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W tym roku do panteonu polskich władców na szydłowskim zamku dołączyło 
kolejnych siedem postaci stając się dodatkową atrakcją turystyczną.

Zdjęcia: Wiktor Kamiński
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 listopada, na cmentarzu w Szydłowie 1przeprowadzono kwestę na rzecz ratowania 
starych nagrobków. Zbiórkę pieniędzy prowadzili 
członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Szydłowskiej, radni, pracownicy Urzędu Gminy, 
członkowie Szydłowskiego Towarzystwa Strzele-
ckiego - w sumie 20 osób. W podziękowaniu za 
datki, darczyńcy otrzymywali poprzedni numer  
Kurier Ziemi Szydłowskiej.

W sumie zebrano kwotę 3.046,60 zł (trzy 
tysiące czterdzieści sześć 60/100). Wszystkim 
ofiarodawcom organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania.

TPZS zleciło już renowację nagrobkowej 
płyty ostatniego burmistrza Szydłowa - Romu-
alda Włoszczewskiego.

PW
Zdjęcia: Konrad Lubelski

PONAD 3 TYSIĄCE Z KWESTY

Kwestują od lewej: Zbigniew Lubelski - prezes TPZS 
wraz z synem Damianem, Karolina Bzówka - radna  
z Gacek, Jan Klamczyński - wójt gminy Szydłów.

Kwestują: Mariusz Bąk (wiceprezes TPZS) z córką 
Justyną, Mateusz Szwarc (UG Szydłów), Anita 
Kluszczyńska (sekretarz TPZS).

Kwestował także Józef Cecot (TPZS) oraz strzel-
czynie z Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego: 
strz. Julia Poniewierska, strz. Katarzyna Najman, 
sekc. Izabela Zielińska.

16 grudnia 2011 r. Spotkanie 
integracyjne uczestników 
projektu systemowego „Czas na 
zmiany w Gminie Szydłów” 
realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Działanie 7.1 „Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej 
integracji”. Poddziałanie 7.1.1. 
„Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej”.

(fot. Barbara Kamińska)
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9 grudnia 2011 r. w Pałacu w Kurozwękach, 
odbyło się spotkanie zorganizowane przez 

Spółkę Elektrownie Wiatrowe Staszów-Szydłów-
-Gnojno-Chmielnik-Pierzchnica Sp. z o.o., w któ-
rym udział wzięli przedstawiciele pięciu gmin, na 
których terenie planowana jest lokalizacjia elek-
trowni wiatrowych.

 Gminę Szydłów reprezentował wójt Jan 
Klamczyński, w spotkaniu uczestniczyli także  
radni i sołtysi  z naszego terenu. Na spotkaniu 
poruszona była tematyka dotycząca elektrowni 
wiatrowych: celowość ich budowania, procedury 
administracyjne, technologia i przede wszystkim 
aspekty środowiskowe. Organizatorzy spotkania 
udzielili odpowiedzi na najbardziej nurtujące py-
tania odnośnie oddziaływania elektrowni wiatro-
wych na środowisko oraz warunki życia ludzi.

1. Czy turbiny wiatrowe hałasują?
 Elektrownia wiatrowa, jak każde urządze-
nie techniczne, emituje dźwięk. Prawidłowo zlo-
kalizowane elektrownie wiatrowe, dzięki zasto-
sowaniu wielu rozwiązań służących ekranowaniu 
emisji dźwięku, nie są hałaśliwe. Praca elektrow-
ni wiatrowych posadowionych w odległości kilku-
set metrów od domostw i zabudowań gospodar-
skich nie jest w ogóle słyszalna, z uwagi na to, że 
dźwięk emitowany przez obracające się śmigła 
jest pochłaniany przez otoczenie (szum wiatru 

w drzewach i roślinach, tzw. „hałas otoczenia”). 
Uzyskanie zgody na realizację inwestycji wyma-
ga przeprowadzenia szczegółowych badań w za-
kresie emisji hałasu. Każdy realizowany projekt 
musi spełniać normy w zakresie dopuszczalnych 
poziomów emisji hałasu. Średnio przyjąć można, 
że w odległości 350 m od pracującej turbiny od-
bieramy dźwięk o natężeniu 40 dB.

Tab. 1. Porównanie emisji hałasu generowanego przez 
różne urządzenia w dB:

Źródło hałasu Głośność
Ruch uliczny w miastach 80
Klimatyzacja 60
Hałaśliwa restauracja 70
Płaczące dziecko 115
Odkurzacz 70
Pralka 78

2. Jaki jest wpływ elektrowni wiatrowych na 
ptaki?
 Badania naukowe przeprowadzone na 
świecie wskazują, że wpływ elektrowni wiatro-
wych na ptaki zależy od zastosowanego typu 
urządzeń, ich wysokości, liczby, ustawienia 
względem siebie, ale w największym stopniu 
uzależniony jest od wyboru lokalizacji inwestycji. 
Parki wiatrowe stanowią przeszkodę na trasie 
przelotu ptaków jednak jako obiekty o dużej wy-
sokości, w dodatku poruszające się, są widocz-
ne dla ptaków, które w większości przypadków 
z łatwością je omijają (dostosowują kurs przelotu 
lub jego pułap). Kolizje ptaków z elektrowniami 
zdarzają się w sytuacji zlokalizowania elektrowni 
na trasie głównych przelotów ptaków lub w miej-
scu, gdzie znajdują się ważne dla nich żerowi-
ska. Pewne zagrożenie występować może także 
w trakcie nocnych przelotów i w warunkach złej 
widoczności. Pamiętać należy jednak, że więk-
szość migracji ptaków odbywa się na wysoko-
ściach znacznie przekraczających 150 m, czyli 
zdecydowanie ponad pracującymi elektrowniami 
wiatrowymi. A także o tym, że wpływ energetyki 
wiatrowej na śmiertelność ptaków jest w porów-
naniu z innymi formami działalności ludzkiej nie-
wielki.
 

ELEKTROWNIE WIATROWE 
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Spotkanie 9 grudnia 2011 r. w Zespole Pałacowym 
w Kurozwękach. (fot. Anna Suchorowska)
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Tab. 2. Przyczyny śmierci ptaków na 10000 przypadków:
Przyczyna Ilość
Elektrownie wiatrowe <1
Wieże telekomunikacyjne 250
Pestycydy 700
Pojazdy 700
Linie wysokiego napięcia 880
Inne formy działalności człowieka 1000
Koty 1000
Budynki 5500

 
 Proces uzgadniania lokalizacji parków 
wiatrowych w Polsce wymaga sporządzenia pro-
gnozy oddziaływania inwestycji na środowisko 
(na potrzeby zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania) oraz raportu oddziaływania na 
potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej (de-
cyzji o uwarunkowaniach środowiskowych) nie-
zbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę.
 

3. Dlaczego wykorzystanie elektrowni wiatro-
wych zapobiega globalnemu ociepleniu?
 Produkcja energii z elektrowni wiatrowych 
stanowi czyste, tzw. „zero-emisyjne” źródło ge-
neracji energii. Oznacza to, że przy produkcji 
energii elektrycznej przez turbiny wiatrowe do 
atmosfery nie są emitowane gazy cieplarniane, 
które generowane są podczas spalania paliw ko-
palnych w konwencjonalnych źródłach generacji 
(elektrowniach i elektrociepłowniach). W pol-
skim systemie elektroenergetycznym produkcja 
1 MWh energii w oparciu o węgiel kamienny po-
woduje emisje 0,9t CO2, zaś w oparciu o węgiel 
brunatny 1,05t CO2. Zastępowanie źródeł kon-
wencjonalnych przez źródła energii odnawialnej 
pozwala więc na uniknięcie emisji dużej ilości 
dwutlenku węgla do atmosfery.

 
4. Czy budowa elektrowni wiatrowych wpły-
wa na turystykę?
 Doświadczenia gmin, na terenie których 
wybudowano w Polsce farmy wiatrowe (Wolin, 
Darłowo), dowodzą że elektrownie wiatrowe 
pozytywnie wpływają na rozwój turystyki. Tur-
biny postrzegane są jako atrakcje turystyczne, 
a z czasem stają się lokalnymi symbolami. In-
westycje budowy parków wiatrowych z reguły 
korzystnie wpływają na rozwój regionu, przyczy-
niając się do poprawy infrastruktury, a także pro-
mocji gminy jako przyjaznej środowisku. Środki 
uzyskane z tytułu podatków mogą być przezna-
czane m.in.: na rozwój turystyki, projekty eduka-
cyjne czy inne projekty ekologiczne, które przy-
ciągać będą turystów do przyjazdu i wypoczynku 
na terenie gminy. W wielu krajach europejskich 
w miejscu posadowienia turbin tworzone są cen-
tra edukacji ekologicznej, do których przyjeżdża-
ją dzieci i młodzież.

 5. Jak silny musi być wiatr by turbiny wiatro-
we generowały energię?
 Wymagana siła wiatru uzależniona jest 
od typu wybranego urządzenia, a więc typu 
elektrowni wiatrowej. W przypadku małych elek-
trowni przydomowych, już prędkości bliskie zeru, 
powodują że śmigło zaczyna się obracać. Jed-
nak w przypadku dużych turbin przemysłowych, 
o mocach rzędu 2MW, wymagania te rosną. Wy-
nika to z prostej zależności. Aby ruszyć śmigło 
o masie około 20 ton, potrzebna jest większa 
energia. Najczęściej spotykaną prędkością gra-
niczną, powyżej której śmigła tych elektrowni za-
czynają się obracać, to 3-4 m/s. Od tej prędkości 
do prędkości około 25 m/s elektrownia wiatro-
wa generuje energię elektryczna. W przypadku 
prędkości powyżej 25 m/s (co jest równoważne 
z prędkością 90 km/h), elektrownia przechodzi 
w tryb pracy bezpiecznej, podczas której nie ge-
neruje energii elektrycznej.

6. Z jaką prędkością obraca się śmigło turbi-
ny wiatrowej?
 W przypadku elektrowni wiatrowych du-
żych mocy, śmigło obraca się z prędkością od 9 
– 20 obr/min. Dla przykładu, przy prędkości wia-
tru 6 m/s, średniej gęstości powietrza 1,225 kg/
m3, przez śmigło o średnicy 80 metrów, w ciągu 

W spotkaniu w Kurozwękach uczestniczyli m.in. księ-
ża z terenu zainteresowanych gmin. (fot. Anna Suchorowska)
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1 sekundy, przepływa powietrze o masie blisko 
37 ton. Dla tego samego śmigła przy maksymal-
nej prędkości obrotowej, końcówka śmigła poru-
sza się z prędkością 300 km/h. 

7. Co się dzieje, gdy wiatr przestaje wiać?
 Elektrownie wiatrowe są urządzeniami 
w pełni zautomatyzowanymi. Dzięki temu pro-
wadzą ciągły pomiar prędkości i kierunku wiatru, 
aby jak najlepiej wykorzystywać panujące w da-
nej chwili warunki wietrzne. W sytuacjach, gdy 
wiatr przestaje wiać, elektrownia wiatrowa prze-
chodzi w stan czuwania, kiedy to nie produkuje 
energii, a jedynie monitoruje panujące w danej 
chwili warunki wiatrowe. W momencie, gdy siła 
wiatru wzrasta do minimalnej wymaganej do uru-
chomienia pracy turbiny, elektrownia wznawia 
prace i rozpoczyna produkcję energii elektrycz-
nej.

8. Dlaczego należy rozwijać energetykę wia-
trową?
 Energetyka wiatrowa pozwala na osią-
gniecie wielu korzyści ekologicznych, gospo-
darczych i społecznych. Do najważniejszych ko-
rzyści ekologicznych płynących z wykorzystania 
elektrowni wiatrowych zaliczyć należy:
- Redukcje emisji gazów cieplarnianych, w tym 
CO2, a przez to przeciwdziałanie dalszym zmia-
nom klimatu;
- Poprawę jakości powietrza, poprzez unikniecie 
emisji SO2, NOx i pyłów do atmosfery;
- Brak powstawania odpadów stałych, gazowych, 
odorów i ścieków, brak zanieczyszczenia wód 

i gleby, brak degradacji terenu i strat w obiegu 
wody, które mają miejsce przy produkcji energii 
w konwencjonalnych elektrowniach i elektrocie-
płowniach;
- Wiatr stanowi niewyczerpalne i odnawialne 
źródło energii, jego wykorzystanie pozwala na 
oszczędność ograniczonych zasobów paliw ko-
palnych;
- Wykorzystanie wiatru nie powoduje spadku po-
ziomu wód podziemnych, które towarzyszy wy-
dobyciu surowców kopalnych (węgla).
 
 Wśród najważniejszych korzyści społecz-
nych i gospodarczych wspomnieć należy o:
- Braku kosztów paliwa (źródło pozbawione ryzy-
ka wahań cen paliw, pozwalające na wyelimino-
wanie wpływu wahań cen paliw na gospodarkę);
- Rozwoju nowych sektorów i generowaniu przy-
chodów dla państwa, samorządów lokalnych 
i przedsiębiorstw (w tym wpływów podatkowych);
- Tworzeniu nowych miejsc pracy;
- Kreowaniu wzrostu gospodarczego;
- Wpływie na rozwój i aktywizacje regionów;
- Rozwoju nowych technologii i innowacji;
- Dywersyfikacji źródeł energii i zmniejszeniu 
uzależnienia od importu energii, w szczególno-
ści od importu surowców, a przez to wzrost bez-
pieczeństwa energetycznego kraju;
- Zabezpieczeniu przed nadmiernym wzrostem 
cen energii wytwarzanej przez konwencjonalne 
źródła;
- Rozwoju infrastruktury przesyłu i dystrybucji 
energii;
- Rozbudowie infrastruktury komunikacyjnej;
- Zmniejszeniu kosztów i strat przesyłu poprzez 
przybliżenie wytwórcy do odbiorcy;
- Wpływie na zrównoważony rozwój.
 Do roku 2020 zgodnie z dyrektywą Komi-
sji Europejskiej 20% produkowanej energii po-
chodzić ma z odnawialnych źródeł energii.
 W Gminie Szydłów, odbyły się w ostatnim 
czasie spotkania z mieszkańcami, na których 
z pozytywnym odbiorem społecznym spotkały 
się propozycje lokalizacji farm wiatrowych na te-
renie sołectw Kotuszów, Korytnica, Potok, Rud-
ki, Brzeziny.

Opracowanie: Anna Suchorowska

Farma wiatrowa Zagórze, na południe od wyspy 
Wolin. (fot. Piotr Zieliński, źródło: panoramio.com)
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Szydłów, dnia 12.12.2011 r. 

OGŁOSZENIE

Gmina Szydłów działając na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.   o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z  2001 r. nr 72 poz. 747 ze zmianami)  

ogłasza

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Szydłów obowiązujące od 01.01.2012 do 31.12.2011 r.

