2 
programu nagranego w Szydłowie. Według badań 
oglądalności przeprowadzonych przez Nielsen Audience 
Measurement, pierwszy odcinek obejrzało niemal 3 miliony 
widzów, a drugi 3 mln 25 tysięcy! Tak doskonały wynik 
oglądalności Kabaretowych Wakacji z Duchami skłonił TVP 
do dodatkowej godzinnej emisji skrótu najzabawniejszych 
skeczy z obydwóch części Kabaretowych Wakacji 
z Duchami, który wyemitowano 26 sierpnia.
  Regionalna Organizacja Województwa Świętokrzyskiego 
wydała płyty DVD z nagraniem. Płyty można nabyć 
w Gminnym Centrum Kultury w Szydłowie w cenie 6,90 zł za 
sztukę.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Wójt Gminy Szydłów i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Szydłowskiej dziękują następującym sponsorom i darczyńcom za 

sfinansowanie transmisji na telebimie: EKOPLON S.A., 
Intester Sp. z o.o., Centrum Ogrodniczo-Budowlane Stefan 

Godziszewski, Nadleśnictwo Staszów, Środowisko i Innowacje 
Sp. z o.o., KiZChS “Siarkopol” Grzybów, Progress Eco S.A., 

Z.U.H. Tombet, Wrześniak Glassworks.
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 przedostatni weekend sierpnia w Szydłowie już po Wraz czternasty z rzędu, odbyło się Święto Śliwki. 
Gwiazdą imprezy był zespół FEEL.

  Patronat honorowy nad tegorocznym świętem objął Marek 
Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Bożentyna 
Pałka-Koruba – Wojewoda Świętokrzyski i Adam Jarubas – 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Patronat 
medialny nad imprezą objęły trzy redakcje kieleckie – Echo 
Dnia, Radio Kielce i TVP Kielce. Organizatorami 
tegorocznego święta był komitet organizacyjny w skład 
którego wchodziło kilkanaście osób z Urzędu Gminy 
w Szydłowie, Spółdzielni Producentów Owoców „Dobrysad”, 
Stowarzyszenia Producentów Owoców i Kółka Rolniczego 
w Szydłowie.

  Sobotnia część imprezy przebiegła pod znakiem biesiad: 
sarmackiej, góralskiej i włoskiej. Muzykowanie przerywane 
było konkursami dla publiczności. O godz. 19:00 wystąpili 
polscy Beatlesi czyli zespół The Postman. Dwie godziny 
później rozpoczął się koncert sobotniej gwiazdy wieczoru - 
zespołu Voyager. Po koncercie bawiono się na zabawie 
tanecznej.

  W niedzielę, punktualnie o 12:00 rozpoczęła się msza 
święta na placu zamkowym, którą koncelebrowali: ks. kan. 
prof. Roman Bogusław Sieroń, ks. Ryszard Piwowarczyk 
i ks. Tadeusz Lalewicz.
  Po mszy świętej nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy, 
którego dokonał Jarosław Zapart, przedstawiając jedno-
cześnie starostów śliwkowych dożynek: Marzenę Gumuł-
czyńską i Stanisława Ramusa z Szydłowa.
  W oficjalnym otwarciu udział wzięli: Jan Klamczyński – wójt 
gminy Szydłów, Konstanty Miodowicz – poseł na Sejm RP, 

Przemawia Zdzisław Warzecha z Łącka. Od lewej stoją:
Grzegorz Świercz, Janusz Śledziński, Konstanty Miodowicz,

Mieczysław Gil, Jan Klamczyński, Nikodem Dywan.

ŚWIĘTO ŚLIWKI Z FEEL

Ognisty Piotr Kupicha na szydłowskiej scenie.
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Grzegorz Świercz – wicemarszałek województwa święto-
krzyskiego, Mieczysław Gil – działacz związkowy i poseł na 
Sejm I kadencji, Janusz Śledziński – dyrektor Departamentu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska w Urzędzie 
Marszałkowskim, Nikodem Dywan – kierownik biura 
powiatowego ARiMR w Staszowie, Zdzisław Warzecha – 
przewodniczący Rady Gminy Łącko.
  Po oficjalnych przemówieniach, delegacja Publicznego 
Gimnazjum w Szydłowie na czele z dyrektor Dorotą 
Kowalczewską-Spetel złożyła na ręce przewodniczącego 
komitetu Jarosława Zaparta okolicznościowy dyplom z 
podziękowaniem za przekazanie przez komitet organiza-
cyjny środków finansowych dla gimnazjum. Środki te 
przeznaczone zostały na monitoring pomieszczeń 
gimnazjum.
  Występy sceniczne rozpoczęte zostały przez Orkiestrę 
Dętą Hut Szkła Tadeusza Wrześniaka, później wystąpiła 
jeszcze góralska kapela Turnioki z Poronina, a po nich 
publiczność rozgrzewały gorące rytmy zespołu Buenos 
Amigos. Występy poszczególnych zespołów przerywane 
były konkursami dla publiczności i dla sadowników. Były 
więc konkursy z wiedzy sadowniczej oraz konkurs na 
najcięższą śliwkę.
  W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych członkowie 
Grupy Producenckiej „Dobrysad” i Stowarzyszenia 

Starostowie śliwkowych dożynek - Marzena Gumułczyńska
i Stanisław Ramus.

Za przekazanie środków finansowych dla Gimnazjum dziękuje
dyrektor Dorota Kowalczewska-Spetel.

Wystawa kilkunastu odmian śliwek.

Smakowite produkty lokalne z szydłowskich śliwek
na stoisku promocyjnym Grupy Producenckiej “Dobrysad”.

Producentów Owoców zaprezentowali kilkanaście odmian 
śliwek na placu zamkowym. Były także wszelkiego rodzaju 
śliwkowe potrawy i wędzone śliwki „na laskach”.  
Organizatorzy położyli jednak nacisk przede wszystkim na 
przebojowy program artystyczny, zwieńczony występem 
gwiazdy wieczoru – zespołu FEEL. Zanim to nastąpiło, 
publiczność obejrzała skecze Kabaretu z Konopi.
  Na koncercie zespołu FEEL bawiło się kilka tysięcy osób. 
Lider zespołu Piotr Kupicha zdzierał gardło przy swoich 
największych przebojach, a publiczność śpiewała razem 
z nim. Na zakończenie koncertu organizatorzy wręczyli 
Piotrowi kilka butelek miejscowej śliwowicy, a ten jedną 
podzielił się z publicznością. Tuż po koncercie odbył się 
pokaz sztucznych ogni, a po nim rozpoczęła się zabawa 
z zespołem K-2.

Tekst i zdjęcia: 
Piotr Walczak
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27 czerwca 2011 r. w kościółku Wszystkich Świętych w Szydłowie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród 
Gminy Szydłów „Przyjaciel Szydłowa” i „Pasjonat Małej Ojczyzny”. Statuetki króla Władysława Łokietka rozdano po 
raz czwarty w historii.

PRZYJACIELE I PASJONACI

Od lewej: Małgorzata Główka, Stanisław Kozioł, Krystyna Kubacka, 
Zofia Klamczyńska, Anna Pabian, Piotr Walczak, prof. Adam Massalki, 

Jan Klamczyński, Barbara Stachlińska.

W pierwszym rzędzie poseł Marek Kwitek,
w drugim rzędzie od lewej: starosta sta-
szowski Andrzej Kruzel, marszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego Adam Jarubas

i senator Grzegorz Banaś.

Dyplom dla Tadeusza Wrześniaka odebra-
ła z rąk prof. Adama Massalskiego Barba-

ra Stachlińska - prezez BTBB Sp. z o.o.

Anna Pabian - tegoroczna laureatka na-
grody Pasjonat Małej Ojczyzny, dziękuje

za przyznane wyróżnienie.

