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Szydłów wciąż z 
zabytków słynie
i ze śliwek w
formach różnych.
Ma uznanie w całej
gminie
i zachwyca też podróżnych.
Jeden kościół jest i 
drugi,
który freski ma
wiekowe.
Mur obronny
całkiem długi,

Brama - co ma więź
z Krakowem.
Na dziedzińcu zaś
zamkowym
funkcjonuje spora
scena.
Szydłów bardzo jest
stylowy
i uczynna jest Bożena.

Jurek Olanin
21.07.2013 r.

SZYDŁOWSKIE WSPOMNIENIA

Fot. Piotr Walczak
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REKLAMA

W Kazimierzu Dolnym na tegorocznym Festiwalu Filmo-
wym „Dwa Brzegi”. Od lewej: Adam Torbicki, Grażyna 
Torbicka, Jan Klamczyński, Zbigniew Lubelski, Barbara 
Lubelska.

Janusz Cedro (pierwszy z prawej) - Świętokrzyski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków podczas czerwcowej wizy-
ty w Szydłowie. Pierwszy z lewej arch. Stanisław Kaczmar-
czyk z Krakowa, w środku wójt Jan Klamczyński.

24 września odbyła się XLI sesja Rady Gminy Szydłów na 
której przedstawicielom Banku Spółdzielczego w Szydło-
wie wręczono list gratulacyjny od władz samorządowych 
z okazji przyznania tytułu „Orzeł Agrobiznesu”. Od lewej: 
Michał Skotnicki (wicestarosta staszowski), Tadeusz Krę-
cisz (członek zarządu BS), Jerzy Klamczyński (wiceprze-
wodniczący RG), Teresa Kaczmarczyk (pracownik BS), 
Katarzyna Zarzycka (p.o. dyrektor BS), Janusz Juszczak 
(przewodniczący RG), Jan Klamczyński (wójt gminy).

30 września w Szydłowie gościł aktor Maciej Rayzacher 
z małżonką - odtwórca roli Kapitana Knothe w słynnym 
serialu „Czarne Chmury”.
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
	 W	dn.	14	października	obchodziliśmy	Dzień	Edu-
kacji	 Narodowej.	 Z	 tej	 okazji	 w	 kościółku	 pw.	Wszyst-
kich	Świętych	odbyła	się	uroczysta	sesja	Rady	Gminy	na	
którą	zaproszono	nauczycieli	z	naszej	gminy.	Sesji	prze-
wodniczył	wiceprzewodniczący	rady	Jerzy	Klamczyński.	
Po	 odczytaniu	 okolicznościowego	 referatu,	 nagrody	 dla	
dyrektorów	placówek	oświatowych	z	 terenu	gminy	wrę-
czył	wójt	Jan	Klamczyński	oraz	przewodnicząca	komisji	
oświaty	Karolina	Bzówka.	Głos	zabrał	także	Michał	Skot-
nicki	-	wicestarosta	staszowski,	który	dyrektorom	wręczył	
okolicznościowe	 puchary.	 Uroczystość	 uświetnił	 występ	
artystyczny	gimnazjalistów.	Po	występie,	dyrektorzy	szkół	
nagrodzili	wyróżniających	się	nauczycieli	ze	swoich	pla-
cówek.

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
	 W	niedzielę,	15	września	br.	na	boisku	sportowym	
w	Szydłowie	 odbyły	 się	Gminne	Zawody	Sportowo-Po-
żarnicze.	 Największą	 sprawnością	 wykazali	 się	 strażacy	
z	 Kotuszowa	 i	Woli	 Żyznej.	Wśród	 seniorskich	 drużyn	
OSP	 bezkonkurencyjny	 okazał	 się	 Kotuszów,	 wyprze-
dzając	drugi	w	kolejności	Potok	oraz	Wolę	Żyzną	i	Solec.	
Wśród	 Młodzieżowych	 Drużyn	 Pożarniczych	 najlepsi	
okazali	się	chłopcy	z	Woli	Żyznej,	którzy	pokonali	swoich	
kolegów	z	Kotuszowa.	Nagrody	pieniężne	dla	drużyn	bio-
rących	udział	w	turnieju	wręczali:	wójt	Jan	Klamczyński,	
wicestarosta	staszowski	Michał	Skotnicki,	komendant	za-
rządu	gminnego	OSP	Janusz	Juszczak	i	wiceprezes	zarzą-
du	gminnego	OSP	Stanisław	Wojterski.

ŚLAD CZŁOWIEKA, NIEBO I ZIEMIA
	 W	 dniach	 4-16	 sierpnia	 w	 Gminnym	 Centrum	
Kultury	w	Szydłowie	można	było	oglądać	wystawę	malar-
stwa	Pawła	Kurandy	(ślad	człowieka)	i	Magdaleny	Tobo-
rowicz	(niebo	i	ziemia).

SZYDŁÓW NA SZLAKU PRZYGODY
	 Szydłów	znalazł	się	na	Szlaku	Przygody	za	spra-
wą	projektu,	który	zakłada	zwiększenie	ruchu	turystyczne-
go	na	obszarze	województwa	świętokrzyskiego	i	częścio-
wo	 także	mazowieckiego.	Szlak	Przygody	 to	 pomysł	 na	
rozwój	turystyki	zainicjowany	przez	sześć	lokalnych	grup	
działania:	Białe	Ługi,	Dorzecze	Bobrzy,	Nad	Czarną	Pilicą,	
Wokół	Łysej	Góry,	Stowarzyszenie	Rozwoju	Wsi	Święto-
krzyskiej	i	LGD	Krzemienny	Krąg.	Projekt	ten	realizowa-
ny	jest	na	terenie	41	gmin	województwa	świętokrzyskie-
go	 i	mazowieckiego,	 zamieszkiwanych	 przez	 blisko	 pół	
miliona	mieszkańców.	Szlak	Przygody	obejmuje	ciekawe	
miejsca	z	 tych	 terenów,	w	których	 turyści	będą	mieli	do	
wykonania	 konkretne	 zadania	 (questy)	 i	 będą	mogli	 po-
czuć	na	przykład	klimat	wiejskiego	życia	czy	spróbować	

swoich	sił	w	jednym	z	ginących	zawodów.	Szydłów	zna-
lazł	się	w	części	szlaku	nazwanego	Krainą	Kultur	w	skład	
którego	obecnie	wchodzą	jeszcze	Chmielnik,	Kurozwęki	
i	Cisów.	Więcej	o	projekcie	na	www.szlakprzygody.eu

KOŃCOWOROCZNY POKAZ MUZYCZNY
	 Dnia	23	czerwca	2013	 r.	w	kościele	 św.	Włady-
sława	w	Szydłowie	odbył	się	popis	umiejętności	muzycz-
nych	młodzieży.	Uczniowie	 uczęszczający	 na	 naukę	 gry	
na	 syntezatorze	 zaprezentowali	 dodatkowo	 grę	 na	 flecie	
altowym	 i	 piękny	 śpiew.	Koncert	 pogłębił	 liturgię	mszy	
św.	pieśniami:	na	początku	mszy	„Maryjo	śliczna	Pani”’	
wykonanymi	przez	 Justynę	Śibilę	 i	Henrykę	Kluszczyń-
ską	 (gościnnie),	 na	Ofiarowanie	 -	 „Ave	Maria”’	D.	Cac-
ciniego	przez	Zuzannę	Ziółkowską	 (flet	 altowy)	 i	 Justy-
nę	Śibilę	 (śpiew),	podczas	Komunii	„Ave	Verum”	W.	A.	
Mozarta	wykonała	Sylwia	Ziółkowska	(gościnnie).	Mszę	
św.	zakończył	śpiew	pieśni	„Sutanna”’	przez	Kasię	Kogut,	
Zuzię	 Ziółkowską,	 Justynę	 Śibilę	 i	Henrykę	Kluszczyń-
ską.	Potem	odbyły	się	popisy	gry	na	syntezatorze.	Wystą-
pili	Hubert	Laskowski,	Justyna	Śibila,	Zuzia	Ziółkowska,	
Piotr	Ziółkowski,	Kamil	Wójcik.	Pieśń	„Swatka”’	F.	Nie-
wiadomskiego	wykonana	z	bogatym	kunsztem	wokalnym	
przez	Sylwię	Ziółkowską	 zakończyła	popis	muzycznych	
prezentacji.	Proboszcz	parafii	ks.	R.	Piwowarczyk	podzię-
kował	młodym	artystom	za	pogłębianie	swych	zamiłowań	
a	słuchający	muzyki	licznie	zebrani	melomani	gromkimi	
brawami	nagrodzili	ich	występy.

OBCHODY TRZECIOMAJOWE
	 W	słoneczne	przedpołudnie,	3	maja	w	Szydłowie,	
miały	miejsce	 gminne	 uroczystości	 upamiętniające	 222-
gą	rocznicę	uchwalenia	Konstytucji	3	Maja.	Uroczystości	
rozpoczęły	 się	mszą	 świętą	w	kościele	 św.	Władysława.	
Po	mszy	przemaszerowano	pod	pomnik	Walczących,	Po-
ległych	 i	 Pomordowanych	w	 latach	 1939	 –	 1945,	 gdzie	
nastąpiło	złożenie	kwiatów.	Dalsza	część	obchodów	miała	
miejsce	w	Szkole	Podstawowej	w	Szydłowie.	Uczestnicy	
mieli	okazję	obejrzeć	znakomite	przedstawienie	 słowno-
-muzyczne	w	wykonaniu	uczniów	„podstawówki”	o	tema-
tyce	 3-Majowej.	Wcześniej	widzowie	 obejrzeli	 nagranie	
w	którym	dzieci	 ze	 szkoły	podstawowej	 i	 z	 przedszkola	
wypowiadają	 się	 na	 temat	 patriotyzmu.	 Całość	wypadła	
naprawdę	bardzo	profesjonalnie	i	zrobiła	duże	wrażenie	na	
przybyłych	 gościach.	 Podczas	 uroczystości	 z	 okoliczno-
ściowym	referatem	wystąpił	wójt	gminy	Jan	Klamczyński,	
głos	zabrał	także	Michał	Skotnicki	–	wicestarosta	powia-
tu	staszowskiego.	Na	zakończenie	wszystkim	przybyłym	
gościom,	 uczniom	 i	 nauczycielom	 którzy	 przygotowali	
przedstawienie,	 podziękowała	 dyrektor	 szkoły	 Krystyna	
Żmuda.

Red.