Wysokość cen za dostarczoną wodę
Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary

Grupa 1
cena 1 m3 wody 2,22 2,40 zł/ m3

Opłata abonamen-
towa 4,00 4,32 zł/m-c/odbiorca

Grupa 2
cena 1 m3 wody 2,40 2,59 zł/ m3

Opłata abonamen-
towa 4,00 4,32 zł/m-c/odbiorca

Wysokość cen za odprowadzone ścieki
Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary

Grupa 1
cena 1 m3 odpro-
wadzonych ście-
ków

4,30 4,64 zł/ m3

Grupa 2
cena 1 m3 odpro-
wadzonych ście-
ków

4,30 4,64 zł/ m3

Grupa 1 – gospodarstwa domowe
Grupa 2 – podmioty gospodarcze, jednostki OSP, jednostki organizacyjne gminy

OBOWIĄZEK ODŚNIEŻANIA
Zgodnie z art. 5 ust. 1, pkt 4) Ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, obowiązkiem właścicie-
la nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, 
lodu lub innych zanieczyszczeń z chodników po-
łożonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za 
taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego położo-
ną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. 
Przepis powyższy dotyczy wszystkich właścicieli 
działek, leżących przy granicy pasa drogowego 

wzdłuż których zlokalizowany jest ciąg pieszy. 
Należy zwrócić uwagę, że „bezpośrednio” ozna-
cza również sytuację, kiedy ciąg pieszy oddzie-
lony jest od nieuchomości pasem zieleni.
 Zgodnie z art. 10 ust. 2 wymienionej usta-
wy - kto nie wykonuje obowiązków wymienio-
nych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.

UG
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Urząd Gminy w Szydłowie
informuje,

że zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawie-
rających azbest z budynków na terenie 
Gminy Szydłów” w roku 2011 zostało zre-
alizowane przy wsparciu finansowym Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach,  Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie oraz budżetu 
Powiatu Staszowskiego.

Wartość zadania wyniosła:
- 13.673,88 – środki z NFOŚiGW
- 9.571,72 – środki z WFOŚiGW
- 4.848,01 – środki z budżetu Powiatu Sta-
szowskiego
- 4.226,47 – środki z budżetu Gminy.

1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie ustawa z 1 lipca 
2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. nr 152, poz. 897. Jej celem jest zmiana do-
tychczasowego systemu gospodarowania odpada-
mi komunalnymi. Rozwiązania przyjęte w ustawie 
sprawdzają się w innych krajach europejskich, m.in. 
w Niemczech, Szwajcarii czy Szwecji . Nowy sys-
tem opiera się przede wszystkim na zmianie relacji 
pomiędzy właścicielem nieruchomości, na której są 
wytwarzane odpady, a podmiotem odbierającym od-
pady komunalne i gminą.
 Nowy system ma zacząć funkcjonować naj-
później 1 lipca 2013 roku. Ustawa przekazuje gmi-
nom prawo wyłaniania w drodze przetargu podmio-
tów prowadzących działalność w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
a ponadto pozwala im dysponować finansami pocho-
dzącymi z pobieranych z tego tytułu opłat od miesz-
kańców, a od firm zajmujących się zagospodarowa-
niem śmieci egzekwowanie odpowiedniej jakości 
usług. 
 Przejęcie przez gminy obowiązków właści-
cieli nieruchomości w zakresie kompleksowego go-
spodarowania odpadami komunalnymi ma wyłączyć 
praktykowany dotąd obowiązek właścicieli nierucho-
mości podpisywania umów na odbieranie odpadów 
komunalnych z podmiotami prowadzącymi działal-
ność w tym zakresie. 
 Zgodnie z ustaloną przez gminę opłatą, każ-
dy jej mieszkaniec będzie płacić za odbiór wszystkich 
odpadów komunalnych, jakie wyprodukuje. Staw-

ki opłat będą określane przez gminę na podstawie 
kosztów zagospodarowania odpadów i wyliczane za 
osobę lub w powiązaniu z powierzchnią lokali, bądź 
ilością zużywanej wody. Gminy staną się zobligowa-
ne do stosowania stawek preferencyjnych dla tych 
mieszkańców, którzy będą segregować śmieci we-
dług wskazań przepisów ustawy. 
 Właściciele nieruchomości, którzy w dniu wej-
ścia w życie ustawy mieć będą zawarte z gminną jed-
nostką organizacyjną lub przedsiębiorcą umowy na 
odbieranie odpadów komunalnych pozostaną zwol-
nieni z uiszczania opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi w okresie obowiązywania tej umo-
wy, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy. W przypadku rozwiązania, 
albo wygaśnięcia takich umów przed upływem ter-
minu, właściciele nieruchomości będą zobowiązani 
poinformować o tym wójtów, burmistrzów, bądź pre-
zydentów miast. 

AS

ZMIANY W USTAWIE O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

200 TYS. OD KARPIA DLA GS

W dniu 7 grudnia 2011 r. w Rytwianach od-
było się posiedzenie Komitetu Lokalnej 

Grupy Rybackiej „Świętokrzyski Karp” na któ-
rym oceniano wnioski o dofinansowanie złożone 
w ramach I konkursu PO RYBY, operacja „Pod-
noszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju 
usług na rzecz społeczności zamieszkującej ob-
szary zależne od rybactwa - sektor gospodarczy 
i społeczny”. Pierwsze miejsce, z ilością 37 punk-
tów zdobyła Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska” w Szydłowie z kwotą dofinansowania 
w wysokości 200 tys. zł na realizację projektu pod 
nazwą „Wysoka jakość obsługi klientów w sklepie 
w Szydłowie i w Życinach”.
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Szkoła otwarta na potrzeby dziecka to pla-
cówka, która zaspokaja potrzeby edukacyj-

ne, ale również dba o wszechstronny rozwój 
uczniów. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwa-
niom, Szkoła Podstawowa im. Jana Kaczo-
rowskiego w Szydłowie przystąpiła w ostatnich 
latach do szeregu programów i podjęła się reali-
zacji projektów, które ubogacają jej ofertę. 
 Projekt Pierwsze uczniowskie doświad-
czenie drogą do wiedzy, współfinansowany 
z funduszy unijnych, realizowany był przez 3 
lata przez nauczycieli edukacji wczesnoszkol-
nej. Bazę teoretyczną do jego realizacji stanowi-
ła Teoria Wielorakich Inteligencji autorstwa Ho-
warda Gardnera, która została uznana za jedno 
z największych osiągnięć nauk społecznych koń-
ca XX wieku. Użyto jej, aby dostosować sposób 
nauczania w klasie pierwszej, do indywidualnych 
zainteresowań, umiejętności i możliwości każde-
go dziecka. Koncepcja projektu opierała się na 
założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą 
dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać 
i wspierać. Praca z dziećmi prowadzona była 
podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach 
dodatkowych. Nauczyciele współpracowali z ro-
dzicami. Wspólnie poznawali dziecko, opracowali 
wstępną diagnozę profilu wielorakich inteligencji, 
wspierali i rozwijali zdolności i zainteresowania 
dzieci. Projekt stwarzał warunki wszechstronne-
go rozwoju dziecka, kreatywności, ciekawości 
poznawczej i otwartości na wiedzę. 
 Codzienność szkolna pokazuje, że w każ-
dej z klas uczniowie różnią się od siebie m.in.: 
intelektem, temperamentem, charakterem, oso-
bowością, zasobem posiadanej wiedzy, umiejęt-
nością wchodzenia w relacje z innymi, sposobem 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, stanem 
zdrowia, sprawnością fizyczną, talentami i zain-
teresowaniami. Wielu z nich to dzieci ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi, które nie pora-
dzą sobie w szkole bez szczególnego wsparcia 
ze strony nauczycieli i specjalistów. Dlatego też, 
uczniom tym potrzebna jest indywidualizacja 
procesu  nauczania i wychowania. Wychodząc 
naprzeciw tym potrzebom SP w Szydłowie przy-
stąpiła do projektu Indywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania uczniów klas I – III.

 Projekt skierowany jest do dzieci, u któ-
rych zdiagnozowano indywidualne potrzeby, mo-
gące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju 
oraz do uczniów zdolnych, potrzebujących indy-
widualnego podejścia.
 Głównym jego celem jest wyrównanie 
szans edukacyjnych poprzez indywidualizację 
procesu kształcenia.
 W ramach projektu realizowane są zajęcia 
dodatkowe, wspierające indywidualizację proce-
su dydaktycznego na podstawie opracowanych 
przez nauczycieli programów zajęć, uwzględnia-
jących indywidualne potrzeby uczniów a także 
problematykę i kontekst płci.
Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach:
- dla uczniów ze specyficznymi trudnościami 
w czytaniu i pisaniu w tym z ryzykiem dysleksji, 
- dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych
- logopedycznych
- rozwijających zainteresowania uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych
- gimnastyki korekcyjnej.
 Również uczniowie klas starszych mogą 
korzystać z zajęć dodatkowych, takich jak nauka 
gry na instrumentach muzycznych, tenis stoło-
wy, tańce nowoczesne oraz  koła przedmiotowe.
 Dzięki realizowanemu projektowi szkoła 
wzbogaciła się o dodatkowe środki dydaktyczne.
 Nadrzędnym celem Świętokrzyskiego 
Programu Wspierania Rozwoju Edukacji, do re-
alizacji którego również szkoła przystąpiła, jest 
tworzenie w regionie świętokrzyskim warunków 
równych szans edukacyjnych dla dzieci i mło-
dzieży, bez względu na miejsce ich zamieszka-
nia i pobierania nauki szkolnej. Szczególny na-
cisk położony jest na: nabycie i rozwój u uczniów 
umiejętności korzystania z nowoczesnych tech-
nologii, w tym z komputera i Internetu, dosko-
nalenie umiejętności posługiwania się językiem 
obcym oraz kształcenie umiejętności rozwijania 
i wykorzystywania myślenia matematycznego. 
Osiągnięcie wspomnianych celów mają ułatwić 
pomoce z serii „Pomoce do matematyki na 
uczniowskie stoliki” oraz tablice interaktywne, 
dzięki którym proces edukacyjny staje się bar-
dziej atrakcyjny dla ucznia oraz nauczyciela.

PROJEKTY SZKOŁY W SZYDŁOWIE
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Bawialnia w Potoku rozpoczęła swoją  działal-
ność 1 września 2011 roku. Mieści się w bu-

dynku byłej Szkoły Podstawowej w Potoku i pod-
lega pod Gminne Centrum Kultury w Szydłowie. 
Bawialnia czynna jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9:00 do 14:00. Obecnie uczęsz-
cza do niej jedenaścioro dzieci w wieku 3 i 4 lata. 
W styczniu liczba przedszkolaków zwiększy się 
do 15 osób. Opiekę  nad grupą sprawują dwie 
nauczycielki. 
 Głównym celem naszej placówki jest 
rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb dzieci, 
przy pełnej współpracy z rodzicami. Chcemy 
to osiągnąć tworząc przyjazne dzieciom i ro-
dzicom przedszkole, w którym każdy czuje się 
potrzebnym i docenianym. W bawialni odbywają 
się  imprezy okolicznościowe, dzieci biorą udział 
w licznych konkursach. W  wieku przedszkolnym 
dzieci  uczą się przede wszystkim poprzez zaba-
wy edukacyjne, naśladowanie, zajęcia rozwijają-
ce kreatywność. Ciekawe, różnorodne zajęcia, 
prowadzone przez  nauczycieli kochających pra-
cę z dziećmi ukierunkowane są na wspieranie 
rozwoju dzieci, rozwijanie ich potencjału i talen-
tów.
 Dzieci po zajęciach mają czas na zabawę 
zarówno w sali jak i na placu zabaw. W budyn-
ku przedszkola znajdują się takie pomieszcze-
nia jak: sala zabaw, łazienka, kuchnia i szatnia 
do dyspozycji dzieci i nauczycieli. Również dużo 

czasu dzieci spędzają na spacerach  obserwując 
przyrodę i zachodzące w niej zmiany. 
 Duży wpływ w powstaniu tej bawialni mieli 
rodzice dzieci, którzy angażowali się w prace po-
rządkowe zarówno w budynku  jak i na zewnątrz.  
Również swój wkład miał Pan sołtys wsi Potok, 
robiąc dla dzieci piaskownicę, w której mogą 
miło spędzać czas na zabawach. 

Tekst i foto: mgr Sylwia Klimczak
mgr Sylwia Mazur

BAWIALNIA W POTOKU

 Program Owoce w szkole adresowany 
do uczniów klas I-III zakłada zmianę nawyków 
żywieniowych i propagowanie zdrowego odży-
wiania. Owoce, warzywa, soki przygotowane 
są do bezpośredniego spożycia, nie zawierają 
tłuszczu, soli, cukru ani substancji słodzących. 
   Natomiast program Piję mleko, bo jest 
pyszne i zdrowe ma na celu zachęcenie dzieci 
do picia mleka przez zabawę i szereg aktywno-
ści takich jak: konkursy dla dzieci i szkół, progra-
my edukacyjne, a także współpracę z mediami.
 Piję mleko, bo jest pyszne i zdrowe to 
wspólna inicjatywa polskich producentów mleka 
oraz Rady Promocji Zdrowego Żywienia Czło-
wieka mająca na celu stworzenie zdrowego na-
wyku picia mleka przez dzieci w Polsce. Inicja-

tywę wspiera program dopłat unijnych do mleka 
szkolnego, za który odpowiedzialna jest Agencja 
Rynku Rolnego.
 W roku szkolnym 2011/2012 każde dziec-
ko w szkole podstawowej ma prawo do bezpłat-
nego kartonika białego mleka w szkole przez 
trzy dni w tygodniu. Środki na ten cel pochodzą 
z budżetu UE oraz budżetu krajowego.
 Mamy nadzieję,  że podejmowane przez 
szkołę działania sprzyjają atmosferze efektywnej 
nauki. 

Opracowanie: 
Nauczyciele SP Szydłów

Podopieczni bawialni w Potoku 
ze Świętym Mikołajem.
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Wychowanie przedszkolne jest jednym  
z podstawowych warunków przygotowania 

dziecka do podjęcia nauki w szkole, wyznaczają-
cym późniejsze efekty dydaktyczne, wychowaw-
cze ucznia i szkoły. Przedszkole jest placówką 
opiekuńczo-wychowawczą, która ma na celu 
rozwój i przygotowanie dziecka do szkoły oraz 
pomoc pracującym rodzicom. Do zadań przed-
szkola należy wszechstronne wychowanie, opie-
ka nad zdrowiem, bezpieczeństwem, współpra-
ca z rodziną, szkołą i środowiskiem.

 Z danych statystycznych wynika, że naj-
więcej placówek wychowania przedszkolnego 
znajduje się w dużych miastach i podregionach 
zlokalizowanych w pobliżu tych miast. Natomiast 
w gminach wiejskich niższy procent dzieci ma 
możliwość korzystania z tego typu placówek.
 Na terenie naszej gminy istnieje jedno Pu-
bliczne Przedszkole w Szydłowie, które nie jest 
w stanie przyjąć wszystkich chętnych ze wzglę-
du na warunki lokalowe.
 Wychodząc naprzeciw tym potrzebom 
z inicjatywy Wójta Gminy Szydłów pana Jana 
Klamczyńskiego utworzono dwie bawialnie: 
w Potoku i Solcu dla dzieci 3 i 4-letnich. Placów-
ka w Solcu rozpoczęła działalność  5 września 
2011 roku. Obejmuje opieką 10 dzieci. Zajęcia 
prowadzone są w godzinach od 9.00 do 14.00, 
od poniedziałku do czwartku. Bawialnia realizuje 
cele i zadania określone w ustawie o systemie 
oświaty, odpowiednio do wieku i potrzeb dzieci 
z zachowaniem obowiązujących przepisów bez-
pieczeństwa i higieny. Dzieci przebywające w ba-
wialni mają możliwość uczestnictwa w grach, 
zabawach ogólnorozwojowych, spacerach oraz  
imprezach okolicznościowych w szkole.