Kameralne wnętrza kościółka pw. Wszys-
tkich Świętych doskonale pasują do tego

typu uroczystości.

 tej edycji do tytułu „Przyjaciel WSzydłowa” nominowano: Stani-
sława Kozła – prezesa Fundacji 
Wspierania i Rozwoju Szydłowa, Piotra 
Walczaka – pełnomocnika ds. promocji 
Gminy Szydłów, Tadeusza Wrześniaka 
– przedsiębiorcę, właściciela Huty 
Szkła Gospodarczego w Grzybowie 
i Staszowie.
  Do tytułu „Pasjonat Małej Ojczyzny” 
nominowano: Zofię Klamczyńską – 
emerytowaną nauczycielkę z Szydło-
wa, Krystynę Kubacką – prezes 
Stowarzyszenia Gospodarstw Gościn-
nych „Nad Zalewem Chańcza”, Annę 
Pabian – byłą wieloletnią sołtys Gacek 
i radną Gminy Szydłów.
  Posiedzenie siedmioosobowej Kapi-
tuły, która wybrała laureatów odbyło się 
22 czerwca br. Przewodniczył jej 
senator prof. dr hab. Adam Massalski. 
Ogłoszenie wyników nastąpiło 27 
czerwca podczas uroczystości w koś-
ciółku pw. Wszystkich Świętych w Szy-
dłowie.
  Nominowanych do nagród przedsta-
wiał wójt Jan Klamczyński. Po każdej 
prezentacji, dla każdej z osób dedy-
kowany był utwór muzyczny w wyko-
naniu Małgorzaty Główki. Laureatów 
ogłosił senator prof. Adam Massalski. 
Tegorocznym tytułem „Przyjaciela 
Szydłowa” wyróżniono Tadeusza 
Wrześniaka. W jego imieniu statuetkę 
odebrała Barbara Stachlińska – prezes 
BTBB Sp. z o.o. w Grzybowie. Tytuł 
„Pasjonat Małej Ojczyzny” przypadł 
w tym roku Annie Pabian.
   Na uroczystość przybyło wielu znako-
mitych gości: senator Grzegorz Banaś, 
poseł Marek Kwitek, marszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas, honorowy obywatel Gminy 
Szydłów Bożena Kizińska, starosta 
staszowski Andrzej Kruzel, wójt Gminy 
Tuczępy Marek Kaczmarek, wicebur-
mistrz Chmielnika Bożena Stępień.
  Uroczystość zakończyła się pamiąt-
kowym zdjęciem laureatów i nomino-
wanych. Nie zabrakło wystąpień zapro-
szonych gości, którzy podkreślali na 
każdym kroku niezwykłość miejsca 
w którym się znajdują oraz magię 
„polskiego Carcassonne”.

Tekst: Piotr Walczak
Zdjęcia: Maria Stachuczy
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ok 1918 to data powstania Kasy Stefczyka w Potoku wg Rźródeł pochodzących od świadków. Brak jednak 
dokumentacji na ten temat. 
 15 września 1950 r. po przekształceniu Kasy Stefczyka 

z odpo-
wiedzialnością nieograniczoną. Zarząd stanowili: Józef 
Jurkiewicz, Feliks Idzik, Antoni Kuliński. 
   30 kwietnia 1967 r. nastąpiło przekształcenie Gminnej 
Kasy Spółdzielczej w Bank Spółdzielczy w Szydłowie. 
Zarząd banku stanowili: Karol Zieliński, Władysław Gu-
mułczyński, Eugeniusz Arendarski. Kierownikiem Banku 
został Eugeniusz Stachacz. 
  Po zmianach administracyjnych, na dzień 17 grudnia 1972 
r. bank działał na terenie Gminy Szydłów (Bank Spółdzielczy 
w Szydłowie, Filia Banku Spółdzielczego w Potoku) i Gminy 
Raków (Oddział Banku Spółdzielczego w Rakowie, Stały 
Punkt Kasowy w Ociesękach). W 1979 r. dyrektorem banku 
został Henryk Stanek. 
  31 grudnia 1984 r. do użytku oddano nową siedzibę banku. 
15 marca 1988 r. dyrektorem został Władysław Stępień. 12 
sierpnia 1994 r. Bank Spółdzielczy przystąpił do Banku 
Gospodarki Żywnościowej w charakterze akcjonariusza. 19 
grudnia tegoż roku placówka w Szydłowie przystąpiła do 

2001 r.) i w Gnojnie 
(22 marca 2002 r.) - oba budynki z przeznaczeniem na 
siedzibę banku. 25 marca 2002 r. bank przystąpił do 
Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 
w Warszawie wnosząc do kapitału wkład pieniężny w kwocie 
291.988 zł. 
  31 grudnia 2007 r. kapitał Banku Spółdzielczego w Szy-
dłowie wynosił 3.856.473 zł. 
  31 maja 2011 r. kapitał wynosił już 5.535.286 zł.

powstała Gminna Kasa Spółdzielcza w Szydłowie 

Małopolskiego Banku Regionalnego w Krakowie wnosząc 
do kapitału akcyjnego 588.647.700 starych złotych w formie 
pieniężnej. 28 maja 1996 r. bank rozszerzył swoją 
działalność o kolejną gminę, tworząc Punkt Kasowy 
w Gnojnie. 
  Na początku XXI w. bank poczynił inwestycje poprzez 
kupno budynków w Rakowie (16 stycznia 

HISTORIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO 
W SZYDŁOWIE

OBECNY ZARZĄD I RADA NADZORCZA BS SZYDŁÓW

Zarząd Banku Spółdzielczego
1. Stępień Władysław - Prezes Zarządu
2. Kaczmarczyk Teresa - Członek Zarządu
3. Zarzycka Katarzyna - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego
1. Graca Tadeusz - Przewodniczący RN
2. Gniewkiewicz Adam - Członek RN
3. Jarek Stanisław - Członek RN
4. Kozłowski Adam - Zastępca PRN
5. Krawczyk Wincenty - Sekretarz RN
6. Kręcisz Tadeusz - Członek RN
7. Łukasik Wanda - Członek RN
8. Siwonia Czesław - Członek RN
9. Stachowicz Jan - Członek RN
10. Trojan Stanisław - Członek RN
11. Żak Józef - Członek RN

statnio w Kurierze Ziemi Szydłowskiej Oukazał się obraz Józefa Firmantego 
twórcy ludowego z Korytnicy zatytułowany 
„Korytnica - rok 1943 - Niemcy biją 
rolników o kontygent”.
  Pragnę wyjaśnić genezę przedstawionej 
sceny, ponieważ byłem jej naocznym 
świadkiem. Otóż pewnego dnia konną 
furmanką niespodziewanie do Korytnicy 
wjechali żandarmi niemieccy. Po przybyciu 
do wsi łapali mężczyzn, których z kolei 
zgromadzono w domu Jana Romanow-
skiego, sołtysa wsi. Później, bez żadnego 
zawinienia wyprowadzano ich pojedynczo 

OKUPACYJNE WSPOMNIENIE
na piaszczystą drogę gdzie bito ich 
bezlitośnie drewnianymi pałami. Ja 
mieszkałem i mieszkam drugi dom od domu 
byłego sołtysa, wobec czego dokładnie 
słyszałem krzyki i odgłosy, brzmiących 
zupełnie tak jak gdyby dwóch młocków 
młóciło zboże cepami w stodole na 
klepisku. Rozkaz do bicia podawał siedzący 
na wozie komendant żandarmów.
  Trwały uszczerbek na zdrowiu poniósł 
Adam Skrzypek, który dolegliwości z tego 
powodu odczuwał do końca swojego życia. 
Inny złapany przez żandarmów mieszka-
niec wsi Jan Sobiegraj, ze względu na to, że 

znał język niemiecki mógł grać na zwłokę 
rozmawiając z komendantem siedzącym na 
wozie. Gdy bicie niewinnych mężczyzn 
miało się ku końcowi Sobiegraj w słusznej 
obawie, że na koniec i on zostanie pobity, 
zbiegł między zabudowania i tym sposobem 
ocalił skórę.
  Od tego czasu żandarmi zostali 
znienawidzeni. Gdy przybywali do 
Korytnicy na różnego rodzaju łapanki, 
mężczyźni, czym prędzej ukrywali się we 
własnych zabudowaniach lub uciekali do 
pobliskiego lasu.

