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Seniorzy w akcji - zajęcia taneczne    
w ramach „Szydłowskiego Klubu Seniora”.

Lekcje języka angielskiego dla dorosłych   
w ramach projektu „Kurs języka angielskiego  
i szkolenie dla mieszkańców gminy Szydłów”.

Punkt Przedzkolny w Solcu.

Punkt Przedszkolny w Potoku.

Działania	 realizowane	 przez	 Gminne	 Centrum	 Kultury	
w	Szydłowie	i	współfinansowane	ze	środków	Unii	Euro-
pejskiej	w	ramach	Europejskiego	Funduszu	Społecznego,	
Programu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki	2007-2013,	Prio-
rytet	 IX.	 Rozwój	 wykształcenia	 i	 kompetencji	 w	 regio-
nach.
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W Potoku na przedszkolaków mianował    
m.in. Kazimierz Kotowski - Członek Zarządu   
Województwa Świętokrzyskiego.

Ślubowanie przedszkolaków w Solcu.    
Szerzej o przedszkolach i projektach realizowanych przez 
Gminne Centrum Kultury w Szydłowie - str. 5 i 22.
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BĘDZIE GDZIE WIESZAĆ

Urząd	 Gminy	 zrealizował	 jesie-
nią	 br.	 zadanie	 pn.	 „Turystycz-

na	 promocja	 miejscowości	 Gminy	
Szydłów”.	 W	 15	 miejscowościach	
na	 terenie	 gminy	 ustawiono	 tablice	
(o	powierzchni	1,5	x	2,5	m)	pełniące	
funkcje	 informacyjne	 i	 ogłoszenio-
we.	Koszt	finansowy	zadania	wyniósł	
20.029,50	zł	z	czego	74,5%	tej	kwoty	
pokryła	 Unia	 Europejska	 w	 ramach	
Europejskiego	Funduszu	Rolnego	na	
rzecz	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	
„Europa	 inwestująca	 w	 Obszary	
Wiejskie”.	 Wykonawcą	 konstrukcji	
drewnianych	był	Zakład	Stolarki	Bu-
dowlanej	Grzegorz	Rózga	z	Szydło-
wa.

MACIEJ ORŁOŚ KRĘCIŁ 
W SZYDŁOWIE

25	września	do	Szydłowa	zawitał	Maciej	 Orłoś	 z	 ekipą	 telewi-
zyjnej	 „Jedynki”.	 Znany	 prezenter	
i	aktor	kręcił	ujęcia	do	kolejnego	od-
cinka	programu	„Nie	ma	jak	Polska”.	
Maciej	Orłoś	będzie	zachęcał	w	pro-
gramie	 do	 odwiedzenia	 „polskiego	
Carcassonne”.	 Ujęcia	 kręcono	 m.in.	
przy	Bramie	Krakowskiej	 i	na	placu	
zamkowym.

W SKRÓCIE GIMNAZJALIŚCI Z WIZYTĄ 
W PAŁACU

W	dniu	19	września	br.		ucznio-
wie	klasy	1b	z	szydłowskiego	

gimnazjum	 wybrali	 się	 na	 wyciecz-
kę	do	Kurozwęk	wraz	ze	swoją	wy-
chowawczynią,	 nauczycielką	 języka	
angielskiego	 Agnieszką	 Mazanką,	
której	zadbać	o	bezpieczeństwo	pod-
opiecznych,	pomagała	mama	jednego	
z	uczniów	Bożena	Karcz.	

	 Zwiedzanie	 rozpoczęto	 od	
obszernych	 pałacowych	 piwnic,	
przenosząc	się	coraz	to	wyżej,	aż	na	
pałacowe	poddasze,	gdzie	zazwyczaj	
wycieczki	nie	dochodzą.	Jednak	tym	
razem,	 oprowadzający	 Jan	Mazanka	
ze	 Starostwa	 staszowskiego,	 chciał	
pokazać	uczniom	pomysłowo	wyko-
rzystany	pałacowy	strych,	przerobio-
ny	na	pokoje	hotelowe	dla	turystów.
	 Uczniowie	 chętnie	 słucha-
li	 ciekawostek	 dotyczących	 samej	
pałacowej	budowli,	 jak	 i	 tych,	 z	ży-
ciorysów	członków	rodziny	państwa	
Popielów,	jak	chociażby	Dezyderego	
Chłapowskiego,	 adiutanta	 Napole-
ona,	uczestnika	bitwy	pod	Borodino,	
której	 właśnie	 200.	 rocznicę	 obcho-
dzono	7	września	br.	
	 Wycieczka	 była	 pierwszą	
z	wizyt	w	miejscach	godnych	poka-
zania	 uczniom,	 a	 na	 ziemi	 staszow-
skiej	jest	naprawdę	co	zwiedzać.	Tak	
więc	do	następnego	razu.

Agnieszka Mazanka
	 	 	 	 	
PIESZY RAJD 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14	września	 na	 terenie	 Gminy	Szydłów	 odbyło	 się	 IV	 Świę-

tokrzyskie	 Spotkanie	 Osób	 Niepeł-
nosprawnych	 promujące	 zdrowy	
tryb	 życia.	 Imprezę	 zorganizowa-
ło	 Stowarzyszenie	 Przyjaciół	 DPS	
w	Gnojnie	 i	Dom	Pomocy	Społecz-
nej	w	Gnojnie.	Rajd	rozpoczął	się	na	
rynku	w	Szydłowie	o	godz.	10:00	od	
oficjalnego	otwarcia	z	udziałem	wój-
ta	Jana	Klamczyńskiego.	
	 Uczestnicy	 w	 liczbie	 oko-
ło	 200	osób	 zwiedzili	 najważniejsze	
zabytki	Szydłowa	po	czym	udali	 się	
pieszo	w	stronę	Kotuszowa	 i	Koryt-
nicy.	Zakończenie	 rajdu	miało	miej-
sce	na	 terenie	ośrodka	„Cztery	Wia-
try”	nad	zalewem	Chańcza.	

FILMOWE NOCE NA ZAMKU 
PO RAZ TRZECI

Towarzystwo	 Przyjaciół	 Ziemi	
Szydłowskiej	 po	 raz	 trzeci	 zor-

ganizowało	„Filmowe	Noce	na	Zam-
ku”,	 które	 w	 tym	 roku	 odbyły	 się	
w	dniach	25	i	26	sierpnia.	Tym	razem	
w	repertuarze	kina	pod	gołym	niebem	
znalazły	 się	 dwa	 filmy	 animowane	
dla	dzieci:	„Auta”	i	Auta	2”	oraz	fil-
my	 pt.	 „Nietykalni”	 i	 „Hans	 Kloss	
stawka	większa	niż	 śmierć”.	Powtó-
rzono	także	emisję	dwóch	filmów	do-
kumentalnych	o	Szydłowie.

WIZYTA SOLANGE

Wpołowie	 lipca	 w	 Szydłowie	
przebywała	 Solange	 Richez	 -	
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Francuzka,	córka	Leszka	Danickiego	
„Walka	 Dzedzeja”.	 Solange	 przyje-
chała	 w	 towarzystwie	 swojej	 przy-
rodniej	 siostry.	 Głównym	motywem	
przyjazdu	była	wizyta	na	grobie	ojca,	
pochowanego	 na	 cmentarzu	 w	 Szy-
dłowie.

MALARSTWO
KAMILA KLAMCZYŃSKIEGO

1	lipca	 w	 szydłowskiej	 synagodze	odbył	się	wernisaż	prac	malarskich	
Kamila	 Klamczyńskiego.	 Wystawę	
zorganizowało	 Towarzystwo	 Przy-
jaciół	Ziemi	Szydłowskiej	 i	Gminne	
Centrum	Kultury	w	Szydłowie.	Była	
to	 pierwsza,	 indywidualna	 wystawa	
prac	Kamila	w	 jego	 rodzinnej	miej-
scowości.

SPOTKANIA PO RAZ 10-TY

Towarzystwo	 Przyjaciół	 Ziemi	
Szydłowskiej,	 Gminne	 Centrum	

Kultury	w	Szydłowie	i	Urząd	Gminy	
Szydłów	 zorganizowały	 10.	 Spotka-
nia	 z	 Kulturą	 Żydowską.	 Prezenta-
cje	kulturalne	odbyły	się	15	czerwca	
w	szydłowskiej	synagodze.	Główny-
mi	 punktami	 programu	 były:	 przed-
stawienie	 „Dzieje	 Potomków	 Jaku-
ba”	 w	 wykonaniu	 uczniów	 Szkoły	
Podstawowej	 w	 Szydłowie,	 „Coś	
rodzi	 się	 i	 coś	 przemija”	 występy	
muzyczno-taneczne	 uczniów	 Gim-
nazjum	w	Szydłowie,	„Żyd	Wieczny	

Tułacz”	 -	 przedstawienie	 poetycko-
-muzyczne	 w	 wykonaniu	 aktorów	
z	 Krakowa.	 Spotkania	 zakończyły	
się	 koncertem	 zespołu	 klezmerskie-
go	„Ula	Makosz	i	Przyjaciele”.	Spo-
tkania	 były	 współfinansowame	 ze	
środków	 Europejskiego	 Funduszu	
Rolnego	 na	 Rzecz	 Rozwoju	 Obsza-
rów	Wiejskich:	„Europa	 inwestująca	
w	obszary	wiejskie”.

PIELGRZYMKA - MAJÓWKA 
NA GOLGOTĘ

Proboszcz	parafii	Kotuszów	ks.	 J.	
Sobczyk,	już	osiemnasty	raz	zor-

ganizował	majówkę	na	Golgotę	-	wy-
sokie	 wzgórze	 z	 rozległą	 panoramą	
na	Kotuszów,	zalew	Chańcza	i	Pogó-
rze	 Szydłowskie.	W	 tym,	 opisanym	
przed	100	laty	przez	kronikę	parafial-
ną	miejscu,	są	postawione	trzy	krzy-
że	 nawiązujące	 do	wydarzeń	 sprzed	
około	2	tys.	lat.	
	 Każdego	roku	w	ostatnią	nie-
dzielę	 maja	 wyrusza	 pielgrzymka	 -	
majówka	z	kościoła	św.	Jakuba	w	Ko-
tuszowie	do	Golgoty.	Pielgrzymka,	bo	
trasa	 prowadzi	 początkowo	 wzdłuż	
rzeki	 Czarnej,	 później	 ostro	 w	 górę	
i	wynosi	około	5	km.	W	czasie	prze-
marszu	 wierni	 śpiewają	 pieśni	 ma-
ryjne,	 a	 na	miejscu	 odprawione	 jest	
nabożeństwo	majowe	z	patriotyczno	
-	religijną	przemową	ks.	Proboszcza.

	 W	 tym	 roku,	 dla	 głębszego	
przeżycia	 tej	 uroczystości	 wystąpił	
z	 programem	 artystycznym	 zespół	
Kasztalon	działający	przy	Gminnym	
Centrum	Kultury	w	Szydłowie.	Tro-
ską	o	ciało	wykazały	się	gospodynie	
z	 Jasienia	 przygotowując	 poczęstu-
nek	 w	 postaci	 chleba	 ze	 smalcem	
i	pysznego	ciasta,	a	pragnienie	upal-
nego	 dnia	 gasił	 kompot	 domowej	

roboty.	 Rozległa	 panorama	 Golgoty	
dostarcza	 pięknych	 wrażeń	 wzro-
kowych	 a	mistyka	miejsca	 dopełnia	
przeżycia	i	sprawia,	że	pokonywanie	
trudności	staje	się	radością.

Adam Kluszczyński

OBCHODY 3-MAJOWE

3	maja	obchodziliśmy	221.	Roczni-cę	Uchwalenia	Konstytucji	Trze-
ciomajowej.	 W	 Szydłowie	 odbyły	
się	z	tej	okazji	gminne	uroczystości.	
Obchody	przebiegały	według	utarte-
go	od	lat	schematu.	Po	mszy	świętej	
w	kościele	pw.	św.	Władysława	pocz-
ty	 sztandarowe	 i	 pozostali	 uczest-
nicy	 przemaszerowali	 pod	 pomnik	
Walczących,	 Poległych	 i	 Pomordo-
wanych	w	latach	1939-45,	gdzie	po-
szczególne	delegacje	złożyły	wiązan-
ki	kwiatów.	Spod	pomnika	udano	się	

do	Szkoły	Podstawowej,	gdzie	odby-
ło	się	przedstawienie	z	okazji	święta	
narodowego	 w	 wykonaniu	 uczniów	
tejże	szkoły.	Na	zakończenie	uroczy-
stości	 głos	 zabrał	 Janusz	 Juszczak	 -	
przewodniczący	Rady	Gminy	w	Szy-
dłowie	oraz	Michał	Skotnicki	-	wice-
starosta	staszowski.	
	 Po	południu,	w	kościele	 św.	
Władysława	w	 Szydłowie	 odbył	 się	
koncert	 pieśni	patriotycznej	pt.	 „Pa-
wiem	 Europy	 byłaś”	 w	 wykonaniu	
zespołu	Kasztalon.	Pieśni	patriotycz-
ne	 i	 wprowadzające	 do	 nich	 słowo	
recytowane	przez	Sylwię	Ziółkowską	
nawiązywały	do	chlubnych	polskich	
dziejów.	Program	przygotował	Adam	
Kluszczyński.	 Podobny	 koncert	 od-
był	się	6	maja	w	kościele	w	Potoku.	

Zestawił Piotr Walczak
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Gminne	 Centrum	Kultury	 w	 roku	 szkolnym	 2011/12	
sprawowało	 nadzór	 nad	 bawialniami	w	Solcu	 i	 Po-

toku.	 Była	 to	 bardzo	 dobra	 inicjatywa,	 lecz	 ze	 wzglę-
du	 na	 ograniczone	 fundusze,	 punkty	 te	 działały	 jedynie	
przez	 pięć	 godzin	 dziennie.	 Dlatego	 widząc	 możliwość	
pozyskania	 funduszy	 unijnych,	 nie	 obciążając	 przy	 tym	
budżetu	gminy,	nasza	jednostka	postanowiła	napisać	pro-
jekt.	I	udało	się!	W	ramach	Priorytetu	IX,	Działania	9.1,	
Poddziałania	 9.1.1	 Zmniejszenie	 nierówności	 w	 stopniu	
upowszechnienia	edukacji	przedszkolnej,	Programu	Ope-
racyjnego	Kapitał	Ludzki	podpisaliśmy	projekt	na	łączną	
kwotę	dofinansowania	819.777,00	zł.	
	 W	ramach	tego	działania	utworzyliśmy	dwa	Punk-
ty	Przedszkolne	realizujące	podstawę	programową	w	Sol-
cu	i	Potoku.	
	 Przez	dwa	lata	szkolne	dzieci	w	wieku	3-5	lat	ko-
rzystać	będą	z	fachowej	opieki,	darmowego	wyżywienia,	
wyjazdów,	 atrakcji	 świątecznych	 i	 innych	niespodzianek	
mających	na	celu	zdrowy	i	szczęśliwy	rozwój	naszych	po-
ciech.	Zakupiliśmy	 	dwa	place	zabaw,	aby	mogły	z	nich	
korzystać	 nasze	 przedszkolaki,	 jak	 również	 ich	 rodzeń-
stwo	w	miejscowościach,	w	których	do	tej	pory	dzieci	nie	
miały	takich	atrakcji.	
	 Miejmy	 nadzieję,	 że	 nasze	 działania	 przyniosą	
samo	 dobro	 	 najmłodszym	mieszkańcom	 gminy,	 bo	 jak	
powiedział	Charlie	Chaplin	„Kto	nigdy	nie	był	dzieckiem,	
nie	może	stać	się	dorosłym”.	Szczęśliwe	dzieciństwo	i	in-
westycja	w	człowieka	przyniosą	korzyści	w	przyszłości.	

Gminne	 Centrum	Kultury	 podpisało	 również	 umowy	
na	 dwa	 projekty	 realizowane	 we	 wsparciu	 finanso-

wym	Unii	Europejskiej	w	ramach	Europejskiego	Fundu-
szu	 Społecznego	 Priorytetu	 IX,	 Działania	 9.5,	 Oddolne	
inicjatywy	edukacyjne	na	obszarach	wiejskich,	Programu	
Operacyjnego	Kapitał	Ludzki.	
	 Pierwszy	projekt	skierowaliśmy	do	osób	powyżej	
50	roku	życia,	którzy	od	3	września	spotykają	się	dwa	razy	
w	tygodniu	w	Szydłowskim	Klubie	Seniora.	
	 W	ramach	spotkań	przewidziano	zajęcia	taneczne,	
plastyczno-techniczne,	kulinarne.	Atrakcją	będzie	również	
lepienie	w	glinie	na	kole,	czy	wikliniarstwo.	Od		listopada	
planujemy	 intensywne	próby	 jasełek.	Uczestnicy	projek-
tu	wykażą	się	samodzielnością	i	ciekawymi	inicjatywami,	
gdyż	sami	muszą	odnaleźć	się	w	roli	reżyserów,	aktorów,	
charakteryzatorów.	Jasełka	wystawimy	podczas	tradycyj-
nej	wigilii	w	grudniu,	 również	osobiście	 	przygotowanej	
przez	Panie	i	Panów	zaangażowanych	w	projekt.	Nasi	se-
niorzy	 odwiedzą	 atrakcje	 turystyczne	w	 sąsiednich	 gmi-
nach.	Wrześniowy	wyjazd	do	Pustelni	Złotego	Lasu	w	Ry-
twianach	był	pierwszym	z	tego	cyklu	i	bardzo	podobał	się	
wycieczkowiczom.	Wiosną	planujemy	dwudniową	wizytę	
studyjną	do	Krakowa.	

	 Naszym	 założeniem	 była	 aktywizacja	 społe-
czeństwa	 lokalnego	do	działania.	Zachęcenie	do	wyjścia	
z	 domu,	 zawarcie	 nowych	 przyjaźni,	 twórcze	 spędzanie	
wolnego	czasu,	odbudowanie	własnej	wartości.	Pielęgno-
wanie	zanikających	tradycji	(garncarstwo,	wikliniarstwo,	
tradycyjna	 wigilia,	 wystawianie	 jasełek)	 to	 obowiązek	
każdego	 z	 nas.	Miejmy	 nadzieję,	 że	 uczestnicy	 projektu	
wytrwają	do	końca	jego	realizacji	z	podobnym	zaangażo-
waniem	jak	w	chwili	obecnej,	a	nasze	działania	przyniosą	
wiele	radości	i	zadowolenia.

Drugim	projektem,	również	z	Działania	9.5	jest	„Kurs	
języka	 angielskiego	 i	 szkolenie	 dla	 mieszkańców	

gminy	Szydłów”.	Od	początku	września,	dzięki	podpisa-
nej	 umowie,	 45	mieszkańców	 naszej	 gminy	 uczestniczy	
w	darmowym	kursie	nauki	języka	angielskiego.	
	 Projekt	 przewidywał	 utworzenie	 trzech	 grup,	
w	 tym	 jednej	dla	osób	dorosłych.	Podczas	 sierpniowych	
zapisów,	zaskoczeniem	było	dla	nas	ogromne	zaintereso-
wanie	kursem	osób	pełnoletnich.	Skutkiem	tego	powstały	
dwie	grupy	z	osobami	dorosłymi,	a	jedna	dla	dzieci.	Wy-
nik	naborów	świadczy	o	chęci	dokształcania	się	i	samodo-
skonalenia	 naszych	mieszkańców	 bez	względu	 na	wiek.	
Nasi	uczniowie	dzielnie	uczęszczają	na	zajęcia	kończące	
się	w	czerwcu	egzaminem	i	uzyskaniem	certyfikatu.	
	 -	Good luck!

Zgodnie	z	podpisanymi	umowami	ze	Świętokrzyskim	
Biurem	Rozwoju	Regionalnego,	Biurem		PROW	oraz	

PO	RYBY	uatrakcyjniliśmy	budynek	skarbczyka.	Naszym	
zamierzeniem	było	zakupienie	nowych,	bezpiecznych	ga-
blot	muzealnych	oraz	stworzenie	w	podziemiach	budynku	
Sali	Tortur.	
	 Cele	 zostały	 osiągnięte.	 Repliki	 średniowiecz-
nych	narzędzi	tortur	wykonane	zgodnie	z	ich	pierwotnym	
wyglądem	 stały	 się	 atrakcją	 dla	 turystów.	 Nowe	 gablo-
ty		pozwoliły	na	przeniesienie		muzealiów	w	bezpieczne	
i	estetyczne	miejsca.	Niestety,	zaskoczeniem	stała	się	dla	
nas	sytuacja	braku	możliwości	wypożyczenia	eksponatów	
z	 innych	muzeów.	Na	szczęście	w	okresie	wiosenno-let-
nim	wystawiliśmy	prywatną	kolekcję	mieszkańca	Szydło-
wa	-	Mariana	Lesiaka,	który	uratował	sytuację	(za	co	Mu	
serdecznie	dziękujemy).	
	 Dzięki	 dofinansowaniom	 wnętrze	 skarbczyka	
ożyło	i	można	tam	pooglądać	muzealia	związane	z	naszym	
regionem.	Ciągle	 jednak	poszukujemy	nowych	ekspona-
tów.	Jeśli	zechcieliby	Państwo	oddać	lub	wypożyczyć	do	
muzeum	przedmioty	związane	z	naszą	okolicą,	będziemy	
bardzo	wdzięczni.	

Maria Stachuczy

CENTRUM INWESTUJE W LUDZI
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W	 chwili	 kiedy	 dzwonię	 do	Ro-
berta	 Prostaka,	 aby	 umówić	

się	 na	 rozmowę,	 okazuje	 się,	 że	 jest	
w	 lesie	 na	 grzybach.	 Chwali	 się,	 że	
ma	całe	wiadro	dorodnych	prawdziw-
ków.	Świeżo	upieczony	emeryt	-	były	
już	 Komendant	 Posterunku	 Policji	
w	Szydłowie	może	się	teraz	oddawać	
dowoli	jednej	ze	swoich	pasji.

Piotr Walczak: Jak długo pracował 
Pan w Policji i jak długo pełnił Pan 
funkcję Komendanta Posterunku 
Policji w Szydłowie?

Rober Prostak:	 Służbę	 w	 Policji	
(Milicji)	 rozpocząłem	 dokładnie	 28	
października	 1983	 r.	 we	Wrocławiu.	
Pierwszym	moim	stanowiskiem	było	
stanowisko	 milicjanta,	 następnie	 mi-
licjanta	kierowcy,	 referenta	ds.	 trans-
portu,	dowódcy	plutonu	i	z-ca	dowód-
cy	 kompanii.	 Następnie	 w	 dniu	 16	
października	1992	r.	objąłem	stanowi-
sko	Komendanta	Komisariatu	Policji	
w	 Szydłowie.	 Ogólnie	 rzecz	 biorąc	
w	Policji	(Milicji)	przesłużyłem		pra-
wie	29	lat	z	czego	19	lat	i	11	miesięcy	
w	Szydłowie.

PW: Jak to się stało, że znalazł się 
Pan w Szydłowie, jak Pan wspomi-
na początki pracy tutaj?

RP:	 Z	 uwagi	 na	 fakt,	 iż	 małżonka	
moja	pochodzi	z	Chmielnika,	a	miesz-
kając	 we	 Wrocławiu,	 nie	 mogła	 się	

TERAZ NA GRZYBY I RYBY
ROZMOWA Z ROBERTEM PROSTAKIEM

przez	kilka	lat	w	żaden	sposób	w	tym	
mieście	 zaaklimatyzować	 ,	 wiosną	
1992	 r.	 podjęliśmy	wspólnie	 decyzję	
aby	 wrócić	 	 w	 nasze	 rodzinne	 stro-
ny	 (muszę	 w	 tym	miejscu	 dodać,	 iż	
moi	 rodzice	 pochodzą	 z	 kieleckiego,	
ojciec	 z	 Kostek	 Dużych	 koło	 Buska	
Zdroju	 a	 mama	 z	 Łagowa).	 Bardzo	
mile	wspominam	pierwsze	dni	służby	
na	szydłowskiej	ziemi.	Zostałem	bar-
dzo	mile	przyjęty	przez	funkcjonariu-
szy	pełniących	tu	służbę	oraz	władze	
gminy	 –	 ówczesnego	 Wójta	 Gminy	
Stefana	 Zielińskiego,	 Przewodniczą-
cego	Rady	Gminy	Szydłów	Wiesława	
Skotnickiego	 oraz	 wszystkich	 rad-
nych.	 Mile	 wspominam	 współpracę	
z	 Panem	 Tadeuszem	 Bławatem,	 dy-
rektorami	szkół	a	także	z	mieszkańca-
mi	Szydłowa	i	miejscowości	na	terenie	
Gminy	 Szydłów.	 Początki	 służby	 na	
pewno	nie	należały	do	łatwych	z	uwa-
gi	na	brak	znajomości	tzw.	osobowych	
i	terenowych	ale	dzięki	funkcjonariu-
szom	 pełniącym	 tu	 służbę	 w	 miarę	
szybko	 poznałem	 teren	 a	 sukcesyw-
nie	 poznawałem	 mieszkańców	 tych	
na	bakier	z	prawem,	oraz	uczciwych	
i	szanujących	się	obywateli.