 Nasi mali podopieczni korzystają ze środ-
ków audiowizualnych, zajęć komputerowych oraz 
nowo zakupionych zabawek i pomocy dydak-
tycznych. W czasie zajęć dzieci nie tylko bawią 
się, ale i chętnie słuchają bajek czytanych przez 
nauczyciela, odgrywają różne scenki dramowe, 
które pozwalają  łatwiej zrozumieć wpajane im 
zasady i normy funkcjonowania w grupie, uczą 
podporządkowania się wspólnym interesom, 
wdrażają do przestrzegania dyscypliny, kształ-
tują poczucie empatii. W czasie zabawy dzieci 
zdobywają doświadczenia, wiedzę o świecie, 
nabywają sprawności i umiejętności w zakresie 
czynności samoobsługowych (ubieranie się, sa-
modzielne jedzenie, mycie się) uczą się oddzia-
ływać na otoczenie. Przy wykonywaniu różnych 
prac plastycznych kształtuje się w dziecku nawyk 
doprowadzenia czynności do końca, wyrabia to 
wytrwałość, systematyczność i obowiązkowość, 
które są niezbędne nie tylko w edukacji szkolnej, 
ale i w późniejszym życiu ucznia.  
 Systematyczne, przemyślane kierowa-
nie dzieckiem, oddziaływania wychowawcze od 
najmłodszych lat mają decydujące znaczenie 
dla przygotowania dziecka do szkoły. Praca wy-
chowawcza naszej bawialni wspomagana przez 
rodziców w domu zmierza do jak najlepszego, 
wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oso-
bowości każdego dziecka. Tak pojęty rozwój bę-
dzie gwarancją powodzenia dziecka w szkole

Opracowali: 
Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Solcu

Foto: Urszula Zmorek

KOLOROWA BAWIALNIA W SOLCU
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Wizyta policjanta w Przedszkolu w Szydłowie 

Na początku każdego roku szkolnego tema-
tyka kompleksowa związana jest przede 

wszystkim z bezpieczeństwem. W ramach edu-
kacji w tym kierunku wybieramy się na spacery - 
oglądamy skrzyżowanie, przejścia dla pieszych, 
poznajemy niektóre znaki drogowe. 
 Każde dziecko wie, że najwięcej o ruchu 
drogowym wie pan policjant. W związku z tym 26 
października gościliśmy w naszym przedszkolu 
pana policjanta Roberta Prostaka. Przedszkolaki 
przywitały zaproszonego gościa piosenką o za-
sadach ruchu drogowego, następnie rozpoczęła 
się pogadanka profilaktyczna na temat bezpie-
czeństwa. Rozmawiano na temat bezpieczne-
go poruszania się na drodze, a także o innych 
sytuacjach - w domu, przedszkolu czy przy za-
bawie. Policjant przypomniał naszym wycho-
wankom o właściwym zachowaniu się podczas 
kontaktu z osobami nieznajomymi,  których nie 
wolno  wpuszczać do domu. Nasz gość cieka-
wie opowiadał o swojej pracy zawodowej. Dzieci 
z uwagą wysłuchały opowiadań, rad i wskazó-
wek policjanta, po czym dzieliły się  spostrzeże-
niami i uwagami na temat przeżytych wydarzeń 
i zaobserwowanych sytuacji.
 Przedszkolaki miały okazję zobaczyć 
i usłyszeć policyjny radiowóz, mogły nawet wejść 
do środka. Funkcjonariusz odpowiadał również 
na pytania dzieci.
 Spotkanie było bardzo udane, dzieci wie-
le się nauczyły jednocześnie się bawiąc. Najwię-
cej emocji wzbudziło dotykanie i przymierzanie 
czapki i kajdanków.
 Przedszkolaki wręczyły panu policjanto-
wi własnoręcznie wykonany upominek i zrobiły 
z nim pamiątkowe zdjęcie.

Święto Pluszowego Misia w Przedszkolu 

Pluszowe misie towarzyszą dzieciom w trud-
nych chwilach już od ponad stulecia. W 2002 

roku dzień 25 listopada został ustanowiony Świa-
towym Dniem Pluszowego Misia. To sympatycz-
ne święto było obchodzone również w Przed-
szkolu w Szydłowie. 
 Nieważne, czy pomysł na sympatyczne 
niedźwiadki pochodzi z Niemiec czy USA, istotne 
jest to, że misie są popularne na całym świecie, 

PRZEDSZKOLNE WIEŚCI
a od 9 lat mają swoje 
święto. W tym roku 
Dzień Pluszowego 
Misia był obchodzony 
także po raz pierwszy 
w naszym przedszko-
lu. Dla dzieci było to 
wielkie wydarzenie, 
ponieważ w tym wy-
jątkowym dniu każdy 
przedszkolak mógł 
przyjść w towarzy-
stwie swojego ulubio-
nego misia. Małe czy 
duże, nowe czy nie-
co zmęczone przytulaniem, wszystkie pluszaki 
były w centrum zainteresowania. Przedszkolaki 
opowiadały o swoich pluszowych przyjaciołach, 
tańczyły z nimi, śpiewały im piosenki, słuchały 
opowieści o innych misiach, rysowały je, rozma-
wiały o słynnych niedźwiadkach znanych z ba-
jek, a przede wszystkim tuliły swoje maskotki. 
Nie zabrakło także znanej zabawy w „starego 
niedźwiedzia“ i przyjemności jedzenia misiowe-
go przysmaku - słodkiego miodu. 
 Po dniu pełnym wrażeń misie i ich właści-
ciele wrócili do swoich domów, by znowu przytu-
lić się przed zaśnięciem.

Stanisława Trelińska

Wizyta policjanta
w przedszkolu.

Święto Pluszowego Misia.
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JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?

W dniu 28 listopada 2011 roku uczniowie 
klasy IIIb uczestniczyli w zajęciach na te-

mat „Jak założyć własną firmę?”. Organizatorem 
warsztatów było Stowarzyszenie „Lokalna Gru-
pa Rybacka Świętokrzyski Karp”, a prowadziła je 
Ewa Gajewska - trenerka z Ośrodka Promowa-
nia Przedsiębiorczości w Sandomierzu. 
 Podczas spotkania uczniowie dowiedzie-
li się, czym jest działalność gospodarcza, jakie 
mogą być przyczyny zakładania własnej firmy, 
źródła finansowania i formy opodatkowania, po-
znali zalety i wady bycia przedsiębiorcą, podsta-
wowe procedury związane z założeniem firmy  
oraz wiele innych zagadnień związanych z pro-
wadzeniem własnej działalności gospodarczej.
 Tematyka zajęć była zgodna z treściami 
podstawy programowej wiedzy o społeczeń-
stwie: Praca i przedsiębiorczość, Przedsiębior-
stwo i działalność gospodarcza.
     Barbara Rak

GÓRA GROSZA

Po raz kolejny nasze gimnazjum uczestniczyło 
w akcji „Góra Grosza”, organizowanej przez 

Towarzystwo NASZ DOM. Celem akcji jest ze-
branie środków na pomoc dzieciom wychowują-
cym się poza własną rodziną oraz uświadomie-
nie uczniom, że jeden grosz znaczy niewiele, ale 
najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości 
mogą stworzyć ogromny fundusz, który przyczyni 
się do poprawy losu wielu ich koleżanek i kole-
gów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
 Akcja została przeprowadzona poprzez 
zbiórkę monet w poszczególnych klasach w ter-
minie od 21 listopada do 2 grudnia 2011 roku. 
Następnie członkowie komitetu organizacyjne-
go (nauczyciel-opiekun akcji i przedstawiciele 
uczniów) przeliczyli zebrane pieniądze, zapako-
wali je zgodnie z instrukcją oraz wypełnili proto-
kół zbiórki. W styczniu 2012 roku paczka z mo-
netami będzie odebrana przez firmę kurierską. 

Barbara Rak

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

W dniu 23.11.2011 r. w Hali Sportowej w Bil-
czy odbył się I Turniej Klasyfikacyjny Ligi 

Szkolnej Tenisa Stołowego szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. Do zawodów można było zgło-
sić reprezentantów szkoły (w każdej grupie wie-
kowej) – osobno dziewczęta i chłopcy.
Grupy wiekowe: Grupa C – osobno dziewczęta 
i chłopcy ur.1998 r. Grupa D – osobno dziewczę-
ta i chłopcy ur. 1997-1996 r.
 Rywalizacja polegała na rozgrywkach in-
dywidualnych. Wyniki poszczególnych meczów 
decydowały o ilości zdobytych punktów przez 
uczniów. Gimnazjum w Szydłowie reprezento-
wali uczniowie: Weronika Koźmińska, Aleksan-
dra Jaskólska, Agnieszka Fit, Kamil Woźniak, 
Dawid Gumułczyński i Marcin Gozdek.
 W grupie C chłopców Kamil Woźniak za-
jął II miejsce, natomiast w grupie C dziewcząt 
Weronika Koźmińska - IV miejsce i Aleksandra 
Jaskólska - V miejsce. W grupie D Agnieszka Fit 
zajęła III miejsce. Po zliczeniu zdobytych punk-
tów w klasyfikacji ogólnej na 12 szkół gimnazjal-
nych nasze gimnazjum zajmuje 4 miejsce.
 3.12.2011 r. w Hali Widowiskowo-Sporto-
wej w Staszowie odbył się Barbórkowy Turniej 
Tenisa Stołowego szkół podstawowych i gim-
nazjalnych. Nasze gimnazjum reprezentowali 
uczniowie, którzy indywidualnie zostali sklasyfi-
kowani na następujących miejscach:
II - miejsce Kamil Woźniak
III - miejsce Marcin Gozdek
III - miejsce Agnieszka Fit
IV - miejsce Ilona Opatowicz.

Małgorzata Jaskólska

MUZYCZNA JESIEń W ŁUbNICACh

W dniu 24 listopada br. w Łubnicach, odbył 
się Powiatowy Konkurs Piosenki Anglo-

języcznej „Muzyczna Jesień”, zorganizowany 
przez Aleksandrę Stachniak - dyrektor tamtej-
szego Centrum Kultury. Uczestnikami konkursu 
byli uczniowie gimnazjów z: Łubnic, Połańca, 
Staszowa, Rytwian, Ruszczy, Bogorii, Sichowa 
i Szydłowa.

Naszą reprezentantką była uczennica kla-
sy 1a - Ola Fit, która pięknie wykonała piosenkę 
Michaela Jacksona „We are the world”. Piosen-
kę tę, wspólnie z Olą, przed rozdaniem nagród, 
zaśpiewali wszyscy jego uczestnicy. 

JESIEŃ W GIMNAZJUM
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Poziom rywalizacji był bardzo wysoki, 
a pierwsze miejsce, piosenką „Hallelujah” Le-
onarda Cohena, zajęła uczennica Niepubliczne-
go Gimnazjum w Sichowie Dużym. 

Impreza odbyła się pod patronatem staro-
sty staszowskiego Andrzeja Kruzla, który wraz 
z wójtem gminy Łubnice Anną Grajko, przewod-
niczącym rady gminy Marianem Komasarą, dy-
rektorem gimnazjum  Jolantą hynek oraz inny-
mi gośćmi, zaszczycili swoją obecnością spotka-
nie utalentowanej muzycznie młodzieży powiatu 
staszowskiego.

Agnieszka Mazanka

SZKOŁA DIALOGU

Uczniowie klasy IIa uczestniczyli w programie 
edukacyjnym Szkoła Dialogu realizowanym 

przez organizację pozarządową – Fundację Fo-
rum Dialogu Między Narodami.
 Celem programu jest poszerzenie wie-
dzy uczniów na temat wielowiekowej obecności 
Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój spo-
łeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. 
W ramach programu młodzież odkrywa historię 
przedwojennej ludności żydowskiej w swojej 

miejscowości oraz samodzielnie przygotowuje 
projekt, który ma na celu jej upamiętnienie.

Warsztaty w naszej szkole były prowadzo-
ne przez trenerki fundacji: Małgorzatę Nowicką 
i Martę Usiekniewicz.  Natomiast dyrektor gim-
nazjum Dorota Kowalczewska – Spetel i na-
uczyciel historii barbara Rak pomagały uczniom 
w kwestiach organizacyjnych i w realizacji pomy-
słów. 

Podczas pierwszego i drugiego spotkania 
uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę za-
jęć, poznali najważniejsze zagadnienia dotyczą-
ce żydowskiej kultury i tradycji oraz żydowską 
przeszłość w Szydłowie. Ponadto przedstawiono 
im metody pracy projektowej.

Kolejne spotkanie poświęcone było pre-
zentacji przygotowanego projektu – wycieczki 
śladami szydłowskich Żydów. Uczniowie wcielili 
się w role przewodników i oprowadzili opiekunów 
przygotowaną wcześniej trasą. Po drodze oma-
wiali znaczenie i funkcje synagogi oraz innych 
ważnych miejsc w życiu przedwojennej społecz-
ności żydowskiej: kirkutu, łaźni, jatki, młyna, ra-
binówki. 

W trakcie ostatniego spotkania z udzia-
łem Wójta Gminy Szydłów Jana Klamczyńskie-
go dokonano podsumowania zdobytej wiedzy 
i doświadczeń.

Tego typu inicjatywy służą przełamywa-
niu barier i niechęci wobec ludności żydowskiej, 
rozwijają otwartość na odmienność kulturową, 
etniczną i religijną. Ponadto udział w projekcie 
motywuje uczniów do zdobywania wiedzy, uczy 
współpracy w zespole oraz prezentowania wła-
snych dokonań na forum publicznym. 

Tekst: Barbara Rak 
Foto: Anita Cecot

XXXIV Ogólnopolski Turniej Recytatorski

28 października br. w Staszowskim Ośrodku 
Kultury odbyły się eliminacje rejonowe 

XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskie-
go Literatury Regionalnej. Główny cel konkursu 
to popularyzacja literatury polskiej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem twórczości pisarzy regionu 
świętokrzyskiego. W turnieju uczestniczyły trzy 
przedstawicielki naszego gimnazjum: Patrycja 
Wawszczyk - opiekun: D. Kowalczewska-Spetel 
Małgorzata Kilijanek - opiekun: D. Kowalczew-
ska-Spetel Nikol Janus - opiekun: M. Sobieraj. 
Wymienione uczennice zakwalifikowały się do 
eliminacji wojewódzkich, które miały miejsce 3 
listopada br. w Wojewódzkim Domu Kultury im. 
J. Piłsudskiego w Kielcach.