Eugeniusz Werblicki

Bank Spółdzielczy w Szydłowie przy ul. Kościelnej 1.
Tel. 41 / 35 45 173.
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roczyste obchody tego dostojnego jubileuszu, miały Umiejsce w niedzielę 4 lipca br. Rozpoczęto od 
odprawienia mszy świętej w kościele pw. św. Władysława w 
Szydłowie. Liturgię sprawowali: ks. kan. Andrzej Wierzbicki – 
proboszcz parafii pw. św. Trójcy w Bogorii i kapelan 
powiatowy strażaków oraz ks. Ryszard Piwowarczyk – 
proboszcz parafii szydłowskiej.
 Następnie poczty sztandarowe i pododdziały druhów z 
poszczególnych jednostek OSP gminy Szydłów, 
przemaszerowały do miejscowego Gimnazjum, gdzie 
odbyły się uroczystości upamiętniające powstanie jednostki. 
Rys historyczny powstania i 90-letni okres działalności 
jednostki OSP w Szydłowie, przedstawił jej prezes Stanisław 
Wojterski. 
  Złożono wiele życzeń i gratulacji, a uczynili to m.in.: senator 
RP Adam Massalski, poseł na Sejm Mirosław Pawlak, 
wicewojewoda świętokrzyski Beata Oczkowicz, członek 
Zarządu Województwa Piotr Żołądek, starosta staszowski 
Andrzej Kruzel, wicestarosta Michał Skotnicki i burmistrz 
Staszowa, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP Romuald Garczewski, komendant powiatowy PSP 
w Staszowie bryg. Grzegorz Ciepiela i wójt gminy Szydłów 
Jan Klamczyński. 
  Ogółem wręczono 46 medali i 14 odznak „Strażak 
Wzorowy”. „Złotym Znakiem Związku” został uhonorowany 
nestor szydłowskich strażaków 93–letni druh Antoni 
Adamski. 
  Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymali: Jan 
Kostecki, Władysław Mazur, Tadeusz Zarzycki i Władysław 
Zmarzlik.  
  Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” wyróżniono: 
Michała Skotnickiego, Włodzimierza Kaczmarczyka, 
Zbigniewa Szczepankiewicza, Andrzeja Kluska, Stanisława 
Pitka, Piotra Janeckiego, Andrzeja Sajkiewicza, Grzegorza 
Sajkiewicza, Sławomira Kluszczyńskiego i Stanisława 
Rozborskiego. 
  Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: 
Stanisław Mikuśkiewicz, Stanisław Czechowski, Marian 
Kosiński, Jan Majka, Bogdan Rudnik, Ryszard Jaros, 
Krzysztof Gozdek, Zbigniew Kapral, Ryszard Sadłocha, 
Czesław Doroz, Piotr Boś i Jan Siacha, natomiast Medal 
Brązowy: Marcin Patrzałek, Krzysztof Kogut, Jarosław 
Suchojad, Grzegorz Fit, Marek Górski, Zbigniew Olszewski, 
Grzegorz Mazur, Wojciech Mazur, Janusz Sajkiewicz, Paweł 
Długosiewicz, Damian Kostecki, Piotr Krzyżak, Radosław 
Tarnowski, Krzysztof Skrzypek, Damian Karwata, Piotr 
Michalczyk, Przemysław Anioł, Wojciech Skuza i Michał 
Kaczmarczyk. 
  Posiadaczami Odznaki „Strażak Wzorowy” stali się: Janusz 
Janecki, Paweł Długosiewicz, Grzegorz Mazur, Jerzy 
Janecki, Marcin Niedźwiecki, Michał Klamczyński, Łukasz 
Żak, Paweł Szymański, Robert Pitek, Leszek Wójcik, 
Tomasz Zawada, Sebastian Gałązka, Klaudia Jastrząb i 
Karolina Szczepanowska. 
 Wspólny posiłek, zakończył ponad 4-godzinne 
uroczystości, które z pewnością na długo zapadną w 
pamięci wszystkich jej uczestników.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Marcin Baron

90 LAT OSP SZYDŁÓW

Rys historyczny jednostki OSP Szydłów 
odczytał prezes Stanisław Wojterski.

Burmistrz miasta i gminy Staszów, prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie Romuald 

Garczewski wręcza Medal im. Bolesława Chomicza Janowi 
Kosteckiemu, z prawej uhonorowany takim samym medalem 

druh Władysław Mazur.

Gratulacje i życzenia szydłowskim druhom składa prezes 
Zarządu Gminnego OSP w Szydłowie Jan Klamczyński.
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Z ŻYCIA STRZELCÓW

S
Na Wzgórzu Lecha
w Gnieźnie. Na drugim planie
Bazylika Archikatedralna.

Strzelcy w ruinach zbombardowanych budynków wojskowych na Westerplatte.

Strzelcy przy skrzyżowaniu rzek Wełny i Nielby zwanym zwyczajowo 
Bifurkacją Wągrowiecką. To jedyny taki fenomen w Europie i jeden z dwóch na świecie.

Z
djęcia z archiw

um
 ST

S.

 dniach 15-16 października Wstrzelcy z STS uczestniczyli w XX 
Marszu Szlakiem Walk Legionów 
Polskich na trasie Radom – Laski.
  18 września członkowie Szydłow-
skiego Towarzystwa Strzeleckiego 
uczestniczyli w uroczystościach Święta 
Państwa Podziemnego. Obchody 
odbyły się w miejscu spalonej, 
partyzanckiej wsi Stefanów w lasach 
przysuskich.  STS wystawił poczet 
sztandarowy i warty honorowe pod 
murem pamięci.
  W dniach 15 - 30 września STS 
współorganizował w Muzeum Regio-
nalnym w Staszowie wystawę broni 
używanej podczas II wojny światowej. 
Kierownikim wystawy był kustosz 
Lucjan Zaczkowski.
  15 sierpnia, w Dzień Wojska Pol-
skiego, strzelcy pełnili warty pod 
pomnikiem i na cmentarzu w Szydłowie 
przy grobach żołnierzy Września 
i pomordowanych w Katyniu (por. 
Stefan Lech) i Charkowie (ppor. 
Zygmunt Żelawski).
  W dniach 29 czerwca – 6 lipca 
Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie 
zorganizowało obóz wędrowny na 
szlakach upamiętniających chwałę 
oręża polskiego na trasie: Szydłów – 
Żarnów – Wągrowiec – Gniezno – 
Poznań – Gdańsk – Westerplatte – 
Gdynia – Sopot. Uczestnicy obozu 
zwiedzali ciekawe miejsca na całej 
trasie: zabytki, kościoły, muzea. Na 
poligonie w Wągrowcu strzelcy 
zasmakowali warunków życia obozo-
wego razem ze swoimi kolegami 
z Poznania i Wągrowca. W Gnieźnie 
zwiedzili Bazylikę Archikatedralną p.w. 
Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha 
oraz Muzeum Archidiecezjalne, 
a w Poznaniu – starówkę. W Gdyni 
strzelcy zwiedzili niszczyciel ORP 
„Błyska-wica”. W drodze powrotnej 
z Trójmiasta, uczestnicy obozu zatrzy-
mali się na polach Grunwaldu i na linii 
obrony „Armii Modlin” pod Mławą. 
Podczas całego obozu strzelcy pro-
pagowali Szydłów poprzez prezen-
towanie banera promującego „polskie 
Carcassonne”.
  3 maja strzelcy pełnili warty honorowe 
pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki 
na Rynku w Staszowie. Tego samego 
dnia, w Szydłowie, STS wystawił wartę 
honorową pod pomnikiem Walczących, 
Poległych i Pomordowanych w latach 
1939-45.

st. insp. ZS Marian Lesiak
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Opowieść o tym, jak Henryk chciał zostać bogaczem
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ak wiadomo, na świecie są rośliny, Jzwierzęta i ludzie… Rośliny dzielą się 
na trujące i lecznicze, zwierzęta na 
bezpieczne i groźne, a ludzie: na dobrych i 
tych trochę gorszych… Światem kieruje 
również bardzo ważna zasada, której 
istnienie jest niemal tak pewne jak to, że 
moja żona robi najlepsze racuchy na 
ziemi… Zasada ta brzmi: dobro zostanie 
nagrodzone, zło natomiast ukarane 
(chociaż czasem trzeba na to troszeczkę 
poczekać).
  W pewnym miasteczku mieszkał 
człowiek, imieniem Henryk. Człowiek ten 
miał wielką ciężarówkę, którą codziennie 
pakował po dach towarami, a następnie 
odwiedzał liczne targowiska, by tam 
sprzedawać to, co miał do zaoferowania… 
Największym marzeniem mężczyzny było 
zdobycie dużego majątku - takiego, który 
pozwoliłby mu na porzucenie handlu i 
spędzanie całych dni w hamaku. Mimo 
wielu lat ciężkiej i uczciwej pracy nie 
osiągnął on jednak tego, o czym marzył. 
Często bowiem musiał naprawiać swoją 
ciężarówkę, ceny towarów poszły w górę, a 
i ludzie ostatnimi czasy jakby rzadziej 
odwiedzali jego stragany… 
  Pewnego razu, po niezbyt udanym dniu na 
targowisku, Henryk powiedział do siebie:
- Bycie uczciwym nie popłaca!  Pracuję 
solidnie od tylu lat i wystarcza mi zalewie 
na paliwo do mojego starego auta. Koniec z 
tym! Od jutra będę robił inaczej.
Jak postanowił, tak zrobił. Odtąd przestał 
płacić dostawcom za towary i pożyczał 
pieniądze od bankierów, nie mając zamiaru 
ich zwracać. Ponadto zaczął oszukiwać 
klientów - dolewał wody do mleka, 
odsypywał cukier z torebek, a starą herbatę 
sprzedawał jako azjatycki przysmak… 
  Po jakimś czasie Henryk stwierdził, że 
jego majątek, mimo że zdobyty w 
nieuczciwy sposób, szybko się powiększył 
i że może on już zrealizować swoje 
marzenie. Wyruszył więc w ostatni 
handlowy kurs po targowiskach. Kiedy 
słońce chyliło się ku zachodowi, kupił 
wielki hamak i postanowił wrócić do domu. 
Nagle stało się coś dziwnego. W trakcie 
jazdy silnik jego starej ciężarówki zgasł… 
- Co jest u licha? – warknął kierowca, 
próbując uruchomić motor. Ten jednak ani 
drgnął. Zdenerwowany Henryk wyskoczył 
na zewnątrz i dokładnie obejrzał pojazd. 
Nie znalazł jednak przyczyny, dla której 
wierne dotąd auto teraz odmówiło 
posłuszeństwa. Kopnął więc oponę i ruszył 
piechotą do najbliższej miejscowości, by 
sprowadzić pomoc …
  Tymczasem nastała noc. Miliony gwiazd 
migotały na niebie, a okrągły księżyc 
rzucał swój blask na okolicę. Henryk szedł 