PW: Porównując ten początkowy 
okres z dzisiejszym dniem, kiedy 
odchodzi Pan na emeryturę – jak 
dużo zmieniło się w Milicji/Policji? 
Jak zmieniły się warunki lokalowe, 
sprzętowe itd.?

RP:	 Patrząc	 z	 perspektywy	 czasu	
na	 zmiany	 jakie	 nastąpiły	 w	 Milicji	
i	 Policji	 w	 ciągu	 tych	 prawie	 30	 lat	
mojej	służby	nie	jestem	w	stanie	zna-
leźć		jakiejś	skali	porównawczej.	Na-
stąpiły	zmiany	można	by	powiedzieć	
epokowe	 biorąc	 pod	 uwagę	 sprzęt	
jakim	 dysponowała	 Milicja	 a	 jakim	
dysponuje	 Policja.	 Gdy	 rozpoczyna-
łem	 służbę	w	Szydłowie,	Komisariat		
dysponował	 jednym	 starym	 zdeze-
lowanym	 samochodem	 marki	 Uaz.	
Zdarzało	 się	wielokrotnie,	 że	 aby	go	

uruchomić,	 trzeba	 było	 mocno	 się	
o	 niego	 „opierać”	 (dobrze,	 że	 obok	
Komisariatu	 jest	 lekki	 spadek	 ulicy,	
wobec	 czego	 łatwiej	 było	 się	 rozpę-
dzić).	Wszelkiego	rodzaju	dokumenty	
sporządzane	były	na	maszynach	do	pi-
sania.	W	Komisariacie	na	stanie	była	
jedna	„Optima”	z	1959	lub	1960	roku.	
Wypadały	z	niej	czcionki	które	trzeba	
było	przylutowywać.	Komisariat	dys-
ponował	 jeszcze	dwiema	maszynami	
pożyczonymi	z	Urzędu	Gminy.	Muszę	
przyznać,	 że	 warunki	 lokalowe	 były	
w	 Szydłowie	 znośne	 w	 porównaniu	
do	innych	jednostek	rejonu	buskiego,		
choćby	z	uwagi	na	centralne	ogrzewa-
nie	jakie	u	nas	było.		Dzisiaj	nikt	sobie	
nie	 wyobraża	 pracy	 bez	 komputera,	
kto	nie	pisał	 na	maszynie	do	pisania	
nie	wie	jakie	jest	to	uciążliwe	i	czaso-
chłonne,	tym	bardziej,	że	w	momencie	
kiedy	przyszedłem	do	Szydłowa	zda-
rzeń	kryminalnych	w	postaci	kradzie-
ży	i	kradzieży	z	włamaniem	było	trzy	
razy	 tyle	 co	 dzisiaj.	 Zdarzało	 się,	 że		
włamań	do	sklepów	w	ciągu	tygodnia	
było	kilka	 a	niejednokrotnie	 ten	 sam	
sklep	był	okradany	dwa	razy	w	tygo-
dniu.	 Znaczna	 była	 ilość	 wypadków	
drogowych,		szczególnie	tych	ze	skut-
kiem		śmiertelnym.
	
PW: Praca policjanta, ze swej na-
tury, nie należy do najbezpieczniej-
szych ale z reguły chcemy pamiętać 
raczej rzeczy zabawne. Miał Pan 
w swojej karierze jakieś zdarzenia, 
które wspomina Pan ze szczegól-
nym sentymentem? 

RP:	 Podczas	 pełnienia	 służby	 wiele	
razy	 dochodziło	 do	 poważnych	 zda-
rzeń	 i	 incydentów,	 które	 to	 wielo-
krotnie	 dawały	 podstawy	 do	 użycia	
środków	 przymusu	 przewidzianych	
prawem,	łącznie	z	użyciem	broni	pal-
nej.	Jednak	przez	te	prawie	30	lat	do-
szło	 jedynie	 kilkukrotnie	 do	 oddania	
strzałów	 ostrzegawczych,	 co	 wyha-
mowywało	zapędy	agresorów.		
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	 Przypominam	 sobie,	 było	 to	
bodajże	w	roku	1993	lub	1994,	gdzie	
całą	 załogą	 pracowaliśmy	 dwa	 mie-
siące	 tylko	 w	 godzinach	 nocnych,	
z	 uwagi	 na	 włamania	 do	 sklepów.	
Pewnej	 nocy	 otrzymaliśmy	 telefo-
niczny	 sygnał,	 że	 koło	 sklepu	w	Po-
toku	kręcą	 się	 jacyś	 ludzie.	 Po	 doje-
chaniu	 na	 miejsce,	 okazało	 się,	 że	
osobnicy	 ci	 zablokowali	 wjazd	 przy	
sklepie	 oraz	 na	 wysokości	 domu	 P.	
Opatowicz.	 Niestety	 sprawcy	 na	 wi-
dok	radiowozu	zbiegli,	pozostawiając	
ukradziony	wcześniej	w	Opatowie	sa-
mochód	marki		Polonez	oraz	sprzęt	do	
włamań.	Po	tym	zdarzeniu	włamania	
nagle	ustały.		
	 Do	 śmiesznych	 sytuacji	 do-
chodziło	bardzo	wiele	razy,	po	czasie	
są	one	zabawne,	ale	w	chwili	zdarze-
nia	 takie	 nie	 były.	 Był	 np.	 przypa-
dek,	gdy	do	 rodziny	zamieszkałej	na	
terenie	 gminy	 przyjechała	 w	 odwie-
dziny	 ponad	 80-letnia	 kobieta,	 która	
w	godzinach	popołudniowych	wyszła	
z	 domu	 na	 grzyby.	Gdy	 nastała	 noc,	
a	kobieta	nie	wróciła,	 rodzina	zaczę-
ła	kobiety	 szukać	–	bez	skutku.	Fakt	
zginięcia	zgłosili	więc	na	Policję.	Na-
tychmiast	podjęto	poszukiwania	pole-
gające	 na	 „przeczesywaniu”	 terenów	
leśnych	znajdujących	się	między	Po-
tokiem	 a	 Głuchowem.	 Poszukiwania	
te	trwały	całą	noc	i	do	wczesnych	go-
dzin	 południowych	 dnia	 następnego.	
Zrozpaczona	rodzina	spodziewała	się	
najgorszego,	gdy	nagle	do	domu	we-
szła	zaginiona.	Okazało	się,	że	doszła	
do	miejscowości	Drogowle,	gdzie	od-
wiedziła	 koleżankę,	 u	 której	 przeno-
cowała.	 Była	 bardzo	 zdziwiona,	 że	
jest	poszukiwana.	
	 Innym	 komicznym	 przypad-
kiem	była	sytuacja,	gdy	jedna	z	miesz-
kanek	wezwała	na	interwencję	Policję	
wobec	agresywnego	męża.	Ten	przed	
przybyciem	 policjantów	 wyszedł	
z	domu	oświadczając,	że	i	tak	go	nie	
znajdą,	a	gdy	odjadą	on	w	domu	zrobi	
„porządek”.	Kobieta	obawiała	się	zo-
stać	sama	w	domu,	twierdząc,	że	mąż	
jest	 pod	 wpływem	 alkoholu,	 wobec	
czego	musi	on	zostać	zatrzymany	do	
wytrzeźwienia.	 Z	 uwagi	 na	 rozpacz	
kobiety	i	jej	dzieci,	policjanci	zaczęli	

przeszukiwać	zabudowania	mieszkal-
ne	i	gospodarcze,	jednak	męża	nigdzie	
nie	było.	Obok	budynku	mieszkalne-
go,	 znajdowała	 się	 potężna	 buda	 dla	
psa.	 Jak	 się	 okazało,	 małżonek	 na	
chwilę	„wyeksmitował”	jej	mieszkań-
ca,	a	sam	zajął	 jego	miejsce.	Po	wy-
trzeźwieniu	wrócił	do	domu.	
	 Kolejnym	śmiesznym	zdarze-
niem,	 którego	 doświadczyłem	 służąc	
w	Policji	był	przypadek,	gdy	do	Ko-
misariatu	przyszli	mężczyźni,	oświad-
czając,	 że	 byli	 kontrolowani	 przez	
policjantów	po	„cywilnemu”	w	miej-
scowości	 Mokre	 i	 zapłacili	 mandat,	
dostając	 „jakiś”	 papierek.	 Udaliśmy	
się	 prywatnym	 samochodem	 we	
wskazane	miejsce,	gdzie	również	zo-
staliśmy	 zatrzymani	 do	 kontroli.	 Jak	
się	okazało	„policjantami”	byli	lekko	
„wstawieni”	 mieszkańcy	 Chmielni-
ka.	Mieli	przy	 sobie	notes	w	którym	
odnotowanych	 było	 kilkadziesiąt	
numerów	 rejestracyjnych	 pojazdów	
z	 Polski	 i	 z	 zagranicy.	 Przypadków	
śmiesznych,	a	także	tych	tragicznych	
było	 bardzo	 wiele.	 Gdyby	 zebrać	 je	
wszystkie,	powstałaby	z	nich	obszer-
na	książka.

PW: Naszych Czytelników żywo 
interesują plany odnośnie zamia-
rów likwidacji Posterunku Policji 
w Szydłowie. Bardzo wiele poste-
runków w okolicy zostało już zlikwi-
dowanych. Ta sprawa, co prawda, 
bezpośrednio już Pana nie dotyczy 
ale może odniesie się Pan do tych 
zamiarów z perspektywy obywatela 
– mieszkańca Szydłowa?

RP:	 Podobno	 decyzje	 w	 sprawie	 li-
kwidacji	 Posterunków	 już	 zapadły.	
Wynikają	 one	 z	 poleceń	 na	 szczeblu	
Komendy	Głównej	Policji	w	Warsza-
wie,	 polegających	 na	 likwidacji	 kil-
kuosobowych	 Posterunków	 Policji,	
które	nie	spełniają	oczekiwań	miesz-
kańców	związanych	z	całodobowych	
funkcjonowaniem	 takich	 jednostek.	
Patrząc	 na	 likwidację	 z	 perspektywy	
obywatela	 i	 mieszkańca,	 uważam,	
że	 jest	 to	 złe	 posunięcie.	Analizując	
położenie	 Szydłowa	 na	 odcinku	 od	
Jędrzejowa	 do	 Staszowa	 nie	 będzie	

nigdzie	ani	jednej	mniejszej	jednostki	
Policji,	a	jest	to	odcinek	mierzący	po-
nad	70	km.		Przy	poważnych	zdarze-
niu	np.	w	miejscowości	Potok,	Rudki,	
dojazd	ze	Staszowa	patrolowi	Policji	
przy	 niesprzyjających	 warunkach	
może	 zająć	 nawet	 kilkadziesiąt	 mi-
nut.	W	okresie	 transformacji	ustrojo-
wej	w	kraju,		na	przełomie	lat	80-tych	
i	90-tych	były	 już	 likwidowane	małe	
jednostki	nowo	powstałej	Policji,	któ-
re	po	dwóch,	trzech	latach	były	przy-
wracane	do	funkcjonowania.	

PW: Jak się Pan czuje w roli emery-
ta? Jakieś najbliższe plany?

RP:	W	roli	emeryta	czuję	się	bardzo	
dobrze,	 nie	 mam	 czasu	 się	 nudzić	
z	 uwagi	 na	 nadmiar	 zajęć	 w	 domu	
i	 koło	 niego.	Wreszcie	 mogę	 więcej	
czasu	 poświęcić	 rodzinie	 i	 na	 swo-
je	 ulubione	 zajęcia	 tj.	 wędkowanie,	
grzybobranie,	 a	w	 okresie	 zimowym	
i	 wiosennym	 na	 rekonstruowanie	
kartonowych	 modeli	 m.in.	 samolo-
tów	i	okrętów,	których	mam	pokaźną	
kolekcję.	W	chwili	obecnej	odpoczy-
wam	 i	 nie	 snuję	 daleko	 idących	 pla-
nów	na	przyszłość.	Myślę	 tylko,	aby	
zdrowie	dopisywało,	a	życie	ułoży	się	
dalej.	

PW: W takim razie dziękuję za 
rozmowę, życzę spokojnego wypo-
czynku i realizacji wszystkich za-
mierzeń.

RP:	Dziękuję.

Wójt i Radni Gminy Szydłów uroczy-
ście podziękowali Robertowi Prosta-
kowi za wieloletnią służbę podczas 
XXIX sesji w dn. 19 października br.
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POWAŻNE OSTRZEŻENIE
SUSZA HYDROLOGICZNA W SZYDŁOWIE

Nie	ma	w	Szydłowie	mieszkańca	który	nie	interesował	
by	się	problemem	wody.	Dotychczas	wody	nie	bra-

kowało.	 Najstarsi	 opowiadają	 o	 kłopotliwym	 nadmiarze	
wody	 roztopowej,	burzowej,	 ale	nie	o	braku	wody.	Szy-
dłowskie	źródła	dostarczały	doskonałej	wody	w	nadmia-
rze	potrzeb.	
	 W	LATACH	50	byłem	chłopcem.	Zapamiętałem	
jednak	przeprowadzenie	pierwszej	próby	nowiutkiej	stra-
żackiej	motopompy.	Było	to	ważne	strażackie	wydarzenie.	
Stara	motopompa	nie	mogła	podołać	podawaniu	wody	ze	
źródła	głównego	do	 rynku.	Było	za	daleko	 i	za	wysoko.	
Skotnicki	„Aldek”	odtrąbił	strażacką	zbiórkę,	komendant	
Jan	Kluszczyński	„Jochanek”	wydał	rozkazy	rozwinięcia	
linii	od	łaźni	do	rynku.	Pogłębiono	łopatą	ujęcie	na	pompo-
wy	ssak	i	Antoni	Adamski	jednym	ruchem	uruchomił	no-
wiutki	strażacki	nabytek.	Pompa	stęknęła	i	zassała.	Obecni	
z	zainteresowaniem	spoglądali	na	warczącą	pompę,	złotą	
rączkę	Adamskiego	ale	i	na	źródło	–	czy	wystarczy	wody	
dla	takiego	smoka?	W	Szydłowie	źródło	to	nazywano	sto-
kiem.	Nie	pobiegłem	jak	inni	za	wodą	wypełniającą	węże.	
Uznałem,	że	o	ile	coś	się	wydarzy	to	właśnie	tutaj.	Nic	się	
jednak	nie	stało.	Motopompa	pracowała	na	wysokich	ob-
rotach,	poziom	w	stoku	nie	obniżył	się	nawet	o	milimetr.	
Woda	dotarła	do	rynku	ale	radość	była	krótka.	Ciśnienie	
rozerwało	 najsłabszy	 odcinek	 węża	 w	 rozwiniętej	 linii	
wodnej	a	na	wymianę,	innego	już	nie	było.	Sparciały	był.	
Strażacy	 nie	mieli	 suszarni	 a	 nie	wysuszone	węże	 gniły	
w	zwojach.	

	 Po	wszystkim	podsumowanie	odbyło	się	jak	zwy-
kle	w	gminie.	Tatuś	należał	do	straży,	prowadził	księgo-
wość	 i	 dokumentacje	 strażacką.	 Uczestniczył	 w	 zawo-
dach.	Nikt	tak	nie	umiał	dokładnie	przekazywać	meldun-

ków,	a	było	to	specjalnie	punktowane.	Z	tej	racji	i	ja	mia-
łem	szansę	uczestnictwa	w	podsumowaniu.	Z	ożywionej	
dyskusji	strażaków	w	której	prym	wiódł	z	oficerską	swadą	
komendant	 Jan	Kluszczyński,	 zapamiętałem	 następujące	
wnioski:	
–	Należy	wybudować	suszarnie	węży	–	wybudowano.
–	W	obrębie	rynku	musi	zostać	wybudowany	zbiornik	na	
wodę	p.	poż.	–	wykonano.
–	Podjąć	starania	o	wymianę	starych	węży	na	nowe	i	po-
zyskać	nowe	odcinki	–	wymieniono	wszystkie	na	gumo-
wane.
–	Próba	wykazała,	że	wody	w	rzece	nie	zabraknie,	nawet	
przy	 zwiększonej	 wydajności	 nowej	 pompy	 do	 1200	 li-
trów	na	minutę.
	 Sam	sobie	się	dziwię	dlaczego	zapamiętałem	taką	
informację	jak	wydajność	pompy.	Bardzo	nam	się	przyda-
dzą,	w	przybliżonym	określeniu,	wydajności	źródeł	Cie-
kącej,	nawet	tych	których	dzisiaj	już	nie	ma.	
	 Największe	z	nich	miało	wydajność	wielokrotnie	
większą	niż	1200	litrów/min	x	3	(założenie	szacunkowe)	
=	 3600	 l/min	+	 (dwa	 inne	mniejsze,	 z	wydajnością	 sza-
cunkową	1000	l/min)	=	4600	l/min.	Jeżeli	ilość	tej	wody	
zwiększymy	o	dopływ	porównywalny	z	pod	mostu	„Ka-
prola”	około	4000	l/min	oraz	mniejsze	dopływy	z	dołów	
Brzezińskich	 i	 źródła	 Buckiewicza	 razem	 około	 400	 l/
min.	to	nasuwa	się	wniosek,	że	z	podzamcza	pod	most	ul.	
kieleckiej	wpływało	w	 latach	50-tych,	9000	 l/min.	Prze-
liczając	 =	 około	 540	 m3/godzinę	 wody	 źródlanej,	 czyli	
12960	m3/dobę.	Nic	też	dziwnego,	że	w	Szydłowie	kwitła	
gospodarka	wodna.	Pracowały	dwa	młyny,	warzono	piwo,	
funkcjonowały	wodociągi,	produkowano	napoje.	Starych	
śladów,	 jazów,	 grobli	 i	 stawów	 jest	 przynajmniej	 kilka.	
Ludność	najchętniej	osiedlała	się	nad	Ciekącą,	co	widać	
na	starych	planach	miasta.	Dla	Szydłowa	szydłowskie	źró-
dła	i	rzeka	znaczyły	być	albo	nie	być.
	 Już	widzę	jak	niejeden	powie	–	ale	truje	i	głupoty	
opowiada.	Po	co	komu	ta	paplanina.	Kto	dzisiaj	odwiedza	
szydłowskie	źródła	skoro	woda	leje	się	kranem	ze	ściany!	
Oczywiście	mleko	bierze	się	ze	sklepu?	–	Boję	się	takich	
ludzi,	nie	na	wszystko	jest	lekarstwo.
	 Przewiduję	 poważne	 dyskusje,	 bo	 problem	 jest	
i	tego	wymaga.	Żeby	je	uprościć,	ujednolicić,	uporządko-
wać,	uniknąć	nieporozumień,	sensownym	wydaje	się	po-
wiedzieć	kilka	szczegółów	o	wodzie	w	Szydłowie.
	 Generalnie	wody	dzielimy	na	powierzchowne	–	
cieki	wodne	i	zbiorniki	i	podziemne,	które	dzielą	się	na:
–	WODY ZASKÓRNE.	Warstwy	wody	leżącej	płytko	pod	
powierzchnią	 ziemi.	 Ulegają	 silnym	wpływom	 atmosfe-
rycznym	 odnośnie	 składu	 i	 temperatury.	 Ulegają	 łatwo	
zanieczyszczeniom	 produktami	 gnicia	 i	 butwienia	 ciał	

Widok z doliny rzeki Ciekącej na mury obronne 
i skarbczyk. Lata 60-te XX-w. Fot. K. Jabłoński.
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organicznych,	 powierzchniowego	 nawożenia	 oraz	 zanie-
czyszczeniom	 bakteriologicznym.	 Nie	 nadają	 się	 do	 pi-
cia.	W	Szydłowie	występują	we	wszystkich	nasączonych	
glebach,	 odpływowych	 rowach	melioracyjnych,	 oczkach	
wodnych	 okolicznych	 dołów	 oraz	 nielicznych,	 płytkich	
kilku	betonowych	studniach	gospodarskich.
–	WODY GRUNTOWE.	Nazwa	dotyczy	wód	występują-
cych	 na	większych	 głębokościach	 często	 kilkudziesięciu	
metrów.	 Nie	 ulegają	 bezpośrednio	 wpływom	 atmosfe-
rycznym.	 Chroni	 je	 gruba	 warstwa	 skał	 przepuszczal-
nych	lub	półprzepuszczalnych,	która	działa	jak	naturalny	
filtr	 zabezpieczając	 te	 wody,	 przed	 zanieczyszczeniami	
chemicznymi	 i	biologicznymi.	Niezależnie	od	pory	 roku	
wody	 te	 posiadają	 stałą	 temperaturę.	 Nadają	 się	 bezpo-
średnio	do	picia.	W	Szydłowie	występuje	we	wszystkich	
źródłach	oraz	 studniach	wodociągowych.	Górny	poziom	
powierzchni	 wody	 w	 warstwie	 wodonośnej	 utworzony	
przez	wodę	gruntową	nosi	nazwę	zwierciadła wód grun-
towych.	 Zwierciadło	 to	 jest	 płaskie	 tylko	 na	 niewielkiej	
przestrzeni.	 Tam	 gdzie	 wchodzą	 w	 grę	 różnice	 budowy	
geologicznej	 oraz	 rzeźby	 terenu	 (w	 Szydłowie)	 poziom	
zwierciadła	 wód	 gruntowych	 jest	 różny.	 Ma	 on	 zwykle	
(ale	nie	zawsze)	przebieg	równoległy	do	powierzchni	te-
renu.	 Odległość	 miedzy	 nim	 a	 powierzchnią	 terenu	 jest	
większa	pod	wzniesieniami,	mniejsza	zaś	na	nizinach	i	do-
linach.	W	dolinach	poziom	wód	gruntowych	może	zbliżać	
się	do	powierzchni	terenu.	Będą	występować	tam	źródła.	
W	przypadku	kiedy	zbiega	się	z	powierzchnią	terenu	będą	
tworzyć	 się	 nie	 wysychające	wysięki.	 Ta	 część	 skorupy	
ziemskiej	w	której	występują	warstwy	wodonośne	nazywa	
się	strefą nasycenia. 
	 Wody	 gruntowe	 odznaczają	 się	 następującymi	
właściwościami	(ważne	dla	dalszego	rozważania):
1)	Obszar	ich	zasilania	pokrywa	się	z	obszarem	występo-
wania.	
2)	Poziom	wody	podlega	wahaniom.
3)	Poziom	wody	w	studni	lub	otworze	wiertniczym	ustala	
się	na	wysokości,	na	jakiej	została	nawiercona;	nie	wystę-
puje	tu	ciśnienie	wody.
4)	Zasoby	wód	gruntowych	są	ograniczone.	Wyczerpanie	
zasobów	następuje	najczęściej	przez	nadmierną	sztuczną	
eksploatacje	pompowaniem	a	nie	naturalnymi	wypływami	
(źródła	i	wysięki).	Zasoby	odnawiają	się	powoli,	w	dłuż-
szym	 okresie	 czasu	 (miesiące,	 lata),	 przesiąkami	 wód	
powierzchniowych	i	zaskórnych.
	 Wśród	wód	gruntowych	należy	wymienić:
–	podziemne potoki gruntowe, 
–	baseny gruntowe tworzące	 się	wówczas	 jeżeli	w	war-
stwie	nieprzepuszczalnej	występują	zagłębienia, 
–	połączenia potoku ze zbiornikami. 
	 Najczęściej	 jednak	warstwa	wodonośna	ma	 spa-
dek	w	tą	albo	inną	stronę	i	woda	pod	działaniem	sił	ciężko-
ści	dąży	w	kierunku	spadku	tworząc	podziemne	przepły-
wy	czyli	potoki.	Szybkość	tego	przepływu	zależy	od	kąta	
nachylenia	warstwy	nieprzepuszczalnej	ale	także	a	może	

przede	wszystkim	od	porowatości	i	szczelinowatości	skał,	
przez	które	woda	przepływa.	W	warstwach	żwiru	i	szcze-
linach	skalnych	prędkość	wody	gruntowej	dochodzi	do	1	
km/dobę,	w	piaskach	gruboziarnistych	i	drobnych	żwirach	
wynosić	będzie	około	200	m/dobę,	w	skałach	drobnoziar-
nistych,	ilastych	nie	przekracza	20	cm/rok.	Radiesteci	(łac.	
Radiato – promieniowanie i gr. Aesthezja – wrażliwość)	
czyli	ludzie	uwrażliwieni	paranormalnie,	potrafiący	rzeko-
mo	wykrywać	podziemne	cieki,	będą	mieli	problem	z	od-
krywaniem	basenów	wody	gruntowej	jako,	że	w	obrębie	
takiego	basenu	dipole	wody	nie	przemieszczają	się.	Tymi	
nieakademickimi	 badaniami	 nad	 prawdopodobnym	 pro-
mieniowaniem	żył	wodnych,	mieszczącym	się	poza	zakre-
sem	 badawczym	 geofizyki	 zajmuje	 się	 parapsychologia.	
Nadmieniam	o	tym,	bez	ustosunkowania	się,	ze	względu	
na	to,	że	zajmuje	ono	w	świadomości	czytelników	istotne	
miejsce.	