Maria Sobieraj

Uczestnicy programu Szkoła Dialogu na szydłow-
skim kirkucie.
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W dniach 4 – 13 listopada przedstawiciele orga-
nizacji członkowskich LGD „Białe Ługi” prze-

bywali z wizytą studyjną w krajach Europy Zachod-
niej. Głównym celem wizyty była Galicja w Hiszpanii, 
a dokładniej – Santiago de Compostela.
 Cel wizyty studyjnej był nieprzypadkowy. 
Przez obszar trzech gmin należących do LGD „Białe 
Ługi” przebiega odcinek Małopolskiej Drogi Święte-
go Jakuba (m.in. Kotuszów, Szydłów). Droga ta na-
leży do sieci pielgrzymkowych szlaków Św. Jakuba 
prowadzących do Jego grobu w Santiago de Com-
postela. Głównym założeniem wyjazdu studyjnego 
było poznanie mechanizmów funkcjonowania powią-
zań pomiędzy usługodawcami z branży turystycznej 
skierowanej na ruch turystyczny w Santiago de Com-
postella w celu poznania i przeniesienia ich doświad-
czeń  na nasz teren. Przy okazji zwiedziliśmy ładny 
kawałek Starego Kontynentu.
 Dzień 1. Wyjechaliśmy autokarem z Dale-
szyc i po ponad 900 km jazdy znaleźliśmy się w nie-
mieckiej Norymberdze, gdzie mieliśmy pierwszy 
nocleg. Po zakwaterowaniu w hotelu zdecydowana 
większość grupy udała się na wieczorne zwiedzanie 
starego miasta. Zobaczyliśmy m.in. dawny spichlerz 
(Mauthalle), imponujący, gotycki kościół pw. Św. 
Wawrzyńca (St. Lorenz-Kirche) oraz zamek.
 Dzień 2. Przejechaliśmy kolejne 600 km 
z miejscem docelowym w Reims we Francji. Pierw-
szym punktem programu było zwiedzanie katedry 
Notre-Dame (Cathédrale Notre-Dame de Reims), 
która na wszystkich wywarła ogromne wrażenie. 
W tej XIII-wiecznej świątyni koronowano niemal 
wszystkich królów Francji. Katedra poraża swoimi 
rozmiarami – całe wnętrze ma ponad 140 metrów 
długości a wysokość nawy głównej sięga 38 metrów. 
Niezwykłe wrażenie robią trzy potężne, wspaniale 
zdobione, gotyckie portale. 
 Ponieważ Reims leży w sercu Szampanii, 
udaliśmy się do pobliskiej wytwórni szampana – La 
Maison G.H. Martel & Cie, gdzie zostaliśmy zaznajo-
mieni z historią i metodą produkcji tego szlachetnego 
trunku. Nie obyło się, rzecz jasna bez degustacji.
Z Reims udaliśmy się na nocleg do położonego 120 
km na południe Troyes.
 Dzień 3. Cel – Bordeaux, około 700 km od 
Troyes. Zanim tam jednak dotarliśmy, w połowie 
drogi zatrzymaliśmy się w winiarni Scea Plou & Fils 
w Chargé, gdzie tym razem zgłębiliśmy tajniki pro-
dukcji różnych gatunków win. Było to interesujące 
doświadczenie, szczególnie dla podniebienia. Kilka 
kilometrów dalej zatrzymaliśmy się w mieście Am-
boise nad Loarą, gdzie zwiedziliśmy okazały zamek. 

W zamku tym spoczywają szczątki Leonardo da Vin-
ci – mistrz spędził w Amboise 3 ostatnie lata swego 
życia.
 Dzień 4. Przed nami jeden z dłuższych od-
cinków trasy – około 950 km. Jechaliśmy cały dzień 
wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego, podziwia-
jąc z okien autokaru piękne, górzyste krajobrazy 
kolejnych regionów: Kraju Basków, Kantabrii, Asturii 
i w końcu – Galicji. Późnym wieczorem dotarliśmy do 
hotelu Scala w Padron, który miał być naszą bazą 
noclegową przez trzy dni pobytu w Hiszpanii.
 Dzień 5. Udaliśmy się do Santiago de Com-
postela – celu naszej wizyty studyjnej. Najpierw zwie-
dziliśmy ciekawe, bogate w eksponaty muzeum et-
nograficzne, dokumentujące historię i życie dawnych 
mieszkańców Galicji. O godz. 12-ej uczestniczyliśmy 
we mszy świętej w romańskiej katedrze św. Jakuba. 
Po mszy, po katedrze oprowadził nas mieszkający 
w Santiago polski ksiądz, saletyn Roman Wcisło. 
Opowiedział o arcyciekawej historii katedry, od po-
czątku związanej z kultem Apostoła Św. Jakuba. To 
właśnie tutaj znajdują się szczątki świętego, a kate-
dra stanowi ostateczny cel wędrówki pielgrzymów 
z całej Europy. W krypcie ze szczątkami Św. Jakuba 
znajduje się pamiątkowa tablica upamiętniająca wi-
zytę Jana Pawła II w Santiago. W 1982 r. papież wy-
głosił tutaj swoje słynne orędzie europejskie, dzięki 
któremu wskrzesił na nowo, na masową skalę, ideę 
pielgrzymowania do grobu Świętego Jakuba. Tego 
dnia zwiedziliśmy jeszcze miejscowe muzeum sztuki 
sakralnej.
 Dzień 6. Kolejny dzień w Santiago de Com-
postela. Czas wolny spędziliśmy na myszkowaniu po 
miejskim targu, gdzie z ciekawością przyglądaliśmy 
się, co niektórym żywym jeszcze, owocom morza „na 
wagę” (kraby, ośmiorniczki, małże i Bóg wie co jesz-
cze), a także kupując różne pamiątki. Po południu 
pojechaliśmy do pobliskiego Monte do Gozo - Euro-
pejskiego Centrum Pielgrzymkowego (Centro Euro-
peo de Peregrinación), którym kieruje poznany dzień 
wcześniej ks. Roman Wcisło. Odbyło się tutaj spo-
tkanie z udziałem ks. Romana, na którym przedstawił 
nam prezentację dotyczącą Dróg Świętego Jakuba. 
My z kolei, dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami 
w zakresie funkcjonowania szlaku jakubowego na 
naszym terenie.
 Dzień 7. Koniec naszego pobytu w Hiszpanii. 
Jechaliśmy cały dzień wzdłuż Atlantyku i w końcu, 
w połowie drogi udało nam się „zmusić” kierowcę, 
żeby zjechał na plażę. Zjechaliśmy w miejscowości 
Franca. Świeciło słońce, było około 20 stopni i mogli-
śmy pomoczyć nogi w oceanie. W Polsce było wtedy 

SANTIAGO, CARCASSONNE, WENECJA
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na minusie… Po opuszczeniu Hiszpanii zakwatero-
waliśmy się we francuskim Bayonne, skąd nazajutrz 
mieliśmy się udać do serowarni na północ od Tuluzy.
 Dzień 8. Mieliśmy, ale nie dotarliśmy. Znacz-
nie atrakcyjniejszym celem wydało nam się leżące 
w zasięgu ręki… Carcassonne. Takiej okazji na pew-
no nie mógł przepuścić Jan Klamczyński – „mer pol-
skiego Carcassonne”. Pomyszkował po autokarze, 
zrobił listę kto „za” kto „przeciw” i po 20 minutach od 
zajęcia miejsca w pojeździe, mieliśmy już zmienio-
ny cel wycieczki. Było warto. Jechaliśmy autostradą 
wzdłuż ośnieżonych szczytów Pirenejów, zahaczyli-
śmy kilka minut o słynne Lourdes – miejsce pielgrzy-
mek wielu naszych rodaków i w końcu dotarliśmy do 
Carcassonne. Najpierw w urokliwej knajpce zjedli-
śmy langwedocki przysmak tzw. cassoulet czyli ro-
dzaj grochówki z kaczką zapiekaną w piecu. Danie to 
podane do stołu jeszcze kipiało i było tak piekielnie 
gorące, że straciliśmy sporo czasu przeznaczonego 
na zwiedzanie. Uporawszy się z obiadem, rzuciliśmy 
się pędem w carcassońskie uliczki, chłonąc łapczy-
wie atmosferę średniowiecznych bruków, kamieni-
czek i kupując naprędce pamiątki. Z Carcassonne 
wyjechaliśmy do Marsylii, gdzie dotarliśmy z opóź-
nieniem, udało nam się jednak dostać do hotelu. Tra-
sa z Bayonne do Marsylii liczyła około 700 km.
 Dzień 9. Ten dzień to była prawdziwa uczta 
dla oczu, a także… nosów. Wyjechaliśmy z Marsy-
lii i jechaliśmy wzdłuż Lazurowego Wybrzeża m.in. 
przez słynne Cannes, Niceę i Monako. Widoki zapie-
rały dech w piersiach. Rozłożone w górzystym tere-
nie miasta, czerwone dachy kontrastujące z lazurem 
Morza Śródziemnego, palmy i przepych setek hoteli 
przyprawiały o zawrót głowy. W pobliżu Nicei zatrzy-
maliśmy się aby zwiedzić miejscową fabryczkę per-
fum. Z Francji wjechaliśmy do Włoch, aby wieczorem 
dotrzeć do hotelu Gabbiano w malutkiej miejscowo-
ści Levada – 60 km od Wenecji.
 Dzień 10. Wisienka na torcie czyli – Wene-
cja. Z Levady wyjechaliśmy do portu Fusina, skąd 
tramwajem wodnym popłynęliśmy do Wenecji. Aku-
rat jak wpływaliśmy do miasta to wypływał z niego 
jeden z największych statków wycieczkowych świata 
– 290-metrowy Star Princess (1.200 osób członków 
załogi, 2.600 pasażerów). Na zwiedzanie Wenecji 

mieliśmy cały dzień, więc bez pośpiechu zwiedzili-
śmy Plac św. Marka i wszystkie okoliczne zakamar-
ki. Do portu w Fussinie przypłynęliśmy po zachodzie 
słońca – ostatnim kursowym statkiem. Podróż do 
Polski przez Austrię i Czechy zajęła nam całą noc.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Pomnik na Santo do Gozo (Hiszpania).

Wójt gminy Szydłów w Carcassonne (Francja).

Słoneczna i ciepła Wenecja w listopadzie (Włochy).



uż dziewięćdzisiąt trzy lata minęły od dnia, Jw którym Polska oficjalnie odzyskała niepod-
ległość. Jest to historia coraz odleglejsza, 
właściwie już tylko podręcznikowa. Znalezienie 
osoby, która mogłaby o pierwszych dniach 
niepodległości opowiedzieć nam z perspektywy 

naocznego świadka jest już chyba niemożliwe 
(najstarszy obecnie mieszkaniec Szydłowa 
w 1918 roku był ledwie 4 letnim oseskiem). 
Wielkimi krokami zbliża się również setna 
rocznica, jeszcze tylko siedem lat....
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OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2011
11 listopada odbyły się w Szydłowie gminne obchody Święta Niepodległości. 
Było uroczyście: msza święta, kwiaty pod pomnikiem i akademia w gimnazjum.

Warta strzelców z Szydłowskiego Tow. Strzeleckiego.

Przemarsz po mszy św. z kościoła pod pomnik 
Walczących, Poległych i Pomordowanych.

Kwiaty pod pomnikiem złożyła delegacja urzędu
gminy: skarbnik Alicja Kłonicka, Franciszek 
Palmąka, Anna Czapla...

...przedstawiciele Rady Gminy: Jerzy Klamczyński,
Karolina Bzówka, Ireneusz Jastrząb.

...Alina Chachurska... ...prezes GS “SCh” 
Ewa Arendarska...

...uczennice z SP
w Szydłowie...

... Martyna Wiewióra 
i Renata Długosiewicz 
z GCK...



OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2011
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Tegoroczne święto niepodległości przy-
padło na niezwykłą datę, w której spotkało się aż 
sześć jedynek. Tradycyjnie, pierwszym punktem 
obchodów była uroczysta msza święta sprawo-
wana przez księdza proboszcza Ryszarda 
Piwowarczyka oraz księdza prefekta Wojciecha 
Polita, który wygłosił piękną homilię nawiązującą 
do narodowego święta. Po mszy odbył się prze-

marsz mieszkańców na czele z pocztami sztan-
darowymi wszystkich gminnych jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych, pod pomnik Walczą-
cych, Poległych i Pomordowanych w latach 1939 
– 1945. Pod pomnikiem złożone zostały kwiaty 
kolejno przez pracowników Urzędu Gminy, 
przedstawicieli Rady Gminy, delegacje uczniów 
szydłowskich szkół, przedstawicielkę kombatan-
tów – panią Alinę Chachurską, panią prezes 
Gminnej Spółdzielni „SCh", przedstawicieli 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej oraz 
delegację pracowników Gminnego Centrum 
Kultury. Jak co roku, wartę przy pomniku trzymali 
strzelcy z Szydłowskiego Towarzystwa Strzele-
ckiego.

Dalsza część uroczystości miała miejsce 
w sali gimnastycznej gimnazjum. Odbyła się tutaj 
uroczysta akademia, którą zainaugurowa-no 
wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrow-
skiego. Deklamowane i śpiewane przez młodzież 
tradycyjne niepodległościowe pieśni i wiersze 
wprowadziły przybyłych mieszkańców w patrioty-
czny nastrój. Po występach głos zabrał Przewod-
niczący Rady Gminy Janusz Juszczak, który 
podziękował uczniom, nauczycielom za wspa-
niałą akademię. Jako ostatni wystapił pan 
Stanisław Wujcikowski, który wyraził własne 
odczucia i przemyślenia dotyczące niepodleg-
łości i narodowego święta.

Szydłowskie uroczystości listopadowe 
przebiegły nastrojowo i spokojnie, tak jak prawie 
w całym kraju.

Tekst I zdjęcia: Wiktor Kamiński

...uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Solcu...

...państwo Helena i Stanisław Wujcikowski oraz
Szczepan Rożek z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Szydłowskiej...

...przedstawiciele Gimnazjum w Szydłowie.

Janusz Juszczak - przewodniczący Rady Gminy
podziękował za zorganizowanie i udział w akademii.
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  26 listopada miało miejsce otwarcie Wiejskiego 
Domu Kultury w Grabkach Dużych. Władze 
gminy oddały mieszkańcom kompleksowo 
wykończony budynek oraz utwardzony i ogro-
dzony plac wokół niego.
  Inwestycję zrealizowała Gmina Szydłów przy 
współfinansowaniu (75%) z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.
  Po przemówieniach Wójta Jana Klamczyń-
skiego, Przewodniczącego Rady Gminy Janu-
sza Juszczaka i Radnego Grabek Dużych Leszka 
Wójcika nastąpiło uroczyste poświęcenie obiektu 
przez Księdza Proboszcza Ryszarda Piwowar-
czyka.
  Po przecięciu wstęgi licznie zgromadzeni 
mieszkańcy oraz władze gminy uczestniczyli      
w uroczystej mszy świętej w sali WDK.
  W trakcie nabożeństwa duchowny poświęcił 
także sztandar oraz wóz strażacki nowopow-
stałej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej       
w Grabkach Dużych. Wóz bojowy przekazał dla 
jednostki Pan Marek Sajkiewicz. Po oficjalnej 
części gospodynie na czele z Panią Sołtys 
Elżbietą Smagłowską poczęstowały gości 
lampką szampana, przepysznymi ciastami i prze-
kąskami.
  W trakcie otwarcia, Pan Mirosław Misterkiewicz 
podarował na rzecz WDK tablicę suchościeralną.
  Miejmy nadzieję, że budynek stanie się 
miejscem wielu inicjatyw kulturalnych i społecz-
nych mieszkańców Grabek.