wzdłuż rosnących rzędami śliw, które 
kwitły jak szalone, niemal dusząc 
zapachem… Po krótkiej wędrówce dotarł 
do kamiennego muru zwieńczonego 
kwadratowymi blankami. Po środku muru 
stała wysoka ściana z dwiema wieży-
czkami u góry i ostrołukowym przejściem 
u podstawy. Wędrowiec, chcąc dostać się 
do miasta, przeszedł przez to przejście i 
nagle usłyszał za sobą czyjś głos:
- Witajcie, przyjacielu!  Dokąd to idziecie 
o tak późnej porze?
- Ale mnie pan wystraszył – odpowiedział 
Henryk – Szukam jakiegoś mechanika – 
dodał i poskarżył się na swoje auto. Nagle 
zauważył, że postać, z którą rozmawia, 
wygląda jakoś dziwnie… Ubrana jest w 
luźne lniane szaty, na długich włosach ma 
plecioną przepaskę, a za skórzanym pasem 
na biodrach dzierży zrolowane mapy i 
plany. 
- Kim Pan właściwie jest? - zapytał 
Henryk.
- Jestem jednym z tych, którzy budowali 
ten otaczający miasto mur…
- Jak to? Przecież ten mur wygląda na 
bardzo stary… Musiałby pan chyba być… 
- Tak, tak – powiedział nieznajomy - 
Jestem duchem… 
Henryk zbladł.
- Pojawiam się tu zawsze, kiedy jest pełnia 
księżyca… Mam trochę zaległych spraw do 
odpokutowania…
Henryk chciał uciec, ale nogi miał jak z 
waty. Szczękając zębami z przerażenia, 
zapytał wreszcie:
- Co to znaczy „do odpokutowania”?
- Widzisz przyjacielu, czasami wydaje nam 
się, że uczciwość nie ma znaczenia… że się 
nie opłaca… - odrzekł duch i zaczął swoją 
opowieść:
- Zdarzyło się to za panowania króla 
Kazimierza Wielkiego. Wtedy to właśnie 
król nakazał budowę tego muru, który miał 
chronić miasto i jego mieszkańców przed 
wojskami nieprzyjaciela. To mnie 
królewscy urzędnicy mianowali zarządcą 
budowy. Zatrudniłem więc kilkunastu 
silnych chłopaków z miasteczka i płaciłem 
im za pracę przy budowie. 
Pewnego dnia owładnęła mną jednak 
rządza posiadania… Zapragnąłem mieć 
więcej pieniędzy i więcej bogactw. Bez 
litości popędzałem moich pracowników, by 
w krótszym czasie pracowali ciężej. A kiedy 
ci padali ze zmęczenia, ja zmniejszałem ich 
wynagrodzenie. Płaciłem im coraz mniej, 
powiększając w ten sposób swoje 
korzyści… Wreszcie przestałem płacić 
zupełnie. Chłopcy, z obawy przed karą, 
pracowali jak woły, biedniejąc i 
podupadając na zdrowiu. Ja z kolei, za 
zarobione pieniądze, kupiłem piękny dom z 

białego kamienia w samym centrum 
miasta. Nosiłem drogie szaty i jeździłem 
najładniejszym koniem w całej okolicy…
Wiadomość o mojej chytrości szybko jednak 
rozniosła się wśród mieszkańców. I choć z 
dnia na dzień kłaniało mi się mniej osób na 
ulicach, ja pozostawałem niewzruszony.
Którejś nocy – księżyc świecił wtedy równie 
mocno jak teraz – w mieście wybuchł 
pożar… Domy jak zapałki zajmowały się 
jeden od drugiego… Przerażeni miesz-
kańcy budzili siebie nawzajem i wspólnie 
ratowali swoje domostwa… Do mnie 
jednak nie zapukał nikt… Kiedy się 
ocknąłem, było już za późno… Mój piękny 
dom stał w płomieniach, a cały nieuczciwie 
zdobyty majątek przepadł…  Wybiegłem na 
zewnątrz w jednej koszuli i uciekłem z 
miasta, by spędzić resztę życia na tułaczce i 
mękach samotności… 
Kiedy moje dni dobiegły końca, moja dusza 
również nie zaznała spokoju… Podczas 
każdej pełni księżyca muszę odwiedzać te 
mury, by ostrzegać ludzi przed nieuczci-
wością i rządzą bogactwa… Ciebie też 
ostrzegam, Henryku!!!! Ciebie też 
ostrzegam!!!! – wykrzyknął i rozpłynął się 
w powietrzu jak mgła...
  Henryk przetarł oczy, potrząsnął głową i 
dusząc krzyk w zaciśniętych szczękach,  
rzucił się do ucieczki… Pędził przez 
miasto, mijając ciemne skrzyżowania i 
śpiące kamieniczki…. Wreszcie w oddali 
zobaczył światełko… Zatrzymał się na 
moment, by upewnić się, czy to aby nie 
przywidzenie. Światełko tliło się gdzieś za 
budynkami… pomiędzy jakimiś murami… 
Zdyszany uciekinier podszedł bliżej. 
Światełko, które widział teraz wyraźniej, 
zamieniło się w ognisko, a mury w ruiny 
zamku… Obok ogniska siedział mężczy-
zna ubrany w mundur, który trudno było 
Henrykowi dopasować do jakiejkolwiek 
służby bądź armii…
- Mundur to zawsze mundur – pomyślał 
jednak i postanowił poprosić siedzącego o 
pomoc przy ciężarówce... - Dzień dobry… a 
właściwie dobry wieczór… – zaczął 
rozmowę.
- Witaj Przyjacielu… - odezwał się 
mężczyzna, nie podnosząc głowy… Słowa 
„Witaj Przyjacielu” napełniły Henryka 
dziwnie złym przeczuciem…  Ostrożnie 
jednak zbliżył się do ogniska. 
- Mam kłopot z samochodem… Nie wie 
pan, gdzie mógłbym znaleźć jakiegoś 
mechanika?
- Mechanika…  ha, ha… - zaśmiał się 
siedzący. - Najpewniej w jego własnym 
łóżku… Jest przecież noc... i  do tego 
pełnia… Henryku! 
Henryka zamurowało. 
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- Skąd? Skąd pan wie?… Przecież się nie 
przedstawiałem… - wyjąkał.
- Wiem, bo czekam tu na ciebie… Jestem 
Jan -  Jan z Szydłowa. Opiekun tutejszego 
zamku…
- Masz na myśli te ruiny, tak? – zapytał 
Henryk. 
- Dziś już ruiny, ale kiedyś, za panowania 
króla Ludwika Węgierskiego, był tu 
wspaniały zamek..
- Nie chcesz chyba powiedzieć, że ty też 
jesteś…
- Tak! – przerwał mu Jan z Szydłowa – 
Jestem duchem… Usiądź i posłuchaj mojej 
historii…
Henryk usiadł, a właściwie opadł bezwład-
nie na ziemię… Mrożąca krew w żyłach 
wiadomość sprawiła, że nogi znów 
odmówiły mu posłuszeństwa. 
- Kiedy Król Ludwik Węgierski rozpoczął 
panowanie – zaczął opowieść Jan z 
Szydłowa - rozbudował ten wspaniały 
zamek, czyniąc z niego swoją rezydencję… 
Władca jednak większość czasu spędzał w 
podróżach. Mnie zaś postawił na czele 
straży pilnującej jego dobytku… Kiedy 
tylko król wyjechał, szybko poczułem smak 
władzy i chęć zysku. Pewnego dnia zarzą-
dziłem, że każdy, kto będzie przechodził 
przez bramę miasta, będzie mi płacił 
specjalny podatek. Na tym jednak nie 
koniec. Z czasem moja rządza rosła a ja 
nakładałem na mieszkańców wciąż nowe 
daniny. Wprowadziłem opłatę niemal od 
wszystkiego, nawet od spoglądania na 
zamek… Ludność szybko biedniała, a ja 
szybko się bogaciłem… Wreszcie wieści o 
moich wybrykach dotarły do króla, który 
pewnego dnia wjechał na zamkowy 
dziedziniec, nie zapowiadając wcześniej 
swojej wizyty. Władca zastał mnie w skar-
bcu, gdy przeliczałem swój nieuczciwie 
zdobyty majątek. Natychmiast nakazał on 
urzędnikom, by odebrali mi wszystko co 
miałem i rozdali wśród mieszkańców… 
Mnie natomiast skazał na chłostę i 
wygnanie z miasta. Pozbawiony szacunku i 
środków do życia szybko zakończyłem 
swoją ziemską tułaczkę… Nie był to jednak 
koniec mojej męki. Od owego czasu, w 
każdą noc, gdy księżyc jest w pełni, 
pojawiam się w tych zamkowych ruinach, 
by przestrzegać ludzi przed chciwością 
i nieuczciwością… Ciebie też przestrzegam 
Henryku! Pamiętaj, że uczciwa praca to 
jedyna droga do bogactwa dającego 
poczucie zadowolenia… – to powiedziaw-
szy, duch rozpłynął się w powietrzu…
  Henryk ze strachu prawie zapomniał o 
ciężarówce… Wstał teraz nagle, podrapał 
siwą z przerażenia głowę, rozejrzał się i 
rzucił do ucieczki…
- Co za noc, co za noc – powtarzał sam do 
siebie… - Ratunku – krzyczał przez 
zaciśnięte zęby, biegnąc pustymi 
brukowanymi uliczkami. Wreszcie 