	 Wody	 gruntowe	mogą	 nieraz	 przepływać	 znacz-
ne	odległości,	nawet	dziesiątki	kilometrów.	Są	w	stałym	
ruchu,	poziom	ich	ulega	wahaniom,	wywołanym	przyczy-
nami	naturalnymi	(opadami,	 roztopami,	suszami)	 lub	 też	
sztucznymi	 (pompowaniem).	 Nienaturalne	 przyśpiesza-
nie	przepływu	podziemnych	potoków	poprzez	wytwarza-
nie	 leja	depresyjnego	nadmiernym	pompowaniem,	może	
wpływać	 negatywnie	 na	 klarowność	 wód	 gruntowych,	
zmniejszać	 wydajność	 źródeł	 a	 nawet	 doprowadzać	 do	
ich	 zaniku.	 Uzupełnianie	 zasobności	 wód	 gruntowych	
nawet	w	okresach	intensywnych	deszczów	występuje	po-
woli	–	z	dużym	opóźnieniem	kilku	tygodniowym	a	nawet	
miesięcznym.	Obniżanie	poziomu	zwierciadła	wód	grun-
towych	może	przebiegać	szybko,	w	zależności	od	wydaj-
ności	zastosowanych	pomp	a	także	rozmieszczenia	studni.	
Rozległe	usytuowanie	studni	zakłóca	przepływ	podziem-
nych	cieków	i	jest	bardzo	niepożądanym	zjawiskiem.	Sku-
pienie	 studni	 powoduje	 wytworzenie	 leja	 depresyjnego	
przyśpieszające	podziemne	przepływy	cieków	ze	skutka-
mi	czasem	bardzo	poważnymi.

Rzeczka Ciekąca w dolinie poniżej zamku. 
Październik 2012 r. 
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– WODY ARTEZYJSKIE. Wody	 podziemne	 znajdują-
ce	 się	 pod	 ciśnieniem	 hydrostatycznym.	 Nie	 występują	
w	Szydłowie	ani	okolicy.	Nie	będę	więc	czytelnikom	za-
wracał	tym	tematem	głowy.
	 W	 tym	miejscu	powinienem	przystąpić	do	omó-
wienia	typów	źródeł.	W	zależności	od	budowy	geologicz-
nej	warstw	wodonośnych	rozróżnia	się	pięć	typów	źródeł.	
Ponieważ	systematyka	ta	niewiele	wnosi	do	naszych	dal-
szych	rozważań,	pominę	ją.	Musze	jednak	napisać	o	zmi-
neralizowaniu	 źródeł.	Woda	 źródlana	 taka	 jak	 szydłow-
ska	jest	idealną	wodą	pitną.	W	stosunku	do	wód	pitnych,	
polskie	normy	są	bardzo	wymagające.	Szydłowska	woda	
szczegółowo	przebadana	nie	przekracza	norm	w	ani	jed-
nym	 przypadku.	 Przepraszam	 –	 przekracza	 bardzo	 nie-
znacznie	w	 jednym.	 Super	 dokładna	 aparatura	 inspekto-
ratu	 sanitarnego	 stwierdza	podwyższenie	 jej	mętności	 to	
jest	 1,1	 wobec	 dopuszczalnej	 wartości	 1,0.	 Czyli	 nic!.	
Nadmierna	eksploatacja	warstwy	wodonośnej	pompowa-
niem	przyśpiesza	przepływy	podziemnych	cieków,	co	uze-
wnętrznia	się	podwyższoną	mętnością.	
		 Woda	szydłowska	posiada	wiele	rozpuszczonych	
minerałów.	Jaką	jest	więc	wodą?	Źródlaną	–	pitną	czy	źró-
dlaną	–	mineralną?
	 Wody	pitne	mają	małe,	ściśle	określone,	dopusz-
czalne	 zawartości	 rozpuszczonych	 minerałów.	 Wynoszą	
one	1	–	3	części	na	10	000	części	wody.	Dla	wody	pitnej	
wszelkie	ponadnormatywne	zawartości	minerałów	są	ni-
czym	innym	jak	zanieczyszczeniami	a	dla	wody	mineral-
nej	bogactwem.	Jeżeli	ilość	minerałów	rozpuszczona	jest	
co	najmniej	 dwukrotnie	większa	niż	 ilości	 dopuszczalne	
dla	wody	pitnej,	to	wody	takie	uważa	się	za	mineralne.	Nie	
każda	woda	źródlana	jest	wodą	pitną.
	 Dla	orientacji	wymienię	najczęściej	występujące	
wody	mineralne:	szczawiowe	jak	w	Szczawnicy,	są	natu-
ralnie	gazowane.	Solankowe	zawierają	sól	kuchenną.	Bez-
pośrednio	 nadają	 się	 do	 kiszenia	 ogórków.	 Inowrocław,	
Kołobrzeg	–	solankowe gorzkie,	zawierają	sól	glauberską	
(siarczan	magnezu).		Żelaziste,	poza	podwyższoną	zawar-
tością	soli	żelaza,	zawierają	także	CO2.	Siarczane	zawie-
rają	 siarkowodór	oraz	 siarczki.	Kiedyś	w	Szydłowie	był	
jeden	 samowypływ	 z	 kontrolnego	 otworu	 wiertniczego	
w	 Kucowie.	 Obecnie,	 nie	 jestem	 pewny	 jego	 istnienia.	
W	Solcu	 zapach	 siarkowodoru	wyczuwalny	 jest	 do	dnia	
dzisiejszego.	 Uzdrowiskowa	 potęga	 Buska	 funkcjonuje	
w	oparciu	o	podobne	wody.	Cieplicowe	zwane	także	ter-
mami.	 Ciepłe	 a	 nawet	 gorące	mineralne	wody	 źródlane,	
zawierają	rozpuszczone	duże	ilości	soli.	Wskazane	dla	ką-
pieli	zdrowotnych.	
	 Wody	pitnej	każdy	może	pić	bezkarnie	ile	kto	chce	
i	ile	może,	natomiast	mineralnej	już	nie.	Nie	jest	obojętna	
dla	organizmu	i	doradzam	konsultacje	z	lekarzem.	Wielu	
czytelników	pewnie	miało	okazję	popróbować	wody	mi-
neralnej	 np.	 „Celestyna”	 (szczawa	 –	 chlorowo,	 sodowo,	
wapniowo,	żelazisto,	bromkowo,	jodkowo,	borowa.	Łącz-
nie	naliczyłem	17	różnych	składników	mineralnych).	Czy	

wyobrażacie	sobie	rosół	ugotowany	na	rymanowskiej	wo-
dzie	„Tytus”?	Tego	nie	można	sobie	wyobrazić,	odradzam	
próbować	nawet	małą	łyżeczką.	Co	się	stanie	jeżeli	wodę	
„Celestna”	rozcieńczy	się,	zabarwi	buraczkiem,	posłodzi	
słodzikiem,	nasyci	CO2,	i	zabutelkuje?	Taki	napój	pod	na-
zwą	„Celestynka”	jest	do	kupienia	w	sieci	hipermarketów	
za	kilka	złotych.

	 A	woda	stołowa	to	co	to	takiego?	
Jest	 to	woda	pitna	 stojąca	w	butelce	
na	stole.	Jeżeli	by	ktoś	nalał	szydłow-
skiej	wody	w	 butelkę	 (zagazował	 ją	
dwutlenkiem	węgla,	nie	myląc	z	tlen-
kiem	węgla	lub	w	ogóle	nie	gazował)	
i	 postawił	 na	 stole	 w	 porze	 obiado-
wej,	to	była	by	to	woda STOŁOWA 
– SZYDŁOWIANKA. Oczywiście	
złotówka	 trafiła	 by	 do	 kieszeni	 tego	
kto	nalewał.	Do	czego	nadaje	się	szy-
dłowska	 woda?	 Nadaje	 się	 przede	
wszystkim	 do	 picia.	 Czy	 ma	 jakieś	
wyjątkowe	 zalety?	Tak	–	 jest	wyjąt-
kowo	 dobra.	 Ta	 ze	 stoku	 najlepsza.	
Posiada	bardzo	ważną	zaletę,	pH	po-
wyżej	 7.	 Sanepid	 namierzył	 w	 szy-
dłowskiej	 kranówce	 pH	 7,3.	 Osobi-
ście	w	stoku	wielokrotnie	mierzyłem	
pH	7,5	–	7,7.	Oznacza	to,	że	jest	de-
likatnie	alkaliczna	co	jest	rzadkością	
(ze	znanych,	masowo	sprzedawanych	

wód,	 jedynie	 „Muszynianka”	 dorównuje	 w	 tym	 wzglę-
dzie	 „Szydłowiance”).	 Jeżeli	 masz	 nadkwasotę,	 męczy	
cię	„zgaga”	pij	niegotowaną	„Szydłowiankę”.	W	aptekach	
powinno	się	 ją	sprzedawać.	Szydłowska	woda	należy	do	
twardych.	Oznacza	to,	że	posiada	podwyższoną	ilość	wap-
nia	i	magnezu.	Nie	udało	mi	się	ustalić	jakie	są	to	wartości	
poza	tym,	że	mieszczą	się	w	normie.	Było	by	znakomicie	
gdyby	jonów	wapnia	i	magnezu	wody	szydłowskie	zawie-
rały	więcej,	bo	są	one	dla	układu	kostnego	budulcem	pod-
stawowym.	Jak	się	więc	przedstawia	problem	występowa-
nia	osteoporozy	w	Szydłowie?	Szczerze	odpowiem,	że	nie	
wiem.	Domyślać	się	można,	że	statystycznie	jest	schorze-
niem	występującym	rzadziej	niż	w	innych	rejonach	kraju.	
Nie	 sądzę	 jednak	 żeby	 podwyższona	 zawartość	 wapnia	
i	magnesu	wyeliminowały	tą	jednostkę	chorobową	z	Szy-
dłowa,	bo	nie	tylko	od	jakości	wody	przypadłość	ta	zależy.	
	 W	Szydłowie	mamy	doskonałą	wodę,	którą	mo-
żemy	nazywać	pitną	 źródlaną,	 lub	 stołową.	Tylko	butel-
kować	 i	 sprzedawać	bez	uzdatniania.	Nie	posiada	nawet	
śladów	 zanieczyszczeń	 bakteriologicznych.	 Znam	 kil-
ka	 porównywalnie	 gorszych	wód	w	obrocie	 handlowym	
(uzdatnianych	obrzydliwym	procesem	chemicznym).	Cze-
mu	się	w	Szydłowie	tego	nie	robi	to	nie	mam	pojęcia.	Czy	
nie	ma	tam	chętnych	obywateli	żeby	zarobić	sporą	kasę	na	
czymś	co	jest	ogólnodostępne	i	na	razie	bez	ograniczeń?	
Zmartwiło	 mnie	 przeciążanie	 szydłowskich	 warstw	 wo-
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donośnych	czego	objawem	jest	pojawiające	się	mętnienie	
a	z	drugiej	strony	też	ucieszyło.	Zmętnienie	może	mieć	po-
chodzenie	tylko	kaolinowe.	To	super	korzystna	domiesz-
ka,	 o	 działaniu	podobnym	do	węgla	 aktywnego,	 łagodzi	
skutki	nieżytów,	zatruć,	skutki	kociokwiku	też.	
	 Do	 czego	 „Szydłowianka”	 się	 nie	 nadaje?	 Jest	
wodą	 twardą	 a	 to	 oznacza,	 że	 do	 kotłów	 się	 nie	 nada-
je.	 Owszem	 nadaje	 się	 ale	 dopiero	 po	 uzdatnieniu	 jej	
wymiennikami	 jonowymi	 lub	 zmiękczenie	 chemiczne.	
Kąpiący	się	w	wannie	z	użyciem	mydła	pewnie	zaobser-
wowali	 pojawiający	 się	 szary	 kożuszek	 na	 powierzchni	
wody	 i	 oblepiający	 się	 paseczkiem	 na	 wannie.	 Mamy,	
żony,	przy	tej	okazji	wybrzydzają	kąpiącym	się	od	bruda-
sów.	Tymczasem	nie	jest	to	brud.	Wapń	i	magnez	wchodzą	
w	 reakcje	wymiany	 z	mydłem	potasowym	 i	 tworzą	ma-
ziste	mydła	wapniowe	i	magnezowe,	które	w	wodzie	nie	
są	rozpuszczalne.	Widzimy	je	w	formie	szarego	kożucha	
który	oblepia	biel	emalii	wanny	i	opornie	daje	się	usunąć.	
Nic	w	tym	dziwnego,	że	w	przemyśle	maziste	mydła	wap-
niowe	stosuje	się	do	produkcji	smarów	np.	towotu.	W	tej	
wodzie,	kiepsko	myje	się	włosy	mydłem.	Doradzam	my-
cie	włosów	mydłem	ale	w	deszczówce	(nie	zawiera	jonów	
wapnia	i	magnezu).	Szamponem	(detergent	–	niezbyt	ko-
rzystny	dla	włosów)	umyjemy	głowę	w	dowolnej	wodzie,	
nawet	morskiej.

Zasoby wód w Szydłowie	
1) Wody powierzchniowe i zaskórne.
	 Granice	gminy	Szydłów	przylegają	do	zbiornika	
wody	 w	 Chańczy	 i	 rzeki	 Czarnej.	 Nadzór	 nad	 przepły-
wami	wód	w	 tych	akwenach	sprawuje	 Instytut	Meteoro-
logii	 i	Gospodarki	Wodnej	w	Krakowie.	 Jak	gospodarzy	
to	 widać.	 Nie	 tak	 dawno	 urządzili	 powódź	 w	 dorzeczu	
Czarnej,	Staszowowi,	Rytwianom	i	okolicy.	W	bieżącym	
roku	praktycznie	osuszyli	zbiornik	w	Chańczy.	Zabrakło	
im	wody!	Doszło	do	katastrofalnego	zniszczenia	wodnego	
życia	biologicznego	w	zbiorniku.	Smród	gnicia	ryb,	sko-
rupiaków,	roślin	wodnych,	wiatr	roznosił	po	okolicy	aż	do	
Szydłowa.	Stała	się	rzecz	straszna.	Klęska	ekologiczna	to	
nie	 przesada.	 Załamał	 się	 ruch	 turystyczny,	 rekreacyjny,	
gospodarczy.	 Zbiornik	 utracił	 zaufanie	 jako	 rezerwuar	
wody.	
	 Czy	ma	to	znaczenie	dla	Szydłowa?	Oczywiście,	
że	tak.	Kiedyś	usiłowałem	zainteresować	wójta	J.	Klam-
czyńskiego	deficytem	wody	w	Szydłowie.	Skasował	mnie	
krótko	–	„Nie	ma	problemu,	mam	w	zapasie	pod	dostat-
kiem	wody	w	zbiorniku	w	Chańczy.	Budowa	ujęcia	i	ka-
wałka	rurociągu	to	niewielka	inwestycja”	Było	po	dysku-
sji.	Dzisiaj	widać	 jak	można	polegać	na	wodzie	 i	 zbior-
niku	w	Chańczy.	Znam	odpowiedź	na	pytanie	czemu	się	
tak	dzieje.	Kiedyś	znalazłem	się	w	centrum	decyzyjnym	
założeń	projektowych,	budowy	zbiornika	zapewniającego	
pokrycie	zapotrzebowania	na	wodę	przez	Kopalnie	Siarki	
w	Grzybowie.	Zdarzyła	się	taka	zima,	chyba	działo	się	to	
w	roku	1968,	kiedy	poziom	wody	w	rzece	Czarnej	obniżył	

się	bardzo,	na	skutek	wielodniowych	spadków	temperatu-
ry	poniżej	-20°C.	Rzeka	w	miejscach	najpłytszych	zaczęła	
zamarzać.	Wystąpił	 niedobór	wody	w	kopalni.	Kopalnia	
oddychała	gorącą	wodą,	a	wody	nie	było.	Groziło	zaczo-
powanie	 zestaloną	 siarką	 rurociągów	 i	 otworów	 wydo-
bywczych.	W	Boże	Narodzenie,	kilofami,	 łomami,	 łopa-
tami,	koparkami	uratowaliśmy	kopalnię.	Tak	zrodziła	się	
potrzeba	 budowy	 zbiornika	 retencyjnego	 który	 zapewnił	
by	 stabilny,	wysoki	przepływ	wody	w	Czarnej	Staszow-
skiej.	Dziś	 kopalni	 już	 nie	ma	 a	 poziom	wody	w	 rzece,	
dalej	regulowany	jest	pod	potrzeby	kopalni.	Taki	jest	me-
chanizm	osuszenia	zbiornika	 retencyjnego	w	Chańczy.	–	
Rozpacz!

	 Zasobność	 wód	 powierzchniowych	 odnosić	 na-
leży	 do	 poziom	 wody	 w	 rzece	 Ciekącej,	 o	 najwyższej	
klasie	 czystości,	 zasilanej	 przez	 źródła.	 Rzekę	 Ciekącą	
trudno	obecnie	nazywać	rzeką,	raczej	zanikającym	okre-
sowo	strumykiem.	Jako	rezerwuar	wodny	w	zasadzie	nie	
istnieje.	 Jeżeli	 ilości	 wód	 spływających	 będą	 się	 nadal	
zmniejszać	w	najbliższym	czasie	Ciekąca	zatraci	zdolność	
samooczyszczania	i	stanie	się	cuchnącym	ściekiem	pozba-
wionym	życia	biologicznego.	Oczyszczalnia	ścieków	nie	
będzie	miała	gdzie	odprowadzać	oczyszczonych	wód,	któ-
re	wymagają	rozcieńczeń	wodami	Ciekącej.
	 Zasoby	wód	podskórnych	są	silnie	uzależnione	od	
opadów	atmosferycznych.	Gmina	Szydłów	 leży	w	zlew-
ni	 rzek	–	Czarna,	Ciekąca,	Wschodnia.	Zlewnie	Czarnej	
i	Ciekącej	w	górnym	biegu	mają	charakter	górski.	Ozna-
cza	to,	że	wody	opadowe	zwłaszcza	nawalne	i	roztopowe,	
mają	tendencje	do	szybkiego	spływania	zamiast	wsiąkania.	
O	ile	wody	Czarnej	Staszowskiej	kumulowane	są	w	zbior-
niku	 retencyjnym	Chańcza	 o	 tyle	wody	Ciekącej	 odpły-
wają	natychmiast	w	siną	dal,	czasem	bardzo	gwałtownie.	
O	 gospodarowaniu	 zasobami	wód	 zaskórnych	 lepiej	 nie	
wspominać.	Melioracje	jak	wszędzie	pracują	w	jedną	stro-
nę,	 odprowadzając	 wodę.	 Na	 Ciekącej	 nie	 ma	 żadnych	
nawet	 strategicznych	 rezerw	wód	powierzchniowych	ani	
zaskórnych.	 Gmina,	 osoby	 prywatne	 ani	 inne	 organiza-

Wyschnięty zbiornik zaporowy Chańcza. Wrzesień 2012 r.
Źródło: www.staszowskie.pl
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cje	nie	prowadzą	ani	nie	zajmują	się	gospodarką	wodną.	
Czerpiących	wodę	można	by	doszukać	się	wielu	ale	nikt	
palcem	nie	kiwnie	w	celu	tworzenia	rezerwuarów.	Przykro	
mi	o	tym	mówić	ale	tak	jest.	
	 Piszę	 ten	 artykuł	 2	października	2012	 roku.	 Jest	
godz.	 23:30	 i	 radość	w	 sercu	mym	 zbiera	 jak	 słyszę	 za	
oknem	jesienną	burzę.	Grzmi,	błyskawice	raz	po	raz	roz-
świetlają	ciemności,	aż	po	horyzont.	Przez	uchylone	okno	
deszcz	zaczął	pluskać	po	parapecie,	jeszcze	jeden	piorun	
odpalił	gdzieś	bardzo	blisko,	zatrzepotało	firankami,	przy-
siadło	 oświetlenie.	 Pomyślałem	 o	 komputerze.	 Zamknę	
okno	i	przejdę	na	bateryjne	zasilanie	komputera.	Jest	na-
dzieja	na	większe	opady	których	nie	było	od	dwóch	mie-
sięcy.	 Uzupełnią	 się	 naturalnie	 zasoby	wód	 zaskórnych.	
Czekać	na	 to	 trzeba	było	dwa	miesiące,	dla	 rolników	 to	
całe	dwa	miesiące	za	długo.	