Tekst i zdjęcia: 
Maria Stachuczy

OTWARCIE WDK W GRABKACH D.

Przed przecięciem wstęgi. Przemawia radny Leszek
Wójcik. 

Podczas mszy św. w sali wiejskiego domu kultury
poświęcono sztandar jednostki OSP Grabki Duże...

...oraz wóz bojowy, który dla jednostki w Grabkach
został przekazany przez Marka Sajkiewicza. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości.
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Miasta i miasteczka średniowiecza tworzyły 
całość ściśle zamkniętą, otoczoną murami, 

fosą i wałami. Obronność murów, opatrzonych 
w wewnętrzne ganki, biegnące na wysokości 
otworów strzelnicowych, umacniał szereg baszt, 
uwieńczonych hurdycjami i wieżyczkami.
 Fortyfikowanie miast i umacnianie murów 
licznemi basztami, rozpowszechniło się w Pol-
sce w XIV wieku na wzór Zachodu, gdzie już 
znacznie wcześniej było stosowane.
 W następnych wiekach bywają owe for-
tyfikacje powiększane i przerabiane, stosownie 
do nowych wymogów wojennych. Obronne za-
mknięcie miast i miasteczek, jako zasadnicza 
cecha ich zewnętrznego wyglądu, trwa aż do 
początków XIX wieku i dopiero wtedy przy zmie-
nionych warunkach społecznych wszędzie jest 

rozbierane i usuwane prawie do szczętu. Niknie 
wówczas ów tak ważny czynnik w zewnętrznym 
wyglądzie miast, owa nastrzępiona wieżami 
obronność, która im nadawała tyle reprezenta-
tywnego charakteru; zatraca się monumentalne 
oblicze przeszłości, ustępując idei swobodnego 
rozprzestrzeniania się i rozrostu.
 Mury, które utraciły już swe praktyczne 
znaczenie, nie otaczane opieką, zapadały się 
w ruinę. Niemniej usuwanie ich przeprowadza-
ne było zbyt radykalnie i często zupełnie bezpo-
trzebnie. Manja burzenia zabytków przeszłości, 
bezświadoma ich doniosłego kulturalno- histo-
rycznego znaczenia, rozpętała się w wieku XIX 
bez miary i ledwo tu i owdzie zostawiła przypad-
kiem jakieś resztki dawnych murów miejskich 
lub baszt. Ocalała np. w Krakowie partja murów 
przy bramie Florjańskiej z trzema basztami i bar-
bakanem. I dziś jest to jeden z najcenniejszych 
dla miasta klejnotów zabytkowych. Część swych 
murów obronnych wraz z kilkoma basztami za-
chował np. Toruń. Dotrwało po jednej bramie lub 
baszcie i fragmencie murów w Sandomierzu, 
Opatowie, w Bieczu, w Dobczycach pod Wielicz-
ką, natomiast większe miasta jak np. Warszawa, 
Poznań, Lwów nie mogą się poszczycić takiemi 
resztkami.
 Zachowanie pierścienia murów obron-
nych prawie w zupełności stanowić musi przy 
tym stanie rzeczy osobliwość pierwszorzędną. 
Mają ją Chełmno na Pomorzu i Szydłów w Kie-
leckiem. Ten ostatni, mało komu znany, obudzić 
winien jak najżywsze zainteresowanie jako ca-
łość zabytkowa istotnie niezwykła. Niewielkie 
to miasteczko, położone w okolicy Chmielnika 
i Staszowa, w zapadłym zakątku, zdała od kolei 
i wszelkiej lepszej komunikacji, zostające do dziś 
poza nawiasem żywszego ruchu handlowego, 
zachowało w dużym stopniu swój charakter sta-
rodawny, sięgający XIV wieku, w którym przez 
Kazimierza Wielkiego zostało rozbudowane, 
zachowało kilka budowli, pochodzących z owe-

SZYDŁÓW - MIASTECZKO ŚREDNIOWIECZNE
Od Redakcji: Kontynuujemy cykl przedruków artykułów dotyczących obszaru gminy Szydłów, które ukazały 
się w prasie kilkadziesiąt lat temu. W bieżącym numerze cofiniemy się w czasie ponad 80 lat. Artykuł „Szydłów 
- miasteczko średniowieczne” Tadeusza Szydłowskiego ukazał się w Dwutygodniku Krajoznawczym Ilustro-
wanym „ZIEMIA” 1 stycznia 1927 r. W oryginale artykuł zilustrowano 4 fotografiami. W przedruku zamiesz-
czamy trzy. Zachowano oryginalną pisownię.
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go czasu, a przedewszystkiem znaczną część 
swych murów obronnych, poza obręb których 
niewiele się dotąd rozrosło.
 Gdy się dojeżdża drogą od Gnojna, lub 
Kurozwęk, wyłaniają się przed oczyma poważ-
ne mury z blankami, wijące się krańcem wzgórz, 
między malowniczemi wąwozami rozpostartych.
 Dominuje nad otoczeniem kościół o da-
chu niezmiernie strzelistym; ponad okolem 
murów wznosi się brama „Krakowska”. Rozpa-
trzywszy się w planie miasteczka, dostrzegamy, 
że zajmuje ono przestrzeń bardzo nieznaczną, 
około pół włóki, to jest nie o wiele większą np. 
od krakowskiego rynku. Mniej więcej pośrodku 
miasteczka rozciąga się stosunkowo obszerny 
rynek, otoczony z czterech stron niskiemi now-
szemi domkami. Na rynku tym wznosił się do 
niedawna piętrowy ratusz kamienny, który mógł 
być bardzo interesującym i cennym zabytkiem 
budownictwa średniowiecznego, o ile nie ulegał 
przeróbkom w późniejszych wiekach, podobnie 
jak inne, zachowane dotąd ratusze. Lecz ratusz 

ten rozebrano za rządów rosyjskich pod koniec 
XIX wieku.
 W sąsiedztwie rynku stoi kościół para-
fjalny, budowla gotycka, ceglana, ozdobiona 
w szczegółach kamieniem. Jego fasadę wieńczy 
szczyt ceglany o charakterystycznych wnękach 
i pionowych laskach z kamiennemi iglicami. Gór-
na część tego pięknego szczytu nie dotrwała 
jednak do naszych dni. W ścianie południowej 
kościoła dostrzegamy portal kamienny, ostro-
łukowo profilowany i drzwi ze starem okuciem. 
Prezbiterjum, opięte gotyckiemi szkarpami, nie 
zachowało pierwotnego sklepienia, lecz później-
sze; nawa kryta jest pułapem. Wewnątrz znajdu-
je się kilka ołtarzy ze staremi malowidłami. Re-
nesansowy portal z ozdobnie kutemi drzwiami 
prowadzi do zakrystji architektonicznie interesu-
jącej. Ktoby zaś wyszedł na strychy, dostrzeże 
stare wiązania dachowe o osobliwej konstrukcji.
 Prócz kościoła parafjalnego posiada Szy-
dłów dwa inne kościółki również średniowiecz-
ne, znajdujące się jednak poza obrębem mu-
rów miejskich, a mianowicie kościół Wszystkich 
Świętych w pobliżu bramy „Krakowskiej”, a z in-
nej strony kościół Św. Ducha, będący dziś w ru-
inie wraz z przylegającym doń dawnym budyn-
kiem szpitalnym.
 Na zachód od rynku rozciągają się szcząt-
ki średniowiecznych budowli zamkowych. Przy 
zarośnięciu terenu trudno już dociec całości roz-
planowania. Część budowli bliżej rynku położo-
nych przerobiono na szkołę. W sąsiedztwie mu-
rów obronnych zachował się czworobok ścian na 
piętro wysoki bez sklepień i dachów. Pozostało 
kilka gotyckich ozdobnie profilowanych a dziś już 
rozlatujących się drzwi i otworów okiennych. Owa 
zapewne główna, reprezentacyjna część zamku, 
wzniesiona jest z dzikiego kamienia o technice 
sięgającej XIV stulecia. W pewnem od niej odda-
leniu widać ruinę innej piętrowej budowli o cha-
rakterze późniejszym z zachowanemi częściowo 
sklepieniami.
 Wędrując wśród nowszych zabudowań 
północnej strony miasteczka, napotykamy in-
teresującą renesansową bóżnicę, wzniesioną 
z kamienia, ze szkarpami i attykami zębatemi. 
Wnętrze sklepione, o wspornikach w formie ka-
piteli jońskich, ma piękny renesansowy, w ścianę 
wmurowany t. zw . Uzen Kodesz rodzaj ołtarza 
na przechowanie ksiąg świętych.
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 Lecz wzrok rzadkiego turysty, wałęsają-
cego się po cichem i sennem miasteczku, przy-
ciągają najwięcej owe mury obronne, które go co 
chwila zatrzymują w wędrówce, to gorzej, to le-
piej zachowane, miejscami prawie jeszcze całe, 
z niewiele ukraszoną zębatą koronką blanków. 
Omal, że chodzić jeszcze można po murach 
wewnętrznych, na których biegł niegdyś ganek 
drewniany, tworząc t. zw . chodnik straży. W są-
siedztwie kościoła znajdują się jeszcze do dziś 
ślady dawnego rowu głębokiego, który możnaby 
odkopać i odtworzyć właściwy pierwotny wygląd 
obronnego grodu.
 Dostęp do murów otwierały niegdyś dwie 
bramy: Opatowska i Krakowska. Zachowała się 
jedynie ta ostatnia jako posępna pół ruina, oka-
zała i majestatyczna w swej potężnej masie bu-
dowlanej, w głównym zrębie średniowiecznej, 
w górnej kondygnacji przekształcona później 
w duchu renesansu, opatrzona attykami i wie-
życzkami narożnemi. W wysuniętej naprzód czę-
ści tej budowli widać łuk sklepiony, w który wcho-
dziła niegdyś silnie kuta brama, a z nią łączył się 
most zwodzony.
 Dzięki tym murom, stosunkowo tak do-
brze jeszcze zachowanym, jest Szydłów czemś 
w rodzaju polskiego Rothenburga. Skromniejszy 
wprawdzie i na mniejszą skalę, nie posiadający 
już niestety starych, charakterystycznych dom-
ków miejskich, lecz nie mniej godny owego pie-
czołowitego pietyzmu, jakim cieszy się u Niem-
ców wymienione miasteczko bawarskie. Więc 
przeszkodzić dalszemu rozpadaniu się w gruzy 
owych murów starodawnych, wstrzymać dalsze 
zniszczenie bramy i ruin zamku stało się waż-
nem zadaniem opieki nad zabytkami w Polsce 
odrodzonej.
 Przy ulepszonych środkach komunikacji, 
Szydłów stać się może ważnym punktem zainte-
resowań dla naszych i obcych turystów. Trzeba 
zwrócić na to baczną i usilną uwagę, by zacho-
wał swój charakter starodawny. Trzeba go uchro-
nić od oszpecania przez liche nowopowstające 
zabudowania.
 Ważny pod tym względem moment sta-
nowi w obecnej chwili odbudowanie tej części 
rynku, która w lecie b. r. uległa spaleniu. Odbu-
dowujące się domki winny stworzyć godne dla 
kościoła i innych zabytków sąsiedztwo. W kie-
runku konserwacji murów miejskich podjęto już 

akcję owocną. Rozpoczęto umacnianie kilku-
dziesięciu metrów muru obronnego w pobliżu 
kościoła, przy pomocy niewielkich funduszów, 
przeznaczonych na ten cel przez województwo 
kieleckie. Według ustalonego przez konserwato-
ra programu i pod fachowym kierunkiem archi-
tekta opatrzono część murów płytami kamien-
nemi, które ich trwałość zabezpieczą i uzupełnią 
braki w zębatych blankach. Po zabezpieczeniu 
murów przyjdzie kolej na bramę krakowską, któ-
rej ściany należy umocnić i dachami opatrzyć.
 Także resztki zamku trzeba koniecznie 
uchronić od zagłady.

 Zawiązał się na miejscu Komitet oby-
watelski złożony z przedstawicieli duchowień-
stwa, urzędów miejscowych i inteligencji, który 
ma czuwać nad zabytkami Szydłowa i rozwijać 
działalność w kierunku zebrania funduszów, po-
trzebnych dla ich ochrony. Można żywić nadzie-
ję, że przyjdzie z wydatną pomocą obywatelstwo 
okoliczne. Wprawdzie o te fundusze dziś trud-
no, lecz akcję w tym kierunku rozpocząć trzeba 
z odwagą i wiarą, iż musi być dokonane dzieło 
doniosłe, które dla naszej kultury współczesnej 
będzie świadectwem wymownem. 

Szydłów - osada miejska: budynków 346, miesz-
kańców 2246, w tem Polaków 1684, Żydów 582 
(według spisu z dn. 30 .IX 1921 r.). 