zobaczył przed sobą mały kościółek 
pokryty drewnianym gontem… O dziwo 
drzwi kościółka były otwarte… Przerażony 
Henryk wpadł do środka, podbiegł przed 
ołtarz, upadł na kolana i zaczął odmawiać 
pacierze… Po chwili, gdy już nieco się 
uspokoił, rozejrzał się ostrożnie na boki… 
W pierwszej ławie po lewej stronie siedział 
wysoki barczysty mężczyzna, który 
chował twarz w dłoniach. 
- Przepraszam - szepnął Henryk - wiem, że 
może nie wypada rozmawiać w takim 
miejscu… Jest jednakże noc, a mnie 
popsuła się ciężarówka i…
Mężczyzna podniósł głowę, ukazując 
pooraną bliznami twarz i groźne oczy 
schowane w kępie krzaczastych brwi.
- Nie przepraszaj Henryku…  - przerwał 
przybyszowi – Jestem tu właśnie po to, by z 
tobą porozmawiać… 
Henrykowi zrobiło się słabo… Nie wie-
dział czy śni, czy to wszystko ma miejsce 
naprawdę. Mężczyzna tymczasem rozpo-
czął swoją opowieść. 
- Zwą mnie Szydło… Dawno, dawno temu, 
zanim jeszcze powstało to miasto, 
przebiegał tędy ważny szlak handlowy. 
Kupcy podróżowali nim, ciągnąc ze sobą 
wozy wyładowane drogimi towarami i 
workami pełnymi pieniędzy… 
Ja, jeszcze będąc dzieckiem, strasznie nie 
lubiłem się uczyć ani pracować. Porzu-
ciłem więc rodzinny dom, by zostać 
hersztem bandy rozbójników. Wraz z moimi 
kompanami zamieszaliśmy w jaskini i 
żyliśmy w dostatku, nie zważając na 
krzywdy, jakie wyrządzaliśmy innym… a 
krzywdy wyrządzaliśmy niemałe. Za 
każdym bowiem razem, kiedy na horyzon-
cie pojawiał się bogato wyglądający 
podróżnik, napadaliśmy całą bandą na 
niego, rabując co się dało, a często także 
zadając mu dotkliwe rany… Któregoś razu 
napadliśmy na pewien wspaniały orszak. 
Ku naszemu zdziwieniu okazało się, że był 
to orszak króla Władysława Łokietka. 
Wprawieni w boju rycerze nie pozostawili 
nam szans na zwycięstwo. Wielu moich 
kompanów zginęło i wielu uciekło w las… 
Mnie zaś schwytano i wtrącono do niewoli, 
w której przyszło mi spędzić resztę życia. 
Król tymczasem rozkazał swoim ludziom, 
by zabrali wszystkie kosztowności z mojej 
jaskini i wybudowali za nie kościół… Ten 
sam kościół, w którym teraz rozmawiamy…
Ni stąd ni zowąd, na jednej z ostatnich 
ławek świątyni, pojawili się: budowniczy 
oraz Jan z Szydłowa.
- Tak  jak nie zbudujesz dobrego muru, 
używając złych kamieni… - powiedział 
budowniczy,
- Tak jak nie zdobędziesz dobrej sławy, 
wydając złe rozkazy…  - powiedział duch 
Jana z Szydłowa…
- Tak nie osiągniesz szczęścia, czyniąc 
innych nieszczęśliwymi … - dodał zbój 

Szydło.
- Pamiętaj o tym… Pamiętaj o tym 
zawsze… - powiedziały chórem duchy…
Nagle zapiał pierwszy kogut, a przez okna 
kościółka wpadły blade promienie 
wstającego słonka… Duchy znikły a 
oszołomiony Henryk, kroczek za krocz-
kiem wyszedł na zewnątrz… Dzień powoli 
wstawał… Zachrypnięte samochody 
wyruszyły na uliczki, bocian zaklekotał 
gdzieś na dachu… Tu i ówdzie pojawili się 
zaspani jeszcze ludzie, spieszący się do 
swoich obowiązków…
  Mężczyzna długo jeszcze siedział na 
progu kościoła i rozmyślał o wszystkim 
tym, co go spotkało… 
  Wreszcie wrócił do swojej ciężarówki, 
która, o dziwo, tym razem zapaliła bez 
najmniejszego problemu… Zawrócił na 
wąskiej drodze wśród śliwkowych sadów i 
pojechał, by naprawić krzywdy, które 
wyrządził innym swoją nieuczciwością… 
Słychać było o nim jeszcze za czas jakiś 
jako o fundatorze przytułku dla ubogich 
oraz opiekunie schroniska dla bezdomnych 
psów… 
  Miasto, w którym Henryka spotkała ta 
niesamowita przygoda nosi nazwę 
Szydłów, co niewątpliwie związane jest z 
imieniem poznanego tu przed chwilą 
Zbója… Owo miasto istnieje naprawdę i 
leży w południowo-wschodniej części 
województwa świętokrzyskiego. Jeśli 
zatem, drodzy słuchacze, nie boicie się 
spotkania z duchami, które nawiedziły 
Henryka i chcecie poczuć atmosferę 
prawdziwego średniowiecznego grodu – 
koniecznie wybierzcie się tam na weekend. 
W Szydłowie zwiedzicie ruiny starego 
zamczyska i piękne średniowieczne 
kościółki, zobaczycie majestatyczną 
Bramę Krakowską, przez którą niegdyś 
przejeżdżali królowie i książęta. Ponadto 
odwiedzicie jaskinię zbója Szydło, 
prawdziwy królewski skarbczyk oraz jedną 
z najstarszych synagog w Polsce. Ci 
odważniejsi wyjrzą zza krenelażu praw-
dziwego obronnego muru, z którego 
niegdyś rycerze strzegli bezpieczeństwa 
swego miasta, a przy odrobinie szczęścia 
staną się świadkami turnieju rycerskiego.
  Niezapomniany klimat Szydłowa, 
urozmaicony aromatem wędzonych śliwek 
oraz najprawdziwszej śliwowicy, czeka… 
Wspaniali i uczciwi mieszkańcy ugoszczą 
Was i przyjmą jak swoich… Nie 
zwlekajcie!