W SKRÓCIE
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JEDEN DZIEŃ W SZYDŁOWIE
Pobyt	 zaczynam	 od	 odwiedzenia	 grobu	mojego	Ta-

tusia	(nigdy	nie	zwróciłem	się	do	mojego	ojca	ina-
czej).	Nowo	utwardzona	alejka	wreszcie	rozwiązuje	pro-
blem	brudnych	butów	szydłowskich	parafian	zwłaszcza	
w	 okresie	Wszystkich	 Świętych.	Kolejno	 dosypywane	
nawierzchnie	być	może	nadmiernie	podniosły	trakt,	ale	
coś	 za	 coś.	Usuwanie	 poprzednich	warstw	pewnie	 nie	
mieściło	 się	w	budżecie.	 Pięknieje	 nam	parafialna	 ne-
kropolia.	W	 latach	 50.	 chyba,	 tylko	 na	 jednej	 mogile	
można	było	 zobaczyć	granitową	płytę.	Dziś	 ziemnych	
kopczyków	 z	 brzozowym	 krzyżem,	 lastrykowych	 na-
grobków	Lubelskiego	Lutka	praktycznie	już	nie	ma.
	 Koniecznie	 chciałem	 odwiedzić	 mojego	 przy-
jaciela	prof.	Mariana	Czaplę.	Ostatnio	widzieliśmy	się	
rok	temu	a	rozmowy	telefoniczne	nie	mogą	być	zamiast.	
Tego	roku	Marian	miał	bardzo	trudny	okres.	Artyści	tak	
mają,	że	cierpiąc	 tworzą	najwartościowsze	dzieła.	Nie	
zastałem	jednak	nikogo	i	nie	dane	mi	było	zapoznać	się	
z	najnowszymi	osiągnięciami	artysty.
	 Pocałowałem	także	klamkę	furty	na	posesji	Ja-
nusza	Arendarskiego.	Łączy	mnie	 z	 nim	 tak	wiele	 su-
per	wspomnień,	że	odwiedziny	uważam	za	obowiązko-
we.	Chciałem	się	pochwalić	mistrzostwem	Polski	syna	
Przemka	w	 akrobatyce	 nawodnej	 (wakeboard).	 Szoro-

wał	 tutejsze	 chodniki,	 obskakiwał	 szydłowskie	 skałki	
i	mury.	Boiska	placu	szkolnego	dla	niego	były	wspania-
łym	Bernabeu.	Okazuje	się,	że	zaczynając	w	Szydłowie	
też	można	zostać	mistrzem	Polski.	(Na	zdjęciu	pośrod-
ku.)	Z	Januszem	nie	byliśmy	umówieni	więc	trudno.	
	 Odwiedzam	w	pracy	panią	mgr	Kingę	Lubarską.	
Jestem	 wielkim	 fanem	 jej	 wiedzy,	 umiejętności	 i	 do-
kładności	 w	 mrówczej	 pracy	 jaką	 wykonuje	 od	 kilku	
już	 lat	w	 szydłowskim	kościele	Wszystkich	Świętych.	
Tym	 razem	 przygotowałem	 się.	 Chcąc	 być	 partnerem	
do	rozmowy	z	osobą	o	tym	poziomie	wiedzy	trzeba	się	
koniecznie	przygotować	lub	rozmowa	będzie	o	karabi-
nach.	Chcąc	zrobić	jej	zdjęcie	przy	pracy,	przygotowa-

łem	też	aparat.	Na	protesty	było	już	za	późno.	Publiku-
ję	po	raz	pierwszy	zdjęcie	fragmentu	fresku	na	którym	
pani	Kinga	z	maleńkim	pędzelkiem	i	barwnikiem	wiel-
kości	flakonika	lakieru	do	paznokci,	usiłuje	pomalować	
proporcjonalnie	 olbrzymią	 ścianę.	W	 tej	 pracy	wydaj-
ność	się	jednak	nie	liczy.	Najważniejsza	jest	dokładność	
i	 zachowanie	 zgodności	 z	 oryginałem.	 Przez	 kilka	 lat	
kiedy	przebywała	w	Szydłowie,	wspólne	zainteresowa-

nia	bardzo	nas	zbliżyły.	Mamy	o	czym	rozmawiać.	Do-
tychczas	nigdy	ani	słowa	nie	napisałem	o	dziele	którego	
dokonała,	nie	opublikowałem	ani	jednego	zdjęcia.	Przy-
jąłem	 dewizę	 –	 nie	 przeszkadzania.	 Jest	 mała	 szansa,	
żeby	przyszły	rok	był	finalnym.	Dzień	moich	odwiedzin	
nie	był	dobrym	dniem	dla	pani	Kingi.	Dojrzałem	nawet	
maleńką	łezkę	w	jej	pięknych	oczach.	Nie	dociekałem	
przyczyn	ale	mocno	się	zastanowiłem	nad	tym	co	mo-
gło	być	powodem,	że	wykształcona,	mądra,	utalentowa-
na,	mająca	 już	 dorobek	 naukowy,	młoda	 piękna	 dama	
(nawet	bez	makijażu	i	w	roboczym	kombinezonie)	była	
zatroskana.	 Powrót	 z	 Szydłowa	 do	mieszkania	w	 eks-
kluzywnej	 dzielnicy	Warszawy	by	kontynuować	pracę	
na	elitarnej	uczelni	–	powinien	być	samą	radością.	Za-
istniały	jednak	powody	smutku.	Moje	usiłowania	zmia-
ny	nastroju	skutkowały	pozytywnie	tylko	na	chwilę.	Na	
koniec	 rozchmurzyła	 się	 nieco	 i	 opowiedziała	mi	we-
sołą	historię	jak	kupowała	w	Szydłowie	śliwki.	Kupno	
kilograma	 śliwek	w	Szydłowie	nie	 jest	 proste.	Kiedyś	
nabyła	po	cenach	jak	w	Warszawie	owoce	w	nie	najlep-
szym	 stanie.	 Dla	 wszechobecnych	 muszek	 owocówek	
były	 doskonałą	 bazą	 pokarmową	 i	 problemem	 jak	 się	
zakupu	pozbyć.	
		 -	 Zainteresowałem	 się	 tym,	 postanowiłem	
sprawdzić.
	 Jeżeli	zapyta	ktoś	w	Szydłowie	„Czy	może	ku-
pić	tonę	śliwek?”	W	większości	gospodarstw,	bez	oka-
zywania	 zdziwienia,	 uzyska	 odpowiedź	 twierdzącą.	
Spróbujcie	jednak	kupić	kilogram.	Okaże	się	to	nie	ta-
kie	proste.	Czy	to	dobrze?	-	Nie!	To	fatalnie!
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	 Było	 by	 bardzo	 dobrze,	 gdyby	 do	 Szydłowa	
przyjeżdżali	 ludziska	 w	 okresie	 zbiorów	 i	 taniej	 niż	
gdzie	indziej	kupowali	świeżutkie	śliweczki	do	zjedze-
nia	 i	 domowego	 przetwórstwa.	 Skoro	 tych	 samocho-
dów	nie	widać	to	coś	tu	nie	gra.	Sadownicy	produkują	
dorodne	 owoce	 a	 detaliczna,	 miejscowa	 sprzedaż	 jest	
upośledzona.	 Na	 targu	 mogę	 bez	 problemu	 kupić	 do-
brej	jakości	owoce	w	cenie	1,5	-	2,0	zł/kg.	Jest	to	cena	
przyzwoita	wobec	cen	 sandomierskiej	giełdy	1,0	 -	1,5	
zł/kg.	Naprzeciw	kościółka	„Wszystkich	Świętych”	na	
ogrodzeniu	 wisiała	 informacja	 o	 sprzedaży,	 ale	 drzwi	
były	zamknięte.	W	dobrej	przyzwoitej	 cenie,	kupowa-
łem	 kiedyś	 śliwki	 w	 gospodarstwie	Agaty	 i	 Zygmun-
ta	 Kręcisz.	 Mogłem	 nawet	 troszkę	 powybrzydzać	 (na	
zdjęciu).	Dziś	niestety	sprzedaży	nie	prowadzili	wobec	
kulminacji	robót	sadowniczych.	W	rynku	spotkałem	pa-
nią	sprzedającą	śliwki	w	jednym	gatunku	ale	po	4	zł/kg.	
Wyraziłem	zdziwienie	ceną,	szybciutko	zaproponowała	
więc	3	zł/kg	pod	warunkiem,	że	kupię	minimum	2	kg.	
Zapłaciłem	więc	6	zł	i	oczekiwałem	zważenia.	Okazało	
się	że	waga	była	licha,	śliwki	się	rozsypywały	po	jezdni	
ale	pani	sprytniutko	wyzbierała	je	do	mojej	już	torebki,	
bo	zapłaconej.	Zauważyłem,	że	tych	śliw	coś	mało,	zo-
stałem	więc	pouczony.	2	kg	-	8zł	a	za	6	zł	zawsze	wy-
chodzi	1,5	kg.	Cóż,	pani	miała	rację.	Sumienie	 jednak	
odezwało	się	u	niej	i	usiłowała	dokładać.	Śliwy	znowu	
się	 rozsypały	 po	 ulicy	 bo	 nylonowa	 torba	 nie	 zniosła	
nadmiaru	kombinacji.	Nie	chciałem	już	tej	dokładki	ale	
nie	udało	mi	się.	Jedyne	co	chciałem	to	pozbyć	się	mo-
jego	zakupu.	Tak	się	też	stało.
	 Jeżeli	ktokolwiek	z	turystów	tylko	raz	podobnie	
kupował	 w	 Szydłowie	 śliwki,	 to	 zapamięta	 na	 długie	
lata	 żeby	nigdy	więcej.	Bardzo	 chcę	wierzyć	w	 to,	 że	
miałem	po	prostu	pecha.
	 Wyprodukować	 dorodne	 owoce	 jest	 wielką	
sztuką.	Jeszcze	większą	sztuką	jest	je	sprzedać.	W	Szy-
dłowie	wszyscy	muszą	o	tym	pamiętać
	 Jaka	jest	motywacja	ludzi	chcących	zadać	sobie	
trud	 i	przetwarzać	śliwy	na	powidła,	dżemy	 itp.	 skoro	
w	sklepie	można	kupić	tanio	słoiczek	owocowych	prze-
tworów	bez	ograniczeń?	
	 Kalkulując	koszty,	przetwórstwo	się	nie	opłaca.	
Ludziska	wiedzą	jednak,	że	kupowane	takie	ładniutkie,	
smak	mają	jakiś	inny.	Kto	tak	mówi	ma	rację.	Przemysł	
stosuje	różnego	rodzaju	ulepszacze.	Czasem	konserwan-
tów,	 ulepszaczy,	 barwników,	 zapachów,	 zagęszczaczy,	
środków	żelujących	jest	tak	dużo,	że	na	owoce	nie	ma	
już	miejsca.	Czy	tak	można?	Można,	można.	Tajemnica	
jest	w	 tym,	 że	 prawo	 unijne	 dopuszcza	 te	 środki	 jako	
dodatki	 spożywcze	 jednostkowo	bez	 określania	 ilości.	
Razem	 zastosowane	 (dopuszczalnie),	 tworzą	 takie	 po-
tworki	 jak	 np.	 kiełbaska	 parówkowa	 w	 której	 nie	 ma	
ani	grama	mięska,	dżemy	bez	owoców,	soki	owocowe	
bez	 soku	 owocowego,	 wypieki	 zachowujące	 świeżość	
przez	wiele	tygodni	zalegania	na	sklepowych	półkach,	

obślizgłą	szyneczkę	zieleniącą	po	jednym	dniu.	Nie	ma	
sensu	 robić	 wyliczanki	 spożywczych	 bubli,	 lista	 jest	
nieskończenie	długa.
		 Spróbuję	inaczej.
	 Zapoznam	czytelników	z	głównymi	chemikalia-
mi.	Żaden	z	wymienionych	środków	nie	jest	dopuszczo-
ny	do	produkcji	żywności	EKO.	Wszystkie	wymienione	
nie	służą	zdrowiu	a	niektóre	są	nawet	bardzo	szkodliwe.	
Informacja	o	tych	dodatkach	musi	być	zamieszczana	na	
etykiecie	.	Przeczytać	o	tym	można,	jak	dla	mnie	to	pod	
mikroskopem.	Postaram	się	podzielić	swoją	wiedzą	na	
ten	 temat	 z	moimi	 czytelnikami,	 ze	 świadomością,	 że	