Strona 22 Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 3/2011 (XLIV)

KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ

POLOWANIE
Szydłów to położona na skrzyżowaniu dróg 

drugorzędnych, łączących Jędrzejów ze Sta-
szowem i Stopnicę z Rakowem, osada. Wpraw-
dzie osadą to ta miejscowość nie była od zawsze, 
o czym świadczą potężne mury i ruiny otaczające 
ją wokół oraz przydomek polskiego Carcassonne.
 Przed procesem zamiany miast na osady, 
rozpoczętym postanowieniem namiestnika rządu 
Królestwa Polskiego z 30 maja 1818 roku Szy-
dłów był miastem rządowym. Dopiero w Guberni 
Kieleckiej, wyodrębnionej w 1867 roku z Guber-
ni Radomskiej, ukaz z 1 czerwca 1869 roku tzw. 
Komitetu Urządzającego pozbawił ten gród praw 
miejskich.
 Z tą chwilą zlikwidowane zostały dochody 
z opłat jarmarcznych, targowych, kopytkowych, 
dyszlowych i Bóg raczy wiedzieć jakich jeszcze. 
Mieszkańcy osady obciążeni zostali tylko podat-
kami, jakie płacili mieszkańcy wsi, czyli o wiele niż-
szymi. Tak zaczął się upadek zasobnego kiedyś 
miasta.
 W Guberni Kieleckiej z 41 miast pozostało 
po tym procesie jedynie siedem. Były to Chęciny, 
Działoszyce, Chmielnik, Kielce, Miechów, Pińczów 
i Olkusz. Szydłów znikł z mapy gubernialnej jako 
miasto i nie pojawił się już jako takie dotąd. Dotąd, 
to znaczy do daty wydarzeń, które we wczesnej 
młodości zapamiętałem. Wyżej naszkicowany rys 
historyczny uważam za tło umożliwiające czytel-
nikowi rozeznać się, z jakimi to ludźmi może się 
w tej historyjce spotkać. A ludzie ci tak pragną 
wczoraj i dziś nadać swojemu Szydłowowi już nie 
jakiejś tam sławy, lecz odblasku tamtych czasów, 
gdy gród był gwarnym miastem. Dlatego każde, 
nawet zwykłe zdarzenie, które zamierzam tu opi-
sać, urastało do historycznego wydarzenia.
 Był ostatni przed świętami Bożego Naro-
dzenia piątek 1933 roku. Mróz taki, że ówczesny 
komendant posterunku policji państwowej w Szy-
dłowie - Żaba, mimo urzędowej kurtki podbitej 
„barankiem”, trząsł się z zimna. Od czasu do cza-
su wstawał od biurka, na którym spoczywał jakiś 
druk, dreptał wzdłuż i wszerz swojego biura i koń-
czył ćwiczenia przyłożeniem pośladków i dłoni do 
kaflowego pieca, który kopcił węglowym swądem 
miast grzać.
 Pan komendant nie był dziś w humorze, 
dlatego posterunkowi, panowie Płonka, Gardyński 

i Sobiegraj ulotnili się z posterunku. W pomiesz-
czeniu dla zespołu policyjnego, stanowiącego za-
razem izbę przyjęć, pozostał tylko sierżant Przy-
łudzki.
 Ów Przyłudzki to był taki John Wayne, tyle 
że nie w Tombstone czy Youmie, lecz w Szydło-
wie. Sierżant był smukłym, przystojnym mężczy-
zną o szelmowskim uśmiechu i zawadiackim bły-
sku w oczach. Często służbę odstawiał na koniu, 
ale tylko latem i jesienią. Na zimę wierzchowca 
sprzedawał, gdyż był zbyt drogi w utrzymaniu. Bro-
nią władał świetnie, ćwicząc, co tydzień szybkość 
i celność, strzelając z długiej i krótkiej broni do tar-
czy zamocowanej na samym kominie, sterczącym 
z ruin średniowiecznego skarbczyka. Komendanta 
Żabę miał gdzieś. Cóż znaczył dla niego człowiek, 
który za nadużywanie gorzały i matactwa został 
karnie przeniesiony z takiego miasta, jak Chmiel-
nik do ... Szydłowa?!
 Oto siedzi przed swoim biurkiem i ćmi „eks-
tra płaskiego”, bowiem innych papierosów nie pa-
lił. Wonny obłok kotłował się nad jego głową, a i on 
sam pachniał jak kadzidło kościelne. Był kawale-
rem. Pensyjka sięgała około stu pięćdziesięciu 
złotych miesięcznie. Dodatkowo mundurówka. 
Opinia w komendzie jak najlepsza. Wszak to on, 
jak wieść gminna niesie, jako młody posterunkowy 
w niedzielę 20 września 1925 roku, a więc osiem 
lat temu, brał udział w uroczystościach obchodze-
nia przez policję w Kielcach swojego dziesięciole-
cia. A tam prosto z defilady... Hop! Do automobilu 
i wraz z komendantem powiatowym Kamałą i trzy-
dziestoma innymi policjantami hajże na odsiecz 
dozorcom więzienia świętokrzyskiego!
 Stłumić bunt więźniów długoterminowych 
na Świętym Krzyżu, to było coś! A później pismo 
gratulacyjne od samego inspektora okręgu policji 
- pana Barwicza, awans funkcyjny. Cóż tam dla 
niego Żaba...
 W odróżnieniu od pomieszczenia pana 
komendanta Żaby gdzie mróz zamurował szyby 
w oknie, w izbie, w której dyżurował Przyłudzki, 
było cieplutko aż miło. Tam piec nie grzał, lecz 
kopcił, tu odwrotnie - nie dymił, lecz grzał. A cze-
muż to tak? Głowił się często pan komendant. Py-
tał o to sierżanta kilkakrotnie. Przyłudzki w odpo-
wiedzi chował głowę w ramionach, podnosił ręce 
w górę i zamykał oczy.
 Sprawa wyjaśniła się po latach. Tajemnice 
zdradził murarz, którego Przyłudzki zwerbował la-
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tem do remontu obu posterunkowych pieców. Wi-
docznie gryzło go sumienie, gdyż pewnego dnia 
rzekł radnemu Małeckiemu, z którym sąsiadował:
 - To Przyłudzki polecił mi przy remon-
cie pieców na posterunku, bym zrobił tak, by ten 
w kancelarii grzał i miał „zug”, zaś ten w biurze ko-
mendanta dymił i nie grzał.
 Radny Małecki na to:
 - No i cóż, zrobiłeś to? Jak?
 - Prosto... zawęziłem przewód kominowy 
w ścianie o pół cegły...
 - Jak się ty Boga nie boisz - lamentował 
Małecki, ale trzymał język za zębami, bo Żaby nie 
lubił - do kościoła nie chodził i nie chodzi, wódę 
chla... niech marznie - rozumował radny.
 Na biurku komendanta nagle zadzwonił te-
lefon. Żaba odskoczył od pieca, chwycił słuchaw-
kę i wyrecytował służbowo:
 - Tu posterunek policji w Szydłowie, słu-
cham! 
 - A... to pan komendancie? Witam... cóż 
tam u was słychać? - brzmiał nieco ochrypły bas.
 - A... to pan panie starosto - wydusił z sie-
bie Żaba stając na baczność z oczyma utkwionymi 
w wiszący na ścianie portret marszałka. Zawsze 
tak czynił, gdy szukał natchnienia w ciężkich dla 
siebie chwilach i sytuacjach.
 Ot na przykład teraz na dźwięk głosu pana 
starosty powiatu buskiego w słuchawce, poczuł 
ciepło w dolnych partiach swojego zimowego ine-
xprimable.
 Wnet się jednak opanował i ciągnął dalej 
nie spuszczając wzroku z oczu marszałka widocz-
nych za osmaloną dymem pękniętą szybą obrazu.
 - Melduję się, czym mogę służyć panie sta-
rosto?
 - Jest tam gdzieś pod ręką sierżant Przy-
łudzki?
 - Już go przywołuję. Jest, jest, panie sier-
żancie! Panie sierżancie! - krzyczał w stronę drzwi 
oddzielających gabinet od kancelarii.
 - Co się stało? - spytał Przyłudzki wcho-
dząc do biura zwierzchnika.
 - Pan starosta... - wymamrotał Żaba poda-
jąc sierżantowi słuchawkę z wyraźną ulgą, jak by 
go parzyła.
 - Sierżant Przyłudzki przy telefonie, dzień 
dobry panie starosto.
 - A... cześć! Słuchaj kochany, co z polowa-
niem? Czy wszystko na jutro będzie gotowe? Kto 

będzie z Kielc? Ja przyjeżdżam do was dzisiaj bry-
ką z naczelnikiem izby skarbowej Janikiem. Zabie-
rzemy również z Buska dyrektora gimnazjum ko-
edukacyjnego pana profesora Rączkę... No wiesz 
urzędujemy w jednym gmachu, i co?...
 - Wszystko jak zwykle zapięte... dopięte na 
ostatni guzik panie starosto. Pokoje gościnne jak 
w roku ubiegłym u państwa Paczyńskich wywie-
trzone, dogrzane, czekają na miłych gości. Proszę 
przyjeżdżać, czekamy!
 - Ilu myśliwych może nocować u Paczyń-
skich?
 - Trzy dwuosobowe pokoiki na pięterku po-
mieszczą wygodnie sześciu, zaś jeśli zajdzie taka 
potrzeba jest jeszcze pomieszczenie na parterze 
z tyłu za restauracją...
 - Będzie ktoś tego roku z Kielc? - dopytywał 
starosta.
 - Dzwonił inspektor okręgu policji Barwicz, 
że przyjedzie.
 - Aha! Kto jeszcze weźmie udział?
 - Jak pan wie, zapoluje z nami zarząd-
ca dóbr Popielów z Kurozwęk. Jak wiadomo to 
w lwiej części na terenie tego majątku będziemy 
polować, no nie?...
 - No tak.
 - Przyjeżdża dziś wieczorem również za-
rządca majątku ziemskiego w Grabkach Dużych. 
Przywiezie ze sobą dwa ogary ze swojej sfory 
i domownika do pilnowania ubitej zwierzyny.
 - A gdzież to owe ogary pan przetrzyma, na 
posterunku?
 - Za posterunkiem panie starosto... jest tam 
spora szopa wyściełana słomą, szczelna i zamy-
kana.
 - Sierżancie, pan jest wart tyle złota ile pan 
waży, no to... darz bór!
 - Darz bór! - powtórzył Przyłudzki i powie-
sił słuchawkę. Sierżant rozegnał drukiem leżącym 
na biurku Żaby wszechobecny dym gryzący go 
w oczy i rzekł:
 - Komendancie... słyszał pan, że inspektor 
Rawicz będzie tu lada chwila? Gdy zobaczy taki 
zaniedbany portret marszałka w pańskim biurze, 
to nie chciałbym być w pańskiej skórze... widzi 
pan, ze wzruszenia mówię wierszem.
 - To co mam robić? Taki portret zastałem 
po moim poprzedniku Godlewskim.
 - Niech Pan skoczy czym prędzej do wójta. 
Póki jest w gminie, widziałem w jego biurze dwa 
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nowiutkie marszałki na szafie, to panu jednego 
odstąpi i da prezydenta na dodatek.
 To rzekłszy Przyłudzki zamknął czym prę-
dzej drzwi gabinetu za sobą odcinając od węglo-
wego czadu i zimna tam panującego. Wszedł do 
kancelarii, ściągnął kurtkę z wieszaka i stanął na 
ganku siedziby posterunku. Był teraz w pełnym 
umundurowaniu, czapka z orzełkiem i okutym po-
kaźnym daszkiem, granatowa kurtka, w tym sa-
mym kolorze „rajtki”, doczyszczone do glancu „ofi-
cerki”. Pod kurtką pas z bronią. Ot... władza. Nic 
dodać nic ująć.
 Ganeczek był nędzny, drewniany, kry-
ty gontem daszek ciągle przeciekał, gdy padał 
deszcz. Ławeczka... owszem była... ot kawałek 
sosnowej zrzynki przybitej do dwóch klocków. 
Ponieważ ganek osadzono na podmurówce, to 
była i podłoga. Była podłogą przed laty, aktualnie 
po „reparacjach” nie godna jest tej nazwy. Całość 
skrzypiała, chwiała się i nie ozdabiała tak szacow-
nego urzędu, jakim był posterunek policji państwo-
wej. Zresztą cała kamieniczka, w której znajdowa-
ła się policja, mieszcząca się w północnej pierzei 
szydłowskiego rynku jak i wszystkie domki okala-
jące ten plac (za wyjątkiem narożnego domu zmo-
dernizowanego pod aptekę i również narożnego, 
lecz od wschodu, państwa Paczyńskich) pamięta-
ły czasy króla Łokietka. „Król Władysław zaczynał, 
zaś Wielki Kazimierz kończył” głosiła wieść gmin-
na.
 Tak to było z kolegiatą wiślicką, to i z gro-
dem szydłowskim musiało być także samo. Zresz-
tą król Kazimierz, wznosząc zamek kamienny na 
skraju skalistego zbocza doliny rzeki Ciekącej, 
usytuował go wewnątrz miasta, w jego narożu. 
Wniosek z tego oczywisty, gdy wznoszono w poło-
wie XIV wieku zamek i mury otaczające to miasto 
dla obrony, to gród ów powstać musiał wcześniej.
 Tyle historii tkwiło przez wieki w głowach 
i sercach wielu pokoleń zamieszkujących tą miej-
scowość i wystarczało, by jej mieszkańcy z dumą 
nazywali się „gulonami”, uważając rolników z oko-
licznych wsi za ludzi niższej kategorii.
Zresztą gdyby romańsko - gotycka rzeźba Matki 
Boskiej Łokietkowej, która powstała ok. 1300 roku 
wykonana z piaskowca, kiedyś przemówiła, to by 
na pewno potwierdziła (z bólem), że również w Wi-
ślicy, gdzie uświetnia gotycką kolegiatę i w innych 
miastach ziemi nidziańskiej, istniał ów haniebny 
podział bliźnich na „gulonów” i „chamów”.

 Uwagę pana sierżanta Przyłudzkiego sto-
jącego właśnie w całej krasie w ganku i ćmiącego 
„ekstra płaskiego” owe historyczne refleksje w tym 
momencie nie zaprzątały głowy, z Matką Boską 
Łokietkową włącznie...
 Wzrok owego przedstawiciela władzy 
omiatał prawie pusty rynek pokryty zmarzniętym 
śniegiem. O... jest! Od strony Bramy Krakowskiej 
człapie w stronę rynku jakiś dziwny osobnik. Dziw-
ny dla obcego przybysza, lecz nie dla pana sier-
żanta. - Głupi Edziu! - mignęło mu przez myśl... 
Teraz, gdy w każdej chwili może wjechać automo-
bil z inspektorem z Kielc?! Co to, to nie... nigdy!
 Zerwawszy się z ganku, policjant jak ja-
strząb już biegł do swojej ofiary. Ofiarą był Edziu 
Kuliński zwany Edziu - Kula. Biedak od urodzenia 
objawiał niedorozwój umysłowy, stąd przydomek 
„głupi”. Zazwyczaj spotkać go było można zimą 
czy latem sterczącego pod Krakowską Bramą. Za-
wsze boso, z odmrożonymi stopami, w przykrót-
kich połatanych spodniach, bez czapki na dużej 
głowie. Przypominał trochę takiego... homo sa-
piens sprzed tysiącleci, tyle że tamten ubierał się 
w zwierzęce skóry i mieszkał w jaskiniach. Głupi 
Edziu zaś mieszkał ze starą matką w chacie pod 
strzechą pod murami osady, w dawnej fosie zwa-
nej wałem. Rano idące do szkoły dzieci albo mijały 
go milcząco, albo dawały mu a to kawałek chleba, 
a to parę suszonych śliwek. Nie za darmo... nie. 
Mówiły do niego:
 - Edziu zaśpiewaj! lub - Edziu zatańcz!
 Wówczas nieszczęśnik sapiąc niemiłosier-
nie obracał się w kółko na wielkich, martwych sto-
pach i charczał:
 - Uciekaj myszko do dziury...
 Nauczyciel - pan Kowalik - zdążający do 
szkoły tą drogą często przeganiał urwisów i wsu-
wał Edziowi do trzęsących się rąk bułkę z masłem 
i serem.
 Oto teraz Edziu zatrzymał się na zaśnieżo-
nym chodniku tuż przed drzwiami masarni pana 
Skuzy. Boso mimo mrozu! Może liczył na jakieś 
resztki wędlin... Tu dopadł go sierżant:
 - Już cię tu nie ma!
 Biedak skulił się i poczłapał do tzw. „sieni” 
między sąsiadującymi domkami. Zniknął Przyłudz-
kiemu z oczu i z rynku. A to było najważniejsze.
 Kiedyś po latach, inny mundurowy w czar-
nym berecie, rozgniewany faktem, że nie może 
wjechać czołgiem w Krakowską Bramę, bo jego 
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lewa gąsienica zahaczała ciągle o murowany 
trzon sklepionego łuku wlotowego, aż kurz wznosił 
się wokół (ślady te nosi brama do dzisiaj), zesko-
czył z pojazdu. Przystawił gapiącemu się Edziowi 
rewolwer do skroni i pociągnął za cyngiel...
 - Du dumme schmutzige schwein! - warknął 
na pożegnanie. (Na razie jest to pieśń przyszło-
ści.)
 - Sierżant, przegnawszy nieszczęśnika, 
jeszcze raz przyjrzał się uważnie rynkowi. Ot tam... 
pod samym domem - restauracją Paczyńskich stoi 
wójt z sędzią grodzkim, panem Kronkowskim.
 - Czegóż nie idą do domów? - błysnęło mu 
przez myśl - Czyżby komitet powitalny?
 Lecz na rozważania tego typu nie było już 
czasu. Czujne ucho policjanta wychwyciło warkot 
auta od strony Chmielnika. 
 - Barwicz! - to nazwisko uderzyło go jak 
obuchem. Spojrzał w stronę wójta i sędziego. 
Usłyszeli też wehikuł inspektora, gdyż tupali buta-
mi w chodnik, udając, że im zmarzły nogi. A i pan 
komendant Żaba pojawił się na ganku posterunku 
w pełnym rynsztunku!
 Oto automobil pana inspektora wjeżdża 
w rynek i zatrzymuje się dokładnie przed kamie-
nicą Baczyńskich. W wozie Barwicz i jeszcze 
jakiś policjant od ochrony, pomocy no i kierowa-
nia urzędowym pojazdem, już kierowca otwiera 
drzwi, uwalnia dygnitarza z kożucha. Inspektor 
nie w mundurze, lecz w myśliwskim uniformie. Nie 
przyjechał tu organizować jakiejś akcji policyjnej 
czy inspekcji, lecz na relaks, wesoły, radosny... 
Pokrzykuje gramoląc się na posypany piaskiem 
chodnik:
 - Witam państwo! Ahoj! 
 To „ahoj” zabrzmiało jak jodłowanie. Za-
krztusił się mrozem i trochę przycichł.
 Już do niego rzuca się cały zespół powital-
ny z panią Paczyńską na czele. Pan sierżant sa-
lutujący bez przerwy, wójt, sędzia, jak spod ziemi 
wyrósł Żaba. Wszyscy witają pytają o podróż, za-
praszają:
 - Prosimy do środka, bardzo prosimy!
 - Gorąca herbata czeka! - piszczała gospo-
dyni.
 Wreszcie wszyscy znikli w środku lśnią-
cej od czystości restauracji. Na ulicy został tylko 
komendant Żaba. Stał długo na baczność przed 
pustym, nakrytym brezentem od mrozu automo-
bilem. Ocknąwszy się, zasalutował na wszelki 