Napisał: Tomasz Kukuła
na zlecenie Urzędu Gminy Szydłów

Bajkę w wersji audio można pobrać ze 
strony www.czytajbajki.pl
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 dn. 21 maja 2011 roku w szydłowskim gimnazjum odbył się XI Konkurs W„Szydłów – polskie Carcassonne”. Organizatorem konkursu, pod 
patronatem Wójta Gminy Szydłów, jest Gimnazjum im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Szydłowie. Do konkursu zgłosiło się w tym roku dziesięć 3-
osobowych drużyn z trzech gmin (Gnojno, Tuczępy i Szydłów).
   Uczniowie przygotowywali się do konkursu przez wiele miesięcy; czytali książki 
historyczne, zwiedzali Szydłów i okolice, korzystali ze źródeł naszego Muzeum 
Regionalnego, wyszukiwali informacje w Internecie. W poszczególnych szkołach 
przeprowadzono eliminacje szkolne, w których to wyłoniono 3-osobowe drużyny 
do reprezentowania swoich szkół w Szydłowie.
  Oficjalnego otwarcia konkursu dokonał Roman Baron – Przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego XI Konkursu „Szydłów – polskie Carcassonne”, który 
gorąco powitał wszystkich zawodników z poszczególnych szkół wraz z opie-
kunami, zaproszonego gościa – Wicestarostę Staszowskiego Michała Skot-
nickiego (jako nauczyciel szydłowskiego gimnazjum przez dziesięć wcześ-
niejszych edycji współorganizował Konkurs), Komisję Konkursu: panią Iwonę 
Baran - Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie (pani kierownik co 
roku układa pytania do części pisemnej i zabezpiecza poprawność merytoryczną 
konkursu), panią Marię Stachuczy – Dyrektora Gminnego Centrum Kultury 
w Szydłowie; pani dyrektor reprezentowała Wójta Gminy Szydłów, pod którego 
patronatem jest organizowany Konkurs.
   Po powitaniu głos zabrał wicestarosta staszowski, który pogratulował wszystkim 
uczniom zakwalifikowania się do finału konkursu.
   Drużyny przystąpiły do części pisemnej konkursu, która składała się z 25 pytań. 
Uczniowie szkół gimnazjalnych musieli uważać na punkty karne za udzielenie 
błędnej odpowiedzi lub więcej niż jednej odpowiedzi w danym pytaniu (ten punkt 
regulaminu nie dotyczy uczniów szkół podstawowych). Po części pisemnej 
zawodnicy mieli przerwę na poczęstunek. Po przerwie pięć drużyn, które uzyskały 
największą ilość punktów, przystąpiło do części pisemnej. Były to drużyny 
następujących szkół: Gimnazjum w Szydłowie (38,0 p.), Gimnazjum w Jaro-
sławicach (33,5 p.), Gimnazjum w Rakowie (32,0 p.), Szkoła Podstawowa 
w Gnojnie (30 p.), Szkoła Podstawowa w Nizinach (28 p.). Zawodnicy odpowiadali 
w pięciu kolejkach na wybierane przez siebie pytania. Do wyboru mieli pytania za 
3, 6 lub 10 punktów. Różne były strategie drużyn, jedne kończyły się sukcesem 
a inne porażką.
   Ostatecznie I miejsce zajęła drużyna Gimnazjum w Szydłowie (62 p.) 
w składzie: Ilona Michalska, Aleksandra Lesiak, Małgorzata Kilijanek, II 
miejsce – drużyna Gimnazjum w Jarosławicach (53,5 p.) w składzie: Martyna 
Fit, Karolina Kapusta, Dawid Stefański, III miejsce – drużyna Gimnazjum 
w Rakowie (41 p.) w składzie: Anna Suska, Magdalena Król, Jan Malisiewicz.
   W konkursie, jak co roku, nie było przegranych. Sponsorzy: Samorząd Gminy 
Szydłów, pan Jan Marcin Popiel – Zespół Pałacowy w Kurozwękach, 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Zarzycki „CENTRUM AGROBUD” w Szydło-
wie, Remondis Sp. z o.o. Oddział Ostrowiec Świętokrzyski, pan Michał Skotnicki – 
wicestarosta staszowski, Gminne Centrum Kultury w Szydłowie, zadbali o to, że 
wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy i cenne nagrody.
  Uroczystego wręczenia nagród dokonali: pani Maria Stachuczy - Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie w imieniu Wójta Gminy Szydłów, pani 
Iwona Baran - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie oraz Roman 
Baron.
  Ja osobiście gorąco dziękuję wszystkim wymienionym wyżej sponsorom konku-
rsu oraz współorganizatorom; dodatkowo dziękuję pani Dyrektor Dorocie 
Kowalczewskiej – Spetel, p. Annie Baron (za pomoc w przygotowaniu konkursu 
i zapewnienie opieki wszystkim uczestnikom w trakcie imprezy), wszystkim 
nauczycielom - szkolnym opiekunom konkursu z poszczególnych szkół oraz 
młodzieży szydłowskiego gimnazjum, która pomogła w wykonaniu dekoracji 
i w przygotowaniu technicznym konkursu.
  Szczególną wdzięczność chciałbym wyrazić p. Iwonie Baran za opracowanie 
testu pisemnego, redagowanie pytań do części ustnej konkursu, za pracę 
w komisji, za czuwanie nad poprawnością merytoryczną konkursu.

Tekst: Roman Baron
Zdjęcia: Marcin Baron

XI KONKURS „SZYDŁÓW - POLSKIE CARCASSONNE”

Drużyna Gimnazjum w Rakowie
- III miejsce.

Drużyna Gimnazjum w Jarosławicach 
- II miejsce.

Drużyna Gimnazjum w Szydłowie
- I miejsce.

Od lewej: Roman Baron - organizator 
konkursu, Michał Skotnicki - wicestaro-
sta staszowski, Iwona Baran - kierownik
Biblioteki Publicznej, Maria Stachuczy - 

dyrektor Gminnego Centrum Kultury.
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BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE
Rower górski dla laureata XI edycji Konkursu „Bądź 
bezpieczny na drodze” w Szkole Podstawowej w Solcu 
Starym.

asza Szkoła opiera się na określonym i akceptowanym Nprzez wszystkich systemie wartości, wprowadza 
uczniów w świat wiedzy, w świat kultury i sztuki, pobudza 
i rozwija zainteresowania, zdolności i umiejętności, 
przygotowuje do dalszej nauki i aktywnego udziału w życiu 
społeczeństwa min. poprzez realizację planu konkursów 
przedmiotowych i artystycznych.
  W ramach tego planu po raz jedenasty, w bieżącym roku 
szkolnym 14.06.2011 r. został przeprowadzony wspólnie 
z Powiatową Komendą Policji w Staszowie konkurs 
z wychowania komunikacyjnego „Bądź bezpieczny na 
drodze”. Test, z którym musieli się zmierzyć uczniowie był 
bardzo trudny – wielokrotnego wyboru dla gimnazjum na 
kartę motorowerową.
  Tegoroczną laureatką konkursu została:
1. Karina Kapral uczennica kl. V uzyskując 19 pkt. na 25 
pkt. możliwych do uzyskania
2. II miejsce ex aequo zajęli Igor Pasternak uczeń klasy 
IV – 18 pkt. i Natalia Dorobek uczennica VI kl. – 18 pkt.
3. III miejsce - Anna Zmorek uczennica kl. VI – 17 pkt.
  Z pozyskanych informacji wynika, iż ze względu na 
trudność tego testu, wynik 18 pkt. jest nawet rzadkością 
wśród uczniów gimnazjum przystępujących do tego testu.
  Laureaci konkursu z wychowania komunikacyjnego „Bądź 
bezpieczny na drodze” w nagrodę za wiedzę, umiejętności i 
wkład pracy otrzymują pamiątkowe dyplomy, możliwość 
wyjazdu na jednodniową wycieczkę oraz nagrodę główną - 
rower górski. Dzięki odpowiednim działaniom dyrektora 
szkoły wszystkie rowery zostały sfinansowane w całości 
z funduszy pozabudżetowych uzyskanych od różnych 
sponsorów.

A oto laureaci jedenastu edycji konkursu „Bądź 
bezpieczny na drodze”, którzy otrzymali rowery górskie:
I. 2000/01 - Iwona Piotrowicz uczennica kl. VI,
II. 2001/02 - Agnieszka Zmorek uczennica kl. VI,
III. 2002/03 - Krzysztof Anioł uczeń kl. IV,
IV. 2003/04 – Damian Kuca uczeń kl. V,
V. 2004/05 – Łukasz Kurczab uczeń kl. VI,
VI. 2005/06 – Anna Stachura, Joanna Smagłowska 
uczennice z kl. VI (2 rowery)

VII. 2006/07 – Michał Samiec uczeń kl. V,
VIII. 2007/08 – Karolina Stachura uczennica kl. V,
IX. 2008/09 – Anna Wojterska uczennica kl. IV,
X. 2009/10 – Ola Fit uczennica kl. V,
XI. 2010/11 – Karina Kapral uczennica kl. V.