Fot. Karolina Kuc

jest	 to	zaledwie	minimum	sygnalizujące	problem.	Do-
radzam	zainteresować	się	etykietowym	drobnym	drucz-
kiem	przed	zjedzeniem,	albo	nie	jeść,	zwłaszcza	wtedy	
jeżeli	produkt	spożywczy	wygląda	tak	ładniutko,	w	no-
sie	zapach	aż	kręci	a	okres	spożycia	wynosi	kilka	mie-
sięcy.	
E-211	Benzoesan	 sodu,	masowo	używany	 jako	 środek	
konserwujący	 to	 naprawdę	 straszne	 świństwo,	 pewnie	
nikt	nie	dotknął	by	się	wiśniowych	konfitur	gdyby	po-
znał	wzór	chemiczny	tego	specyfiku.	
E-250	 Inny	środek	konserwujący,	nie	mniej	paskudny.	
–	Fe!
E-621	 Glutaminian	 sodu	 (MSG)	 masowo	 stosowany	
wypełniacz	 i	wzmacniacz	 smakowy.	Ten	 japoński	wy-
nalazek,	lekko	słodkawy,	biały	proszek,	dodawany	jest	
praktycznie	do	wszystkiego	w	zastraszających	ilościach	
także	 do	 topionych	 serków,	 warzywek,	 sosów,	 zup	
w	proszku,	wyrobów	mięsnych,	przetworów	owocowo	
warzywnych.	
E-655,	E-635	Wzmacniacz	smaku.
E-475	Emulgator	stosowany	do	produkcji	pasteryzowa-
nych	mas	jajecznych.
E-471	Zagęstnik	na	bazie	modyfikowanej	skrobi	kuku-
rydzianej	 (fosforan	 diskrobiowy),	 powszechnie	 stoso-
wany	w	przetwórstwie	owocowo	warzywnym.
	E-450,	E-451	–	stabilizatory.
	 Przepraszam!	 Takie	 balansowanie	 symboliką,	
zaczyna	być	nudne.	Kto	to	będzie	pamiętał?	Mogę	ciur-
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kiem	wymienić	ze	dwadzieścia	innych	dodatków	a	po-
żytek	 z	 tego	będzie	 żaden,	 producenci	 za	 tydzień	wy-
puszczą	następne	50.	To	jest	obłęd.	Spróbujmy	inaczej	
–	informacyjnie.	Nienasycone	tłuszcze	roślinne	niskiej	
jakości,	potraktowane	wodorem	w	obecności	niklu	ze-
stalają	 się	 i	 są	masowo	stosowane	do	produkcji	 frytek	
i	 smażenia	w	 głębokim	oleju.	To,	 że	 zawierają	 zabro-
nione	np.	w	Danii	tłuszcze	trans	w	ilości	aż	45%	nikogo	
nie	obchodzi.	Żeby	dało	się	to	zjeść,	dodaje	się	sztucz-
ny	zapach	wołowiny,	barwniki	syntetyczne	i	ziemniaki,	
chociaż	niekoniecznie.	Frytki	niekoniecznie	robione	są	
z	ziemniaków.	Dlaczego	tak	się	dzieje	?	Odpowiedz	jest	
prosta.	Tak	jest	taniej.	Chcesz	zjeść	dobre	frytki	to	przy-
gotuj	sobie	sam	na	dobrym	polskim	oleju	rzepakowym,	
jakością	ustępuje	mu	nawet	olej	z	oliwek	(bardzo	krótki	
okres	spożycia).
	 Zamiast	 spulchniających	drożdży	powszechnie	
stosowany	jest	wodorowęglan	sodu	o	wiele	wygodniej-
szy	w	użyciu.	Benzoesan	sosu	i	glutaminian	sodu	nale-
ży	uznać	jako	dodatki	stosowane	plagowo.
	 Spróbujmy	przeanalizować	 ciasto	 biszkoptowe	
z	 nadzieniem	 truskawkowym.	 Mam	 przed	 sobą	 taką	
etykietę.	 Czytam	 co	 tam	 zastosowano.	 Nadzienie	 tru-
skawkowe	w	którym	truskawki	to	tylko	30%,	reszta	to	
syrop	glukozowo-fruktozowy,	pektyny	jako	stabilizator.	
W	 składzie	 odnalazłem	 jeszcze	 tristearynian	 sorbitolu	
-	substancja	utrzymująca	wilgotność	(czytaj	świeżość),	
sorbiole	 i	 gliceryna,	 spulchniacze	 (difosforany),	 do	
kompletu	 dodano	 jeszcze	 diglicerydy	 wyższych	 kwa-
sów	tłuszczowych.	
	 Wzmacniacze	 smaku,	 konserwanty,	 zagęstniki,	
emulgatory	 i	 stabilizatory	 odnajduję	 także	 w	 bigosie	
oraz	 gulaszu	 wieprzowo-wołowym,	 o	 rekordowej	 za-
wartości	wołowiny	2,6%.
	 Sprytni	 producenci	 postępują	 czasem	 inaczej.	
Zamiast	 straszyć	 na	 etykietach	 symboliką	 „E-”	 piszą	
nazwy	których	przeciętny	zjadacz	nie	przeczyta	nawet	
w	 okularach	 np.	 acetylowany	 adypinian	 diskrobiowy	
(E-1422).	 Jak	 na	 ironię	 zagęstnik	 mimo	 skompliko-
wanej	nazwy	jest	jedynym	o	którym	nie	spotkałem	ani	
jednej	negatywnej	opinii.	Zapamiętać	 tego	nikomu	się	
jednak	nie	uda.	
	 Włos	 się	 jeży	 czytając	 ten	 skład	 a	 nie	wymie-
niłem	substancji	zapachowych.	Na	ten	temat	można	by	
napisać	książkę.	Podam,	że	zapach	zielonego	jabłuszka	
nie	ma	 nic	wspólnego	 z	 zielonym	 jabłuszkiem.	 Inten-
sywny	miły	zapach	truskawkowy,	poziomkowy,	migda-
łowy	 to	 czysta	 chemia.	 Intensywny	 zapach	 wanilii	 to	
nic	innego	jak	chemiczny	stwór	etylowanilina.	Wszyst-
ko	to	napisałem	tylko	po	to,	żeby	zachęcić	czytelników	
do	kontrolowania	zakupów	i	pod	żadnym	pozorem	nie	
jeść	twarożku	w	którym	nie	ma	ani	grama	twarogu.	Uni-
kać	napojów	na	bazie	syropu	glukozowo-fruktozowego,	
słodzonego	 słodzikiem	 (aspartam).	W	USA	 uznawane	
za	 sprawców	 otyłości.	 Odradzam	 spożywania	 gotow-

ców	obiadowych,	klopsików,	pulpetów,	fasolek,	flaków.	
Lepiej	wybrać	 produkty	 gdzie	mięsa	 nie	ma	w	 ogóle.	
Póki	co	czytajcie	etykiety	i	drobny	druk.	Nie	można	ku-
pować	parówek	w	których	nie	ma	mięsa.	Przede	wszyst-
kim,	chciałbym	skłonić	moich	czytelników	do	domowe-
go	przetwórstwa	środków	spożywczych.	Zacznijmy	od	
owoców.
	 Domowe	przetwórstwo	bardzo	opłaca.
	
	 Wszystkie	moje	pobyty	w	Szydłowie	kończę	na	
ławeczce.	Siadywałem	na	niej	z	moimi	sąsiadami	i	wie-
dliśmy	rozmowy.	Panowała	tam	serdeczność	i	miła	at-
mosfera.	W	tym	kącie	obywało	się	jakoś	bez	sąsiedzkich	
waśni.	Ludziska	pomagali	sobie	wzajemnie,	bieda	była	
powszechna	 a	 los	 nie	 wyróżniał	 nikogo.	 To	 wydanie	
naszej	gazety,	kalendarzem	sprzyja	wspominaniu.	Pro-
sił	bym	więc	o	króciutką	modlitwę	za	dusze	śp.	rodzin	
Suchojada	Stanisława,	długoletniej	pracownicy	urzędu	
gminy	Matyldy	 Pietrowskiej,	Arendarskiego	 Eugeniu-
sza,	 Lubelskiego	 Lucjana,	 Arendarskiego	 Bolesława,	
Wojsy	 Stanisława,	 babci	 Mazur	 Karoliny,	 Kluszczyń-
skiej	 Bronisławy,	 Osowskiego	 Mariana,	 Grabiańskiej	
Wandy,	Kaczmarskiego	Tomasza,	Gumułczyńskiego	Jó-
zefa,	Bąka	Stanisława,	Kaprala	Mariana,	Raganiewicza	
Romana,	Juszczaka	Wincentego,	Arendarskiego	Józefa,	
Buckiewicza	Władysława,	Michalskiego	Czesława,	Du-
lińskiego	Władysława,	 pani	 Pacynki,	 także	 moich	 ro-
dziców	 Stanisławy	 i	 Bolesława	 Kuc.	 Na	 tej	 ławeczce	
często	siadywała	pani	Todzia	Boś	długoletnia	pracow-
nica	urzędu	gminy	 i	moja	osobista	piastunka.	Naszym	
pozdrowieniem	dla	nich,	niech	będzie	modlitewne	wes-
tchnienie	z	akcentem	prośby	o	dar	miłosierdzia	i	prze-
baczenia.	

	 Dziś	na	 ławeczce	zastałem	jedynie	panią	 Irenę	
Arendarską.	Życie	tej	pięknej	niegdyś	dziewczyny	i	ko-
biety	nie	oszczędzało.	Najwyraźniej	była	w	formie	i	po-
pisywała	 się	 dobrą	 pamięć	 wsteczną,	 z	 bieżącą	 miała	
małe	problemy.	Doskonale	pamięta	czasy	pracy	w	urzę-
dzie	gminy,	przyjaźniła	się	z	moją	Mamusią.
	 „Bywało,	że	nocowałam	u	was,	na	prośbę	pani	
sekretarzowej	 podobnie	 jak	 Todzia	 Pytowska	 (Boś),	
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w	 przypadku	 wielodniowych	 wyjazdów	 sekretarza.	
Bardzo	mile	wspominam	pracę	w	Gminie.	W	pisaniu	na	
maszynie	 ustępowałam	 jedynie	 sekretarzowi.	 Znał	 się	
na	wszystkim,	był	wymagającym	i	doskonałym	nauczy-
cielem.	Swoich	pracowników	musiał	 sam	wszystkiego	
nauczyć.	Gienka	Stefańskiego	z	zawodu	fryzjera	poma-
łu	 nauczył	 urzędowania	 i	 stawiania	 pieczątek.	 Potem	
Stefański	 był	 nawet	 niezłym	wójtem.	Wykształconych	
w	Szydłowie	nie	było.	Jak	tylko	ktoś	się	wyuczył	to	tyle	
go	było	widać.	Obsłużyć	i	załatwić	ludzi	każdy	musiał	
najlepiej	jak	było	można.	Kilka	osób	doskonale	obsłu-
giwało	 całą	 gminę,	 nie	 tak	 jak	 dziś.	 Pracować	 trzeba	
było	dobrze,	często	po	godzinach,	ale	było	też	i	wesoło.	
Ojciec	twój	był	bardzo	wesołym	i	dobrym	człowiekiem.	
Mama	na	zimę	przygarniała	pod	dach	biedne	dzieci.	Pa-
miętam	wielokrotnie	zimującą	u	was	Kazię	chyba	Kłyś.	
Nazwiska	nie	jestem	jednak	pewna.”	
	 Pamiętałem	 ten	 fakt,	 chciałem	 mieć	 siostrę	
no	 i	 na	 zimę	miałem,	 latem	odchodziła.	 Jako	 dorosła,	
piękna	dama	corocznie	odwiedzała	dom	nasz	 i	zawsze	

dziękowała,	dotarła	do	mamusi	nawet	w	Busku.	Ciężkie	
to	 były	 czasy.	 Usłyszałem	 wiele	 ciepłych	 wspomnień	
o	pracownikach	gminy	i	moich	rodzicach.
	 „-	Dziś	siedzę	 tu	sama	ze	strasznym	smutkiem	
po	stracie	syna,	po	stracie	wielu	koleżanek	 i	kolegów.	
Nie	chciała	bym	być	następną.	Całe	swoje	dorosłe	życie	
prowadziłam	 potworną	 walkę	 z	 alkoholem	 i	 przegra-
łam.”
	 Wrześniowy	 dzień	 miał	 się	 ku	 końcowi,	 sza-
rzejące	barwy	skłaniały	mnie	do	myślenia	o	odjeździe.	
Czas	było	zaprzęgać,	zwłaszcza	wobec	zamknięcia	dro-
gi	Staszów	-	Osiek	.	Zaplanowane	odwiedziny	Halinki	
Radkiewicz	znowu	muszą	poczekać.	Nie	usłyszałem	na	
rynku	hurgotu	zsypywanych	do	piwnic	ziemniaków,	nie	
odnalazłem	 snującego	 się	 zapachu	 suszonych	 śliwek.	
To	bardzo	dobrze,	że	Szydłów	się	zmienia.	
	 Spadła	następna	kartka	z	mojego	kalendarza.	