wypadek do zamkniętych drzwi oberży i wrócił na 
ganek posterunku z nadzieją w sercu, a nuż go 
zawołają... nie zawołali.
 Do zmierzchu przybyła reszta myśliwych 
z Buska, Grabek Dużych i Kurozwęk. Zapłonęły 
okna budynku Paczyńskich światłem dużych naf-
towych lamp. Przed restauracją ustawił się cieka-
wy rząd rozmaitych pojazdów. Od automobilu Bar-
wicza po powóz starosty, drewniany pojazd rządcy 
z Grabek z dorobioną klatką na ogary i ten nowiut-
ki, stylowy od Popielów z Kurozwęk. Ciekawe, że 
żaden z nich nie zaparkował przed samochodem 
Barwicza. Kielce to Kielce, miały swój sznyt.
 Światła już pogasły. Pobudka miała być 
bardzo wcześnie rano. Konie odprowadzono na 
tyły oberży do stajni i zadano im obrok. Wreszcie 
cisza wokół. Tylko w szopie za posterunkiem wyły 
ogary, którym widać to lokum nie odpowiadało.
 Nazajutrz ranek był piękny. W nocy spadło 
trochę śniegu. To wystarczyło. by przykryć cała 
osadę i okolice baśniową, nieskazitelną bielą.
 Sobota to dla religijnych Żydów szabas. 
W miejscowej bożnicy sprawiedliwi mężowie już 
odprawiają modły i toczą dysputy na temat mrocz-
nych perspektyw doczesnego żywota. Z kościoła 
pod wezwaniem św. Władysława wychodzi grup-
ka mieszkańców z porannej mszy. Zmarznięci, 
opatuleni w ciepłe okrycia znikają w domach.
 Spod oberży Paczyńskich już wyrusza 
dziwna kawalkada. Na samym przedzie sanie 
zaprzężone w parę koni. Na przednim siedzeniu 
furman w kożuchu i baranicy, obok niego organi-
zator polowania Przyłudzki w stroju myśliwskim. 
Na kolanach dwururka i... karabin służbowy. Pas 
z nabojami opina szarozieloną kurtkę. Odwróceni 
do sierżanta tyłem siedzą podobnie wyposażeni 
i ubrani: inspektor Rawicz i pan starosta. Siedzą 
na snopie „grochowianki” przykrytej kocem. Za 
nimi jeszcze dwoje sań z resztą towarzystwa. Je-
dynie rządca z Kurozwęk i ten z Grabek Dużych 
woleli karetę tego ostatniego. Chodziło o psy. Ka-
rawanę zamykał zwykły, chłopski, drabiniasty wóz 
jednokonny. Prawdopodobnie na ubitą zwierzynę.
 Ciąg pojazdów już skręca w prawo sta-
szowskim traktem. Mija z lewa ponure ruiny daw-
nego schroniska dla bezdomnych, zabudowania 
parafialne (bardziej podobne do majątku ziem-
skiego niż do parafii), rezydencję księdza Kacz-
marskiego. Konie raźno parskają, spod ich kopyt 
wylatują grudy ubitego śniegu. Już wyjeżdżają 
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z osady. Jeszcze ta willa po prawej ręce. Piękna, 
murowana z gankiem jak w jakimś pałacu. Dach 
przykryty śniegiem.
 Nagle... co to? Przy szosie stoi ktoś... wy-
soki, w stroju myśliwskim z dubeltówką na ramie-
niu. Lewa ręka wyciągnięta... zatrzymuje pierwsze 
sanie. Barwicz szturchnął łokciem sierżanta:
 - Kto to? Co zacz?
 - To miejscowy lekarz, doktor Słupecki. 
Dawny lekarz sztabowy Pierwszej Brygady Legio-
nów...
 - Czego chce od nas?
 - Chce wziąć udział w polowaniu.
 - Jest członkiem związku?
 - Jest.
 - To niech wsiada!
 Tak z sześciu zrobiło się „siedmiu wspa-
niałych”. Ostatnie domki osady za nimi. Jeszcze 
około dwa kilometry w stronę Kurozwęk... Sierżant 
podnosi rękę... kulig staje.
 Na szosie, jeszcze z rana nie przetartej, 
gromada wyrostków. W rękach kołatki, kije, kawał-
ki blachy, wieka kotłów jak tarcze. Zabijają ręce 
z zimna. Starosta zwrócił się do Barwicza:
 - Co to? Tatarzy?
 - Nagonka panie starosto. Wysiadamy!
 Już wszyscy stoją na drodze, otaczają sier-
żanta. On tu jest komendantem, on rozkazuje, jak 
na froncie:
 - Panie Chojna! - zwraca się do Popielo-
wego sługi - Bierz pan nagonkę i psy. Trąbkę pan 
masz?
 - Mam.
 - Udaj się pan do ściany kurozwęckiego 
lasu... a nawet trochę w jego głąb. Tam ustaw pan 
czterech lub pięciu naganiaczy. Reszta niech się 
ustawi na łuku szosy, wie pan, tego odcinka lecą-
cego do pałacu.
 - Rozumiem panie sierżancie.
 - Ruszy pan z nagonką po tej stronie szosy. 
Rozpoczęcie zasygnalizuje pan trąbką.
 - Rozumiem - kiwnął głową Chojna.
 - Psów nie puszczać wcześniej jak gdzieś 
pół kilometra od frontu polującego. Potem ich 
przywołać i nie spuszczać ze smyczy!
 - A gdzie ustawicie panowie ten front?
 - Na granicy pól waszych i szydłowskich. 
Winien pan wiedzieć, gdzie ona przeciąga.
 - Jakżeby nie.
 - Od pana dużo zależy... Aha! Nie zapomnij 

pan wycofać nagonkę wraz z ogarami te pół kilo-
metra przed nami! Wszystko jasne?
 - Jak słońce.
 - No to do roboty! I to raźno. Przed wami 
stąd prawie sześć kilometrów. 
 Rozpoczęło się ustawianie tyraliery my-
śliwskiej. I znowu sierżant:
 - Pan naczelnik Janik zamknie front od 
wschodu, zaś doktor Słupecki od zachodu. Zgo-
da?
 - Rozkaz panie sierżancie!
 - Odległość między nami myśliwymi około 
pięćdziesiąt metrów, tak by się widzieć. Nie wolno 
wyprzedzać frontu, ani też zostawać w tyle. Zgo-
da?
 - Zgoda.
 - Ja ustawię się w środku tyraliery, pan in-
spektor po mojej lewej, zaś pan starosta z prawej. 
Reszta panów wypełni luki. No jak?
 - Wszystko jasne, ruszamy!
 Front ustawił się w polu według przyjętego 
scenariusza. Białe przestrzenie uprawnej ziemi 
pokryte śnieżną bielą otwarły się przed myśliwymi 
od rzeki Czarnej na wschodzie po wieś Mokre na 
zachodzie.
 Słońce, iskrzący mróz, świeży śnieg i te nie-
ogarnięte wzrokiem obszary lekko pofałdowanego 
terenu, teraz bez miedz, bez polnych drożyn. Taka 
sceneria zapierała dech w piersiach tym, którzy 
większość życia spędzali w urzędowych gabine-
tach.
 Wolno, w równej linii z gotową do strzału 
bronią myśliwi posuwali się naprzód, na południe, 
w stronę Kurozwęk, osady jeszcze stąd niewidocz-
nej, usytuowanej za wielką wyniosłością w dolinie 
rzecznej.
 Właśnie tu, za lat kilka (12 stycznia 1945) 
ruszy w podobny poranek wielka ofensywa - za-
drży ziemia od armatnich salw. Setki czołgów orać 
będą swymi gąsienicami ziemię, po której teraz 
kroczą myśliwi. Rozpęta się piekło, w którym Szy-
dłów spłonie jak pochodnia wraz z kościołem... 
Jak to dobrze, że żywi nigdy nie będą wiedzieć, co 
ich może spotkać jutro lub za rok...
 Gdzieś z daleka do uszu polujących dotarł 
dźwięk trąbki jak sygnał do kawaleryjskiej szarży! 
A gdy ucichło bojowe zadęcie, jakiś łomot rozległ 
się w sinej dali. Z początku cichy, przerywany, po-
tem bliższy coraz głośniejszy.
 - Nagonka! Błysnęło sierżantowi przez 
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myśl i zwracając się w lewo do Barwicza, potem 
w prawo do starosty, krzyknął:
 - Czuj duch!
 - Czuj duch! - przeleciało wzdłuż tyraliery.
 Do łomotu nagonki wplótł się niedługo psi 
skowyt, co oznaczało, że naganiacze zbliżają się 
do wyznaczonej linii granicznej.
 Myśliwi stali się czujni, ich oczy omiatały 
przestrzeń, którą mieli przed sobą... nic...nic i na-
gle gdzieś z lewa strzał!
 - Janik! - błysnęło w głowie Przyłudzkiemu. 
Ale nie miał czasu na refleksje. Dwa bażanty ze-
rwały się do lotu w jego strefie! Przyłożył się do 
kolby fuzji i wypalił. Ptak runął jak kamień na śnieg. 
Drugiego skosił inspektor.
 Teraz nagonka ucichła, za to padały gę-
sto strzały. To tu...to tam... Widać było, jak sza-
raki trafione śrutem nieruchomiały na śniegu lub 
tylko postrzelone wlokły się jakiś czas, do chwili, 
gdy myśliwy idąc do przodu, dobił zająca kolbą lub 
z drugiej rurki.
 Polowanie rozkręciło się na dobre. Starosta 
trafił sarnę czy kozła. Padły też trzy lisy z pięknymi 
kitami. Napatoczył się nawet wilk. Skosił go jed-
nym strzałem dyrektor Rączka, bo zwierz pędził 
wprost na niego.
 Strzelanina trwała. Barwicz nie miał szczę-
ścia. Jeden bażant? Cóż to za trofeum? I nagle... 
jakieś trzydzieści metrów przed inspektorem wy-
chynął duży dzik! Zwierz sadził prosto na Barwi-
cza, zaś na jego zadzie wczepiony kłami i pazu-
rami ogar. Pies warczał i gryzł, dzik charczał i parł 
do przodu, nagle się odwrócił, przygniótł ogara 
cielskiem do ziemi a następnie podrzucił ryjem 
w górę.
 Pies zaskomlał i znieruchomiał na śniegu... 
odyniec ujrzał inspektora i sadził wprost na nie-
go. Barwicz nie był tchórzem, złożył się do strzału 
i wypalił raz i drugi! Prosto w łeb włochatej bestii.
 Dzik potknął się... ugiął się na przednich 
nogach, po czym wstał i runął na inspektora. Sier-
żant rzucił dwururkę z rąk. Błyskawicznie zdjął 
z ramienia karabin, przymierzył i strzelił. Dzik zwa-
lił się jak rażony gromem, nawet nie kwiknął. Kula 
roztrzaskała mu czaszkę. Śnieg wokół ubitego 
odyńca zrobił się czerwony od posoki. Przyłudzki 
rzucił karabin i przybiegł co sił w nogach do leżą-
cego Barwicza.
 Ten ostatni leżał plecami na śniegu i trzy-
mał się za nogę powyżej kolana. Spodnie były roz-

prute do krocza. Zaczął przeklinać:
 - To dzika franca... włochate bydle!
 - Panie inspektorze już leci doktor Słupecki 
z apteczką! Niech pan leży spokojnie! - rzekł sier-
żant.
 - Dobrze, że go tu zabraliśmy, co?
 - Pewnie, że tak.
 - Słupecki obejrzał udo dygnitarza, opatrzył 
ranę jak należy i rzekł:
 - Ma pan szczęście inspektorze, rozcię-
ta jak nożem skóra, nic groźnego, myśliwskie 
spodnie i grube zimowe kalesony uratowały pana 
od czegoś gorszego...
 - Od czego?
 - Od utraty możliwości wypełniania obo-
wiązków małżeńskich.
 - Cholera - mruknął Barwicz.
Wstał, podniósł fuzje za lufę i opierając się o jej 
kolbę pokuśtykał w stronę stojących na drodze 
sań. Polowanie wygasało. Sierżant, który trzymał 
składkową kasę, opłacił naganiaczy. Po złotówce 
na łebka. Po czym zapytał:
 - Kto prowadził nagonkę od lasu?
 - Ja - odrzekł wysoki, chudy chłopak 
w uszatce.
 - Nazwisko?
 - Klamczyński.
 - Klamczyński Marian, syn sołtysa?
 - Tak jest.
 - Masz tu dziesięć złotych, dla ciebie dwa! 
Zbierz kilku chłopców, przelećcie pobojowisko 
dokładnie. Zbierzcie, co jest ubite i ładnie ułóżcie 
wszystko na drabiniastym wozie. Dzika elegancko 
umieścić w pustych saniach, pojedzie do miasta 
z nie byle kim! Jasne?!
 - Jak słońce! - odkrzyknął młody Klamczyń-
ski. Dziesięć złotych... rany boskie... tyle forsy!
 - Jeszcze jedno! - kontynuował sierżant - 
jeśli się dowiem, że tu i tam zagrzebano w zaspie 
szaraka czy ustrzelonego bażanta to...
 - Niech Bóg broni! - odkrzyknęli chórem.
 - No to do roboty! Za niecała godzinę od-
jazd!
 - W kościołach w Szydłowie, Kotuszowie 
i Kurozwękach zaczęły bić dzwony zwiastując 
samo południe. Polowanie zakończyło się.