2. Wody gruntowe 
	 Uproszczonym	 rachunkiem	 szacunkowym	 doli-
czyłem	się,	że	z	rejonu	podzamcza	pod	most	kielecki	spły-
wało	 kiedyś	 12960	m3/dobę.	Wodociągi	 gminy	Szydłów	
pobierają	 średnio	 1300	 m3/dobę.	 (10%	 wypływów	 źró-
dlanych).	Teoretycznie	licząc	wynika	z	tego,	że	wypływy	
źródlane	powinny	się	zmniejszyć	o	około	10%,	czyli	do	
wartości	 11660	m3/dobę.	Rzeka	 „Ciekąca”	 płynęła	 dalej	
wartko.	Wody	nieco	mniej	ale	nie	było	chwilowo	proble-
mu.	 Problemy	 zaczęły	 być	 jednak	 zauważalne.	Wójt	 śp.	
Bogdan	Arendarski	pierwszy	zauważył.	Powiada	do	mnie	
–	„Okresowo	stare	szydłowskie	źródła	mi	zanikają.	Rze-
ka	płynie,	ale	stan	wód	niski,	nie	jest	dobrze.”	Wtedy	już,	
wiele	 lat	wstecz	w	okresie	 letnim	problem	 się	 ujawniał.	
To	był	dobry,	mądry	wójt,	z	niepokojem	patrzył	we	wła-
ściwym	kierunku.	Rozumiał,	co	oznacza	zanikanie	źródeł.	
Później	notowałem	wiele	niepokojących	sygnałów	ale	ja-
koś	nigdy	nie	udawało	mi	się	nikogo	problemem	zainte-
resować,	 aż	 się	 stało.	W	 stokowisku	 zostało	 tylko	 jedno	
źródło,	z	pod	mostu	„Kaprola”	nie	wypływała	nawet	struż-
ka	wody.	Ciekąca	ledwie	ciekła.	Doszło	do	tego,	że	w	roku	
2005	w	okresie	letnim	„Ciekąca”	stanęła	–	przestała	ciec.	
Wtedy	pierwszy	raz	usłyszałem,	że	wszystkiemu	winne	są	
prywatne	studnie.	Właściciele	ponoć	pompują	bez	umiaru	
nawadniając	sady.	
	 Jedno	jest	pewne.	Pobór	wód	gruntowych	z	szy-
dłowskich	warstw	wodonośnych	przekroczył	dopuszczal-
ne	granice.	Objawem	tego	 jest	obniżenie	się	zwierciadła	
wód	 gruntowych	 i	 zanik	 źródeł.	 Taki	 stan	 jest	 zaledwie	
pierwszym	 etapem	 nadmiernej	 eksploatacji	 gruntowej	
warstwy	wodonośnej.	O	pogorszeniu	się	klarowności	wód	
gruntowych	 już	 pisałem.	 Czy	 może	 być	 coś	 gorszego?	
Tak!	 JEŻELI W SZYDŁOWIE NIE PRZESTANIE 
SIĘ NADMIERNEJ EKSPLATACJI WÓD GRUN-
TOWYCH, WODY PITNEJ W SZYDŁOWIE ZA-
BRAKNIE. Jest	 to	wcale	nie	 tak	odległe,	 zwłaszcza,	że	
czerpnia	wód	wodociągowych	jak	udało	mi	się	ustalić	jest	
niedopuszczalnie	nisko,	poniżej	zwierciadła	wód	grunto-

wych.	Nikt	w	Szydłowie	nie	zaliczy	mnie	do	odkrywców	
jeżeli	powiem,	że	wszelkie	normy	eksploatacji	 szydłow-
skich	wód	 gruntowych	 zostały	 przekroczone.	 Załączone	
przypadkiem	zrobione	zdjęcie	w	dniu	28.08.2012	ilustruje	
sposób	gospodarowania	pitną	wodą	w	Szydłowie.	Takich	
zdjęć	mógł	bym	w	Szydłowie	zrobić	więcej.	Nie	będę	tego	
komentował.	Najdziwniejszym	będzie	to,	co	powiem	teraz	
do	wszystkich	właścicieli	prywatnych	studni	i	nie	będzie	
to	hipokryzją.
		 –	Chcę Wam przekazać wyrazy uznania. Osiągnę-
liście poziom świadomości wiedzy rolniczej i sadowniczej, 
znacznie powyżej przeciętnej. Jesteście pionierami unieza-
leżniania produkcji rolnej od warunków atmosferycznych. 
Nie chcecie przeżywać tłustych i chudych lat. Dochód 
musi być regularny, coroczny, niezależny od pogody. To 
dla takich jak Wy najgorszy rok będzie rokiem najlepszym. 
Gratuluję.
	 Jest	jednak	pewne	ale.	Nawadniać	trzeba!	Łagodzi	
skutki	suszy,	umożliwia	wegetację	roślin	nawet	w	nieko-
rzystnych	warunkach	i	skraca	oczekiwanie	na	opady	atmos-
feryczne.	Większy	deszcz	przywraca	zwykle	równowagę	
wilgotności	 glebowej.	 Susza	 prawie	 nigdy	 nie	 dotyczy	
kompleksu	upraw.	Cierpią	zboża	to	udają	się	okopowe	lub	
odwrotnie.	W	sadowniczych	uprawach	owoców	miękkich	
jest	jednak	inaczej.	Owoce	wyrosłe	w	warunkach	niedobo-
ru	wilgoci	natychmiast	pękają	zraszane	deszczem.	Chłoną	
wodę	po	przez	skórkę	owocu,	zwiększają	objętość	i	pęka-
ją.	Przestają	 być	handlowe.	 Jedyną	metodą	 zapobiegaw-
czą	utraty	plonu	jest	nawadnianie	sadu	w	okresie	wzrostu	
owoców.	Być	może	wymyśli	ktoś	inne	rozwiązania	np.	pa-
rasole	na	czas	opadów.	Takie	nawadnianie	jak	na	zdjęciu	
nasuwa	pytanie	jaką	wodą	nawadnia	się	uprawy.	O	ile	jest	
to	woda	pitna,	gruntowa	to	bardzo	źle.	Wcześniej	czy	póź-
niej	objawi	 się	 to	zanikami	źródeł,	 tak	 jak	obserwujemy	
w	Szydłowie.	Jest to niedopuszczalne.	Koszty	 takiej	za-
bawy	mogą	być	bardzo	wysokie,	przewyższające	wartość	
plonu.	Nazywa się to suszą hydrologiczną.	Czy	 suszom	
hydrologicznym	można	zapobiegać?	Oczywiście,	 że	 tak.	
Na	terenie	kraju	musi	być	to	program	krajowy.	My	zajmij-
my	się	problemem	gminy.	Problem	gminy	to	problem	szy-

Pitna „Szydłowianka” na polach. Tak być nie powinno.

Fot. Ryszard K
uc
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dłowskich	źródeł	i	gruntowych	warstw	wodonośnych.	Nie	
można	 udawać,	 że	 nie	ma	 problemu.	Nie	może	 udawać	
wójt,	radni,	rolnicy	ani	żaden	mieszkaniec.	Jest	to	sprawa	
wszystkich.	Wody	nikomu	nie	może	zabraknąć.	Szydłow-
skie	lekkie	ziemie	powinny	być	nawadniane	sztucznie	ale	
nie	 gruntową	 wodą	 pitną.	 Program	 zapobiegania	 suszy	
hydrologicznej	w	Szydłowie	powinien	być	potraktowany	
priorytetowo	i	uwzględniać:
 1. Budowę zbiornika retencyjnego	nie	mniejsze-
go	niż	250	–	300	tys.	m3	w	rejonie	podzamcza.	W	okresie	
kilku	 lat,	 całoroczne	 przesiąki	 pozwoliły	 by	 odbudować	
szydłowskie	 gruntowe	 warstwy	 wodonośne.	 Źródła	 nie-
czynne	zaczęły	by	się	pokazywać	ponownie.	Wody	zgro-
madzone	 w	 takim	 zbiorniku,	 bez	 uszczerbku	 mogły	 by	
nawadniać	pola	uprawne	w	ilości	około	70	tys.	m3.	Zwięk-
szyły	by	się	przepływy	w	Ciekącej.	Funkcje	rekreacyjne	
takiego	zbiornika	wodnego	miały	by	olbrzymie	znaczenie	
dla	aktywizacji	życia	turystycznego	i	gospodarczego	Szy-
dłowa.	Taki	zbiornik	był	by	najlepszą	promocją	turystycz-
ną.	 Grunty	 wokół	 zbiornika	 natychmiast	 zyskały	 by	 na	
wartości.	
 2. Przewidywać	wykorzystanie	nieużytkowanych	
dołów	jako	magazyny	nadmiaru	wód	z	okresu	zimowo	–	
wiosennego	oraz	nawalnych	opadów	letnich.	W	Hiszpanii	
podobna	 praktyka	 jest	 powszechną.	W	 rejonie	 Madrytu	
pije	się	wyłącznie	deszczówkę,	starcza	 jej	 także	na	pod-
lewanie	wszystkiego	co	zielone,	jako	że	w	okresie	letnim	
praktycznie	opady	nie	pojawiają	się	a	temperatura	powy-
żej	40°C	jest	normalnością.	Było	jednak	i	tak,	że	mer	po-
wiedział:	–	Nie	podlewamy,	nie	myjemy	samochodów	itp.	
Wtedy	ani	kropla	bez	zastanowienia	nie	była	wylewana.	
Zastosowali	się	wszyscy	bez	wyjątku.	Bardzo	mi	się	to	po-
dobało.	Opowiem	o	tym	kiedyś.
	 Problem	nawadniania	gleby	w	okolicy	Szydłowa	
jest	koniecznością.	Dominują	tu	gleby	lekkie	przegrzewa-
jące	się	w	upalne	miesiące,	nadmiernie	przewietrzane	tra-
cą	łatwo	wilgoć.	Sadownictwo	jest	pozornie	mniej	wrażli-

we	na	susze	niż	tradycyjne	uprawy	rolne.	Wysokie	rośliny	
drzew	potrzebują	faktycznie	więcej	wody	ze	względu	na	
większą	 masę	 zieloną	 i	 parowanie	 liści.	 Domyślam	 się,	
że	 pierwszymi	 którzy	 dostrzegli	 potrzebę	 nawadniania	
sztucznego	 sadów	 byli	 bracia	 Z.	 M.	 Zarzyccy.	 Pierwsi	
wprowadzili	w	Szydłowie	intensywne	uprawy	sadownicze	
to	pewnie	też	pierwsi	zaczęli	nawadniać.	Przekazuję	Wam	
swoje	uznanie.	
	 Nawadniać	 trzeba.	Dostrzegli	 to	 już	egipscy	 fel-
lachowie	za	czasów	faraona.	Dostrzegli	Żydzi,	Hiszpanie,	
Duńczycy,	 Holendrzy	 i	 inni.	 Taka	 świadomość	 jest	 już	
w	Szydłowie,	to	już	wiemy,	niestety	nie	wolno	tego	robić	
tak	 jak	dotychczas.	Podlewać	należy	kropelkowo	roślinę	
a	 nie	 areały.	Nawadnia	 ten	 kto	ma	 studnie.	A	 jak	wszy-
scy	 zafundują	 sobie	 studnie	 i	wszyscy	 zaczną	 podlewać	
jak	na	zdjęciu	to	co	się	stanie?	Nikt	nie	będzie	podlewał	
bo	zabraknie	wody	gruntowej,	nie	 tylko	do	nawadniania	
upraw	ale	i	do	picia.	Woda	gruntowa	jest	wodą	pitną	którą	
można	 pić	 bez	 jakiegokolwiek	 przygotowywania,	 nawet	
bez	gotowania.	Jest	to	skarb	którego	nie	można	wylewać.	
Było	by	to	najzwyklejsze	barbarzyństwo.	Taką	wodę	nale-
ży	butelkować	i	sprzedawać.	W	Szydłowie	muszą	powstać	
spółki	 wodne	 które	 zajmą	 się	 problemem	 nawadniania	
gruntów	rolnych.	Budowa	rurociągów	pcv	np.	ɸ=100	nie	
jest	ani	droga	ani	trudna.	Rurociągi	polietylenowe	w	bu-
dowie	są	jeszcze	łatwiejsze	i	tańsze.	Rozłożone	na	wszyst-
kich	 użytkowników	 koszty	 budowy	 ziemnego	 rurociągu	
to	 niewielki	 wydatek,	 koszty	 eksploatacji	 były	 by	 gro-
szowymi	a	zysk	znaczny.	Przykładowo	–	pierwsza	spółka	
wodna	powinna	od	zaraz	przystąpić	do	rozpoczęcia	prac	
organizacyjnych	 i	 projektowych,	 nawadniania	 gruntów	
wzniesienia	Osówka	–	Jabłonica,	w	oparciu	o	pobór	wody	
z	czerpni	na	rzece	Czarnej	Staszowskiej.	Spółka	druga	po-
winna	także	powstać	z	docelowym	działaniem	w	oparciu	
o	wodę	z	nieistniejącego	jeszcze	zbiornika	na	rzece	Cie-
kącej	a	który	powstać	musi.	Rolą	wójta	i	radnych	będzie	
wybudowanie	tego	zbiornika	retencyjnego	dla	dobra	całej	
społeczności	naszej	gminy	ale	 także	społeczności	gminy	
Tuczępy.	Spółki	wodne	powinny	powstać	jako	inicjatywy	
oddolne.	Obowiązkiem	wójta	będzie	uprzedzić	rolników,	
że	 za	 cztery	 lata	 prywatne	 studnie	 nawadniające	 utracą	
możliwość	 prawną	 prowadzenia	 nawadniania.	 Taka	 jest	
konieczność.

Jaka jest sytuacja prawna właścicieli studni
	 Masz	działkę,	masz	pieniądze	na	wykonanie	od-
wiertu,	 możesz	 sobie	 wywiercić	 studnię	 ale	 nie	 głębszą	
niż	30	m,	pod	warunkiem	uprzedzającego	zgłoszenia	mi-
nimum	30-dniowym	w	Starostwie	via	Urząd	Gminy.	Jeżeli	
masz	 już	 studnię	możesz	 zaczynać	 zwykłe	 z	niej	 korzy-
stanie,	bez	potrzeby	 jakiegokolwiek	zezwolenia.	Zwykłe	
oznacza	 nie	więcej	 niż	 5	m3/dobę	 lub	 0,5	m3/godz.	Wy-
starczy	napoić	konia	i	ogolić	się.	Nawadniać	upraw	tymi	
ilościami	wody	nie	da	się	a	przekraczanie	ilości	wydoby-
wanej	 wody	 powoduje	 odpowiedzialność	 karno-sądową	

Lipiec 2006. Czerpnia wody dla beczkowozów na rzece 
Ciekącej w Szydłowie.
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i	zaplombowanie	studni.	Teren	jest	własnością	rolnika	ale	
woda	jest	własnością	Skarbu	Państwa.	Można	zwiększyć	
wydajności	studni	ale	należy	uzyskać	pozwolenie	wodno-
prawne	 na	 podstawie	 opracowań	 geologicznych,	 opera-
tywu	wodnoprawnego	w	zgodności	 z	Prawem	Wodnym,	
Górniczym	 i	 Geologicznym.	 Poza	 tym	 jeszcze	 drobne	
szczegóły	 jak	 opis	 językiem	 nietechnicznym	 itp.	Wtedy	
Urząd	Marszałkowski	udziela	zezwolenia	wodnoprawne-
go,	na	większy	ale	określony	pobór	wody.	W	niektórych	
wypadkach,	może	dojść	do	cofnięcia	zezwolenia	na	pobór	
wód	bez	odszkodowania	(Prawo	Wodne	Art.	136.1.4)	je-
żeli	zasoby	wód	gruntowych	uległy	zmniejszeniu,	tak	jak	
w	Szydłowie.
 Czy zbiornik retencyjny na rzece Ciekącej 
powstać musi?	Tak!	Nie	ma	innej	alternatywy.	W	latach	
50-tych	oszczędnym	rachunkiem	szacunkowym,	doliczy-
łem	się,	że	pod	mostem	ulicy	Kieleckiej	spływało	około	
13000	m3/dobę.	Taka	też	była	wydajność	źródeł.	We	wrze-
śniu	2005	roku	pod	tym	samym	mostem	płynęło	już	tylko	

6048	m3/dobę.	To	nie	jest	żart.	O	około	50%	zmniejszyła	
się	wydajność	źródeł.	Na	dzień	dzisiejszy	nie	dysponuję	
pomiarami	ale	z	tego	co	obserwuję,	i	dostrzegają	wszyscy	
mądrzejsi	a	nawet	średnio	inteligentni,	wydajność	źródeł	
nadal	 się	 zmniejsza.	 Myślę	 że	 nie	 przekracza	 3000	 m3/
dobę	 a	 okresowo	 spada	 poniżej	 1000	m3/dobę,	 a	 nawet	
do	zera.	Tego	należy	się	bać.	Jedynym	sposobem	uzupeł-
niania	 szydłowskich	 wód	 gruntowych	 jest	 zapewnienie	
całorocznego	przesiąkania	filtracyjnego	wody	powierzch-
niowej	 zbiornika	 retencyjnego	 do	 wód	 gruntowych.	 To	
jest	odpowiedź	i	ostateczny	argument	przekonania	nawet	
najbardziej	ciężko	zbrojnych	decydentów.	Nie	wiem	czy	
będę	 dostatecznie	 przekonywujący	 ale	 gospodarka	wod-
na	w	gminie	musi	stać	się	priorytetową.	Klęski	nie	można	
uniknąć	 postępując	 objawowo	 tylko	 wyłącznie	 zapobie-
gawczo.	

Ryszard Kuc

W	ubiegłym	roku	szkolnym	z	inicjatywy	Marii	Stachu-
czy	 –	 dyrektor	 Gminnego	 Centrum	 Kultury,	 przy	

współpracy	 i	 pomocy	 Doroty	 Kowalczewskiej-Spetel	 –	
dyrektor	Gimnazjum	w	Szydłowie,	zostały	zorganizowane	
zajęcia	taneczne	dla	uczniów	gimnazjum.
	 Taniec	 umożliwia	 samorealizację,	 odreagowanie	
stresów,	dowartościowuje,	uczy	dyscypliny	i	wytrwałości.	
Zajęcia	 taneczne	 rozpoczęły	 się	w	 listopadzie,	 a	ucznio-
wie	 debiutowali	 w	 styczniu,	 podczas	 koncertu	Wielkiej	
Orkiestry	 Świątecznej	 Pomocy	 zorganizowanego	 przez	
GCK	w	Szydłowie.	W	kwietniu	zespół	brał	udział	w	Festi-
walu	Kultury	Szkół	w	Staszowie.	Następnie	przygotowa-
no	kilka	tańców	dawnych	które	zaprezentowano	podczas	
konkursu	 „Szydłów	 –	 Polskie	Carcassonne”,	 oraz	 na	 14	
Międzynarodowym	 Turnieju	 Rycerskim	 o	 Miecz	 Króla	
Kazimierza	Wielkiego.	W	czerwcu	z	okazji	Dni	Kultury	
Żydowskiej	 przygotowano	 układ	 taneczny	 do	 fragmentu	
musicalu	 „Skrzypek	 na	Dachu”.	 Sezon	 taneczny	 zakoń-
czyły	pokazy	taneczne	na	15	Święcie	Śliwki.	
	 Na	 uznanie	 za	 wkład	 pracy,	 wytrwałość	 i	 zaan-
gażowanie	 zasługują	 następujący	 uczniowie:	 Maria	 Ka-
pral,	 Małgorzata	 Trela,	 Weronika	 Skotnicka,	 Katarzyna	
Najman,	Karina	Rózga,	Iwona	Jagiełło,	Katarzyna	Jaros,	
Faustyna	 Wilk,	 Zuzanna	 Ziółkowska,	 Piotr	 Ziółkow-
ski,	 Patrycja	Wawszczyk,	Ola	Lesiak,	Karolina	Miodek,	
Agnieszka	Fit,	Piotr	Siwulski,	Julia	Poniewierska,	Magda-
lena	Biskupska,	Małgorzata	Kiljanek,	Paulina	Gardyńska,	
Weronika	Kożmińska,	 Katarzyna	Tomeczak,	Aleksandra	
Jaskólska,	Anna	Zmorek,	Karolina	Siwulska,	Anita	Cecot.

Agnieszka Ziółkowska

ZAJĘCIA TANECZNE

Fot. Justyna Zbytek
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Tegoroczny turniej rycerski w Szydłowie przypadł 
dokładnie w rocznicę wielkiej bitwy grunwaldzkiej 

– w jej 602-letnią rocznicę. I choć niektórzy z naszych 
rycerzy utyskiwali, że tym razem nie ruszą do boju pod 
Grunwaldem aby zdobywać chorągwie krzyżackie, to 
jednak dzielnie w obronie szydłowskiego grodu sobie 
poczynali.
	 Tegoroczny	 turniej	 odbył	 się	 już	 bez	 solidnego	
wsparcia	unijnych	pieniędzy	jak	to	miało	miejsce	w	2010	
i	11	roku,	nie	był	też	dwu-	a	jednodniowy.	Pomimo	tego	
impreza	 odniosła	 duży	 sukces.	 Złożyło	 się	 na	 to	 kilka	
czynników	-	korzystny	termin,	dobra	pogoda	i	zgrana	or-
ganizacja.	 Towarzystwu	 Przyjaciół	 Ziemi	 Szydłowskiej	
udało	 się	 zdobyć	 fundusze	 od	 sponsorów	 prywatnych,	
a	także	pozyskać	środki	z	naborów	wniosków	na	działania	
kulturalne	od	Marszałka	Województwa	Świętokrzyskiego	
i	Starosty	Staszowskiego.	Wsparcie	finansowe	i	organiza-
cyjne	zapewnił	Urząd	Gminy	oraz	Gminne	Centrum	Kul-
tury.	Część	obowiązków	organizacyjnych	wzięło	na	siebie	
Bractwo	Rycerskie	Zamku	Szydłów.

	 Inscenizacje	 turniejowe	 rozpoczęły	 się	 od	 prze-
marszu	 rycerstwa	 na	mszę	 świętą	 do	 kościoła	 św.	Wła-
dysława.	Po	mszy	rycerze	wrócili	na	plac	zamkowy	i	tam	
zrealizowano	całkiem	bogaty	program	rycerski.	Na	impre-
zie	zaprezentowała	się	16-osobowa	grupa	Węgrów	z	Wy-
szehradu	(Szent	Gyorgy	Lovagrend)	i	23-osobowa	grupa	
Słowaków	z	Preszowa	(Cohors).	Obie	grupy	zaprezento-
wały	efektowne	pokazy	walk	i	sprawności	w	posługiwa-
niu	 się	 białą	 bronią,	 nie	 tylko	mieczy	 ale	 także	młotów,	
oszczepów,	 łuków,	kusz	 a	 nawet	 szurikenów.	Większość	
grupy	słowackiej	stanowiły	urodziwe	wojowniczki	i	 tan-
cerki,	które	zaprezentowały	tańce	wschodnie.
	 Wśród	grup	polskich	nie	zabrakło	oczywiście	go-
spodarzy	czyli	Bractwa	Rycerskiego	Zamku	Szydłów	oraz	
Zespołu	 Tańca	 Dawnego	 Zamku	 Szydłów.	 Tradycyjnie	
przybyła	 na	 turniej	 Chorągiew	 Rycerska	 Ziemi	 Sando-
mierskiej,	a	 także	dwie	 inne	grupy	świętokrzyskie	 -	Hu-
fiec	 Rycerstwa	 Ziemi	 Opatowskiej	 i	 Drużyna	 Rycerska	
Ziemi	Chęcińskiej	 „Chorągiew	FERRO	AQUILA”.	Byli	

też	młodzi	 adepci	 ze	 staszowskiego	 „Ab	 Initio”.	 Z	Ma-
zowsza	przybyła	20-osobowa	Chorągiew	Zaciężna	„Trzy	
Miecze”.	Duże	zainteresowanie	wzbudziła	grupa	Katana	
z	Tarnobrzega,	która	kultywuje	tradycje	japońskich	samu-
rajów.
	 Poza	 pokazami	 skierowanymi	 typowo	 „pod	 pu-
bliczność”	 rozegrano	 dwie	 konkurencje	 turniejowe.	
W	zmaganiach	o	główne	trofeum	tj.	miecz	króla	Kazimie-
rza	Wielkiego	 zwyciężył	 Bartek	 Sawicki	 herbu	Abdank	
z	 bractwa	 „Trzy	 Miecze”,	 pokonując	 w	 finale	 Michała	
Lipca.	Trzecie	miejsce	zajął	Paweł	Sławski	herbu	Szeliga.	
Należy	w	 tym	miejscu	 podkreślić,	 że	 trofeum	główne	 –	
miecz	bojowy	o	wartości	kilkuset	złotych	ufundował	Pa-
weł	Krakowiak	z	szydłowskiego	bractwa.
	 Odbył	się	także	turniej	łuczniczy.	Tym	razem	roze-
grano	go	w	dwóch	kategoriach:	żeńskiej	i	męskiej.	Wśród	
mężczyzn	 dominowali	 Węgrzy.	 Wygrał	 Peter	 Stabaren	
przed	Peterem	Vizkertem.	Trzecie	miejsce	na	podium	na-
leżało	do	Polaka	–	Stanisława	Juszczekiewicza.	Najlepszą	
celnością	wśród	kobiet	popisała	się	Monika	Fik	z	Bractwa	
Rycerskiego	Zamku	Szydłów.	Drugie	miejsce	zajęła	Kin-
ga	Wasielewicz,	a	trzecie	Sylwia	Czub.
	 Podczas	 turnieju	 odbyły	 się	 pokazy	 kowalstwa	
artystycznego.	Odbył	 się	 także	 konkurs	w	 którym	 zada-
niem	kowali	 było	wykucie	 korony	królewskiej.	Najlepsi	
otrzymali	nagrody	pieniężne.	Najpiękniejszą,	zdaniem	ko-
misji,	koronę	wykonał	Łukasz	Wnukowski,	który	wygrał	
z	Wiesławem	Grocholą	(II	miejsce),	Ryszardem	Skuzą	(III	
miejsce)	i	Krzysztofem	Marczydło	(IV	miejsce).
	 Do	Szydłowa	warto	było	tego	dnia	przyjechać	tak-
że	ze	względu	na	bogaty	kiermasz	rękodzieła	na	zamku.	
Stoiska	uginały	się	od	białej	broni	i	akcesoriów:	tarcz,	łu-
ków,	mieczy,	drewnianych	zabawek	rycerskich	dla	dzieci.	
Było	garncarstwo,	bibułkarstwo,	zabawki	ludowe,	wyroby	
z	drewna	i	metalu,	kute	świeczniki,	rzeźby	i	płaskorzeźby,	
antyki	i	starocie,	wyroby	z	drutu,	kompozycje	z	suszonych	
kwiatów	i	zbóż,	kamienie	i	minerały	oraz	biżuteria.
	 Po	wręczeniu	nagród	i	oficjalnym	zamknięciu	tur-
nieju	przez	wójta	Jana	Klamczyńskiego,	na	placu	zamko-
wym	odbyła	 się	 efektowna	„bitwa	o	zamek”	z	udziałem	
dwóch	 stron	 –	 polskiej	 i	 krzyżackiej.	 Znakomicie	 roze-
grane	widowisko	wzbudziło	wiele	aplauzu	–	szczególnie	
u	najmłodszej	części	widowni.
	 Zaraz	po	bitwie	odbył	się	koncert	grupy	Redemp-
tis,	 a	 po	 niej	 zaczął	 grać	 zespół	Cytrus.	 Zabawa	 została	
niestety	„spłukana”	przez	obfity	deszcz	ale	pomimo	tego	
imprezę	 należy	 zaliczyć	 do	 bardzo	 udanych.	 Na	 turniej	
przybyło	ponad	2	tysiące	osób	nie	licząc	dzieci.	Przyszło-
roczny	turniej	odbędzie	się	również	w	terminie	lipcowym.