Ryszard Kuc

Wójt	 Gminy	 Szydłów	 informuje	 wszystkich	 miesz-
kańców	o	 istniejącym	problemie	z	nowo	wybudo-

waną	 oczyszczalnią	 ścieków	 w	 Szydłowie.	 Dotyczy	 to	
zarówno	osób	posiadających	kanalizację	jak	również	osób	
które	opróżniają	zbiorniki	bezodpływowe	poprzez	wywóz	
nieczystości	ciekłych	przy	pomocy	wozu	asenizacyjnego.
	 Pracownicy	 gospodarki	 komunalnej	 bezustannie	
usuwają	 zatory	 sieci	 kanalizacyjnej	 oraz	 wszelkiego	 ro-
dzaju	szmaty,	rajstopy,	materiały	opatrunkowe	i	higienicz-
ne,	które	łączą	się	w	sploty	przyczyniając	się	do	niszczenia	
nowych	urządzeń	pompowych.		To	wszystko	spowodowa-
ne	jest	wrzucaniem	do	toalety	oraz	szamba	przedmiotów	
które	nigdy	nie	powinny	się	tam	znaleźć.	Informujemy,	że	
sedesu	nie	należy	traktować	jako	kosza	na	śmieci.
	 Sieć	 kanalizacyjna	 jest	 zaprojektowana	 tak,	 by	
przyjmować	ścieki	z	naszych	domów,	nieczystości	sanitar-
ne	i	papier	toaletowy.	Śmieci	wyrzucane	do	toalety	mogą	
zapchać	nie	tylko	sedes	ale	również	wewnętrzną	kanaliza-
cję	budynku	i	stać	się	powodem	poważnej	awarii.
	 Nowo	wybudowana	oczyszczalnia	miała	być	na-
szym	 dobrem	wspólnym	 jednak	 przez	 taką	 eksploatację	
długo	nie	będziemy	mogli	się	nią	cieszyć.	Jeżeli	sytuacja	
będzie	się	nadal	powtarzać	będziemy	zmuszeni	podnieść	
opłatę	 za	 odbiór	 nieczystości	 ciekłych	 wynikającą	 ze	
zwiększonych	kosztów	utrzymania	oczyszczalni.	Oczeku-
jemy	na	zrozumienie	z	Państwa	strony	i	zastosowanie	się	
do	naszego	apelu.

Z	poważaniem	
Wójt Gminy Jan Klamczyński

SEDES TO NIE KOSZ NA ŚMIECI!

Źródło: http://www.mpwik.com.pl

	 Polecamy	 stronę	 internetową	 Miejskiego	
Przedsiębiorstwa	Wodociągów	i	Kanalizacji	w	War-
szawie	 (www.mpwik.com.pl),	 które	 wykonało	 cie-
kawą	kampanię	informacyjną	w	tej	tematyce.	Warto	
poczytać,	pooglądać	dowcipne	rysunki	i	zastosować	
w	praktyce.
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Zakończył	 się	 tegoroczny	 etap	 prac	 konserwatorskich	
w	 najstarszym	 zabytku	 Szydłowa	 -	 kościółku	 p.w.	

Wszystkich	Świętych.	Uczytelniono	kolejną	kompozycję	
malarską.
	 Dwuosobowy	 zespół	 konserwatorski:	 prof.	 An-
drzej	 Łojszczyk	 i	 Kinga	 Lubarska	 z	ASP	 w	Warszawie	
kontynuowali	 w	 tym	 roku	 konserwację	 malowideł	 na	
zachodniej	 ścianie	 kościoła.	W	 tym	 roku	 Urząd	 Gminy	
w	Szydłowie	pozyskał	środki	finansowe	w	wysokości	15	
tys.	zł	od	Świętokrzyskiego	Wojewódzkiego	Konserwato-
ra	Zabytków.	Na	początku	 roku	 złożono	 też	wniosek	do	
Ministerstwa	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego,	niestety	
w	ministerialnej	puli	zabrakło	już	na	Szydłów	środków.
	 -	Tegoroczny	 zakres	 prac	 obejmował	wypunkto-
wanie	drobnych	ubytków	warstwy	malarskiej	na	zachowa-
nych	fragmentach	oryginalnej	polichromii.	Retusz	konser-
watorski	kreską	miał	na	celu	uczytelnienie	kompozycji	na	
zachodniej	ścianie	nawy	głównej,	konkretniej	-	pracowali-
śmy	nad	malowidłem	wyobrażającym	Michała	Archanioła	
-	mówi	Kinga	Lubarska.
	 Prof.	 Andrzej	 Łojszczyk	 dodaje,	 że	 restauracji	
wymaga	 jeszcze	 kilka	 fragmentów	 polichromii,	 przede	
wszystkim	 na	 ścianie	 tęczowej,	 oddzielającej	 nawę	 ko-
ścioła	od	prezbiterium.	Porównując	 stan	zachowania	po-
lichromii	po	północnej	stronie	tęczy,	z	odrestaurowanymi	
już	malowidłami	widać,	jak	ogromną	i	żmudną	pracę	wy-
konali	konserwatorzy.

POLICHROMIA PIĘKNIEJE

Podczas odbioru prac konserwatorskich 8 października 
2013 r. Od lewej: Anna Adamczyk - przedstawiciel Święto-
krzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Kin-
ga Lubarska, prof. Andrzej Łojszczyk.

	 Odbiór	 prac	 z	 udziałem	 wykonawców,	 przed-
stawiciela	 wojewódzkiego	 konserwatora	 i	 pracowników	
urzędu	gminy	miał	miejsce	8	października	br.

Tekst i fot. Piotr Walczak

W	 niedzielę,	 8	 września	 br.	 Szydłów	 włączył	 się	
w	ogólnopolską	akcję	„Narodowego	Czytania”	za-

inaugurowaną	 przez	 Prezydenta	 RP	 Bronisława	 Komo-
rowskiego.
	 Czytanie	utworów	Aleksandra	Fredry	odbyło	 się	
w	kameralnym	wnętrzu	ruin	szydłowskiego	zamku.	Wójt	
Jan	 Klamczyński	 odczytał	 prezydencki	 list	 zachęcający	

WIECZÓR Z FREDRĄ NA ZAMKU
gminy	i	miasta	w	całej	Polsce	do	wzięcia	udziału	w	„Na-
rodowym	Czytaniu”.	Następnie	głos	zabrała	Iwona	Baran	
-	kierownik	Gminnej	Biblioteki	Publicznej	w	Szydłowie,	
przypominając	 sylwetkę	 Aleksandra	 Fredry	 i	 charakter	
jego	pisarstwa.
	 Po	 tym	 krótkim	 wstępie	 rozpoczęto	 czytanie	
utworów	 pisarza.	 Utwory	 prezentowali:	 Piotr	 Walczak,	
Grzegorz	 Kluszczyński,	 Joanna	 Mas,	 Janusz	 Juszczak,	
Iwona	Baran,	Jan	Klamczyński,	Maria	Stachuczy,	Szcze-
pan	 Rożek,	 Dorota	 Kowalczewska-Spetel	 i	 Agnieszka	
Ziółkowska.
	 Literacki	wieczór	na	zamku	zorganizowało	Gmin-
ne	Centrum	Kultury	wraz	z	Gminną	Biblioteką	Publiczną	
i	Urzędem	Gminy	w	Szydłowie.	Bohaterem	kolejnej	edy-
cji	„Narodowego	Czytania”	będzie	Henryk	Sienkiewicz.	

PW
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W	Szydłowie	uratowano	od	całkowitego	zniszczenia	
dwie	2,5-metrowe,	zabytkowe	figury	kamienne	św.	

Michała	 Archanioła	 i	 Jana	 Chrzciciela,	 które	 były	 nie-
gdyś	 elementem	 zewnętrznego	wystroju	XVIII-wiecznej	
dzwonnicy	przy	kościele	pw.	św.	Władysława.

	 Jeszcze	w	lipcu	tego	roku	rzeźby	były	w	fatalnym	
stanie	-	leżały	pod	gołym	niebem,	popękane	na	wiele	ele-
mentów,	zabrudzone	i	pokryte	mchem.	Z	inicjatywy	wój-
ta	Jana	Klamczyńskiego	i	Towarzystwa	Przyjaciół	Ziemi	
Szydłowskiej,	przy	wsparciu	ks.	Ryszarda	Piwowarczyka,	
złożono	 wniosek	 do	 Świętokrzyskiego	 Wojewódzkiego	
Konserwatora	Zabytków,	który	ogłosił	konkurs	dla	orga-
nizacji	pozarządowych	na	realizację	zadań	z	zakresu	dóbr	
kultury.	 Wniosek	 na	 I	 etap	 prac	 renowacyjnych	 zyskał	
przychylność	komisji	konkursowej,	dzięki	czemu	można	
było	przystąpić	do	zabezpieczenia	zabytków.	TPZS	otrzy-
mało	grant	w	wysokości	9.947	zł	i	dołożyło	do	renowacji	
1.000	zł	własnych	środków.
	 Do	 realizacji	 zadania	 wybrano	 Pracownię	 Kon-
serwacji	Dzieł	Sztuki	Teresy	Tutaj	 z	Kielc,	która	na	po-

ODNOWIONO ZABYTKOWIE FIGURY
czątku	sierpnia	rozpoczęła	prace	restauracyjne	polegające	
m.in.	na	dokładnym	oczyszczeniu,	dezynfekcji,	odsalaniu	
i	sklejeniu	części	figur.	Uzupełniono	także	ubytki	monta-
żowe.
	 Prace	 zakończyły	 się	 w	 dniu	 13	 września	 2013	
r.,	 potwierdzone	 odbiorem	 przez	 przedstawiciela	 Świę-
tokrzyskiego	 Wojewódzkiego	 Konserwatora	 Zabytków.	
Obecnie	należy	się	zastanowić	nad	przyszłością	tych	rzeźb	
i	 kolejnym	etapem	prac	mającym	na	 celu	 ich	pionizację	
i	ekspozycję	razem	z	trzecią	rzeźbą	-	św.	Krzysztofa,	która	
obecnie	znajduje	się	na	cmentarzu	parafialnym.
	 Same	 rzeźby	 są	 bardzo	 ciekawe,	 barokowe,	wy-
konane	z	pińczowskiego	wapienia	ręką	nieznanego	artysty	

w	połowie	XVII	wieku.	Nieznany	jest	los	czwartej	rzeźby	
-	Matki	Bożej	z	Dzieciątkiem	stojącej	na	księżycu.	Podob-
no	 została	 pocięta,	 a	materiał	 wykorzystano	 przy	 odbu-
dowie	kościoła	 św.	Władysława	po	 II	wojnie	 światowej.	
Gdyby	ktoś	miał	 bardziej	 precyzyjne	 informacje,	 proszę	
o	kontakt.	W	latach	20.	XX	wieku	stała	jeszcze	na	dzwon-
nicy	o	czym	świadczy	opis	ks.	Jana	Wiśniewskiego:
 Dzwonnica murowana, była kiedyś ozdobiona 4 
rzeźbami stojącemi na rogach; są ogromne, o 1/2 wyższe 
nad wzrost człowieka: Matka Boża z Dzieciątkiem, stojąca 
na księżycu, św. Jan Chrzciciel. Te figury stoją jeszcze na 
dzwonnicy. Dwie inne św. Michała i św. Krzysztofa dawno 
już były zdjęte i stały pokolana w ziemi. Dopiero X Bo-
jarski kazał je odkopać i oprzeć o mur kościelny od str. 
południowej.	1

Piotr Walczak

1	Ks.	 J.	Wiśniewski,	Historyczny opis kościołów, miast, 
zabytków i pamiątek w Stopnickiem,	 [Mariówka]	 1929,	
Druk.	szkoły	rzem.	w	Mariówce.