  Nagrody wręczano 1 VI w Dzień Dziecka lub w zakończenie 
roku szkolnego w obecności Dyrektora Szkoły, Wójta Gminy 
Szydłów, Wizytatora Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Konkurs z wychowania komunikacyjnego "Bądź bezpieczny 
na drodze" motywuje uczniów Naszej Szkoły, do wzmożonej 
pracy, zdobywania wiadomości dotyczących przepisów 
ruchu drogowego, kształtuje czynne postawy wobec 
bezpieczeństwa własnego i innych, wdraża wychowanków 
do przestrzegania określonych zasad zachowania się na 
drogach i nie tylko.
  Efektem w/w działań jest min. zdobywanie rokrocznie od 
kilku lat przez uczniów Naszej Szkoły czołowych miejsc 
w Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym organizowanym 
przez Kuratorium Oświaty w Kielcach w wspólnie 
z Powiatową Komendą Policji w Staszowie. Nasza drużyna 
29.04.2011 r. w składzie: Ola Fit, Anna Zmorek, Anna 
Wojterska zajęła II miejsce. W turnieju współzawodniczyło 8 
drużyn z powiatu.
  Dnia 3.11.2010 r. szkoła reprezentowana przez uczniów: 
Karinę Kapral, Arkadiusza Suchojada, Marcina Gąsiora 
w powiatowym konkursie „Bezpieczeństwo na Piątkę” 
organizowanym przez Powiatową Komendą Policji w Sta-
szowie zajęła III miejsce. W konkursie uczestniczyło 10 
drużyn.
  Duży wkład w przygotowanie uczniów do w/w konkursów 
ma pani Urszula Zmorek. Dzięki jej staraniom i za-
angażowaniu uczniowie osiągają ogromne sukcesy na 
szczeblu szkolnym, gminnym i powiatowym z wychowania 
komunikacyjnego.
  Reasumując, wychowanie komunikacyjne w naszej 
szkole jest zadaniem priorytetowym. Tak więc dziecko 
jako jedno z wielu uczestników ruchu drogowego, 
najmłodsze i najsłabsze wyposażamy w wiadomości, 
umiejętności i nawyki, które są niezbędne do 
bezpiecznego jego uczestnictwa w ruchu drogowym 
obecnie i w przyszłości.

Tekst: Grażyna Patrzałek
Dyrektor SP w Solcu Starym

Zdjęcia: ze szkolnego archiwum
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azwa “Kotuszów” według języko-Nznawców pochodzi od starosło-
wiańskiej nazwy osobowej “Kotusz”. 
Niestety nie zachował się do naszych 
czasów żaden przekaz, który by 
potwierdzał, iż założyciel osady lub 
pierwotny właściciel nosił takie imię.  
  W źródłach pisanych pojawia się po 
raz pierwszy Kotuszów w roku 1326.  
Miejscowość zostaje wówczas wymie-
niona w spisie świętopietrza jako 
siedziba parafii, której pleban nosi imię 
Paweł ("Paulus, plebanus ecclesiae de 
Cotussow"). Była to prawdopodobnie 
jedna z najstarszych parafii w okolicy, 
licząca w XIV wieku ponad pięćset 
dusz i opłacjąca świętopietrze w wyso-
kości 12 skojców. W 1346 roku z parafii 
wydzieliła się parafia Kurozwęki, 
zmniejszył się tym samym z 10 do 4 wsi 
okręg  parafialny Kotuszowa.

  W drugiej połowie XV wieku w Ko-
tuszowie stał kościół drewniany. Został 
on  w następnym stuleciu, doszczętnie 
zniszczony przez Lanckorońskiego, 
kasztelana radomskiego. Jeszcze 
w 1595 roku parafianie kotuszowscy 
zmuszeni byli uczę-szczać do kościoła 
w Kurozwękach. Według miejscowej 
tradycji w pierwszej połowie XVII wieku 
Lanckorońscy partycypowali w fundacji 
kolejnej świątyni, która również 
rzekomo spłonęła. Budowę obecnie 
istnie-jącego, murowanego kościoła 
parafialnego zainicjował ok. 1661 roku 
starosta szydłowski, Krzysztof z Brze-

zia Lanckoroński, któremu niestety nie 
dane było doczekać ukończenia prac i 
konsekracji kościoła, która nastąpiła 11 
listopada 1681 roku.
 Kościół jest zbudowany w stylu 
barokowym na planie krzyża z ramio-
nami w formie pary kaplic: od strony 
północnej - kaplica św. Antoniego, od 
strony południowej - kaplica św. Józefa. 
Od wschodu węższe od głównej nawy 
prezbiterium zamknięte spłaszczoną 
absydą. Przy nim od strony północnej 
zakrystia ze schodami na chór muzycz-
ny i na dzwonnicę. Trójprzęsłowa nawa 
główna z charakterystycznymi filarami, 
sklepiona pozornym sklepieniem 
krzyżowym. Nad zakrystią, prezbite-
rium z kaplicami bocznymi - sklepienie 
kamienne.  
  W XIX wieku Kotuszów należał do 
gminy Kurozwęki wchodzącej w skład 
powiatu stopnickiego. W 1827 roku 
miejscowość liczyła 305 osób zamiesz-
kujących w 37 domach. Parafia kotu-
szowska należała wówczas do deka-
natu stopnickiego. Na krótko przed 
rokiem 1880 liczyła 1542 dusze. 
Kotuszów posiadał w drugiej połowie 
XIX wieku własną szkołę i hutę szkła. 
  Pierwszej połowy XIX wieku sięgają 
początki, należącej do majątku Kuro-
zwęki, stadniny koni w Kotuszowie. 
Tutaj Popielowie, właściciele Kuro-
zwęk, jak przystało na ród ziemiański, 
hodowali konie czystej krwi arabskiej. 
Stadnina została doszczętnie znisz-
czona w czasie walk frontowych 
w latach 1944-1945. 
  Po wojnie podjęto decyzję o odbudo-
wie upaństwowionej już hodowli. 
Pierwsze 20 klaczy przybyło tu w 1948 
roku. Dały one początek stadninie koni 
małopolskich (półkrwi arabskiej). 
Kotuszowsko-kurozwęckie araby wie-
lokrotnie z powodzeniem występowały 
na pokazach krajowych i między-
narodowych, wiele z nich wygrywając. 
O renomie wspaniałych koni z Ko-
tuszowa najlepiej świadczy fakt, że 
jedna z klaczy (Estyma) sprzedana 
została na aukcji Polish Ovation za 
535.000 USD. Jeden z ogierów wyho-

Kotuszów na mapie z 1839 r.

KOTUSZÓW WCZORAJ I DZIŚ

Panorama współczesnego Kotuszowa.

Kotuszowski kościół.

Przydrożny krzyż w Kotuszowie, 
ufundowany w 1943 r. przez Władysława 

i Janinę z d. Chmielów Duda.
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dowanych w Kotuszowie - Herb, został 
sprzedany do Jordanii, gdzie wziął 
udział w słynnym maratonie pod 
księżniczką jordańską, córką króla 
Husseina, i po zaledwie 3 tygodniowym 
treningu, w morderczym klimacie, przy 
panujących piekielnych temperatu-
rach, zajął 4 miejsce. 

a początku lat siedemdziesiątych 
wśród malowniczych krajobrazów 
okolic Kotuszowa sfilmowano wiele 
scen plenerowych do serialu „Czarne 
chmury”. 

  W 1998 roku podjęto decyzję o pry-
watyzacji stadniny, dzięki czemu 
powróciła ona w ręce potomków 
dawnych właścicieli.  
  Jako ciekawostkę można podać fakt, 
że n

  
  Obecnie sołectwo Kotuszów liczy 267 
mieszkańców. Sołtysem jest pani 
Wanda Niedbała. W Radzie Gminy 
sołectwo jest reprezentowane przez 
pana Janusza Juszczaka, który pełni 
funkcję przewodniczącego Rady 
Gminy. Proboszczem Parafii Kotuszów 
jest ks. kan. Jerzy Sobczyk. Prężnie 
funkcjonuje tutaj Ochotnicza Straż 
Pożarna, którą założono w 1956 r. 
Obecnie prezesem jednostki jest pan 
Adam Nowak a naczelnikiem pan 
Marcin Kaczorowski. Funkcję gospo-
darza pełni pan Krzysztof Gozdek.
 Mimo niewielkich rozmiarów miejsco-
wości, dzięki pieknym krajobrazom 
oraz licznym, prężnie działającym 
gospodarstwom agroturystycznym, 
Kotuszów jest jedną z najważniejszych 
miejscowości na turystycznej mapie 
gminy Szydłów.
  Walory turystyczne, poza zabytko-
wym kościołem, gospodarstwami 
agroturystyznymi i stadniną koni, 

  Odnotować także należy pobyt w 
1983 r. Lecha Wałęsy wraz  żoną na 
plebani parafii w Kotuszowie.