Tekst i fot. Piotr Walczak

PONAD 2000 WIDZÓW NA TURNIEJU
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W niedzielę, 20 maja 2012 r. w Gminnym Centrum 
Kultury w Szydłowie miało miejsce niezwykle 

miłe wydarzenie dla społeczności Gminy Szydłów. 
Rozdano doroczne nagrody dla osób zasłużonych dla 
małej, szydłowskiej ojczyzny. Została także oficjalnie 
zaprezentowana monografia „Szydłów przez stulecia”.

	 Do	31	marca	br.	napływały	zgłoszenia	kandydatur	
do	Nagród	Gminy	Szydłów.	W	tym	roku	do	tytułu	„Przyja-
ciel	Szydłowa”	zaproponowano	osoby	Adama	Kluszczyń-
skiego,	Pawła	Krakowiaka,	Teresy	Sadłochy	oraz	Marka	
Sajkiewicza.	Do	nagrody	„Pasjonat	Małej	Ojczyzny”	no-
minowano	Stanisława	Fita,	Mariana	Lesiaka	i	Stanisława	
Wujcikowskiego.
	 9	 maja	 w	 Szydłowie	 zebrała	 się	 ośmioosobowa	
Kapituła	pod	przewodnictwem	prof.	dr	hab.	Adama	Mas-
salskiego,	która	obradowała	nad	poszczególnymi	kandy-
daturami,	a	następnie	w	tajnym	głosowaniu	wybrani	zosta-
li	laureaci.	O	tym,	kto	nagrody	otrzymał,	dowiedzieliśmy	
się	20	maja	na	uroczystej	gali	wręczenia	nagród.

	 W	Gminnym	Centrum	Kultury	zebrali	 się	nomi-
nowani,	członkowie	Kapituły,	osoby	które	przyczyniły	się	
do	powstania	monografii	oraz	zainteresowani	mieszkańcy.	
Byli	obecni	m.in.	posłowie	Maria	Zuba	i	Krzysztof	Lipiec,	
Janusz	Cedro	–	Świętokrzyski	Wojewódzki	Konserwator	
Zabytków,	Damian	Urbanowski	 –	Dyrektor	 Świętokrzy-
skiego	Wojewódzkiego	 Zarządu	 Dróg.	 Licznie	 dopisała	
rodzina	 Kaczorowskich	 na	 czele	 z	 seniorem	Wacławem	
z	Krakowa.
	 Uroczystość	 rozpoczęła	 się	muzycznie	 –	 zaśpie-
wał	Darek	Bernatek	–	piosenkarz	z	Szydłowca,	który	póź-
niej	dedykował	po	jednym	utworze	dla	każdej	nominowa-
nej	osoby.
	 Wszystkich	zebranych	przywitał	Jan	Klamczyński	
–	wójt	Gminy	Szydłów,	następnie	głos	zabrał	prof.	Adam	

Massalski,	 który	 w	 kilku	 słowach	 przedstawił	 przebieg	
prac	w	Kapitule.	Później	wójt	po	kolei	przedstawiał	osoby	
nominowane	do	tytułów	„Przyjaciel	Szydłowa”	i	„Pasjo-
nat	Małej	Ojczyzny”.	Prof.	Massalski	dwukrotnie	ogłosił	
werdykt	Kapituły	po	którym	nastąpiło	wręczenie	nagród	
dla	nominowanych	i	laureatów.	Statuetkę,	dyplomy,	upo-
minki	w	 postaci	monografii	 Szydłowa	 oraz	 kwiaty	wrę-
czali:	prof.	Adam	Massalski,	wójt	Jan	Klamczyński	i	prze-
wodniczący	Rady	Gminy	Janusz	Juszczak.

 Tegorocznym tytułem i statuetką „Przyjaciela 
Szydłowa” wyróżniono Marka Sajkiewicza z Grabek 
Dużych, zaś tytułem „Pasjonata Małej Ojczyzny” – 
Mariana Lesiaka.

	 Coroczne	 rozdanie	 gminnych	 nagród	 jest	 pewną	
formą	wynagrodzenia	 i	 uznania	 dla	 osób,	 które	wkłada-
ją	wiele	serca	i	wysiłku	w	rozwój	swojej	małej	ojczyzny.	
To	 także	nobilitacja	 i	przykład	dla	 innych,	aby dostrze-
gać nie tylko siebie, ale także dobro wspólne i drugiego 
człowieka. 

PRZYJACIEL – MAREK SAJKIEWICZ
	 Marek Sajkiewicz od 1992 roku 
jest właścicielem zabytkowego pałacyku 
z XVII wieku, który zakupił i odrestau-
rował, dzięki czemu zachował od znisz-
czenia jeden z najcenniejszych zabytków 
Gminy Szydłów.
 Przejawia wiele inicjatyw na 

rzecz lokalnego środowiska. Pod koniec lat 90. XX wie-
ku przekazał na rzecz ośrodka zdrowia wyposażenie oraz 
sprzęt medyczny dla chorych m.in. karetkę pogotowia. 
Przekazał także zimowy sprzęt sportowy dla Szkoły Pod-

ROZDANIE NAGRÓD Z MONOGRAFIĄ

Od lewej: Jan Klamczyński, Paweł Krakowiak, Marek 
Sajkiewicz, prof. Adam Massalski, Janusz Juszczak.

Nominowani do nagrody „Pasjonat Małej Ojczyzny”: 
Stanisław Fit i Stanisław Wujcikowski, dziękują za 
wyróżnienie. Za stołem prezydialnym Jan Klamczyński, 
prof. Adam Massalski i Janusz Juszczak.
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stawowej w Szydłowie. Wspierał liczne inicjatywy kultu-
ralne i sportowe w Szydłowie, m.in. uliczne biegi sylwe-
strowe oraz plenery malarskie.
 Z chwilą powstania jednostki OSP w Grabkach 
Dużych Marek Sajkiewicz bardzo znacząco przyczynił się 
do jej wyposażenia poprzez przekazanie wozu strażackie-
go dla jednostki. Przekazał także wyposażenie kuchenne 
dla Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych.

PASJONAT – MARIAN LESIAK
	 Marian Lesiak założył w 1996 
roku oddział Związku Strzeleckiego 
w Szydłowie a później, w 1998 r. Szy-
dłowskie Towarzystwo Strzeleckie. 
Z jego inicjatywy powstała w Szydłowie 
strzelnica, która służy do ćwiczeń i tur-
niejów strzeleckich. Korzystają z niej 

nie tylko strzelcy ale także np. policja. Jako komendant 
szydłowskich strzelców od wielu lat organizuje dla dzieci 
i młodzieży gimnazjalnej marsze szlakami historycznymi 
na terenie województwa świętokrzyskiego, turnieje strze-
leckie, obozy objazdowe po Polsce, uczestnictwo w uro-
czystościach patriotycznych na terenie całego kraju.
 Poprzez takie działania wiele dzieci i młodzieży 
z Gminy Szydłów, a także spoza niej, może pożytecznie spę-
dzać czas, nabywać nowe umiejętności, uczyć się patrioty-
zmu do ojczystego kraju. Praca z miejscową młodzieżą to 
największa zasługa Mariana Lesiaka. Nie pobierał nigdy 
za nią wynagrodzenia, robi to z pasji i wewnętrznej potrze-
by kształtowania młodym ludziom silnych charakterów.
 Ponadto Marian Lesiak jest pasjonatem historii 
Polski międzywojennej, kolekcjonerem militariów i pa-
miątek po przedwojennym Związku Strzeleckim. W swoim 
domu, będącym siedzibą STS, stworzył izbę pamięci Józefa 
Piłsudskiego. Popularyzuje historię i tradycje strzeleckie 
wystawiając swoje zbiory w Szydłowie i innych miejsco-
wościach. Zajmuje się cały czas opracowywaniem różnych 
publikacji na tematy związane ze Związkiem Strzeleckim, 
wojskiem, osobami zasłużonymi dla Oręża Polskiego.

PREZENTACJA MONOGRAFII
	 Po	zakończeniu	uroczystości	związanych	z	przy-
znaniem	nagród,	 nastąpiła	 prezentacja	 książki	 „Szydłów	
przez	 stulecia”	–	pierwszej	w	historii	monografii	Gminy	
Szydłów.	
	 O	kulisach	powstawania	550-stronnicowego	dzie-
ła	opowiedział	redaktor	opracowania	–	dr	Cezary	Jastrzęb-
ski	 z	 Uniwersytetu	 Jana	 Kochanowskiego	 w	 Kielcach.	
Osoby,	 które	miały	 swój	 udział	w	 powstawaniu	 książki,	
otrzymały	jeden	egzemplarz	w	prezencie.	Tego	dnia	moż-
na	 już	 było	 także	monografię	 zakupić,	 gdyż	 ukazało	 się	
drugie	wydanie	książki,	z	drobnymi	uzupełnieniami	w	sto-
sunku	do	wydania	pierwszego	–	przeznaczone	na	 sprze-
daż.
	 Monografia	nie	jest	oczywiście	dziełem	doskona-
łym	i	skończonym.	Jest	zapewne	obarczona	niedoskonało-
ściami	ludzkiej	pamięci	oraz	brakami	niektórych	okresów	
historycznych	czy	części	zagadnień	gospodarczych	i	spo-
łecznych.	Jest	to	jednak	pierwsze	tak	szerokie	i	komplek-
sowe	opracowanie	dotyczące	Gminy	Szydłów,	stanowiące	
znakomitą	 podstawę	 do	 dalszych	 poszukiwań	 dokumen-
tów,	przeprowadzania	badań	i	 rozważań	nad	pasjonującą	
historią	tego	obszaru.	
	 Pracy nad monografią nie można zaprzestać!	
Powinna	być	uzupełniona	o	kolejne	warstwy	wiedzy	o	ży-
ciu	i	historii	ludzi	zamieszkujących	ten	obszar,	wzbogaco-
na	o	kolejne	artykuły	nowych	autorów,	a	w	końcu	powinna	
się	zmaterializować	w	rozszerzonym,	trzecim	wydaniu	za	
lat	kilka...
	

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Na promocję monografii licznie przybyła rodzina Kaczo-
rowskich. W książce znajdują się wspomnienia Wacława 
Kaczorowskiego, Stanisława Kaczorowskiego oraz bio-
gram Jana Kaczorowskiego. Od lewej: Maria Katarzyna 
Kaczorowska, Cezary Jastrzębski, Wacław Kaczorowski, 
Jacek Kaczorowski, Grażyna Kaczorowska.

Dr Cezary Jastrzębski prezentuje wydawnictwo.
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Tegoroczne „Święto Śliwki” w Szydłowie odbyło się 
po raz piętnasty. Z tej okazji przygotowano dla 

uczestników wiele atrakcji. Podczas przedostatnie-
go sierpniowego weekendu była wspaniała, słoneczna 
pogoda, dzięki czemu zawitały do nas tłumy turystów. 
Sprzedano 12.474 bilety!
	 Odwiedzający	 imprezę	goście	mogli	 spotkać	nie	
tylko	sadowników	i	kupić	od	nich	owoce,	ale	też	zobaczyć	
ciekawe	pokazy,	między	 innymi	 suszenie	 śliwek	 na	 „la-
skach”.	Sobotnie	obchody	zaczęliśmy	na	ludowo	z	Kapelą	
z	Lubczy	Stefana	Wyczyńskiego	oraz	Kasztalonem		Ko-
rytnicy.	Następnie	Darek	Bernatek	z	Szydłowca	oczarował	
publiczność	pięknym	brzmieniem	swojego	głosu	i	przebo-
jami	polskiej	estrady.	Ale	wszyscy	czekali	na	gwiazdy	tego	
wieczoru	–	Baciary	oraz	Akcent.	Wieczorem	plac	zamko-
wy	 przeżył	 prawdziwe	 oblężenie.	 Nie	 spodziewaliśmy	
się,	że	w	sobotę	może	przyjechać	do	nas	ponad	6	tysięcy	
osób.	 Publiczność	 niecierpliwie	 czekała	 na	 koncert,	 ale	
opłacało	się,	gdyż	Baciary	doskonale	zabawiły	wszystkich	
obecnych.	Zespół	Akcent	przypomniał	 swoje	największe	
przeboje	i	bawił	gości	prawie	do	północy.	Na	zakończenie	
bawiliśmy	się	przy	rytmach	muzyki	królującej	na	parkie-
tach	dyskotek.	

	 W	 niedzielę	 tradycyjnie	 rozpoczęliśmy	 święto-
wanie	od	uroczystej	mszy	świętej.	Po	przepięknej	homi-
lii	 i	 dziękczynnej	 eucharystii,	 starostowie	 tegorocznego	
Święta	Śliwki	–	Dorota	Sojda	i	Zbigniew	Olszewski	po-
dziękowali	proboszczowi,	wójtowi	 i	wojewodzie	święto-
krzyskiemu	symbolicznym	koszem	z	naszym	szydłowskim	
złotem	 –	 śliwkami.	Występy	 artystyczne	 zaczęliśmy	 od	
pokazów	tanecznych	naszych	gimnazjalistów.	Miejscowi	
sadownicy	 tradycyjnie	 przygotowali	 wystawę	 kilkudzie-
sięciu	 odmian	 śliwek.	Można	 je	 było	 nie	 tylko	 oglądać,	
ale	i	spróbować.	Występy	szczudlarzy,	pokazy	baniek	my-
dlanych,	malowanie	twarzy	i	włosów,	lunapark	i	stragany	

ubarwiły	 zabawę	 i	 cieszyły	 dzieci.	 Pewną	 nowością	 był	
konkurs	wśród	sołectw	na	najlepsze	stoisko.	Gospodynie	
przygotowały	się	doskonale	i	na	stołach	pojawiło	się	mnó-
stwo	specjałów	ze	śliwką	w	roli	głównej.	W	tym	konkursie	
wygrało	sołectwo	z	Kotuszowa,	na	drugim	miejscu	upla-
sowały	się	sołectwa	z	Gacek	i	Mokrego	a	na	trzecim	Rud-
ki.	 	Do	 zawodów	na	 najcięższą	 śliwkę	 zgłoszono	 kilka-
naście	propozycji.	Najcięższymi	okazały	się	owoce	Pawła	
Wierzbickiego	 (420	gram),	Karoliny	Kozery	 (320	gram)	

XV Święto Śliwki patronatem honorowym 
objęli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Bo-
żentyna Pałka-Koruba - Wojewoda Świętokrzyski, 
Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świę-
tokrzyskiego. Organizatorzy: Gminne Centrum 
Kultury w Szydłowie, Rada Gminy Szydłów, Urząd 
Gminy Szydłów. Sponsorzy: Lokalna Grupa Dzia-
łania Białe Ługi, Komitet Organizacyjny Święta 
Śliwki w latach 2004-2011, Folwark Samochodowy, 
Kopalnia Gipsu Leszcze, Huta Szkła Gospodar-
czego Tadeusz Wrześniak, Grupa Polskie Składy 
Budowlane S.A., Dolina Nidy Sp. z o.o., Kolporter 
Sp. z o.o. S.K.A., Liwr Bis Sp. J., Przedsiębior-
stwo Handlowo-Usługowe Zieliński. Rem-Wod 
Sp. z o.o., Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Kielcach, Kopalnie i Zaklady Chemiczne Siarki 
Siarkopol S.A. Grzybów, Handel i Usługi Wiesław 
Karcz, Centrum Agrobud Jarosław Zarzycki, Cen-
trum Ogrodniczo-Budowlane Stefan Godziszew-
ski, Gas Systems, Agromar Samborzec, SAS Mie-
czysław Sas, PZM Staszów, Bank Spółdzielczy 
Szydłów, Bank Spółdzielczy Staszów, Nawadnia-
nie Dropplant, Starostwo Powiatowe w Staszowie, 
Gospoda Rycerska Wiesława Maj, Ogródek Piw-
no-Grillowy „U Michała”, Pub Szydło.

MAŁY ŚLIWKOWY JUBILEUSZ

Jedną z niewątpliwych atrakcji piętnastej edycji imprezy 
były stoiska poszczególnych miejscowości z gminy.

Koncert gwiazdy imprezy „Lady Pank”.
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W	 ostatnich	 dniach	 na	 terenie	 gminy	 Szydłów	 przy	
Gminnym	Centrum	Kultury	(ul.	Targowa	3)	powstał	

klub	4H.	Klub	istnieje	z	inicjatywy	Fundacji	Edukacyjnej	
4H	w	Polsce	i	realizuje	projekt	dofinansowany	z	środków	
programu	operacyjnego	Fundusz	Inicjatyw	Obywatelskich	
-	„Tradycja	i	zwyczaje	w	naszej	gminie”.
	 Wszystkich	klubowiczów	na	świecie	łączy	wspól-
ne	hasło	do	działania:	 „Niech	 lepsze	będzie	 jeszcze	 lep-
sze”.
Skrót	4H	to	cztery	pierwsze	litery	angielskich	słów:
–	head	=	głowa,	czyli	uczyć	się,	myśleć,	rozumieć,	zdoby-
wać	nową	i	cenną	wiedzę,
–	heart	=	serce,	czyli	przejawiać	troskę	o	dobro	innych,	
stawać	się	odpowiedzialnym	obywatelem,	uczyć,	współ-
pracować	z	innymi,
–	hands	=	ręce,	czyli	zdobywać	nowe	umiejętności,	ulep-
szać	te,	które	posiadamy,	uczyć	się	szacuku	do	pracy	in-
nych,
–	health =	zdrowie,	czyli	żyć	zdrowo,	troszczyć	się	o	zdro-
wie	własne	i	innych.

	 Program	 klubu	 4H	 to	 program	 edukacyjny	 dla	
dzieci	 i	młodzieży	w	wieku	 od	 9	 do	 19	 lat,	 którego	 za-
daniem	 jest	 przygotowanie	 do	 dorosłego	 życia,	 pomoc	
w	zdobyciu	wiedzy	i	kwalifikacji	przydatnych	w	przyszło-
ści.
	 Pierwszym	 celem	 spotkań	 Klubowiczów	 jest	
zdobycie	wiedzy	 o	 tradycjach,	 zwyczajach	 i	 obyczajach	
mieszkańców	Naszego	regionu	w	okresie	Adwentu	i	Bo-
żego	Narodzenia.
	 Przewidziane	jest	również	spotkanie	z	dziennika-
rzem,	który	zdradzi	uczestnikom	sekrety	tego	zawodu	i	na-
uczy	zasad	zbierania	informacji,	przeprowadzania	wywia-
dów	oraz	pisania	reportażu.	Zdobytą	wiedzę	Klubowicze	
wykorzystają	wcielając	się	w	rolę	dziennikarza	i	przepro-
wadzając	wywiad	z	wybranymi	mieszkańcami	gminy	na	
temat	tradycji	Bożonarodzeniowych.
	 Dzieci	i	młodzież	zmierzą	się	także	z	dekoracjami	
świątecznymi	 charakterystycznymi	 dla	 naszego	 regionu,	
które	 wykonają	 podczas	 warsztatów	 plastycznych	 z	 po-
mocą	osób	starszych.
	 Wyniki	swoich	działań	uczestnicy	przedstawią	na	
Gali	finałowej	w	Warszawie.

Kamila Pytowska
Martyna Wiewióra

KLUB 4H W GMINIE SZYDŁÓW

oraz	Marcina	Kozery	 (310	gram).	Na	scenie	 rozgrywały	
się	przez	cały	dzień	konkursy	dla	dzieci	 i	całych	rodzin.	
Kilkukrotny	występ	grupy	operowo-biesiadnej	bawił	pu-
bliczność	aż	do	wieczora.	Około	18	na	scenie	pojawił	się	
kabaret	„Tenor”.	Wszyscy	niecierpliwie	czekali	na	gwiaz-
dę	 tegorocznego	 święta	 Lady	 Pank.	 Koncert	 rozpoczął	
się	punktualnie	i	zgodnie	z	oczekiwaniami	bawił	widzów	
największymi	przebojami.	Podziękowaniem	za	wspaniały	

Na 15-tym Święcie Śliwki gościły oficjalne delegacje 
z gmin i miast zaprzyjaźnionych - z czeskiego miasteczka 
Velké Přílepy, z gminy Łącko oraz miasta Szydłowca.

koncert	był	niezwykle	efektowny		pokaz	ogni	sztucznych.	
Publiczność	bawiła	się	tańcząc	przy	przebojach	do	pierw-
szej	w	nocy.	

Tekst: Maria Stachuczy
Zdjęcia: Piotr Walczak

Sołtys Szydłowa Stanisław Wojterski opowiada o uprawie 
i suszeniu śliwek w Szydłowie.



Strona	20 Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 2/2012 (XLVI)

KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ

Dwunastego	maja	 2012	 roku	w	 szydłowskim	 gimna-
zjum	odbył	się	XII	Konkurs	„Szydłów	–	polskie	Car-

cassonne”.	
	 W	konkursie	wzięło	udział	dziewięć	3-osobowych	
drużyn	z	trzech	gmin	(Gnojno,	Tuczępy	i	Szydłów).	Szko-
ły	podstawowe:	Gnojno,	Gnojno-Jarząbki,	Niziny	i	Solec.	
Gimnazja:	Gnojno,	Jarosławice,	Raków	i	Szydłów.
	 Oficjalnego	otwarcia	konkursu	dokonała	dyrektor	
gimnazjum	 Dorota	 Kowalczewska-Spetel,	 która	 gorąco	
powitała	wszystkich	zawodników	z	poszczególnych	szkół	
wraz	z	opiekunami.	Następnie	Roman	Baron	przedstawił	
poszczególne	drużyny,	komisję	konkursową	oraz	przypo-
mniał	regulamin	konkursu.
	 Drużyny	przystąpiły	do	części	pisemnej	konkur-
su.	Po	przerwie	siedem	drużyn,	które	uzyskały	największą	
ilość	punktów,	przystąpiło	do	części	ustnej.
	 Dwunastą	 edycję	 konkursu	 „Szydłów	 –	 polskie	
Carcassonne”	wygrała	drużyna	Gimnazjum	w	Szydłowie.	
Wśród	szkół	podstawowych	najlepszą	okazała	się	drużyna	
ze	Szkoły	Podstawowej	w	Gnojnie	–	Jarząbkach.
	 Nawiązując	do	historii,	w	celu	przybliżenia	ducha	
minionych	 wieków,	 uczennice	 gimnazjum	 przedstawiły	
występ	taneczny	składający	się	z	dwóch	tańców	dawnych,	
które	zostały	nagrodzone	gromkimi	brawami	widowni.
	 W	konkursie,	 jak	co	roku,	nie	było	przegranych.	
Sponsorzy:	Samorząd	Gminy	Szydłów,	EKOPLON	S.A.	
w	Grabkach	Dużych,	Zespół	Pałacowy	w	Kurozwękach,	

XII Konkurs „Szydłów - polskie Carcassonne”
Remondis	 Sp.	 z	 o.o.	 Oddział	 Ostrowiec	 Świętokrzyski,	
Gminne	Centrum	Kultury	w	Szydłowie,	pan	Michał	Skot-
nicki	–	wicestarosta	staszowski,	zadbali	o	to,	że	wszyscy	
zawodnicy	otrzymali	dyplomy	i	cenne	nagrody.
	 Uroczystego	 wręczenia	 nagród	 dokonały:	 pani	
Dorota	 Kowalczewska-Spetel	 –	 Dyrektor	 Gimnazjum	
w	Szydłowie,	pani	Maria	Stachuczy	–	Dyrektor	Gminnego	
Centrum	Kultury	w	Szydłowie,	pani	Iwona	Baran	–	Kie-
rownik	Gminnej	Biblioteki	Publicznej	w	Szydłowie.
	 Ja	 osobiście	 gorąco	 dziękuję	wszystkim	wymie-
nionym	wyżej	 sponsorom	konkursu	oraz	współorganiza-
torom;	 p.	 Urszuli	 Skotnickiej	 (za	 pracę	 w	 komisji	 kon-
kursowej),	 p.	Annie	Baron	 (za	 pomoc	w	 przygotowaniu	
konkursu	 i	 zapewnienie	 opieki	 wszystkim	 uczestnikom	
w	trakcie	imprezy),	wszystkim	nauczycielom	-	szkolnym	
opiekunom	 konkursu	 z	 poszczególnych	 szkół	 oraz	mło-
dzieży	szydłowskiego	gimnazjum,	która	pomogła	w	wy-
konaniu	 dekoracji	 i	w	 przygotowaniu	 technicznym	 kon-
kursu.
	 Szczególną	 wdzięczność	 chciałbym	 wyrazić	 p.	
Iwonie	Baran	za	opracowanie	testu	pisemnego,	redagowa-
nie	pytań	do	części	ustnej	konkursu,	za	pracę	w	komisji,	za	
czuwanie	nad	poprawnością	merytoryczną	konkursu.