Stan figur sprzed pierwszego etapu renowacji.  Leżały pod 
gołym niebem w kilkunastu kawałkach, popękane, zabru-
dzone i pokryte mchem.

Górna część jednej z figur po pierwszym etapie renowa-
cji. Obecnie figury są zabezpieczone przed niekorzystny-
mi działaniami atmosferycznymi i czekają na kolejny etap 
prac.
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Gminna	Spółdzielnia	„Samopomoc	Chłopska”	w	Szy-
dłowie	 po	 przeprowadzonym	 remoncie,	 w	 miejscu	

dotychczasowego	sklepu	przemysłowego	otwiera	wkrótce	
sklep	samoobsługowy	„Delikatesy	Centrum”.	
	 Spółdzielnia	pozyskała	fundusze	unijne	w	kwocie	
200	tys.	złotych		na	remont	i	modernizację	sklepu	za	po-
średnictwem	 Lokalnej	 Grupy	 Rybackiej	 „Świętokrzyski	
Karp”	w	Rytwianach.	Sklep	jest	przestronny	i	będzie	za-
opatrzony	 zawsze	w	najlepsze	 produkty.	Mimo	niedużej	
powierzchni	 łatwo	znaleźć	potrzebne	artykuły.	W	„Deli-
katesach	Centrum”	znajdziemy	wszystkie	produkty	pierw-
szej	potrzeby:	 zawsze	 ciepłe	 i	 świeże	bułeczki,	wędliny,	
owoce	i	warzywa	jak	również	stoisko	alkoholowe.	Będzie	
można	także	zakupić	żywe	ryby.	
	 Sklep	czynny	będzie	już	od	30-stego	październi-
ka	b.r.,	a	uroczyste	otwarcie	odbędzie	się	9-tego	listopada.	
Podczas	otwarcia	przewidywane	są	degustacje	i	konkursy	
z	nagrodami.	
	 Serdecznie	zapraszamy	na	zakupy.

GS „SCh” w Szydłowie

GS OTWIERA DELIKATESY

POWSTANIE SPÓŁDZIELNIA?
Ośrodek	 Promowania	 Przedsiębiorczości	 w	 Sando-

mierzu	 od	 1	 stycznia	 2013	 r.	 realizuje	 projekt	 pn.	
„W	kierunku	rozwoju	spółdzielczości	socjalnej”	w	ramach	
Priorytetu	 VII,	 Poddziałanie	 7.2.2	 PO	 KL.	 Projekt	 jest	
współfinansowany	 ze	 środków	 Unii	 Europejskiej	 w	 ra-
mach	Europejskiego	Funduszu	Społecznego.	
	 Projekt	skierowany	jest	do	osób	prawnych		-	Jed-
nostek	Samorządu	Terytorialnego	zakładających	spółdziel-
nie	socjalne	wspólnie	z	innymi	jednostkami	samorządu	te-
rytorialnego,	organizacjami	pozarządowymi,	kościelnymi	
osobami	 prawnymi	 działającymi	 na	 obszarze	 powiatów	
sandomierskiego,	opatowskiego	i	staszowskiego.
	 Głównym	celem	projektu	jest	powstanie	nowych	
podmiotów	 ekonomii	 społecznej	 -	 3	 spółdzielni	 socjal-
nych	oraz	 utworzenie	 15	nowych	miejsc	 pracy	dla	 osób	
zagrożonych	 wykluczeniem	 społecznym.	 Wsparciem	
szkoleniowo	–	doradczym	objętych	zostało16	kobiet	i	12	
mężczyzn.
	 W	pierwszym	naborze	 środki	 na	 założenie	 spół-
dzielni	 otrzymała	 Gmina	 Łoniów.	 W	 drugim	 naborze	

udział	biorą	reprezentanci	z	naszej	gminy.	Grupę		inicja-
tywną	utworzyła	Gmina	Szydłów	wraz	z	Towarzystwem	
Przyjaciół	Ziemi	Szydłowskiej.	Czworo	naszych	przedsta-
wicieli	bierze	obecnie	udział	w	szkoleniach	na	temat	spół-
dzielni	socjalnych	-	w	sumie	80	godzin.	
	 W	naborze	tym	biorą	udział,	oprócz	naszej	gminy	
jeszcze	 cztery	 inne:	Dwikozy,	Obrazów,	Lipnik	 i	Osiek.	
Z	 tych	 pięciu,	 dwie	 otrzymają	 pieniądze	 na	 założenie	
wspomnianych	 spółdzielni	 i	 zatrudnienie	 osób	 zagrożo-
nych	wykluczeniem	społecznym.	Nie	będzie	to	łatwe	za-
danie	 ale	warto	 próbować	 bowiem	dotacje	 inwestycyjne	
wynoszą	20	000	zł	na	jedną	zatrudnioną	w	spółdzielni	so-
cjalnej	 osobę.	Udzielane	 jest	 także	wsparcie	 pomostowe	
w	 wysokości	 1000	 zł	 miesięcznie	 na	 jedną	 zatrudnioną	
w	spółdzielni	socjalnej	osobę,	przyznawane	na	okres	do	6	
miesięcy.

Red.
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Ziemia szydłowska jest piękna
piękne są lasy i wsie
i okolice urocze
gdzie wychowaliśmy się

Tak	śpiewa	istniejący	od	2009	roku	zespół	śpiewaczy	
„Kasztalon”	 z	Korytnicy.	Nasze	 śpiewanie	 to	 nie-

wątpliwie	dobry	sposób	na	aktywizację	środowisk	wiej-
skich	a	szczególnie	osób	starszych	przy	braku	dostępu	
do	 innych	 dóbr	 kultury	 na	wsiach.	Do	 zespołu	 należą	
w	większości	 ludzie	 starsi,	 ale	 bardzo	 aktywni	 i	 chęt-
nie	kultywujący	 tradycję	 regionu.	Repertuar	 jaki	 śpie-
wamy	 jest	 różnoraki	w	zależności	od	okoliczności.	Są	
to	pieśni	patriotyczne	i	sakralne	oraz	przyśpiewki	bie-
siadne.	Swoim	śpiewaniem	urozmaicamy	program	oko-
licznościowych	imprez	oraz	świąt	kościelnych.	Bardzo	
chętnie	spotykamy	się	dwa	razy	w	tygodniu	na	próbach	
w	Korytnicy	w	 remizie	OSP	gdzie	na	 ten	cel	odnowi-
liśmy	salę.	W	poniedziałki	 i	piątki	przechodzień	może	
zauważyć,	że	remiza	w	Korytnicy	ożywia	się,	gdyż	sto-
ją	przed	nią	samochody	i	słychać	śpiew.	To	członkowie	
zespołu	 przyjeżdżają	 z	 sześciu	 miejscowości:	 Potoka,	
Szydłowa,	Kurozwęk,	Jabłonicy,	Kotuszowa	i	Rakowa	
aby	uczyć	się	pieśni,	które	później	będą	uprzyjemniały	
mieszkańcom	 czas	 na	 różnych	 imprezach	 i	 uroczysto-
ściach	lokalnych.
	 Obecnie	 zespół	prowadzi	Pan	Adam	Barabasz,	
który	dojeżdża	na	próby	do	Korytnicy	z	Rakowa.	 Jest	
on	nauczycielem	profesjonalnym,	niezwykle	 oddanym	
pracy	 nad	 doskonaleniem	 śpiewu	 zespołu.	 Pod	 batutą	
tegoż	 Pana	 potrafimy	 przygotować	 repertuar	 na	 różne	
okoliczności,	 o	 czym	 informujemy	mieszkańców	 oraz	
różne	instytucje.
	 Należy	zaznaczyć,	że	zespół	funkcjonuje	do	tej	
pory	 dzięki	 pomocy	 i	 wsparciu	 finansowemu	 Gminy	

w	 Szydłowie	 oraz	 Pani	 Dyrektor	 Gminnego	 Centrum	
Kultury,	za	co	serdecznie	dziękujemy.
	 Najbliższy	występ	zespołu	odbędzie	się	z	okazji	
Święta	Niepodległości	w	 dniu	 11	 listopada	w	Szydło-
wie.
	 Liczymy	 również	 na	 to,	 że	 w	 nasze	 szeregi	
wstąpią	młodzi	mieszkańcy	naszej	gminy,	których	ser-
decznie	zapraszamy	do	uczestnictwa	w	zespole.

Członkowie Zespołu „Kasztalon”

NASZE ŚPIEWANIE
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W	dniu	28	lipca	odbył	się	w	Szydłowie	kolejny,	pięt-
nasty	już	Turniej	Rycerski	o	Miecz	Króla	Kazimie-

rza	Wielkiego.	
	 Patronat	honorowy	nad	imprezą	objęła	Bożentyna	
Pałka-Koruba	i	Marszałek	Województwa	Świętokrzyskie-
go	Adam	 Jarubas.	 Patronat	medialny	 sprawowały	Radio	
Kielce,	Echo	Dnia	i	TVP	Kielce.

	 Organizatorem	 turnieju	 było	Towarzystwo	 Przy-
jaciół	 Ziemi	 Szydłowskiej	 we	 współpracy	 z	 Urzędem	
Gminy,	Bractwem	Rycerskim	Zamku	Szydłów,	Gminnym	
Centrum	 Kultury	 w	 Szydłowie	 oraz	 Stowarzyszeniem	
Króla	Kazimierza	Wielkiego.	
	 W	 tegorocznym	 turnieju	 	wzięli	 udział	 członko-
wie	Bractwa	Rycerskiego	Zamku	Szydłów,	Zespół	Tańca	
Dawnego	 Zamku	 Szydłów,	 Drużyna	 Szermierki	 Histo-
rycznej	 „Cohors”	 ze	Słowacji,	 Szent	Gyorgy	Lovagrend	
z	Wyszehradu	na	Węgrzech,	kaskaderzy	konni	z	Warsza-
wy,	Oddział	Najemny	Katana	Tarnobrzeg,	Drużyna	Rycer-
ska	Ziemi	Chęcińskiej	„Chorągiew	Ferro	Aquilae”,				Cho-
rągiew	Zaciężna	„Trzy	Miecze”	z	Warszawy,	Chorągiew	
Rycerstwa	Ziemi	Sandomierskiej,	Sandomierski	Ośrodek	
Kawaleryjski	oraz	kilku	„wolnych	strzelców”.
	 Reżyserem	przedsięwzięcia	 pod	względem	 insce-
nizacji	 rycerskich	 był	 Namiestnik	 Bractwa	 Rycerskiego	
Zamku	Szydłów	Paweł	Krakowiak.	I	właśnie	inscenizacją	
rozpoczęła	 się	 tegoroczna	 impreza.	 Nasi	 rycerze	 i	 damy	
dworu	wystąpili	na	zamku	przedstawiając	koronację	króla	
Kazimierza	Wielkiego.	Zadbali	przy	tym	o	wiele	szczegó-
łów,	korzystając	z	opisów	historycznych	i	dobierając	odpo-
wiednie	do	tamtej	epoki	stroje	i	rekwizyty.	Koronacja	ostat-
niego	króla	z	rodu	piastowskiego	odbyła	się	680	lat	temu,	