Kotuszów na mapie z 1938 r.
(Wojskowy Instytut Geograficzny)

Budynek remizy OSP Kotuszów.

Stadnina koni w Kotuszowie. Budynek administracyjny stadniny koni. 
Po prawej pomnik przyrody - dąb szypułkowy.

uzupełniają pomniki przyrody w postci 
dębu szypułkowego w parku podwor-
skim oraz odsłonięcie geologiczne 
ilowców i mułowców kambru dolnego. 
Na szczególną uwagę zasługuje 

właśnie odkrywka geologiczna zbudo-
wana ze skał, których wiek szacowany 
jest na 570 milionów lat.

zielony, 
“Niepodległościowy” z Chańczy do 
Sandomierza.

Tekst: 
Wiktor Kamiński

Zdjęcia: 
Piotr Walczak

  Kościół parafialny w Kotuszowie jest 
jednym z punktów przystankowych na 
trasie biegnącej z sandomierza do 
Krakowa Małopolskiej Drogi Świętego 
Jakuba będącej częścią polskiej i euro-
pejskiej sieci szlaków Jakubowych 
prowadzących do grobu Świętego w 
Santiago de Compostella (hiszpańska 
galicja). Przez Kotuszów przebiega 
takżedrugi szlak turystyczny - 

Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 2/2011 (XLIII)



KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ

Strona 30

ŚWIADOMOŚĆ I MOŻLIWOŚĆ

Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 2/2011 (XLIII)

Niebezpieczne odpady znajdują się w naszych domach 
– co z nimi robić?

a co dzień używamy wielu Nsprzętów i urządzeń, które po 
zakończeniu ich eksploatacji, stają 
się odpadami niebezpiecznymi. Co 
to za przedmioty?

- To wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne, a więc 
te, które włączamy do kontaktu albo działają na baterie – 
mówi Marta Szczecińska, prezes Fundacji Odzyskaj 
Środowisko – To także baterie czy samochody wycofane z 
eksploatacji.
  Nawet niewinna zabawka, elektryczna szczoteczka do 
zębów czy telefon komórkowy, zawierają toksyczne 
substancje! To dlatego ze sprzętem elektrycznym i 
elektronicznym a także ze starymi lub niesprawnymi 
samochodami należy postępować w sposób szczególny. 
Jeśli nie zastosujemy się do przepisów, to grożą nam 
wysokie kary grzywny, ale co gorsza zatruwamy środowisko 
i własne zdrowie. Jak więc bezpiecznie pozbyć się takich 
odpadów?
  Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE) najlepiej 
oddać do specjalnych punktów zbiórki, podczas akcji 
zbierania tzw. mobilnych zbiórek (wystawek) czy też kupując 
nowy sprzęt, stary możemy oddać do sklepu (obowiązuje 
zasada 1:1). Z kolei samochody wycofane z eksploatacji 
(stare, niesprawne lub po wypadku) powinniśmy sprzedać 
wyłącznie do legalnej stacji demontażu pojazdów. Dlaczego 
właśnie do takich miejsc powinny trafić zużyte sprzęty czy 
stare auta?

 - Przekazanie tych odpadów do właściwych miejsc, pozwala 
na odzyskanie ponad 80 % surowców oraz na utylizację 
substancji toksycznych – wyjaśnia Marta Szczecińska – 
Dzięki temu postępujemy zgodnie z prawem oraz chronimy 
własne zdrowie, dbamy o zasoby surowców oraz 
środowisko.
Więcej informacji na temat zasad i możliwości oddawania 
ZSEE:

(41) 34 336 35
Fundacja Odzyskaj Środowisko

Artykuł przygotowano w ramach kampanii Świadomość i 
Możliwość.

Kampania uzyskała patronat Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego, TVP Kielce, Echa Dnia 
oraz portalu e-odpady.com

www.odzyskajsrodowisko.pl

droga
hamowania
1s = 13,13m

“BEZPIECZNA SZKOŁA 2011/2012”

Kierowco!
- pozwól dziecom bezpiecznie
                             dotrzeć do szkoły!

Nadmierna prędkość jest najczęstszym czynnikiem,
mającym wpływ na wypadki drogowe w Polsce,

ma zasadniczy wpływ n ich ciężkość i konsekwencje.

DROGA ZATRZYMANIA
=

DROGA (CZAS) REAKCJI KIEROWCY + DROGA HAMOWANIA

Kierowco! - zawsze zwolnij przed przejściem dla pieszych!

Jeśli jesteś pieszym, przechodząć przez jezdnię zachowaj
szczególną ostrożność i przechodź tylko w miejscach do

tego wyznaczonych!
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Uczestnicy V Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego.

29 maja 2011 r. Poświęcenie figurki Matki Bożej 
na polach między Korytnicą a Szydłowem.

Otwarcie Międzynarodowego Pleneru Malarstwa
Mołdawia - Ukraina - Polska

29 czerwca 2011 r. radni udzielili wójtowi absolutorium 
za rok ubiegły.

Podczas wędrownego obozu szlakiem miejsc upamiętniających
chwałę oręża polskiego, strzelcy promowali Gminę Szydłów.

Tutaj przed ratuszem w Poznaniu. 1 lipca 2011 r. Lotny finisz w Szydłowie podczas 22. Między-
narodowego Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków.

Od Redakcji:
Szanowni Czytelnicy, kolejny numer Kuriera planujemy wydać na Święta Bożego Narodzenia. 
Materiały do najbliższego wydania prosimy dostarczać na adres podany w stopce redakcyjnej 
do 9 grudnia 2011 r. Zapraszamy do współredagowania naszej lokalnej gazety. 
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Ávila (Ávila de los Caballeros) - miasto i stolica prowincji 
Ávila w środkowej Hiszpanii, w regionie Kastylia i León, w 
Górach Kastylijskich (na wysokości 1128 m. n.p.m.), nad 
rzeką Adaja, 110 km na północny zachód od Madrytu. 53.794 
tys. mieszkańców (2007). Ważna twierdza z okresu 
rekonkwisty. Miasto założone zostało przez Celtyberów, a 
schrystianizowane w I wieku. Po trzech wiekach rządów 
Maurów, zdobył je król Alfons VI w 1085 r. Po rekonkwiście, w 
mieście ponownie zamieszkali chrześcijańscy rycerze, który 
rozpoczęli prace nad najbardziej charakterystyczną i 
reprezentatywną budowlą miasta - Las Murallas (mury 
obronne). Mają one średnio 3,6 m wysokości i 2,7 m grubości 
i liczą sobie prawie 2,7 km długości. Do miasta wiodło 9 
bram, a 90 wież zwiększało obronność murów. Szlachta była 
odpowiedzialna za obronę poszczególnych ich odcinków. 
Powstało wówczas także wiele wytwornych, lecz dobrze 
ufortyfikowanych pałaców miejskich, a niektóre z nich 
stanowiły zaś integralną część murów. Z miastem jest 
związana Teresa z Ávili - katolicka święta.

Zabytki:
- Ruiny zamku Maurów
- Kompleks średniowiecznych murów obronnych
- Gotycka katedra z XIV-XV wieku, łącząca styl romański, 
gotycki i renesansowy
- Basilica San Vincente upamiętniająca św. Wincentego z 
Saragossy i jego dwie siostry, słynie ona z niezwykłego 
grobowca umieszczonego pod baldachimem w orientalnym 
stylu.
- Monasterio de Santo Tomás - wybudowany w 1482 r. i 
zarządzany przez dominikanów klasztor, letnia rezydencja 
monarchów katolickich, w kaplicy znajduje się grób jedynego 
syna Ferdynanda i Izabeli - Don Juana.
- Los Cuatro Postes - cztery kolumny doryckie połączone 
gzymsami, z których każdą zdobi herb miasta z kamiennym 
krzyżem pośrodku.

Źródło: wikipedia.org
Zdjęcia: wikipedia.org, picasaweb.google.com

ÁVILA w Hiszpanii

ÁVILA