Roman Baron

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu i ich opiekunów (fot. Anita Cecot).
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Dzień	 Dziecka.	 Najradośniejsze	 –	 po	 dziecinnemu	 –	
roześmiane,	 rozkrzyczane	święto	ze	wszystkich.	Na	

Dzień	Dziecka	z	niecierpliwością	czekają	wszyscy	milu-
sińscy	i	już	wiele	dni	naprzód	usiłują	odgadnąć	jakie	nie-
spodzianki	przygotowali	im	z	tej	okazji	rodzice,	dziadko-
wie	i	ciocie.	Cały	dorosły	świat	dokłada	starań,	aby	było	
to	niezapomniane	święto	dla	 tysięcy	najmłodszych	 i	 tro-
chę	starszych	dzieci,	prześcigając	się	w	pomysłach	jak	je	
uatrakcyjnić.
	 Niedawno	 powstałe	 Stowarzyszenie	 Gospodyń	
Wiejskich	 z	Gacek	 i	Mokrego	 po	 raz	 pierwszy	 zorgani-
zowało	piknik	 z	 tej	 okazji.	W	niedzielę	3	 czerwca	2012	
roku	 na	 plac	 strażnicy	OSP	w	Gackach	 przybyły	 dzieci	
wraz	z	rodzicami.	Pogoda	dopisała,	dzięki	czemu	wszyscy	
mogli	korzystać	z	licznych	przygotowanych	atrakcji:	grill,	
słodycze,	tańce,	konkursy.
	 Impreza	 rozpoczęła	 się	 od	 konkurencji	 dla	 naj-
młodszych.	Przedszkolaki	wystąpiły	przed	publicznością	
śpiewały	piosenki,	 recytowały	wiersze	występy	wypadły	
wspaniale.	Brawom	nie	było	końca.	Wszystkie	dzieciacz-
ki	zostały	nagrodzone.	Następnie	odbywały	się	konkursy	
dla	 dzieci	w	 różnym	wieku	wśród	 nich	 były	m.in.:	wy-
ścig	rodzin,	mumia,	kelnerzy,	przeciąganie	liny,	kto	złapie	
balon,	przenoszenie	piłeczek	pingpongowych	na	łyżkach,	
zgrabne	ręce,	kalambury,	przenoszenie	drażetek	za	pomo-
cą	słomki.	Każda	z	nich	była	okazją	do	wspaniałej	zabawy	
dla	wszystkich	uczestników.	Dzieci	biorące	udział	w	kon-
kursach	otrzymały	wiele	cennych	nagród.	
	 W	przerwach	między	zabawami	mogły	zjeść	kieł-
baskę	 z	 grilla	 oraz	 skosztować	 przepysznych	 ciast	 upie-
czonych	specjalnie	na	tę	okazję	przez	panie	ze	Stowarzy-

DZIEŃ DZIECKA W GACKACH

szenia	 Gospodyń	Wiejskich	 oraz	 rodziców.	 Na	 imprezę	
przybył	 Wójt	 Gminy	 Szydłów	 Jan	 Klamczyński,	 który	
pogratulował	organizatorom	udanej	zabawy.	Był	również	
Michał	Wojtowicz	Radny	Powiatowy	wraz	z	dziećmi.
	 Idea	tej	imprezy	przyniosła	radość	organizatorom	
jak	i	tym,	którzy	brali	w	niej	udział.	Stała	się	również	oka-
zją	do	wspólnej	integracji	lokalnego	środowiska.
	 Piknik	 udało	 się	 zorganizować	 dzięki	 pomocy	
wielu	osób.	Organizatorzy	szczególnie	pragną	podzięko-
wać	wszystkim	sponsorom:	Radni	Rady	Gminy	Szydłów,	
Wójt	Gminy	 Jan	Klamczyński,	Wicestarosta	 Staszowski	
Michał	Skotnicki,	Gminna	Komisja	Rozwiązywania	Pro-
blemów	Alkoholowych,	 Remondis	 Sp.	 z.o.o,	 Stefanowi	
Godziszewski,	Anna	Suchojad,	Dorota	Zabielska,	Michał	
Palmąka.	Dziękujemy	 również	 osobom	 zaangażowanym	
do	pomocy	w	czasie	imprezy	oraz	paniom	z	SGW,	które	
dołożyły	wiele	starań	w	przygotowanie	tego	święta.

Joanna Wójcik
Karolina Bzówka

Od	23	lipca	do	3	sierpnia	organizowaliśmy	Międzyna-
rodowy	Plener	Malarski	z	udziałem	artystów	z	Ukra-

iny,	 Mołdawii,	 Rumunii,	 Bułgarii	 i	 Polski.	 Gościliśmy	
w	sumie	20	artystów,	w	czasie	14	dni	pracy.	Zaproszeni	
malarze	 ciężko	 pracowali,	 ale	 zdążyliśmy	 pokazać	 im	
piękno	Ziemi	Świętokrzyskiej	oraz	Kraków.	Plenery	zor-
ganizowaliśmy	dzięki	środkom	europejskim	pozyskanym	
za	 pośrednictwem	 Lokalnej	 Grupy	 Rybackiej	 „Święto-
krzyski	Karp”.	Dlatego	też	artyści	kilkakrotnie	jeździli	do	
Rytwian	 i	Staszowa	malując	 również	 tamtejsze	urokliwe	
pejzaże.	 Przedsięwzięcie	 było	 kontynuacją	 podobnego	
pleneru,	 jaki	 odbył	 się	 rok	 temu.	W	 organizacji	 zadania	
pomogło	nam	Starostwo	Powiatowe	w	Staszowie.	Patro-
natem	objęli	nas	ambasadorowie:	Ukrainy	w	Polsce	Mar-
kijan	 Malskyj	 i	 Mołdawii	 Iurie	 Bodrug.	 Wystawę	 prac	
powstałych	podczas	tegorocznego	pleneru	oglądać	można	

ARTYSTYCZNE LATO
było	 do	 końca	 października	w	 budynku	GCK.	 Powstało	
kilkadziesiąt	wartościowych	prac,	nad	którymi	można	się	
zastanawiać,	można	je	kontemplować	i	przeżywać.	Chyli-
my	czoła	artystom	doceniając	ich	wyjątkową	wrażliwość,	
głębokie	poczucie	piękna	i	techniczną	biegłość.	

Bezpośrednio	po	wyjeździe	malarzy,	po	raz	6	gościli-
śmy	rzeźbiarzy.	W	tym	roku	nie	narzucaliśmy	tematu	

przewodniego,	lecz	zaproponowaliśmy	stworzenie	postaci	
dowolnych.	 I	 tak	po	dziesięciu	dniach	powstały	podobi-
zny	 Zbója	 Szydło,	 królowej	 Bony,	 rycerza	 strzegącego	
naszych	bram	oraz	 impresja	Światowida.	Monumentalne	
rzeźby	jak	zwykle	wtopią	się	w	urokliwe	zakątki	Szydło-
wa	urozmaicając	nasze	otoczenie.

Maria Stachuczy

Fot. K
arolina Bzów

ka
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Przedszkole	 zapewnia	 dzieciom	 bezpieczeństwo	 i	 za-
spokaja	 potrzebę	 poznawania	 siebie	 i	 świata	 przez	

działanie	 i	 dokonywanie	 wyborów.	 Zapewnia	 dzieciom	
rozwój	na	najwyższym	dla	nich	poziomie,	a	od	aktywno-
ści	własnej	dziecka	prowadzimy	do	aktywności	twórczej	
i	kreatywności	w	życiu.
	 Od	września	2012	roku	posiadamy	Punkt	Przed-
szkolny	w	budynku	Szkoły	Podstawowej	w	Potoku.	Nasz	
oddział	składa	się	z	trzech	grup	wiekowych:	3,	4,	5-letnie.	
Ogółem	dzieci	jest	20	w	tym	11	chłopców	i	9	dziewczy-
nek.
	 Rok	szkolny	2012/2013	powitaliśmy	w	pięknych	
progach	nowowyremontowanego	przedszkola.	Mamy	jak	
w	bajce:	czysto,	ciepło,	kolorowo,	zdrowo	 i	przyjemnie.	
Budynek	w	którym	znajduje	się	przedszkole		usytuowany	
jest	 w	 pieczołowicie	 pielęgnowanym	 ogrodzie.	 Znajdu-
je	się	w	nim	plac	zabaw	dla	dzieci,	który	ostatnio	został	
wzbogacony	o	nowoczesny	sprzęt	zgodny	z	wymaganiami	
unijnymi.	Zamontowano	 regulamin	bezpiecznego	korzy-
stania	z	urządzeń	na	placu	zabaw.
	 Sala	 przedszkolna	 wyposażona	 została	 w	 nowy	
sprzęt,	kolorowe	meble	oraz	nowe	zabawki,	podłogę	po-
krywa	kolorowa	wykładzina.	W	tak	sprzyjających	warun-
kach	bawią	się,	uczą	i	odpoczywają	nasi	wychowankowie,	
otoczeni	serdeczną	opieką	nauczycieli.
	 Nasze	przedszkole	planuje	pracę	z	dziećmi	 i	dla	
dzieci	myśląc	o	ich	przyszłości.	Stawiamy	więc	na	rozwój	
aktywności	własnej	aż	po	twórczą.	Mamy	dodatkowe	zaję-
cia,	tj.	rytmika,	logopedia,	język	angielski,	gimnastyka	ko-
rekcyjno-kompensacyjna,	dzięki	którym	można	wykrywać	
wady	i	dysfunkcje	w	bardzo	wczesnym	wieku	dorastania	

i	zapobiegać	im	poprzez	dodatkowe	zajęcia	oraz	poznawać	
ich	własne	możliwości	i	kształcić	zainteresowania.	
	 Przed	nami	nowe	wyzwania:	wykorzystać	poten-
cjał	dezieci,	możliwości	rodziców,	bazę	przedszkola	i	nasz	
zapał	dla	wychowania	 i	dobrego	przygotowania	naszych	
wychowanków,	 do	 podjęcia	 nauki	 w	 szkole,	 osiągania	
sukcesów	w	dalszym	życiu	oraz	spełnienia	zawodowego	
pracowników	 przedszkola,	 a	 co	 za	 tym	 idzie	 -	 ciągłego	
podnoszenia	jakości	pracy	przedszkola.
	 Wspieramy	i	wspomagamy	Rodziców	w	wycho-
waniu	 i	 kształceniu	 Ich	 dzieci.	Wszystkim	 dzieciom	 za-
pewniamy	 poczucie	 bezpieczeństwa	 i	 akceptacji.	 Nasze	
dzieci	 przychodzą	 do	 przedszkola	 chętnie	 i	 z	 radością.	
Wspieramy	nasze	dzieci	w	rozwoju	dając		im	możliwość	
odkrywania	własnych	umiejętności,	predyspozycji	i	pasji.	
Wiedza	i	umiejętności	jakich	dziecko	nauczy	się	w	przed-
szkolu	zapewnia	mu	dobry	fundament	sukcesów	w	szkole	
i	w	życiu.
	 Współdziałamy	z	rodzicami/opiekunami	na	rzecz	
naszych	dzieci	 i	 przedszkola.	Razem	świadomie	 i	 odpo-
wiedzialnie	przygotowujemy	dzieci	do	życia	w	środowi-
sku	społecznym	i	przyrodniczym,	uczymy	je	szacunku	dla	
siebie,	innych	i	pracy	człowieka.
	 Nasi	wychowankowie	znają	i	szanują	swoją	okoli-
cę	i	Ojczyznę	oraz	symbole	narodowe,	znają	normy	zacho-
wania	się,	odnoszą	się	do	innych	z	szacunkiem,	rozumieją	
potrzebę	niesienia	pomocy	słabszym.
	 W	naszym	przedszkolu	 jest	 dużo	 radości,	 ciepła	
i	uśmiechu.

Sylwia Klimczak, Iwona Urbanowska

PRZEDSZKOLE W POTOKU

3	września	 2012	 	 to	 dzień,	 który	 z	 pewnością	 zostanie	zapamiętany	 	 przez	 dzieci,	 które	 rozpoczęły	 naukę	
w	 Punkcie	 Przedszkolnym	 w	 Solcu.	 Dzięki	 projektowi	
„Kto	nigdy	nie	był	dzieckiem,	nie	może	stać	się	dorosłym	
-	 lepszy	 start	 przedszkolaków	w	gminie	 Szydłów”	 dzie-
sięciu	chłopców	oraz	dziesięć	dziewczynek	w	wieku	od	3	
do	5	lat,	dostało	możliwość	uczęszczania	do	przedszkola.
	 Placówka	czynna	jest	od	poniedziałku	do	piątku,	
w	godzinach	od		7.00		do		15.00.	Opiekę	nad	maluchami	
sprawują	dwie	panie	wychowawczynie	grup	oraz	nauczy-
ciele	zajęć	dodatkowych	takich	jak:	rytmika,	gimnastyka	
korekcyjna,	 logopedia,	 religia,	 język	 angielski.	 Zajęcia	
odbywają	się	na	dwóch	salach,	których	wyposażenie	jest	
marzeniem	 	 niejednego	 przedszkola.	Kolorowe	mebelki,	
bajkowe	aplikacje	na	ścianach,	bogato	wyposażone	kąci-
ki	 zainteresowań,	 m.in.	 sklepik,	 kuchnia,	 kącik	 piękno-
ści,	 warsztat	 samochodowy	 oraz	wiele	 innych	 zabawek,	

akcesoriów	muzycznych,	 gimnastycznych,	 plastycznych,	
umilają	pobyt	w	przedszkolu	wszystkim	maluchom.		Każ-
dego	dnia	o	stałych	porach	do	przedszkola	przywożone	są	
pyszne	i	zdrowe	posiłki	(śniadanie,	drugie	śniadanie	oraz	
obiad).	Jadłospis	dostosowany	do	wieku	i	potrzeb	dzieci,	
przygotowywany	jest	przez	dietetyka.
	 Atrakcją	 nie	 tylko	 dla	 przedszkolaków	 ale	 rów-
nież	 dla	 uczniów	Szkoły	 Podstawowej	w	 Solcu	 jest	 no-
woczesny	plac	zabaw,	dostosowany	do	wieku,	możliwości	
oraz	 zainteresowań	 dzieci	w	wieku	 przedszkolnym.	Do-
datkowo	na	rok	szkolny	2012/2013	przewidziane	są	rów-
nież	wycieczki.	Pierwszy	wyjazd	odbył	się	19	październi-
ka	do	teatru	w	Staszowskim	Ośrodku	Kultury	i	był	nie	lada	
atrakcją	dla	naszych	wychowanków.

Agata Lulek

PRZEDSZKOLE W SOLCU



Strona	23Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 2/2012 (XLVI)

listopad 2012

Mając	na	względzie	potrzeby	przedszkola	oraz	świa-
domość	 i	 przekonanie,	 że	 rodzice	 powinni	 mieć	

wpływ	na	bieżące	sprawy	placówki	ora	na	jakość	kształ-
cenia	i	wychowania,	nauczyciele	podejmują	różne	działa-
nia,	by	włączyć	rodziców	do	współtworzenia	środowiska	
przedszkolnego.
	 Wielu	 rodziców	wykonuje	 ciekawe	 zawody,	 ma	
swoje	hobby	czy	zainteresowania.	Poproszeni	o	współpra-
cę,	chętnie	się	do	niej	włączyli.	Dzięki	temu	dzieci	będą	
miały	okazje	poznać	pracę	swoich	rodziców,	oraz	otacza-
jący	świat.	To	bardzo	ciekawa	i	atrakcyjna	forma	spędza-
nia	czasu	i	nabywania	nowych	doświadczeń	przez	naszych	
przedszkolaków.
	 Rodzice	 naszych	 wychowanków	 wyszli	 z	 ini-
cjatywą	 zaproszenia	 dzieci	 do	 Stadniny	 Koni.	 Dnia	 28	
września	2012	r.	przedszkolaki	z	grupy	II	zwiedziły	dwa	
gospodarstwa	 agroturystyczne	 w	 Korytnicy.	 Na	 miejscu	
oczekiwała	nas	pani	Ania	Ch.,	mama	Oli.	Odwiedziliśmy	
gospodarstwo	 	agroturystyczne	państwa	M.	 i	Sz.	Sucho-
jad.	Zwiedziliśmy	stadninę	a	następnie	konie	zaprzężone	
do	wozu	powiozły	dzieci	nad	zalew	Chańcza.	Drogą	pro-
wadzącą	przez	 las	 przedszkolaki	 podziwiały	piękne	kra-
jobrazy	złotej	polskiej	jesieni.	Po	powrocie	z	przejażdżki,	
zrobiliśmy	pamiątkowe	zdjęcie	 i	 pożegnaliśmy	gościnne	
gospodarstwo.	 Drugim	 miejscem,	 które	 odwiedziliśmy	
w	 tym	 samym	dniu	 było	 gospodarstwo	państwa	E.	 i	M.	
Subocz.	Gospodarz	pokazał	dzieciom	boksy	koni,	cieka-
wie	opowiadał	o	życiu	tych	zwierząt.	Każdy	przedszkolak	
mógł	z	bliskiej	odległości	zobaczyć	konia,	pogłaskać	go	
a	nawet	pod	czujnym	okiem	właściciela	nakarmić.	Następ-
nie	odbyły	się	zabawy	w	plenerze	i	grill.	Dzieci	miło	i	ak-
tywnie	spędziły	czas.
	 Z	 inną	 inicjatywą	 wyszła	 mama	Ani	 S.,	 umoż-
liwiając	 dzieciom	 zwiedzanie	 swojego	 miejsca	 pracy.	
Umówionego	 dnia	 czekała	 na	 dzieci	w	 stroju	 dworskim	
na	 placu	 zamkowym.	 Przedszkolaki	 z	 dużą	 ciekawością	
oglądały	elementy	stroju	rycerskiego,	które	mogły	nawet	
przymierzyć.	Pani	Maria	byłą	również	naszym	przewod-

nikiem	w	oprowadzaniu	po	salach		muzeum	regionalnego.	
Na	pamiątkę	pobytu	każdy	przedszkolak	otrzymał	 lokal-
nego	dukata.
	 Natomiast	w	ramach	integracji	rodziców	i	dzieci	
w	grupie	I	„Krasnoludków”	zorganizowany	został	wyjazd	
do	Kurozwęk.	Pomysłodawczynią	wycieczki	byłą	mama	
Ali	R.	W	programie	było	 zwiedzanie	 pałacu,	 po	którym	
oprowadzał	właściciel	obiektu	ciekawie	o	nim	opowiada-
jąc.	Dzieci	oglądały	 również	zwierzęta	egzotyczne	prze-
bywające	w	„Mini	ZOO”	-	poznały	ich	nazwy.	Następnie	
odbył	się	piknik	na	świeżym	powietrzu.	

	 Przedszkolaki	 wspólnie	 z	 wychowawczyniami	
dziękują	rodzicom,	właścicielom	posesji	za	miło	spędzo-
ny	czas,	bezpośrednią	obserwację	otaczającego	świata	na-
szej	„Małej	Ojczyzny”’	i	możliwości	pogłębienia	wiedzy	
o	otaczającym	świecie.

Nauczycielki z Przedszkola w Szydłowie

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA

Bank	Spółdzielczy	w	Szydłowie	informuje,	że	w	dniu	
18	października	2012	r.	podpisał	umowę	o	współpra-

cy	 ze	 Świętokrzyskim	 Funduszem	 Poręczeniowym	 sp.	
z.o.o	z	siedzibą	w	Kielcach.	Celem	zawarcia	umowy	jest	
współdziałanie	Funduszu	z	Bankiem	w	zakresie	udziela-
nia	przez	Fundusz	poręczeń	spłaty	kredytów	przyznanych	
małym,	średnim	i	mikroprzedsiębiorcom	oraz	instytucjom	
pożytku	publicznego	działającym	na	obszarze	wojewódz-
twa	świętokrzyskiego.	

	 Maksymalna	kwota	poręczenia	wynosi	 aktualnie	
1.400.000,00	zł	(80%	wartości	kredytu).	
	 Szczegółowe	informacje	na	temat	poręczeń	moż-
na	uzyskać	w	siedzibie	Banku	Spółdzielczego	w	Szydło-
wie	 i	 jego	 jednostkach	 organizacyjnych	 oraz	 na	 stronie	
internetowej	www.swietokrzyskifb.pl

p.o. Prezesa Zarządu
Katarzyna Zarzycka

INFORMACJA BANKU

W Kurozwękach.



Strona	24 Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 2/2012 (XLVI)

KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ

Dnia	20	czerwca	odbył	się	przełożony	z	powodu	desz-
czu	„Dzień	Dziecka”.	Z	tej	okazji	zorganizowane	zo-

stały	zawody	w	piłkę	nożną	chłopców	oraz	 turniej	„dwa	
ognie”	dziewcząt.	Do	 turnieju	piłki	nożnej	przystąpiły	4	
drużyny:	The	Blues,	Real	Madryt,	CF	Szydłów,	Wierni	do	
końca	(poniżej	wyniki):

The	Blues	-	Real	Madryt	2:0
CF	Szydłów	-	Wierni	do	końca	3:0
The	Blues	-	CF	Szydłów	0:0
Real	Madryt	-	Wierni	do	końca	1:0
The	Blues	-	Wierni	do	końca	1:0
Real	Madryt	-	CF	Szydłów	1:1

Kolejność	na	podium:
1.	The	Blues	7	pkt.
2.	CF	Szydłów	5	pkt.
3.	Real	Madryt	4	pkt.
4.	Wierni	do	końca	0	pkt.

W	sezonie	2012/13	po	raz	kolejny	zobaczymy	na	bo-
iskach	piłkarskich	województwa	Świętokrzyskiego	

piłkarzy	GKS	Szydłów.	Swoje	spotkania	będą	rozgrywać:		
seniorzy	(B	klasa	gr.3)	oraz	młodzik	starszy	(rocznik	2000	
i	młodsi	 gr.3).	Oba	 zespoły	 przystąpią	 do	 rozgrywek	 na	
początku	września	a	zakończą	rywalizację	początkiem	li-
stopada	(runda	jesienna).	Młodzicy	mecze	rozgrywać	będą	
w	soboty,	natomiast	seniorzy	w	niedzielę	.	
	 Dzięki	staraniom	Zarządu	Klubu	zakupione	zosta-
ły	 nowe	 stroje	 dla	młodzików	 oraz	 sprzęt	 sportowy	 po-
trzebny	do	prowadzenia	treningów.	Dzięki	wsparciu	Urzę-
du	Gminy	w	Szydłowie	oraz	Świętokrzyskiego	Związku	
Piłki	Nożnej	zakupiono	nowe	bramki	5x2	m,	niezbędne	do	
rozgrywania	spotkań	młodzika	starszego.	

Drużyna seniorów sezon 2012/13.

Drużyna młodzika starszego sezon 2012/13.