dokładnie	25	kwietnia	1333	r.	w	Katedrze	Wawelskiej.	Aktu	
koronacji	dokonał	arcybiskup	gnieźnieński	Janisław.
	 Po	 inscenizacji	 uczestnicy	 turnieju	przemaszero-
wali	uliczkami	miasteczka	do	kościoła	p.w.	św.	Władysła-
wa,	 gdzie	odbyła	 się	 uroczysta	Msza	Święta	 z	 udziałem	
króla.	Po	mszy,	przemaszerowano	na	plac	zamkowy,	gdzie	
nastąpiło	otwarcie	 turnieju	 z	 udziałem	Bożentyny	Pałki-
-Koruby	 	 -	wojewody	 świętokrzyskiego,	 posła	Andrzeja	
Bętkowskiego,	prof.	Adama	Massalskiego	–	honorowego	
obywatela	 gminy,	 Michała	 Skotnickiego	 –	 wicestarosty	
staszowskiego	oraz	Jana	Klamczyńskiego	–	wójta	gminy.	
Po	oficjalnym	otwarciu	na	turniej	zawitali	także	posłowie	
Maria	Zuba	i	Krzysztof	Lipiec	oraz	burmistrz	miasta	Ko-
wal	a	zarazem	prezes	Stowarzyszenia	Miast	Króla	Kazi-
mierza	Wielkiego	–	Eugeniusz	Gołembiewski.
	 Rycerze	z	Sandomierza	rozpoczęli	pokazy	od	kru-
szenia	 kopii	 a	 później	 impreza	 potoczyła	 się	 już	 swoim	
biegiem,	 przerwanym	 popołudniu	 przez	 ulewny	 deszcz.	
Nie	 udało	 się	 przez	 to	 zrealizować	w	pełni	 zakładanego	
programu,	jednak	po	około	godzinie	plac	zamkowy	znów	
zaczął	rozbrzmiewać	szczękiem	mieczy	o	tarcze	i	chrzę-
stem	zbroi.	Do	szczególnie	efektownych	zaliczyć	można	
pokazy	 kaskaderów	 konnych,	 którzy	 dokonywali	 cudów	
na	swoich	rumakach.	Szef	grupy	–	Włodzimierz	Kołakow-
ski	brał	udział	w	kilkudziesięciu	produkcjach	filmowych	
z	udziałem	koni	i	należy	do	ścisłej	polskiej	czołówki	ka-
skaderów	w	tej	dziedzinie.	Widzowie	oglądający	spektakl	
na	pewno	nie	żałowali	6	złotych	wydanych	na	bilet.	

	 W	trakcie	imprezy	można	było	podziwiać	szereg	
tańców	dawnych	w	wykonaniu	dziewcząt	z	rodzimego	ze-
społu,	pokazy	walk	–	szczególnie	efektowne	były	te	pre-
zentowane	przez	grupy	zagraniczne	z	Węgier	i	Słowacji,	
zmagania	łucznicze	i	tytułowy	turniej	bojowy	o	miecz	kró-
lewski.	Na	placu	zamkowym	można	się	było	zaopatrzyć	
w	szereg	akcesoriów	rycerskich	oraz	podglądać	pracę	ko-

MAŁY RYCERSKI JUBILEUSZ

Prezentacja turniejowego miecza. Od lewej: Mariusz Bąk 
- wiceprezes TPZS, Eugeniusz Gołembiewski - burmistrz 
Kowala, Bożentyna Pałka-Koruba - wojewoda świętokrzy-
ski, Jan Klamczyński - wójt gminy Szydłów, prof. Adam 
Massalski - Honorowy Obywatel Gminy Szydłów.

Król Kazimierz Wielki z Królową Aldoną Anną 
Giedyminówną tuż po koronacji.
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Ubiegłoroczna	edycja	Święta	Śliwki	została	nagrodzo-
na	Złotą	Borówką	–	nagrodą	za	najlepsze	produkty	

turystyczne	na	terenie	LGD	Białe	Ługi.	Wręczenie	miało	
miejsce	podczas	imprezy	plenerowej	„Majówka	ze	Złotą	
Borówką”,	4	maja	br.	w	Bogorii.
	 Złote	Borówki	przyznawane	są	od	ubiegłego	roku	
w	pięciu	kategoriach:
-	najlepsza	działalność,	aktywność,	przedsiębiorczość,
-	najlepsza	baza	gastronomiczna,
-	najlepsza	baza	noclegowa,
-	najlepsza	impreza,
-	najlepszy	produkt	lokalny.
	 Nagrody	 przyznaje	 powołana	 specjalnie	 do	 tego	
celu	kapituła	konkursowa.	Tegoroczna	edycja	rozdania	na-
gród,	podobnie	jak	ubiegłoroczna,	została	zorganizowana	
przez	Lokalną	Organizację	Turystyczną	„Czym	Chata	Bo-
gata”	z	siedzibą	w	Staszowie.
	 Nagrodę	w	kategorii	„najlepsza	impreza”	odebra-
ła	Maria	Stachuczy	-	dyrektor	Gminnego	Centrum	Kultury	
w	Szydłowie,	które	w	tamtym	roku	po	raz	pierwszy	było	
głównym	 organizatorem	 Święta	 Śliwki.	 Każdy	 ze	 zwy-
cięzców	 otrzymał	 pamiątkowy	 grawerton,	 szyld,	 rollup	
oraz	 nagrodę	 rzeczową.	 Ponadto	 laureaci	 otrzymali	 pro-
mocję	w	okolicznościowym	folderze,	na	stronach	interne-
towych	oraz	w	Radio	Kielce.
	 Podczas	imprezy	w	Bogorii,	gdzie	miało	miejsce	
m.in.	otwarcie	tamtejszego	zalewu,	zaprezentował	się	ze-
spół	taneczny	Gminnego	Centrum	Kultury	w	Szydłowie,	
który	prowadzi	Agnieszka	Ziółkowska.	Dziewczęta	zapre-
zentowały	taniec	dawny	oraz	taniec	nowoczesny.
	 Tegoroczna	 edycja	 Święta	 Śliwki,	 już	 szesnasta,	
odbyła	się	17	i	18	sierpnia	i	była	nie	mniej	udana	od	edycji	
pietnastej.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

ZŁOTA BORÓWKA ZA ŚWIĘTO ŚLIWKI

Tegoroczni laureaci nagrody Złota Borówka: Witold Świ-
talski (Zespół Pałacowy w Kurozwękach),  Maria Stachu-
czy (GCK w Szydłowie), Zdzisław Pniewski (Prezes LGD 
Białe Ługi), przedstawiciele Zajazdu Wilczyniec ze Ślad-
kowa Małego i Hotelu „La Cucina Italiana” ze Szczecna.

Taniec nowoczesny w wykonaniu zespołu z Szydłowa.

wali	wykuwających	cuda	z	metalu	w	ramach	warsztatów	
kowalstwa.	W	porównaniu	do	ubiegłej	edycji,	 rękodziel-
ników	i	handlujących	było	o	połowę	mniej.	Wszystko	za	
sprawą	 niemiłosiernego	 upału,	 który	 wszystkim	 dał	 po-
rządnie	popalić	–	szczególnie	ciężkozbrojnym	rycerzom.	
Dopiero	wspomniana	wcześniej	ulewa	ochłodziła		gorące	
powietrze	i	rozpaloną	ziemię.
	 Turniej	 zakończyła	 tradycyjna	 bitwa	 o	 zamek.	
Ceremonia	 wręczenia	 nagród	 odbyła	 się	 na	 scenie	 pod	
zamkiem.	Nagrodzono	 zwycięzców	 turnieju	 łuczniczego	
oraz	 turnieju	 bojowego.	W	 turnieju	 łuczniczym	 bezkon-
kurencyjny	okazał	się	Ireneusz	Kapusta	ze	Staszowa	(nie-
zrzeszony),	 drugie	 miejsce	 zajął	 Paweł	 Boroń	 a	 trzecie	
Tadeusz	Majdura	–	obydwaj	 reprezentujący	 szydłowskie	

bractwo.	And last but not least:	zwycięzcą	 tegorocznego	
turnieju	 i	 zdobywcą	miecza	króla	Kazimierza	Wielkiego	
został	Maksymilian	Bielski	 z	Chorągwi	Zaciężnej	 „Trzy	
Miecze”	z	Warszawy.	Miecz	ufundowany	przez	Stowarzy-
szenie	Miast	 Kazimierza	Wielkiego	 wręczyli	 w	 imieniu	
prezesa	Eugeniusza	Gołembiewskiego	poseł	na	Sejm	RP	
Mirosław	Pawlak	i	wójt	gminy	Jan	Klamczyński.	
	 Podsumowując,	piętnasta	edycja	turnieju	wypadła	
dość	okazale.	Dzięki	wsparciu	sponsorów	oraz	samorzą-
dów	 wszystkich	 szczebli,	 począwszy	 od	 województwa	
przez	powiat	po	gminę,	udało	się	po	raz	kolejny	wskrzesić	
historycznego	ducha	zaklętego	w	murach	Szydłowa.	

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak
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Pectus to po łacinie „klatka piersiowa” choć w Pol-
sce kojarzy się przede wszystkim z zyskującym coraz 
większą popularność zespołem muzycznym. Organiza-
torzy 16. Święta Śliwki jak co roku mieli przed imprezą 
pełne ręce roboty, a główny ciężar przygotowań znów 
„wzięła na klatkę” Maria Stachuczy – dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury, która już w lutym Pectus do 
Szydłowa na imprezę zaprosiła.

Największa	 tegoroczna	 impreza	 promocyjna	 gminy	
odbyła	 się	w	 dniach	 17	 i	 18	 sierpnia.	 Patronat	 ho-

norowy	nad	imprezą	objął	Stanisław	Kalemba	–	Minister	
Rolnictwa	 i	 Rozwoju	 Wsi,	 Bożentyna	 Pałka-Koruba	 –	
Wojewoda	 Świętokrzyski	 oraz	Adam	 Jarubas	 –	Marsza-
łek	Województwa	 Świętokrzyskiego.	Medialnie	 imprezę	
wsparło	Radio	Kielce,	Echo	Dnia	oraz	TVP	Kielce.	Głów-
nym	organizatorem	imprezy	było	Gminne	Centrum	Kultu-
ry	w	Szydłowie,	wspierane	przez	działania	Urzędu	Gminy.	
Starostami	 tegorocznych	 śliwkowych	 dożynek	 zostali:	
Alina	Mazur	z	Szydłowa	i	Krzysztof	Grochowski	z	Woli	
Żyznej.	Oboje	wraz	z	małżonkami	prowadzą	duże	gospo-
darstwa	sadownicze.
	 W	 sobotę,	 po	 oficjalnym	 otwarciu	 dokonanym	
przez	wójta	Jana	Klamczyńskiego,	posła	na	Sejm	RP	Lu-
cjana	Pietrzczyka	i	dyrektor	GCK	Marię	Stachuczy	rozpo-
częły	się	występy	artystyczne,	które	trwały	do	późnej	nocy.	
Wystąpił	rodzimy	Zespół	Śpiewaczy	„Kasztalon”	z	Koryt-
nicy,	bawiono	się	przy	biesiadach:	sarmackiej,	góralskiej,	
rosyjskiej	 i	 włoskiej.	 Gwiazdą	 sobotniego	 wieczoru	 był	
disco-polowy	 zespół	Masters	 znany	 głównie	 z	 przeboju	
„Żono	moja”.	Lider	zespołu	Paweł	Jasionowski		przycią-
gnął	na	zamek	znaczną	ilość	młodzieży,	z	przewagą	płci	
pięknej.	 Po	 scenicznych	 wygibasach	 Mastersów	 wystą-
pił	zespół	Pozytywnie	Nakręceni,	którego	członkiem	jest	
m.in.	Marek	Omasta	–	wicestarosta	powiatu	pińczowskie-
go.	Trzygodzinna	dyskoteka	z	didżejem	zakończyła	pierw-
szy	dzień	imprezy.
	 Warto	 odnotować	 obecność	 na	 sobotniej	 części	
imprezy	posła	Krzysztofa	Lipca	oraz	delegacji	z	zaprzy-
jaźnionych	 gmin:	 	 Łącko	 na	 czele	 z	 wójtem	 Januszem	
Klagiem	 oraz	 Kazimierz	 Dolny	 na	 czele	 z	 burmistrzem	
Grzegorzem	Dunią.	 Osoby	 te	 wzięły	 udział	 w	 otwarciu	
wystawy	 poplenerowej	Ogólnopolskiego	 Pleneru	Malar-
skiego	 „Szydłów	 2013”,	 który	 odbył	 się	 w	 synagodze.	
Wrażeniami	z	pobytu	w	Szydłowie	dzieli	się	z	Czytelni-
kami	Norbert	 Palmer	w	 oddzielnym	 artykule	 na	 łamach	
niniejszego	numeru	Kuriera.	
	 W	niedzielę	Święto	Śliwki	rozpoczęło	się	od	wrę-
czenia	przez	starostów	koszy	owoców	dla	ks.	proboszcza	
Ryszarda	 Piwowarczyka	 i	wójta	 gminy	 Jana	Klamczyń-
skiego.	Zaraz	potem,	odprawiona	została	Msza	Święta,	zaś	
po	mszy	nastąpiło	oficjalne	otwarcie	imprezy	z	udziałem	