„Wrzos”
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Pierwsze wzmianki o wsi Potok pochodzą 
z przełomu XIII/XIV wieku. Według T. Masz-

czyńskiego – wieś w późnym średniowieczu gra-
niczyła z Rakowem Sienińskiego oraz ze wsiami 
biskupstwa krakowskiego. Znajdowało się tam: 
6 kmieci, 6 zagrodników, 4 bartniki, karczmarz, 
folwark z dworem, młyn, staw.
 W 1440 roku Potok należy do króla pol-
skiego Władysława IV, posiada kościół parafial-
ny (drewniany) pod wezwaniem Najświętszej 
Maryi Panny. Z 14 łanów kmiecych odprowadza-
no dziesięcinę dla wikarii zajączkowskiej przy 
Kolegiacie Sandomierskiej. Wartość jej wynosiła 
do 12 grzywien. Pleban Potoka uzyskiwał wów-
czas dochód z dwóch karczm.
 W XVI wieku w Potoku istniał młyn, o któ-
rym w latach 1564-1565 napisano, iż na skutek 
„poników wody spustoszał od kilku lat”.
 W czasie najazdu szwedzkiego 1655-
1660 roku spłonął kościół (odbudowa trwała oko-
ło 100 lat). W czasie przeprowadzania lustracji 
dóbr królewskich w latach 1660-1664 odnotowa-
no, że we wsi był folwark, z którego dziesięcina 
szła „połową kościołowi sendomirskiemu, poło-
wą do kościoła potockiego”. Odnotowano rów-
nież „młynik (...), do którego potok spada z lasu 
o 1 kole mącznym korzecznym”, który obecnie 
„spustoszał” oraz „stawek, przy tym młynie, któ-
rego nie zławiają i teraz nie dostaje się nic z nie-
go”. Zaniedbany folwark królewski w Potoku, zo-
stał odbudowany w drugiej połowie XVIII stulecia 

– w 1789 roku zapisano: „Wjeżdżając ze wsi na 
podworzec między wrota po prawej ręce folwark 
za przeszłego posesora wybudowany, od teraź-
niejszego zaś w porządku swoim utrzymawany, 
gontem niedawnemi czasy pobity”.
 W wyniku rozbiorów Polski w 1795 roku – 
Potok wszedł w skład zaboru austriackiego.
 W 1807 roku wieś należała do Księstwa 
Warszawskiego. Po klęsce Napoleona na Kon-
gresie Wiedeńskim 1815 roku utworzone zostaje 
Królestwo Polskie pod berłem cara Rosji Alek-
sandra I, w którego skład wchodzi wieś Potok 
i okolice.
 W czasie powstania styczniowego 1863-
1865 r. ludność Potoka wspiera czynnie oddziały 

powstańcze w okolicznych lasach, dostarczając 
żywność i odzież.
 W 1867 roku w Potoku powstaje pierw-
sza szkoła powszechna – 2 klasowa (uczniowie 
uczęszczali 2 zimy do każdej klasy). Budynek 
znajdował się we wsi (dziś basen) od strony Ży-
cin. W szkole nauczano wszystkich przedmiotów 
w języku rosyjskim.
 W czasie działań pierwszej wojny świato-
wej 1914-1918 roku budynek spłonął w czasie 
pożaru.
 W czasie wojny rosyjsko-polskiej 1919-
1920 roku do idących na Lwów-Kijów Legio-
nów Marszałka Piłsudzkiego dołączyli do obozu 
w Oględowie trzej mieszkańcy Potoka (Witkow-
ski, Świderski, Wójcik). Za udział w walkach 
o granice wschodnie Rzeczypospolitej otrzymali 
po 10 mórg od rządu Józefa Piłsudzkiego, stąd 
nazwa nowopowstałej miejscowości – Potok 
Rządowy.
 W 1920 roku przybył do Potoka nauczy-
ciel Żabicki (Galicja), działacz społeczny, które-
go staraniem i zabiegami powstał Dom Ludowy 
(dziś sklepy GS), gdzie miała siedzibę 6-klasowa 
Szkoła Powszechna i Spółdzielnia św. Izydora 
oraz od 1927 roku Kasa Stefczyka. Spółdzielnia 
św. Izydora świadczyła usługi dla licznych rodzin 
chłopskich w Potoku, a Kasa Stefczyka udzielała 
kredytu dla wyniszczonych wojną gospodarstw. 

POTOK DAWNIEJ I DZIŚ

Potok na mapie z 1839 r.

Potok na mapie z 1938 r. (Wojskowy Instytut Geo-
graficzny)
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Do września 1939 roku we wsi Potok były dwa 
folwarki ziemskie: T. Ostrowskiego – wzdłuż 
drogi do wsi Księża Niwa oraz R. Jankowskie-
go (grunty od drogi do Życin do lasu w kierunku 
Brzezin).
 Na początku XX wieku przeprowadzono 
przez Potok linię kolei wąskotorowej do Jędrze-
jowa, także budynek przy stacji, przy drodze do 
Szydłowa oraz wybudowano strażnicę Ochotni-
czej Straży Pożarnej.
 W 1921 roku Potok był siedzibą gminy 
składającej się z 13 wsi (Drogowle, Głuchów, 
Korzenno, Mędrów, Podkorzenno, Rudki, Smy-
ków, Wymysłów oraz Życiny) i innych jednostek 
osadniczych, w których w sumie mieszkało 3501 
osób. Sam Potok liczył wówczas 861 mieszkań-
ców i 148 budynków mieszkalnych.
W czasie okupacji 1939-1945 r. w okolicznych 
lasach działały oddziały partyzanckie walczące 
z okupantem niemieckim: BCh i oddział Armii 
Krajowej porucznika Flagorowskiego ps. „Kuna”.
Po wyzwoleniu Potoka 12 stycznia 1945 roku 
przez II front ukraiński Marszałka Koniewa, w lu-
tym 1945 r. kierownik Jan Walkowicz zorganizo-
wał szkołę powszechną.
 W 1951 roku powstała Rolnicza Spół-
dzielnia Produkcyjna (budynek obok szkoły), 
której prezesem był pan Ząbkowski.
 W 1968 roku oddano budynek nowej 
szkoły, której kierownictwo Jan Walkowicz prze-
kazał Tadeuszowi Milewiczowi.
 W 1978 roku powstała nowa Rolnicza 
Spółdzielnia Produkcyjna – prezesem był pan Z. 
Tobiasz.

 W latach 1954-1975 Potok był siedzibą 
władz gromadzkich i gminnych (gmina obejmo-
wała Życiny, Potok, Rudki, Celiny, Głuchów).

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku.

 Dzisiejsze sołectwo Potok zamieszkuje 
ogółem 414 osób (405 zameldowanych na stałe 
i 9 czasowo), co czyni je jednym z największych 
w gminie - pod względem liczby mieszkańców 
zajmuje trzecie miejsce, ustępując jedynie Szy-
dłowowi i Gackom. Urząd sołtysa sprawuje obec-
nie Tadeusz Kręcisz, który jest także prezesem 
miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Potok 
w Radzie Gminy reprezentuje Ireneusz Jastrząb. 
W budynku po zlikwidowanej szkole podstawo-
wej funkcjonuje przychodnia zdrowia oraz punkt 
przedszkolny.

Tekst: Andrzej Wójcik, Wiktor Kamiński
Zdjęcia: Piotr Walczak

Wnętrze kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Potoku. W głównym ołtarzu obraz 
Matki Boskiej Śnieżnej.
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MARSZ  Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

12 listopada szydłowscy strzelcy zorganizo-
wali marsz z okazji Święta Niepodległości. 

W marszu wzięła udział ponad trzydziestooso-
bowa grupa strzelców z Szydłowskiego Towa-
rzystwa Strzeleckiego, jednostek 1404 i 1405 ze 
Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Warszawy 
i Związku Strzeleckiego z Szydłowca.
 Marsz poprzedzony został turniejem strze-
leckim, w którym uczestnicy strzelali z karabinka 
sportowego do figury bojowej 10A (dwukrotnie 
zmniejszonej) z odległości 50 metrów. Najlepszy 
w tej konkurencji  okazał się Dawid Zawada z  
Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego. Dru-
gie miejsce zajął Mariusz Materek ze Związku 
Strzeleckiego z Szydłowca, a na miejscu trzecim 
uplasował się Łukasz Kurczab z STS. Zwycię-
ska trójka otrzymała od organizatora nagrody 
rzeczowe w postaci ozdobnych lamp naftowych. 
 Po zakończeniu strzelania wyruszono 
w marsz z Szydłowa (z krótkim postojem i pa-
miątkowymi zdjęciami na placu zamkowym), 
przez Jabłonicę do Kurozwęk. Z Kurozwęk, po 

krótkim odpoczynku na terenie zespołu pałaco-
wego Popielów, wyruszono w drogę powrotną. 
Finałem było ognisko i poczęstunek na szydłow-
skiej strzelnicy.

st. insp. ZS Marian Lesiak
Zdjęcia: Zdjęcia: sierż. ZS Jan Matacz



Klaudia Czub
kl. V, SP Szydłów 
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6 grudnia wszystkie szkoły, przedszkole oraz 
bawialnie w Solcu i Potoku odwiedził Św. Mikołaj.
Wieczorem odbył się koncert mikołajkowy uczniów 
sekcji muzycznej działającej przy GCK. 

Mikołajki w przedszkolu w Szydłowie.

Dzieci i rodzice wraz ze Świętym Mikołajem w Solcu.

Młodzi członkowie Bractwa Rycerskiego Zamku Szydłów 
uczestniczyli w Mikołajkowym Konkursie Łuczniczym. 
Najlepszy okazał się Damian Lubelski. Nagrody 
uczestnikom turnieju wręczył Paweł Krakowiak.

W listopadzie Gminne Centrum Kultury rozstrzygnęło 
konkurs ”Gmina Szydłów na kartce pocztowej”. Wpłynęło 
aż 56 prac przedstawiających nasze urokliwe zabytki. 
Najwięcej prac oddali wychowankowie Publicznego 
Przedszkola w Szydłowie. Obecnie GCK gromadzi prace 
związane z okresem bożonaro-dzeniowym i liczy na to, że 
wpłynie jak najwięcej pięknych szopek i ozdób świątecznych, 
gdyż prace te zostaną nagrodzone i zlicytowane 8 stycznia 
2012 r. podczas XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

Stanisław Kręcisz
kl. V, SP Szydłów 

JESIEŃ W GCK

Anna Czub, kl. III, SP Szydłów 



Wydawca: Urząd Gminy w Szydłowie  ISSN 1508-8545  Nakład: 1000 egz. 
Redakcja i skład komputerowy: Piotr Walczak, e-mail: promocja@szydlow.pl  ( 41 35 45 125  http://www.szydlow.pl
Adres Redakcji: Kurier Ziemi Szydłowskiej, ul.Rynek 2/2, 28-225 Szydłów. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i edycji tekstów nie zamówionych. Autorzy tekstów nie otrzymują honorariów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za teksty autorskie czytelników, ogłoszenia i informacje reklamowe. 

Druk: REMI-B, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Strażacka 35, tel. 33 499 00 30, www.remib.eu  

Dubrovnik - perła Adriatyku
ubrownik to niewielkie miasto położone na południu DDalmacji, w którym żyje około 50 tysięcy 

mieszkańców. Dubrovnik, został założony 1300 lat temu 
przez greckich uciekinierów z wyspy Epidaurus. W śred-
niowieczu odgrywał dużą rolę w handlu morskim, 
konkurując z samą Wenecją. Posiadał wówczas status 
miasta-państwa. Dubrownik pozostał niepodległą 
republiką kupców i żeglarzy, aż do inwazji Napoleona       
w 1806 r.

Dubrownik żyje głównie z turystyki. Stari Grad, 
znakomicie zachowane stare miasto, jest unikalne ze 
względu na wykładane marmurem place, strome, 
brukowane uliczki, wysokie domy, klasztory, kościoły, 
pałace, fontanny i muzea. Wszystkie budynki zostały 
zbudowane z takiego samego, jasnego kamienia. 
Znakomicie zachowane w całości mury miejskie 
odgradzają miasto od ruchu kołowego w zatoce. 
Położenie geograficzne miasta, na południu, pomiędzy 
Splitem a Albanią sprawia, że jest tam przyjemny klimat      
i bogata flora.

Punktem, skąd najlepiej rozpocząć zwiedzanie, 
jest Brama Słupów. Zaraz za Bramą Słupów znajduje się 
wielka fontanna Onofrio (z 1438 r.), a dalej klasztor 
Franciszkanów. Przed wieżą zegarową, po wschodniej 
stronie placu, stoi kolumna Orlando (z 1419 r.) - ulubione 
miejsce spotkań mieszkańców miasta. Po przeciwnej 
stronie placu leży pałac Sponza z XVI w. oraz kościół św. 
Błażeja, piękna budowla w stylu włoskiego baroku.

Na końcu szerokiej ulicy, za kościołem św. 
Błażeja znajduje się katedra oraz gotycki pałac 
Rektorów, leżący pomiędzy obydwoma kościołami. 
Obecnie mieści się tu muzeum, w którym można oglądać 
meble, malarstwo barokowe oraz wystawy historyczne. 

Szczególnie warto odbyć spacer wokół murów 
miejskich. Zbudowane pomiędzy XIII a XVI w. 
zachowane w prawie idealnym stanie, mają ponad 2 km 
długości i są wysokie na 25 m. W murach znajdują się 
dwie okrągłe wieże, 14 kwadratowych, dwie fortyfikacje 
w rogach i wiel-ka forteca. Widoki na miasto i morze 
rozciągające się        z tych fortyfikacji są tak piękne, że 
warto uczynić z tego spaceru ważny element programu 
zwiedzania.

Z każdego punktu miasta widać monumentalny 
klasztor Dominikanów, stojący w północno-wschodnim 
rogu miasta, w którym znajduje się muzeum sztuki 
sakralnej. W Dubrowniku znajduje się wiele innych 
ciekawych zabytków, takich jak wiekowa synagoga przy 
ulicy Źudioska 5, niedaleko wieży. 

Mimo swych niedużych rozmiarów nazywany 
„perłą Adriatyku” Dubrownik uważany jest za najpiękniej-
sze miasto w Chorwacji.

Źródła:
www.chorwacja.croatia4u.org
www.chorwacjaonline.com.pl

Źródło: panoramio.com

Źródło: odyssei.com

Źródło: podroze.pl