GMINNY KLUB SPORTOWY

	 Przez	 całą	 rundę	wiosenną	 2011/12	 Świętokrzy-
ski	Związek	Piłki	Nożnej	wspólnie	z	firmą	FOOTBALL	
FACTORY	prowadzili	w	każdej	klasie	rozgrywek		klasy-
fikację	Fair	Play	(żółte	i	czerwone	kartki).	Jak	się	okazało	
w	B	klasie	gr.	3	najmniej	kartek	uzbierał	nasz	klub	–	GKS	
Szydłów.	W	nagrodę	otrzymał	on	od	firmy		FOOTBALL	
FACTORY	oraz	ŚZPN	komplet	strojów	piłkarskich.	
	 Zarząd	Klubu	informuje	także,	że	istnieje	możli-
wość	wykonania	nadruków	(sponsorów)	na	nowych	stro-
jach	meczowych	zarówno	seniorów	jak	i	młodzików.	
	 Więcej	 informacji	 –	 wyniki,	 zdjęcia,	 relacje	 na	
stronie	klubu:	http://gksszydlow.futbolowo.pl	

Zarząd GKS Szydłów

	 W	konkurencji	 „dwa	ognie”	 zwyciężyła	klasa	V	
wygrywając	z	klasą	VI.
	 Na	 koniec	 dla	 pierwszej	 trójki	 w	 turnieju	 piłki	
nożnej	 wręczone	 zostały	 okazałe	 puchary	 ufundowane	
przez	Starostwo	Powiatowe	w	Staszowie;	medale	i	dyplo-
my	oraz	czekolady	za	czwarte	miejsce	ufundowane	przez	
GKS	Szydłów,	a	każda	z	dziewcząt	biorąca	udział	w	tur-
nieju	„dwa	ognie”	otrzymała	nagrodę	rzeczową.
	 Za	 pomoc	 w	 organizacji	 zawodów	 sportowych	
Zarząd	 GKS	 Szydłów	 pragnie	 podziękować:	 Publicznej	
Szkole	Podstawowej	w	Szydłowie,	a	w	szczególności	Pani	
Dyrektor	 Krystynie	 Żmudzie	 i	 Pani	Małgorzacie	 Kono-
packiej	 oraz	Panu	Michałowi	Skotnickiemu	 -	wicestaro-
ście	staszowskiemu.

Zarząd GKS Szydłów

DZIEŃ DZIECKA Z GKS SZYDŁÓW
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12	stycznia	 2012	 r	 w	 Osieku	 odbyły	 się	 Powia-towe	 Igrzyska	 w	 Drużynowym	 Tenisie	 Stoło-
wym.	Drużyna	z	Gimnazjum	w	Szydłowie	w	składzie	
Agnieszka	Fit	i	Weronika	Koźmińska	zdobyła	I	miej-
sce,	 natomiast	 drużyna	 chłopców	 w	 składzie	 Patryk	
Stolarski	i	Kamil	Woźniak	zajęła	miejsce	drugie.	Tym	
samym	drużyny	te	zapewniły	sobie	awans	do	półfina-
łów	wojewódzkich.
	 13	marca	2012	r	w	Bilczy	odbyły	się	Półfina-
ły	Wojewódzkie	 w	 Drużynowym	 Tenisie	 Stołowym.	
Gimnazjum	 w	 Szydłowie	 reprezentowali	 Agnieszka	
Fit	 i	 Weronika	 Koźmińska.	 Uczennice	 te	 zajęły	 III	
miejsce	drużynowo,	podobnie	jak	chłopcy	Patryk	Sto-
larski	i	Kamil	Woźniak,	którzy	także	zajęli	III	miejsce.
	 15	 kwietnia	 2012	 r	w	Chmielniku	odbyły	 się	
Mistrzostwa	Szkoły	o	Puchar	Dyrektora.	Indywidual-

nie	w	kategorii	dziewcząt:	II	miejsce	zajęła	Agniesz-
ka	Fit,	III	miejsce	Weronika	Koźmińska	i	IV	miejsce	
Aleksandra	 Jaskólska.	A.	 Fit	 i	W.	Koźmińska	 zajęły	
I	miejsce	w	grze	podwójnej	i	w	klasyfikacji	drużyno-
wej	również	I	miejsce.	W	kategorii	chłopców	I	miejsce	
drużynowo:	 Patryk	 Stolarski,	 Kamil	 Woźniak,	 Woj-
ciech	Makuła	i	w	grze	podwójnej	I	miejsce:	P.	Stolar-
ski	i	K.Woźniak.
	 Składam	 serdeczne	 podziękowanie	 Gminnej	
Komisji	 Rozwiązywania	 Problemów	 Alkoholowych	
za	udzielone	wsparcie	finansowe,	dzięki	któremu	moż-
liwe	było	zakupienie	strojów	sportowych	jak	również	
sprzętu	sportowego	dla	Gimnazjum.

Małgorzata Jaskólska

SUKCESY GIMNAZJUM W TENISIE

3	października	w	szydłowskiej	synagodze	miał	miejce	„Wieczór	pamięci”	 poświęcony	70-ej	 rocznicy	Za-
głady	żydowskiej	społeczności	Staszowa	i	okolic.	
	 W	 uroczystościach	 wzięli	 udział	 m.in.	 Nadav	
Eshcar	 -	wiceambasador	 Izralea	w	Polsce,	Leszek	Ty-
boń	-	prezes	Fundacji	EKOSAN,	Andrzej	Wawrylak	 -	
koordynator	organizacji	uroczystości	w	Staszowie,	Jan	
Klamczyński	 -	wójt	gminy	Szydłów,	Maria	Stachuczy	
-	dyrektor	GCK.
	 Podczas	 uroczystości,	 która	 przebiegała	 w	 at-
mosferze	 skupienia	 i	 wyciszenia,	 nastąpiło	 otwarcie	
wystawy	reprodukcji	prac	malarskich	Duvdivaniego.	To	
pierwsza	wystawa	prac	malarskich	tego	artysty	w	Pol-
sce.	
	 Ekspozycję	 zorganizował	 Leszek	 Tyboń.	Wy-
stawa	mogła	powstać	dzięki	Rodzinie	Diament	z	Izra-
ela,	Ambasadzie	 Izraela	 w	 Polsce,	 Fundacji	 Ochrony	
Dziedzictwa	Żydowskiego	w	Polsce,	Agnieszce	Placek	
ze	Szwecji	i	Hannah	Bar	Zvi	z	Izraela.	Wsparcia	orga-
nizacyjnego	udzieliły	władze	samorządowe	gminy	Szy-
dłów	oraz	Gminne	Centrum	Kultury	w	Szydłowie.	
	 Duvdivani	 to	pseudonim	artystyczny	 Jesekiela	
Dawida	Kirszenbauma	-	polskiego	malarza	i	karykatu-
rzysty	pochodzenia	żydowskiego	ur.	w	1900	 r.	w	Sta-
szowie.	Urodził	się	jako	syn	rabina.	W	1920	r.	wyjechał	
do	Niemiec,	gdzie	 studiował	 i	 rysował	karykatury	dla	
lewicowych	gazet.	W	1933	r.	wyemigrował	do	Paryża.	
W	 czasie	 wojny	 przeniósł	 się	 do	 Saint-Sauveur	 koło	
Bellac.	 Jego	 prace	 zostały	 przez	 hitlerowskie	 władze	

uznane	 za	 sztukę	 zdegenerowaną,	 a	 jego	paryska	pra-
cownia	została	zniszczona	wraz	z	około	600	pracami.	
Duvdivani	przeżył	wojnę,	a	po	jej	zakończeniu	powró-
cił	do	twórczości.	Zmarł	w	1950	r.
	 Ekspozycję	 reprodukcji	 można	 oglądać	
w	Gminnym	Centrum	Kultury	do	7	listopada	br.	Później	
reprodukcje	 będą	 „wędrować”	 po	 ośrodkach	 kultury	
ziemi	staszowskiej.

Tekst: Piotr Walczak
Fot. Kamila Pytowska

WIECZÓR PAMIĘCI Z WERNISAŻEM

Wieczór Pamięci w synagodze. 
Na bimie Leszek Tyboń i Maria Stachuczy. 
Z prawej wójt Jan Klamczyński.
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29	czerwca	 2012	 roku	 zmarła,	 po	 ciężkiej	 chorobie,	Teresa	Dobrowolska,	kierownik	Państwowej	Stad-
niny	Koni	w	Kurozwękach,	długoletnia	mieszkanka	Kotu-
szowa,	gdzie	sąsiadując	z	jednej	strony	z	mieszkańcami	tej	
pięknej	wioski,	a	z	drugiej	ze	swoimi	ukochanymi	końmi,	
pozostawiła	wyraźny	ślad	na	tej	ziemi.
	 Z	 Podkarpacia	 powołał	 ją	 Pan	 Bóg	 na	 ziemię	
sandomierską	 i	 świętokrzyską,	 by	 tu	mogła	 swoje	 życie	
związać	z	końmi,	rozsławiając	tę	ziemię	nie	tylko	na	całą	
Polskę,	ale	Europę	i	cały	świat.	„Przeżyła	z	końmi	orien-
talnymi	 bardzo	 wiele”	 –	 mówił	 w	 słowie	 pożegnalnym	
Dyrektor	Państwowej	Stadniny	Koni	w	Michałowie	Jerzy	
Białobok.	„Była	związana	z	nimi	na	dobre	i	na	złe	zosta-
wiając	znaczący	wkład	w		hodowli	koni	arabskich,	przy-
czyniając	się	do	promocji	Polskiego	Araba	w	świecie”.
	 Każda	osobowość,	wielkość,	pasja	rodzą	się	w	ro-
dzinie,	 domu	 i	małej	Ojczyźnie.	Nie	 inaczej	 było	w	 ży-
ciu	Teresy	Dobrowolskiej.	 	Urodziła	się	2	czerwca	1931	
r.	w	Węglówce,	pow.	Krosno,	w	woj.	podkarpackim,	jako	
córka	 Stefana	 i	Marii.	 Ojciec	 był	 kierownikiem	 kopalni	
ropy	naftowej	i	miłośnikiem	kotów.	Matka	lubiła	psy	i	ko-
nie	 pracujące	w	kopalni,	 serce	 oddając	 razem	 ze	 swoim	
mężem	dla	dzieci	i	domu.	To	tam	rodziła	się	życiowa	pasja	
inżynier	Dobrowolskiej,	kiedy	„przesiadywała	godzinami,	
jako	kilkuletnia	dziewczynka,	w	stajni,	gdzie	opiekun	koni	
kopalnianych	 opowiadał	 o	 nich”.	 Dom	 i	 kopalnia	 były	
pierwszą	szkołą	dla	Teresy	 i	 jej	brata.	Egzaminy	w	Kor-
czynie	weryfikowały	pozytywnie	zdobytą	wiedzę,	uzupeł-
nioną	przez	naukę	 języków,	 grę	 na	 fortepianie	 i	 zabawy	
sportowe	na	świeżym	powietrzu.	Szczęśliwe	dzieciństwo	
skończyło	 się	 wraz	 z	 wybuchem	 II	 wojny	 światowej.	
Oprócz	 okupacji,	 strach	 i	 niepewność	 potęgowało	 zaan-
gażowanie	się	rodziców	w	ruch	oporu	w	Armii	Krajowej,	
gdzie	przewidziano	także	rolę	dla	ośmioletniej	córki.	Dom	
był	bazą	przerzutową	na	Węgry	i	do	Francji	a	Teresa	(ps.	
Lala)	miała	zadanie	obserwowania	dróg.	Pełniła	 też	 rolę	
łączniczki.	W	 swoich	 wspomnieniach	 pisze:	 „Musiałam	
obserwować	i	natychmiast	dawać	znać	w	momencie,	gdy	
pojawił	się	na	horyzoncie	samochód,	miejscowa	ukraińska	
policja	 czy	ktoś	nieznany.	Drugim	moim	zadaniem	było	
przekazywanie	 zaszyfrowanych	 meldunków,	 najczęściej	
do	 leśniczówki	w	Odrzykoniu.	 (...)	A	w	 razie	 spotkania	
Niemców	miałam	płakać,	że	zabłądziłam”.	Tak	kształto-
wała	się	miłość	do	wolnej	Polski,	która	nigdy	nie	wyga-
sła.	 Czuł	 ją	w	Kotuszowie,	 także	miejscowy	 proboszcz,	
Ks.	Antoni	Sobczyk,	który	w	mieszkaniu	Dobrowolskich,	
odnajdywał	zawsze	swego	rodzaju	azyl	w	trudnych	latach	

komunistycznych	i	miejsce	bezpiecznej	rozmowy	o	wol-
nej	 Polsce.	 Po	 wojnie,	 gimnazjum	 i	 liceum	 w	 Krośnie	
kończyła,	 kiedy	ojciec	był	 aresztowany,	 jako	AK-owiec.	
Spowodowało	 to	 trudności	w	 studiach	 zootechnicznych,	
które	rozpoczęła	w	Olsztynie,	a	kończyła	na	Uniwersyte-
cie	Jagiellońskim	w	Krakowie,	otrzymując	dyplom	inży-
niera	zootechniki.	
	 Za	działalność	konspiracyjną	została	mianowana	
najpierw	do	stopnia	porucznika	a	następnie	do	stopnia	ma-
jora	AK.
	 Z	 trudem	 otrzymała	 nakaz	 pracy	 do	 Ardenów	
w	Bielinie	Nowym,	by	przenieść	się	później	bliżej	domu,	
do	 Stubna,	 na	 stanowisko	 asystenta.	 „Po	 kilku	 miesią-
cach	–	pisze	o	sobie	–	zostałam	wezwana	do	Warszawy,	
do	 personalnego,	 który	 oznajmił	 mi,	 że	 otrzymał	 pole-
cenie	z	przemyskiej	partii	o	przeniesienie	mnie	 stamtąd,	
jako	politycznie	niewygodnej,	więc	nie	mogłam	pracować	
w	pobliżu	granicy.	(...)	Przeniesiono	mnie	do	środka	Pol-
ski	 czyli	 do	Samborca	koło	Sandomierza,	 na	wolny	 etat	
kierownika	stadniny	angloarabskiej.	Oprócz	hodowli	zor-
ganizowałam	tu	sekcję	jeździecką.	Pracowałam	tu	przez	4	
lata.	Potem	przeniosłam	się	1	lipca	1961	r.	jako	kierownik	
Stadniny	Koni	Angloarabskich	w	Kurozwękach”.	W	Ko-
tuszowie,	 bo	 tu	 znajdowało	 się	 stado	 ukochanych	 koni,	
zamieszkała	na	36	 lat.	Tu	 rozkwitała	 kariera	 inż.	Teresy	
–	wybitnego	znawcy	 i	hodowcy	koni.	 Jako	młoda	osoba	

WSPOMNIENIE 
O INŻ. TERESIE 
DOBROWOLSKIEJ

Pani inż. Teresa Dobrowolska 
z ulubioną klaczą ,,Euforią”.
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z	wielkim	entuzjazmem,	pod	okiem	ówczesnego	dyrektora	
Stanisława	Machnika,	rozpoczęła	mozolną	pracę	rozbudo-
wy	zastanego	już	stada	angloarabów	półkrwi.	Na	łamach	
„Konia	Polskiego”	w	r.	2000,	 ten	okres	ocenia	słowami:	
„W	okresie	 tym	dochowano	się	pięknego,	wyrównanego	
stada,	liczącego	trzydzieści	parę	klaczy,	w	typie	suchego,	
dzielnego,	średniej	miary	 i	kalibru	konia	wszechstronnie	
użytkowego”.
	 Punkt	zwrotny	w	tutejszej	hodowli	nastąpił	w	lip-
cu	 1973	 r.,	 kiedy	 to	 po	 decyzji	 utworzenia,	 po	 Janowie	
Podlaskim	i	Michałowie,	trzeciej	stadniny	koni	arabskich	
właśnie	w	Kurozwękach	 i	Kotuszowie,	przybyło	pod	 jej	
opiekę,	 pierwsze	 20	 klaczy	 arabskich.	 Dla	 niej	 było	 to	
wielkie	wyzwanie	 i	 kolejny	 szczebel	w	karierze	hodow-
cy.	O	 tych	początkach	pisze:	„Przybyła	pierwsza	stawka	
klaczy	była	niewyrównana,	z	niedostatkami	w	eksterierze,	
urodzie	i	ruchu.	Dla	hodowców	stanowiła	jednak	ciekawą	
grupę,	dającą	duże	pole	do	działania”.	I	udało	się	w	ciągu	
krótkiego	czasu,	25	lat,	zrobić	bardzo	dużo.	Wystarczy	po-
wiedzieć,	że	w	tym	czasie	w	Stadninie	przyszło	na	świat	
750	źrebiąt,	a	ok.	500	koni	sprzedano	za	granicę,	nie	licząc	
sprzedaży	w	Polsce.	Ale	 nie	 ilość	 jest	 tu	 najważniejsza.	
O	jakości	koni,	o	ile	można	tak	powiedzieć	o	koniach,	mó-
wią	i	ceny	kotuszowskich	arabów	i	nagrody,	które	zdoby-
wali.	 Czterokrotnie	wygrywały	Derby,	Nagrodę	 Europy,	
wiele	ważnych	gonitw.	Liczne	nagrody	i	wyróżnienia	na	
pokazach	 w	 Szwecji,	Anglii,	 Italii,	 Paryżu	 oraz	 w	 kra-
ju.	Nie	 sposób	wymienić	wszystkich	wielkich	 i	 bardziej	
skromnych	 sukcesów.	Wszystkie	 one	 cieszyły	Dyrekcję,	
Panią	 Teresę,	 pracowników	 i	 mieszkańców	 Kotuszowa	
i	okolicy,	którzy	choć	może	nie	dość	wtajemniczeni	w	ar-
kana	hodowli,	 to	 z	dumą	 słuchali	 o	 sukcesach	Stadniny.	
Do	stadniny	i	Kotuszowa	przybywało	wielu	wspaniałych	
gości	i	hodowców	z	kraju	i	zagranicy.		Wystarczy	wspo-
mnieć,	że	byli	tu	m.in.	państwo	Watts,	La	Croix,	Patterso-
nowie,	Patricia	Lindsay,	Paolo	Gucci,	rządowa	delegacja	
Turcji,	Zjednoczonych	Emiratów	Arabskich,	 księżniczka	
i	książęta	panującego	dworu	Jordanii,	piosenkarz	Kenny	
Rogers,	reżyser	Mike	Nichols	i	inni.
	 Teresa	 Dobrowolska	 była	 cenionym	 hodowcą	
a	przez	to	ekspertem	i	sędzią	na	licznych	pokazach	i	za-
wodach	w	kraju	i	za	granicą.	Przy	tym	wszystkim	nie	bała	
się	zwykłej	pracy	fizycznej	przy	koniach,	będąc	dla	swo-
ich	podwładnych	pracowników	przykładem,	autorytetem	
i	przyjacielem.	Sama	sumienna,	uczciwa,	pracowita,	wy-
magała	też	podobnych	postaw	od	innych.
	 Ta	 tytaniczna	 praca	 nie	 byłaby	 możliwa,	 gdyby	
nie	najbliższa	rodzina:	mąż	Krzysztof		i	córka	Magdalena,	
czy	jak	ją,	my	rówieśnicy	nazywaliśmy	Marysieńka,	grono	
przyjaciół	i	oddani	pracownicy.	Umiała	dzielić	swoje	ży-
cie	i	czas	dla	rodziny,	przyjaciół	i	koni.
	 Ten	 obraz	 życiowej	 pasji	 Teresy	 Dobrowolskiej	
niech	 dopełni	 osobiste	 wspomnienie	 niżej	 podpisanego:	
Oprowadzany	 z	 gronem	 znajomych	 po	 Stadninie	 przez	
Panią	Inżynier,	zapytałem,	czy	rozpozna	na	wybiegu	nie-

które	konie	ze	swojej	hodowli?	Odpowiedziała:	„Nie	tylko	
niektóre.	Rozpoznaję	wszystkie	i	powiem	nawet	po	jakiej	
matce	i	ojcu	i	z	jakiego	rodu,	wymieniając	wszystkie	osią-
gnięcia,	jeżeli	któreś	z	nich	już	takie	mają”.		Potwierdze-
nie	to	znajduję	w	artykule	„Pożegnanie	Kurozwęk”	na	ła-
mach	„Konia	Polskiego”,	gdzie	wspominając	swoją	pracę,	
wymienia	wiele	wspaniałych	klaczy	i	ogierów,	dziesiątki	
koni	 z	 ich	 imionami,	 imionami	 matek	 i	 ojców,	 rodzeń-
stwem,	 rodem,	 sukcesami,	 miejscem	 sprzedaży,	 maścią,	
nawet	charakterem,	by	na	końcu	tej	bardzo	szerokiej	pale-
ty	koni,	z	rozbrajającą	szczerością	napisać:	„Ponieważ	nie	
mam	możliwości	dostępu	do	dokumentacji,	piszę	z	pamię-
ci...”.
	 Ten	 piękny	 obraz	 pracy	 Teresy	 Dobrowolskiej,	
niech	dopełnią	jeszcze	zainteresowania	sportowe,	oczywi-
ście	z	końmi.	Angloaraby	trenowane	były	na	przeszkodach,	
a	araby	w	biegach	długodystansowych.	Przy	stadninie	ist-
niał	Klub	Jeździecki	„Podkowa”,	który	prowadziła	u	boku	
męża	Krzysztofa.	Z	wielką	wiedzą	i	oddaniem	prowadzili	
treningi	 koni	 rajdowych,	 co	 zaowocowało	 dwukrotnym	
mistrzostwem	Polski,	wspaniałego	konia	imieniem	„Herb”	
zasiadanego	przez	jeźdźca	z	Kotuszowa	Stanisława	Ryce-
rza.	Co	roku	organizowane	były	turystyczne	rajdy	konne,	
kuligi	i	biegi	Św.	Huberta.	Uczono	jazdy	konnej.

	 Po	przejściu	na	emeryturę,	6	lat	jeszcze	pracowa-
ła,	 jako	główny	specjalista.	21	 lutego	1996	r.	zmarł	mąż	
Krzysztof	 a	 w	 1997	 r.	 przyszła	 decyzja	 o	 rozprzedaniu	
stadniny.	Bardzo	 to	przeżyła...	Ostatecznie	kończy	pracę	
1	września	1997	r.	Pożegnanie	zorganizowane	przy	okazji	
wiosennego	 przeglądu	 koni	 zgromadziło	wielu	 kolegów	
i	przyjaciół.	 	Pochwałom,	podziękowaniom	 i	 życzeniom	
nie	było	końca.	 „Żal	odjeżdżać”	–	 słowa	z	Franciszkań-
skiej	 3	 w	 Krakowie	 wypowiedziane	 później	 przez	 Jana	
Pawła	II,	jak	echo,	kołatały	się	zapewne	w	sercu	także	tej	
miłośniczki	 koni	 i	 tej	Małej	Ojczyzny.	Wyjechała	w	 ro-
dzinne	strony	i	zamieszkała	w	Teodorówce	pow.	krośnień-
ski,	razem	ze	swoją	córką	Magdą	i	zięciem	i	oczywiście	
dwoma	wałachami	 arabskimi,	 podarowanymi	 przez	 roz-

W ostatnich latach życia.



Strona	28 Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 2/2012 (XLVI)

KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ

Z	inicjatywy	Artura	Komorowskiego	-	speleologa	z	Po-
łańca,	członka	Stowarzyszenia	Speleoklub	Beskidzki,	

przy	wsparciu	Urzędu	Gminy	i	Gminnego	Centrum	Kultu-
ry,	odbyła	się	w	Szydłowie	w	dniach	30	kwietnia	-	2	maja	
„Majówka	Speleologiczna”.
	 Wzięli	w	niej	udział	członkowie	Speleoklubu	Be-
skidzkiego	 i	Speleoklubu	Warmińsko-Mazurskiego	SPE-
LEON,	 którzy	 przez	 3	 dni	 zgłębiali	 tajemnice	 szydłow-
skich	jaskiń.
	 1	 maja,	 w	 Gminnym	 Centrum	 Kultury	 odbyło	
się	spotkanie,	na	którym	Artur	Komorowski	prezentował	
wiedzę	o	grotach	pod	Szydłowem,	Staszowem	 i	w	Pod-
maleńcu.	Profesjonalni	ratownicy	medyczni	prezentowali	
sposoby	udzielania	pierwszej	pomocy	osobom	poszkodo-
wanym.	Każdy	z	uczestników	mógł	poćwiczyć	restytucję	
krążeniowo-oddechową	na	fantomie.
	 Zainteresowane	osoby	zapoznały	się	także	z	pro-
jektem	OpenStreetMap	-	czyli	darmowej,	swobodnie	do-
stępnej	mapy	świata,	rozwijanej	przez	każdą	chętną	osobę	
http://www.openstreetmap.org/	 (światowa)	 i	 http://www.
openstreetmap.org.pl/	(polska	strona	projektu).
	 Jednym	 z	 celów	 speleologicznej	 majówki	 było	
uświadomienie	lokalnej	społeczności	potencjału	drzemią-

cego	w	walorach	przyrody	nieożywionej	a	także	potrzeba	
ich	ochrony.
	 Materiał	 o	 szydłowskich	 jaskiniach	 i	 wizycie	
speleologów	wyemitowała	w	kilkuminutowym	materiale	
TVP	Kielce.