zaproszonych	gości.	Wzięli	w	nim	udział:	prof.	Joanna	Se-
nyszyn	–	poseł	do	Parlamentu	Europejskiego,	płk	Andrzej	
Martoś	–	przedstawiciel	Wojewody	Świętokrzyskiego,	dy-
rektor	Wydziału	Zarządzania	Kryzysowego	w	Świętokrzy-
skim	Urzędzie	Wojewódzkim,	Bożena	Kizińska	–	Honoro-
wy	Obywatel	Gminy	Szydłów,	Andrzej	Kruzel	–	Starosta	
Staszowski,	Michał	Skotnicki	–	Wicestarosta	Staszowski,	
Grzegorz	Dunia	–	burmistrz	Kazimierza	Dolnego,	Romu-
ald	Garczewski	–	burmistrz	Staszowa,	Jolanta	Stachowicz	
–	wójt	gminy	Gnojno,	mł.	bryg.	Jarosław	Pławski	–	z-ca	
komendanta	KP	PSP	w	Staszowie	oraz	gospodarze	–	Jan	
Klamczyński	–	wójt	Gminy	Szydłów,	Alina	Mazur	–	sta-
rościna	i	Krzysztof	Grochowski	–	starosta	imprezy.
	 Część	artystyczna	imprezy	rozpoczęła	się	od	wy-
stępu	 Orkiestry	 Dętej	 Huty	 Szkła	 Tadeusza	Wrześniaka	
pod	 kierunkiem	 Alicji	 Urbanowicz.	 Następnie	 wystąpił	
kabaret	Czwarta	Fala	a	później	zespoły	Jontki	 i	Kakadu.	
Odbyło	się	kilka	konkursów	dla	dzieci	i	dla	dorosłej	czę-
ści	 publiczności.	 Konkurs	 na	 najcięższą	 śliwkę	 wygrała	
6-letnia	Gabrysia	Wierzbicka	z	Osówki.	Imprezę	uświet-
niały	 m.in.	 stoiska	 z	 daniami	 regionalnymi,	 śliwkowy-
mi,	 przygotowane	przez	 poszczególne	 sołectwa	 z	 terenu	
Gminy	Szydłów.	Odbył	się	konkurs	na	najlepsze	stoisko,	
które	 oceniała	 niezależna	 komisja	 pod	 przewodnictwem	
prof.	Joanny	Senyszyn.	Członkowie	komisji	mieli	twardą	
śliwkę	do	zgryzienia.	Głosowanie	wyłoniło	 jednak	zwy-
cięzcę	-	Korytnicę	i	aż	trzech	laureatów	drugiego	miejsca:	
Stowarzyszenie	Gospodyń	Wiejskich	z	Gacek	i	Mokrego,	
Rudki	i	Osówka.	Trzecie	miejsce	zajęło	stoisko	Towarzy-
stwa	Przyjaciół	Ziemi	Szydłowskiej.	Za	pierwsze	miejsce	
organizator	ufundował	1000	zł	nagrody,	pozostałe	stoiska	
także	otrzymały	nagrody	pieniężne.	
	 Duże	 wrażenie	 na	 uczestnikach	 imprezy	 robiła	
wystawa	śliwek,	zupełnie	odmienna	od	tych	z	lat	poprzed-
nich,	pięknie	zaaranżowana	w	tym	roku	przez	nauczycieli	
ze	Szkoły	Podstawowej	i	Gimnazjum.	Każdy	z	uczestni-
ków	 imprezy	mógł	 otrzymać	 torebkę	 ze	 świeżymi	 śliw-
kami,	 kaszę	 ze	 śliwkami	 i	 ciasto	 ze	 śliwkami,	 którymi	
częstowały	 na	 stoisku	 degustatorskim	 uśmiechnięte	 pa-
nie	 z	Urzędu	Gminy.	 Bułeczki	 ze	 śliwkami	 ufundowała	
GS	 „SCh”	 w	 Szydłowie.	 Do	 późnego	 wieczoru	 dymiły	
się	także	śliwki	na	laskach	pod	nadzorem	Zbigniewa	Ol-
szewskiego	z	Gacek.	Warto	podkreślić,	że	wszystkie	wy-
mienione	 atrakcje	 funkcjonowały	 zarówno	w	 sobotę	 jak	
i	niedzielę.	Także	poza	placem	zamkowym	znaleźć	można	
było	sporo	atrakcji	–	głównie	w	rynku,	gdzie	odbywał	się	
duży	kiermasz	dóbr	wszelakich	oraz	funkcjonowało	weso-
łe	miasteczko.
	 O	19.30	rozpoczął	się	wyczekiwany	z	niecierpli-
wością	przez	rzesze	fanów	koncert	zespołu	Pectus.	Czterej	
bracia:	Tomasz,	Marek,	Mateusz	i	Maciej	Szczepanik	nie	
zawiedli	 oczekiwań	 publiczności	 i	 dali	 naprawdę	 ener-

ŚLIWKA NA ZAMKU Z PECTUSEM
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getyczny,	 świetny	 koncert.	 Warto	 podkreślić,	 że	 zespół	
przyjechał	 do	 Szydłowa	 wczesnym	 popołudniem	 i	 nie	
uciekał	przed	fanami	jak	to	robią	niektóre	„gwiazdy”.	To-
masz	Szczepanik	z	chęcią	wziął	udział	w	pracach	komisji	
oceniającej	stoiska.	Po	koncercie,	bracia	przez	długi	okres	
czasu	rozdawali	autografy.
	 Zaraz	 po	 koncercie	 odbył	 się	 pokaz	 sztucznych	
ogni,	a	po	pokazie	zagrał	zespół	Roxette	Cover	Band	gra-
jący	covery	znanego	szwedzkiego	duetu.	Ostatnim	akcen-
tem	scenicznym	była	wspólna	zabawa	z	zespołem	Cytrus	
z	Tucząp.	

Sobotni występ zespołu Masters.

Od lewej: Krzysztof, Grochowski, Alina Mazur, Grzegorz 
Dunia, mł. bryg. Jarosław Pławski, Bożena Kizińska, prof. 
Joanna Senyszyn, Jolanta Stachowicz, Andrzej Kruzel, Jan 
Klamczyński, Romuald Garczewski, Michał Skotnicki.

Piękna wystawa naszego lokalnego produktu.

Korytnica - najładniejsze stoisko sołeckie 2013.

Podziękowanie dla zespołu Pectus od 
wójta Jana Klamczyńskiego i dyrektor Marii Stachuczy.

	 W	 tym	 roku	w	sobotę	 sprzedano	4.144	a	w	nie-
dzielę	4.867	 szt.	 biletów.	Dzieci	do	 lat	 10	wchodziły	na	
teren	imprezy	bezpłatnie.	

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Dzieci też świetnie się bawiły na imprezie.



Strona	16 Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 2/2013 (XLIX)

KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ

PASJONACI, PRZYJACIELE I NIEZWYKŁY KONCERT JOANNY RAWIK
W Szydłowie, 27 czerwca br. po raz szósty rozdano 

nagrody „Przyjaciel Szydłowa” i „Pasjonat Ma-
łej Ojczyzny”. Uroczystość uświetnił znakomity występ 
Joanny Rawik – „polskiej Edith Piaf”.

	 Do	 tegorocznej	 nagrody	 „Przyjaciel	 Szydłowa”	
nominowano:	Adama	Kluszczyńskiego	-	muzyka,	organi-
zatora	koncertów,	członka	Towarzystwa	Przyjaciół	Ziemi	
Szydłowskiej,	 Pawła	 Krakowiaka	 -	 twórcę	 i	 kasztelana	
Bractwa	 Rycerskiego	 Zamku	 Szydłów	 oraz	 Mirosława	
Misterkiewicza	-	przedsiębiorcę,	właściciela	F.H.U.	MOT-
-POL	w	Szydłowie.
	 Do	 „Pasjonata	 Małej	 Ojczyzny”	 nominowano:	
Marka	Chorzelskiego	 -	przedsiębiorcę,	właściciela	firmy	
BUSTER	Sp.	z	o.o.	w	Gliwicach,	członka	wspierającego	
OSP	Korytnica,	ks.	Ryszarda	Piwowarczyka	-	proboszcza	
Parafii	Rzymskokatolickiej	w	Szydłowie,	Stanisława	Ró-
zgę	 -	przewodniczącą	Koła	Gospodyń	Wiejskich	w	Szy-
dłowie	od	1975	r.	do	zakończenia	działalności	KGW,	Ewę	
(z	domu	Boś)	i	Petera	Schwartze	z	Wiesbaden	(Niemcy)	
którzy	 podarowali	 w	 2011	 r.	 samochód	 strażacki	 marki	
Mercedes	jednostce	OSP	w	Solcu.
	 Uroczystość	 otworzył	 Jan	 Klamczyński	 –	 wójt	
Gminy	 Szydłów,	 który	 powitał	 zaproszonych	 gości.	
W	kościółku	gościli	m.in.	prof.	dr	hab.	Adam	Massalski	
(przewodniczący	 Kapituły	 przyznającej	 nagrody),	 poseł	
Krzysztof	Lipiec,	starosta	staszowski	Andrzeja	Kruzel,	wi-
cestarosta	Michał	Skotnicki,	przewodnicząca	rady	miasta	
i	gminy	Chmielnik	Marianna	Wira,	wiceburmistrz	Chmiel-
nika	 Bożena	 Stępień,	 wiceburmistrz	 Staszowa	 Tomasz	
Fąfara,	komendant	KP	PSP	w	Staszowie	bryg.	Grzegorz	
Ciepiela,	naczelnik	wydziału	prewencji	KPP	w	Staszowie	
nadkom.	Krzysztofa	Orzechowski,	 przewodniczący	 rady	
gminy	Janusz	Juszczak,	prof.	Marian	Czapla,	laureaci	po-
przednich	edycji	nagród,	 sponsorzy	 imprez	plenerowych	
w	Szydłowie,	radni,	sołtysi,	mieszkańcy.
	 Poszczególnych	 kandydatów	 do	 nagrody	 przed-
stawiała	Maria	Stachuczy	–	dyrektor	Gminnego	Centrum	
Kultury	w	Szydłowie.
	 Po	prezentacjach	wystąpiła	Joanna	Rawik	–	słyn-
na	polska	piosenkarka,	która	swym	śpiewem,	zarówno	po	
polsku	jak	i	francusku,	wręcz	porwała	liczną	publiczność	
zgromadzoną	w	kościółku	pw.	Wszystkich	Świętych.	To	
niezwykłe	doświadczenie	artystyczne	z	pewnością	na	dłu-
go	zapadnie	widzom	w	pamięci,	którzy	nagradzali	kolejne	
utwory	piosenkarki	gromkimi	oklaskami	i	owacją	na	sto-
jąco.	Joanna	Rawik	była	zauroczona	Szydłowem	i	atmos-
ferą	jaka	tutaj	panuje.	Dała	termu	wyraz	w	późniejszych	
artykułach	 prasowych	 (pisze	 do	 różnych	 wydawnictw	
o	charakterze	społeczno-kulturalnym)	oraz	w	swojej	naj-
nowszej	książce.	Podczas	koncertu	samowolnie	mianowa-

Od lewej: Paweł Krakowiak, Marek Chorzelski, 
ks. Ryszard Piwowarczyk, Stanisława Rózga, 
Mirosław Misterkiewicz.