Tekst i fot. Piotr Walczak

MAJÓWKA Z GROTOŁAZAMI

Speleolodzy oprowadzili ekipę TVP Kielce 
po szydłowskich pieczarach.

wiązaną	 stadninę.	 Dwanaście	 lat	 przed	 śmiercią	 pisze:	
„Wszyscy	 troje	 (p.Teresa,	 i	dwa	konie:	Czorsztyn	 i	Epos,	
przyp.	autora),	jesteśmy	już	wiekowi,	lecz	w	niezłej	formie,	
więc	Czorsztyn	służy	mi	pod	siodłem,	a	Epos	w	linijce”.	
					„Chcę serce moje jako bochen chleba
     Pokrajać dla tych, których głód uśmierca,
     Ty zasię spraw to, o Panienko z nieba,
     Aby dla wszystkich mi starczyło serca”.
	 Treść	tej	modlitwy	poety,	Kornela	Makuszyńskie-
go,	była	pewnie	treścią	także	niejednej	modlitwy	Pani	Te-
resy,	skoro	tak	umiejętnie	i	hojnie	dzieliła	serce	pomiędzy	
Boga	i	świat,	konie	i	ludzi,	córkę	i	męża,	przyjaciół	i	zwie-
rzęta	i	dla	wszystkich	starczyło	jej	serca.
	 Doświadczałem	 jej	 szacunku	 jako	 chłopiec,	 ba-
wiąc	się	z	rówieśnikami	w	sąsiedztwie	stadniny	i	później	
jako	 ksiądz,	 gdy	 razem	 z	moim	 poprzednikiem	Ks.	Ka-
nonikiem	 Antonim	 Sobczykiem,	 długoletnim	 probosz-
czem	w	Kotuszowie,	czuliśmy	w	domu	Teresy	i	Krzysz-
tofa	Dobrowolskich	 przyjazne	 serca.	Rozświetlone	 okna	
na	 	 pierwszym	 piętrze	 „kotuszowskiego	 pałacu”,	 były	
jak	morskie	 latarnie,	znakiem	ochrony	i	bezpieczeństwa.	
Jako	 ministrant	 a	 później	 duszpasterz,	 budowałem	 się	
cichą	obecnością,	czy	 to	z	mężem,	czy	córką,	czy	sama,	
w	kruchcie	kościoła	kotuszowskiego,	na	Mszy,	w	czasach	
niełatwych	dla	wierzących.	Kultura,	elegancja,	kompeten-
cja	były	przykładem	dla	wielu.	Wielu	także	szukało	u	p.	
Teresy	 rady	 i	 pocieszenia.	 Tajemnicą	 córki	 Magdaleny,	
męża	Krzysztofa,	brata	czy	zięcia	jest	szczęście	i	radość,	

odnajdywane	w	zaciszu	domu	w	Kotuszowie	i	Teodorów-
ce.	Nie	tylko	wspaniałe	konie,	czy	stajenne	koty,	ale	nawet	
ślimaki	z	pobliskiego	wąwozu	„Jesionki”,	mogły	liczyć	na	
kawałek	jej	serca.
	 Kochała	Stwórcę	i	świat,	Ojczyznę,	ludzi,	piękną	
ziemię	i	góry	wokół	Węglówki,	Teodorówki	i	Kotuszowa,	
kochała	rodzinę	i	konie.	I	tak	było	do	ostatniego	uderzenia	
serca.	Zmarła	29	czerwca	2012	r.	Pogrzeb	odbył	się	w	ko-
ściele	parafialnym	w	Korczynie.	Na	Mszy	świętej	odpra-
wionej	 przez	Ks.	 Jerzego	Sobczyka	 z	Kotuszowa	 razem	
z	miejscowym	wikariuszem,	 obok	 córki	 i	 brata	 zgroma-
dziła	się	najbliższa	rodzina,	przyjaciele,	współpracownicy,	
hodowcy	koni	 i	przedstawiciele	Kotuszowa	 i	Kurozwęk.	
W	 homilii,	 przedstawiając	w	wielkim	 skrócie	 życie	 ś.p.	
Teresy	Dobrowolskiej,	 ks.	 Jerzy	podziękował	w	 imieniu	
wszystkich	za	dar	życia	zmarłej,	przedstawiając	w	modli-
twie	to	dobro	Bogu.
	 Nad	 trumną,	 w	 imieniu	 wszystkich	 hodowców	
przemówił	Dyrektor	Państwowej	Stadniny	Koni	w	Micha-
łowie	Jerzy	Białobok,	przedstawiając		te	wielkie	dokona-
nia	zmarłej,	uczestnikom	i	Bogu,	by	zakończyć	przepiękną	
modlitwą	za	zmarłą:	„Niech	te	Kotuszowskie	araby	będą	
z	Panią	na	pastwiskach	niebiańskich	na	zawsze”.		
	 Trumna	spoczęła	na	cmentarzu	parafialnym,	w	ro-
dzinnym	grobowcu,	obok	męża	Krzysztofa.

Tekst: Ks. Jerzy Sobczyk
Zdjęcia: Barbara Czarkowska-Guziuk 
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nierozpoznana.	Może	nasze	uwagi	przyczynią	 się	 też	do	
polepszenia	 losu	 królewskiej	 siedziby,	 w	 powojennych	
dziejach	obiektu	przeważnie	traktowanej	z	-	ujmując	rzecz	
delikatnie	-	małą	pieczołowitością.		
	 Zanim	 jednak	 przejedziemy	 do	 szczegółowych	
uwag	dotyczących	architektury	interesującej	nas	budowli,	
wpierw	musimy	sobie	uzmysłowić,	czym	był	szydłowski	
zamek	i	w	jakiej	epoce	powstał,	to	bowiem	dopiero	stawia	
jego	formę	we	właściwym	świetle.	Zacznijmy	od	drugiej	
części	pytania,	odpowiedź	na	którą	wydaje	się	oczywista:	
zamek	 zbudowano	 w	 średniowieczu,	 w	 wieku	 XIV.	 Co	
jednak	 rozumiemy	 pod	 tym	 pojęciem?	Z	 doświadczenia	
wiemy,	 że	 w	 powszechnej	 świadomości	 czasy	 te	 wciąż	
jeszcze	 jawią	 się,	 jako	 prymitywna,	 nieokrzesana	 epo-
ka,	 pełna	 przemocy	 i	wojen,	 tudzież	 zwierzęcej	 radości,	
jaką	analfabetom	przynosiły	brutalne	publiczne	egzekucje	
i	polowania	na	czarownice.	Owszem,	 takie	obrazy	 także	
można	było	w	wiekach	średnich	oglądać,	jednak	uznanie	
ich	za	zasadniczą	treść	epoki	jest	równie	uzasadnione,	jak	
stwierdzenie,	że	nasze	czasy	to	np.	wyłącznie	narkomania	
i	terroryzm,	z	czym	chyba	trudno	byłoby	się	zgodzić.	
	 Tymczasem	 średniowiecze	 po	 ustaniu	 kilku	
„ciemnych	wieków”	znamionujących	wędrówki	ludów	po	
upadłym	Cesarstwie	Rzymskim	i	wczesne	etapy	rozwoju	
państw	 chrześcijańskiej	 Europy	 (wpierw	 tej	 „starszej”	 -	
Zachodniej,	później	„młodszej”	 -	Centralnej),	wkroczyło	
w	 stulecia	 wspaniałego,	 choć	 często	 niełatwego	 rozwo-
ju.	Wtedy	 to	 powstały	 ludne	miasta,	w	których	 lokowa-
no	często	do	dziś	funkcjonujące	uniwersytety,	stworzono	
niezwykłe	dzieła	malarstwa	i	rzeźby,	a	szczytowym	osią-
gnięciem	budowniczych	stały	się	nadal	zachwycające	mo-
numentalne	masywy	gotyckich	katedr;	nastąpił	też	rozwój	
feudalnych	rezydencji.	Przełomowym	dla	tego	ostatniego	
był	wiek	XIV:	stulecie	pełne	paradoksów.	Z	jednej	strony	

Ryc. 2. Sedilia we wnękach okiennych w Pałacu Nowym   
w Awinionie (fot. T. Olszacki)

W	 marcu	 2012	 roku	 niżej	 podpisani	 (t.j.	 łódzcy	 ar-
cheolodzy	 Jarosław	 Olejnik	 i	 kierujący	 przedsię-

wzięciem	Tomasz	 Olszacki	 oraz	 Jerzy	 Serafin	 -	 student	
architektury	z	Wrocławia)	mieli	okazję	przeprowadzić	kil-
kudniowe	 badania	 architektoniczne	 pałacu	 królewskiego	
w	Szydłowie,	powszechnie	znanego,	jako	„sala	rycerska”.	
Obserwacje	wtedy	poczynione	dostarczyły	wielu	nowych	
spostrzeżeń,	 niekiedy	 w	 sposób	 istotny	 zmieniających	
wiedzę	 o	 tej	 budowli,	 a	 przynajmniej	 pozwalających	 na	
postawienie	nowatorskich	hipotez.	Te	najnowsze	spostrze-
żenia,	obok	ustaleń	wcześniejszych	badaczy,	staną	się	kan-
wą	kilkuodcinkowego	cyklu	popularnych	artykułów,	które	
prezentować	 będziemy	na	 tych	 łamach.	Mamy	nadzieję,	
że	ich	lektura	przyczyni	się	do	lepszego	poznania	najważ-
niejszego	zabytku	Szydłowa,	którego	ranga	-	co	sygnali-
zujemy	w	tytule	-	wyrasta	daleko	poza	lokalną,	regional-
ną,	a	nawet	ogólnopolską	problematykę.	By	stwierdzenie	
to	 nie	 pozostało	 bezpodstawne,	 postaramy	 się	wytłuma-
czyć,	 dlaczego	 zamek	 szydłowski	 to	 budowla	 od	 dawna	
fascynująca	 badaczy,	 pod	 wieloma	 względami	 wyjątko-
wa	i	pomimo	wieloletnich	badań	wciąż	jeszcze	należycie	

ZAMEK W SZYDŁOWIE
Część I: Pałac Królewski („sala rycerska”) - rezydencja na europejską miarę

Ryc. 1. Dziedziniec papieskiego Pałacu Nowego 
w Awinionie (fot. T. Olszacki)
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wpłynął	też	na	sposób	kształtowania	wnętrz,	często	wspie-
ranych	 na	 filarach.	 Zdobiono	 je	 polichromiami,	 nieraz	
tworzonymi	 przez	mistrzów	 sprowadzanych	 z	 odległych	
krajów,	a	zwłaszcza	z	przodującej	w	tym	kunszcie	Italii.	
Takie	 podejście	 do	 architektury	 obronno-rezydencjonal-
nej	było	jednak	typowe	tylko	dla	niektórych	zamków,	a	to	
mianowicie	 tych,	które	spełniać	miały	przede	wszystkim	
zadania	rezydencji	wielkich	suzerenów	(papieża,	cesarza,	
króla),	 nie	 zaś	 centrów	 administracji,	 czy	 też	 przydroż-
nych	warowni,	których	to	oczywiście	było	najwięcej.
	 Takim	„wyjątkowym”	zamkiem	była	z	pewnością	
awiniońska	siedziba	papieska	–	jak	pisał	francuski	histo-
ryk	 Georges	 Duby	 –	 „największy plac budowy tamtego 
wieku”.	Wpierw	powstał	tam	tzw.	Stary	Pałac,	zbudowany	
przez	Benedykta	XII,	z	mieszczącą	między	innymi	papie-
skie	mieszkanie	Wieżą	Aniołów	(wtedy	najwyższym	bu-
dynkiem	mieszkalnym	kontynentu,	który	to	„wieżowiec”	
sięgał	50	metrów	wysokości).	Potem	papież	Klemens	VI	
wzniósł	pełen	przepychu	Pałac	Nowy,	z	dwiema	ogromny-
mi	salami:	jednoprzestrzenną	górną	i	dolną,	podzieloną	na	
dwie	nawy	przy	pomocy	osiowo	rozmieszczonych	filarów.	
Papież	 ten	 założył	 także	 towarzyszące	 pałacowi	 ogrody,	
jednak	 jeszcze	nie	otwarte	 (jak	w	okresie	nowożytnym),	
ale	 -	 jako	 część	 zamku	 -	 otoczone	 warownym	 murem.	
Wzorce	 życia	 i	 architektury	 zaczerpnięte	 z	 rezydencji	
awiniońskiej,	wraz	z	odwiedzającym	ją	duchowieństwem	
(stanowiącym	w	średniowieczu	„korpus	dyplomatyczny”	
wszystkich	królestw)	rozprzestrzeniały	się	szeroko	po	Eu-
ropie.	Pozostając	we	Francji	koniecznie	wspomnieć	trzeba	
jeszcze	o	powstających	tam	wówczas	rezydencjach	królów	
z	 dynastii	Walezjuszy,	 a	 przede	 wszystkim	 Luwrze,	 na-
stępnie	siedzibie	na	paryskiej	wyspie	Cité	i	w	położonym	
niedaleko	stolicy	Vincennes.	Zamki	te,	w	większości	 już	
nieistniejące,	albo	znacznie	przebudowane,	znamy	dzięki	
ich	doskonałym	 rycinom	zamieszczonym	w	 tzw.	Bardzo 
bogatych godzinkach księcia de Berry	z	około	1415	roku.	
W	 skład	 rezydencji	 na	 wyspie	 Cité	 wchodził	 królewski	

był	to	czas	wielkiego	chaosu	na	zachodzie	i	południu	na-
szego	kontynentu.	Pomiędzy	Francją	i	Anglią	trwała	krwa-
wa	 „Wojna	 Stuletnia”,	 upadek	 papiestwa	 zaowocował	
przymusowym	 przeniesieniem	 siedziby	 głowy	 Kościoła	
do	 położonego	 w	 Prowansji	Awinionu,	 w	 Italii	 nastąpił	
krach	 banków,	 który	 przyniósł	 wielki	 kryzys	 finansowy	
(nieporównywalny	 z	 obecnie	 przez	 nas	 przeżywanym),	
a	na	to	wszystko	nałożyła	się	epidemia	dżumy	nazywanej	
„czarną	śmiercią”,	za	sprawą	której	w	ciągu	pięciu	lat	po-
pulacja	europejczyków	zmniejszyła	się	aż	o	1/3.	Z	drugiej	
strony	 to	wtedy	właśnie	zapoczątkowane	zostały	zmiany	
w	sztuce,	ale	 i	 traktowaniu	przestrzeni	rezydencjonalnej,	
bez	których	nie	nastąpiłby	późniejszy	renesansowy	prze-
łom,	a	tym	samym	przejście	do	epoki	nowożytnej.	Ówcze-
śni	władcy	wprowadzili	na	swój	dwór	poetów,	rzeźbiarzy	
i	architektów,	stali	się	mecenasami	artystów,	a	swoje	sie-
dziby	kształtowali	na	nowy	sposób.	Poza	do	tej	pory	naj-
ważniejszą	cechą	zamków	-	 ich	obronnością,	 rezydencje	
władców	stają	się	też	podówczas	piękne,	reprezentacyjne,	
mają	zapewniać	już	nie	tylko	bezpieczeństwo,	ale	i	wyso-
ki	komfort	życia	codziennego	ich	mieszkańców.	Dlatego	
też	obok	domów	zamkowych	pojawiają	się	w	XIV	wieku	
(nazywanym	po	włosku	Trecentem)	rozległe	nieraz	zało-
żenia	ogrodowe,	z	fontannami	i	zwierzyńcami,	powiększa	
się	rozmiary	okien	-	które	w	ciemne	niegdyś	izby	wpusz-
czają	promienie	 słoneczne,	 ale	 też	dają	królom	 i	książę-
tom	 sposobność	 podziwiania	 walorów	 krajobrazowych	
okolicy,	 wcześniej	 człowiekowi	 średniowiecza	 obcych,	
jak	cała	natura	–	niezrozumiała,	a	przez	to	niebezpieczna.	
Chęć	spędzania	czasu	w	okiennym	świetle	i	w	miłym	dla	
oka	otoczeniu	przyczyniła	się	do	upowszechnienia	towa-
rzyszących	im	murowanych	siedzisk,	zwanych	z	łacińska	
sediliami.	Okna,	coraz	częściej	prostokątne	-	a	nie	wąskie	
i	strzeliste	(jakie	najczęściej	zwykliśmy	oglądać	w	budow-
lach	gotyckich)	-	oraz	otwory	drzwiowe,	zyskały	ozdob-
ne	 kamienne	 oprawy	 (zwane	 popularnie	 kamieniarką),	
tworzone	w	wysmakowanym	stylu	 tzw.	dworskim,	który	

Ryc. 3. Pałac królów Francji na wyspie Cité w Paryżu; 
przed nim otoczony murem ogród, z prawej strony widocz-
na Święta Kaplica (rycina z Bardzo bogatych godzinek... 
- fragment)

Ryc. 4. Zamek cesarski Karlštejn (za: http://www.panora-
mio.com/photo/25944087)
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Ryc. 5. Dziedziniec zamku królów Węgier w Zvoleniu: wi-
doczne wielkie prostokątne okna w poziomie reprezenta-
cyjnej kondygnacji (fot. T. Olszacki)

Ryc. 6. Pałac Królewski w Szydłowie: widok od strony pół-
nocno-wschodniej (fot. T. Olszacki)

pałac	 o	 wielkich	 prostokątnych	 oknach,	 monumentalna	
Święta	Kaplica	(do	dziś	istniejąca)	oraz,	jak	w	Awinionie,	
zamknięty	murem	ogród.	Kryzys	 gospodarczo-demogra-
ficzny,	z	którym	zmagała	się	XIV-wieczna	Europa	nie	do-
tknął,	albo	przebiegł	o	wiele	łagodniej	w	krajach	Europy	
Centralnej	 (tzn.	królestw:	czeskiego,	węgierskiego	 i	pol-
skiego),	które	-	odwołując	się	do	współczesnych	porów-
nań	-	stanowiły	prawdziwą	„zieloną	wyspę”.	Dało	to	szan-
sę	 na	 wyrównanie	 cywilizacyjnego	 dystansu	 względem	
państw	zachodu	i	południa,	świetnie	zresztą	wykorzysta-
ną.	Najwspanialszy	rozkwit	średniowiecznych	Czech	na-
stał	w	 latach	panowania	króla	czeskiego,	 a	 jednocześnie	
cesarza	 niemieckiego:	Karola	 IV	 z	 dynastii	 Luksembur-
gów	 (wychowanego	w	 kręgu	 kultury	 francuskiej),	 który	
uczynił	Pragę	stolicą	swego	Imperium.	Najwspanialszym	
zamkiem	cesarza	Karola	IV	był	zbudowany	niedaleko	od	
Pragi,	wśród	pięknych	wzgórz	rozłożonych	nad	rzeką	Be-
rounką,	Karlštejn,	do	dziś	świetnie	zachowany	i	cieszący	
się	ogromną	popularnością	wśród	turystów.	Nad	zamkiem	
górują	 dwie	 wielkie	 wieże	 mieszkalne,	 z	 których	 wyż-
sza	 kryje	wyłożoną	 drogimi	 kamieniami	 kaplicę	Krzyża	
Świętego;	 obok	 nich	 znajduje	 się	 cesarski	 pałac	 z	 salą	
tronową.	Także	sąsiadujące	z	Czechami,	a	władane	przez	
Andegawenów	 Węgry	 zasłynęły	 wspaniałymi	 rezyden-
cjami,	budowanymi	od	czasów	króla	Ludwika	Wielkiego	
(potem	 króla	 Polski	 -	 znanego	 pod	 przydomkiem	 „Wę-
gierskiego”).	 Monarcha	 ten	 zbudował	 kilka	 obszernych	
i	wygodnych	zamków	na	planie	regularnym,	składających	
się	 z	 czterech	 skrzydeł	 ulokowanych	 wokół	 dziedzińca,	
są	 to:	 Diósgyőr,	 Wyszegrad	 i	 Zvolen.	 W	 przyziemiach	
owych	 skrzydeł	 znajdowały	 się	 zazwyczaj	 pomieszcze-
nia	o	funkcjach	gospodarczych,	ponad	nimi	zaś	mieściły	
się	izby	reprezentacyjne	i	mieszkalne,	połączone	gankiem	
biegnącym	 od	 strony	 dziedzińca;	 z	 obwodu	murów	wy-
sunięta	była	kaplica.	Duże	okna	w	poziomie	drugiej	kon-

dygnacji	ozdabiała	kamieniarka,	o	prostokątnym	wykroju,	
która	najlepiej	zachowała	się	w	Zvoleniu,	dziś	na	terenie	
Słowacji.		
	 Węgierskie	zamki	Ludwika	Wielkiego	i	 jego	na-
stępcy:	Zygmunta	Luksemburskiego	w	naszych	rozważa-
niach	odgrywają	nadzwyczaj	ważną	rolę.	Nie	bez	powodu	
przecież	 wielki	 znawca	 polskiej	 architektury,	 kierujący	
w	 latach	 1978-1979	 badaniami	 zamku	 szydłowskiego:	
profesor	Adam	Miłobędzki	napisał:	„Z końca XIV w. po-
chodzi zapewne	 (...)	 wspaniały, dziś niestety częściowo 
zniekształcony pałac, wchodzący w skład królewskiego 
zamku w Szydłowie [czyli	„sala	rycerska”	–	J.O.,	T.O.,	J.	
S.]. Jego wydłużony plan, jak i elegancka kamieniarka po-
siada analogie w ówczesnej architekturze węgierskiej.”.	
Uwierzytelniając	 niejako	 nasze	 słowa	 Uczony	 ten	 pisał	
dalej:	„W pałacu tym (...) pojawia się po raz pierwszy fran-
cuski typ prostokątnego świeckiego okna, przejęty przez 
środkowoeuropejski „dworski styl” około połowy XIV w.”	
[A.	Miłobędzki,	Zarys dziejów architektury polskiej,	War-
szawa	1963,	s.	72].	Jeśli	dodamy	do	tego	wzniesione	przy	
oknach	sedilia	(w	izbie	zachodniej),	zapewniający	światło	
okazały	kominek	(tamże)	i	odkryte	w	badaniach	archeolo-
gicznych	 sali	wschodniej	hypocaustum	 (tzn.	 piec	 ogrze-
wający	 wnętrza	 ciepłym	 powietrzem,	 rozprowadzanym	
kanałami),	a	ponadto	domniemany	ogród,	który	zdaniem	
profesora	Leszka	Kajzera,	mógł	się	znajdować	wewnątrz	
murów	miejskich	-	po	południowej	stronie	zamku	–	kon-
tekst	 wydaje	 się	 oczywisty.	 Tak	 też	 pokrótce	 wygląda	
europejska	 perspektywa,	 w	 jakiej	 rozpatrywać	 możemy	
zamek	w	Szydłowie,	czy	może	ściślej	-	Pałac	Królewski,	
o	cechach	pozwalających	umieszczać	go	-	bez	żadnej	prze-
sady	(w	przeciwieństwie	do	kojarzenia	samych	tylko	ob-
warowań	miasta	z	francuskim	Carcassonne)	w	elitarnym	
gronie	najwspanialszych	europejskich	siedzib	XIV	stule-
cia.	W	następnym	odcinku	zajmiemy	się	poszukiwaniem	
(nielicznych)	polskich	zamków,	które	z	Szydłowem	da	się	
porównać	oraz	fundatorem,	czy	może	raczej	domniemany-
mi	fundatorami	szydłowskiej	siedziby	władców	Królestwa	
Polskiego.

Jarosław Olejnik, Tomasz Olszacki, Jerzy Serafin
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Wylał się komuś olej... Z GŁOWY...

Ryszard Patrzałek ułożył obok bloków na os. Łokietka 
chodnik w czynie społecznym. Kostkę dała gmina. Czyn 
godny pochwały. „Pomagali sąsiedzi” - mówi skromnie 
pan Ryszard.
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W czerwcu br. na emeryturę odszedł Władysław Stępień 
(w środku) - dyrektor Banku Spółdzielczego w Szydłowie, 
który pełnił tę funkcję od 1988 r. Z lewej Alicja Kłonicka - 
skarbnik gminy, z prawej wójt Jan Klamczyński.

Salę tortur w Skarbczyku urządziło Gminne Centrum 
Kultury w ramach jednego z projektów realizowanych 
z dofinansowaniem UE. Jest się czego bać... Uczestnicy i organizatorzy tegorocznego 

Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Szydłowie. 
Informacja na str. 21.

Gminny Dzień Edukacji Narodowej, 
Szydłów - 19 paździenika 2012 r.
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