Koncert Joanny Rawik.

Prof. Adam Massalski, wójt Jan Klamczyński, 
dyrektor GCK Maria Stachuczy.

ła	się	Przyjacielem	Szydłowa,	czym	wzbudziła	wesołość	
i	aplauz	publiczności.	
	 Po	 koncercie	 Joanny	 Rawik	 ogłoszeni	 zostali	
zwycięzcy	 tegorocznej	 edycji	 Nagród	 Gminy	 Szydłów.	
Tytuł	 „Pasjonata	Małej	Ojczyzny”	 otrzymał	 ks.	Ryszard	
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Piwowarczyk,	a	laureatem	nagrody	„Przyjaciel	Szydłowa”	
został	Paweł	Krakowiak.	
	 Ks.	 Ryszard	 dziękując	 za	 wyróżnienie	 przypo-
mniał,	że	dokładnie	osiem	lat	temu	otrzymał	powołanie	na	
funkcję	proboszcza	w	Szydłowskiej	parafii.	Podkreślił,	że	
praca	tutaj	postawiła	przed	nim	wiele	wyzwań	ale	i	przy-
niosła	ogrom	satysfakcji.	
	 Paweł	Krakowiak,	który	założył	na	tę	uroczystość	
piękny,	staropolski	strój,	przypomniał	działalność	bractwa	
rycerskiego	w	Szydłowie	i	podziękował	za	uhonorowanie	
go	tak	zaszczytnym	tytułem.	Laureaci	otrzymali	statuetki	
przedstawiające	króla	Władysława	Łokietka,	zaś	wszyscy	
nominowani	otrzymali	okolicznościowe	dyplomy	i	mono-
grafie	Szydłowa.
	 Laureatów	do	kolejnej	edycji	nagród	można	zgła-
szać	do	31	marca	2014	r.	Regulamin	znajduje	się	na	stro-
nie	internetowej	Urzędu	Gminy	w	Szydłowie.	Tam	także	
więcej	zdjęć	z	uroczystości.

Tekst i zdjęcia:
Piotr Walczak

W pierwszym rzędzie od lewej: starosta Andrzej Kruzel, 
poseł Krzysztof Lipiec, przewodniczący Janusz Juszczak, 
wicestarosta Michał Skotnicki, wiceburmistrz Staszowa 
Tomasz Fąfara.

Nagrodę „Pasjonat Małej Ojczyzny” odbiera 
ks. proboszcz Ryszard Piwowarczyk.

Paweł Krakowiak „Przyjacielem Szydłowa” 2013.

Ks. Ryszard Piwowarczyk	 -	 ur.	 4	 września	 1961	 r.	
w	 Czerwonej	 Górce,	 gm.	 Łączna.	 Po	 ukończeniu	 Tech-
nikum	Mechanicznego	w	Kielcach	w	1981	 r.	wstąpił	do	
Seminarium	Duchownego	w	Kielcach.	Święcenia	kapłań-
skie	przyjął	30	maja	1987	r.	Pełnił	obowiązki	wikariusza	
w	 parafiach	 w	 Staromieściu,	 Mstyczowie,	 św.	 Jadwigi	
w	Kielcach	i	Miechowie.	Był	proboszczem	parafii	Oble-
koń	w	latach	2002-2005.	Na	proboszcza	parafii	Szydłów	
mianowany	został	27	czerwca	2005	r.	Od	początku	bardzo	
zaangażowany	w	odnowę	duchową	parafian	a	także	w	re-
staurację	 zabytkowych	 kościołów	 p.w.	 św.	 Władysława	
i	Wszystkich	Świętych	w	których	wykonano	cały	szereg	
prac	konserwatorskich.

Paweł Krakowiak	 -	 ur.	 24	 maja	 1974	 r.	 w	 Opocznie.	
Mieszka	 w	 Staszowie	 ale	 zawsze	 przyciągała	 go	 ma-
gia	 Szydłowa.	 Pasja	 do	 historii	 zaowocowała	 założe-
niem	przez	niego	Bractwa	Rycerskiego	Zamku	Szydłów.	
Współpracując	z	 instytucjami	 lokalnymi	doprowadził	do	
wysokiego	 stopnia	 wyszkolenia	 swoich	 podopiecznych	
a	 bractwo	 z	 Szydłowa	 stało	 się	 jednym	 z	 najlepszych	
w	woj.	świętokrzyskim.	Corocznie	bierze	udział	w	turnie-
jach	i	inscenizacjach	historycznych	w	całej	Polsce.	Pomy-
słodawca	i	reżyser	oryginalnej	Drogi	Krzyżowej.	Założy-
ciel	Stowarzyszenia	Rekonstrukcji	Historycznych	„Avito	
Vivit	Honore”.

PASJONACI, PRZYJACIELE I NIEZWYKŁY KONCERT JOANNY RAWIK
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Zakończyła	 się	 44	 edycja	 konkursu	 o	 nagrodę	 Orzeł	
Agrobiznesu.	 Wśród	 9	 laureatów	 znalazł	 się	 Bank	

Spółdzielczy	w	Szydłowie.	Równocześnie	tytuł	i	nagrodę	
Srebrnego	Promotora	Orłów	Agrobiznesu	za	rekomendo-
wanie	 firmy	 -	 laureatki	 otrzymał	wójt	 gminy	 Szydłów	 -	
Jan	Klamczyński.	Uroczyste	wręczenie	nagród,	połączone	
z	recitalem	wielkiej	gwiazdy	polskiej	piosenki	Joanny	Ra-
wik	(słynny	przed	laty	przebój	Romantyczność)	odbyła	się	
4	września	w	auli	Domu	Literatury	w	Warszawie.

Informacja o Orle Agrobiznesu:	Nagroda	przyznawana	
jest	od	2001	roku	za	sukces	rynkowy.	Organizatorem	kon-
kursu	o	Orła	Agrobiznesu	 jest	warszawska	Agencja	Pro-

mocyjno-	Wydawnicza	EMS.	Nagrody	przyznaje	Kapituła	
(przewodniczący	poseł	na	Sejm	RP	-	Franciszek	J.	Stefa-
niuk)	złożona	ze	specjalistów	do	spraw	badań	rynkowych,	
wizerunku	firmy,	oceny	wiarygodności,	finansistów,	mar-
ketingu,	technologów	żywności,	ekonomistów.
	 O	 nagrodę	 mogą	 ubiegać	 się	 wszystkie	 firmy	
z	branży	rolno-spożywczej	i	jej	otoczenia	oraz	banki	dzia-
łające	na	rzecz	agrobiznesu	i	firmy	handlu	spożywczego.	
Do	 tej	 pory	 326	 laureatów.	 Po	 roku	 każdy	 z	 nich	może	
ubiegać	się	o	Orła	Agrobiznesu	Grand	Prix.	Honorowy	pa-
tronat	nad	nagrodą	sprawuje	od	początku	wicemarszałek	
Sejmu	RP.	Obecnie	honorowym	patronem	 jest	wicemar-
szałek	Eugeniusz	Grzeszczak.

Wiceprzewodniczący Kapituły-Dyrektor Agencji EMS
Włodzimierz Syzdek

NASZ BANK ORŁEM AGROBIZNESU

Orzeł Agrobiznesu dla Banku Spółdzielczego w Szydłowie 
- nagrodę z rąk posła na Sejm RP Franciszka Stefaniuka 
odbiera p.o. prezesa Katarzyna Zarzycka.

Poniżej: Laureaci 44 edycji Orłów Agrobiznesu.
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Przyszedł	czas	wspomnień,	przemyśleń,	refleksji	i	zadu-
my.	Czas,		by	zatrzymać	się	choć	na	chwilę,	by	wspo-

mnieć	osoby,	których	wśród	nas	już	nie	ma.	Zastanawiamy	
się	w	tym	dniu,	co	dalej,	jak	pracować	i	żyć.	Nie	powin-
niśmy	jednak	zapominać	o	tych,	którzy	nas	wspierają,	po-
magają,	wspólnie	borykają	się	z	przeciwnościami	losu.	
			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Początek	roku	szkolnego	to	dobry	czas	podsu-
mowań	i	wniosków	za	rok	ubiegły.	W		poprzednim	roku	
szkolnym,	gdy	objęłam	stanowisko	dyrektora	szkoły	Pod-
stawowej	w	Solcu	Starym	dostałam	wielkie	wsparcie	od	
rodziców	 uczniów	 uczęszczających	 do	 szkoły.	Wspiera-
li	mnie	 również	nauczyciele	 i	 pomagali	w	pokonywaniu	
trudności	szkolnych.	Wspólnie	podejmowaliśmy	kroki	po-
prawy	wizerunku	szkoły.	Zmieniliśmy	otoczenie	szkolne,	
by	stało	się	bardziej	przyjazne,	a	szkoła	była	otwarta	dla	
wszystkich.	Wspomagały	nas	także	różne	instytucje	dzia-
łające	na	terenie	Szydłowa	i	nie	tylko.
												Podziękowania	rozpocznę	od	Stowarzyszenia		„Nad	
Ciekącą”	 i	 pani	 prezes	 Moniki	 Michalec.	 Dziękujemy	
za	możliwość	 korzystania	 z	 bezpłatnego	wyjazdu	 dzieci	
na	basen	do	Staszowa,	a	także	za	prezenty	z	okazji	Dnia	
Dziecka	 organizowanego	 na	 terenie	 szkoły.	 Dziękujemy	
Gminnemu	Centrum	Kultury	w	Szydłowie	 –	 pani	Marii	
Stachuczy,	również	za	wsparcie	w	tym	szczególnym	dniu.	
Współpraca		z	panią	Marią		zaowocowała	wprowadzeniem	
licznych	kół	zainteresowań	dla	uczniów	szkoły	z	projektu	
„Nasza	szkoła	nasz	przyjaciel”.	Komisja	Rozwiązywania	
Problemów	Alkoholowych	ufundowała	szkole	tablicę	in-
teraktywną,	 którą	 nauczyciele	 wykorzystują	 na	 lekcjach	
z	wielkim	zaangażowaniem,	a	 lekcje	stają	się	atrakcyjne	
i	ciekawe.	Nadleśnictwo	w	Chmielniku	zalesiło	nam	plac	
szkolny	różnymi	drzewkami,	by	szkoła	tętniła	życiem	nie	
tylko	w	murach	szkolnych.	Dziękuję	pani	Agnieszce	Lech,	
Janinie	Czapla	i	Urszuli	Zmorek-Boś,	za	zorganizowanie	
i	przeprowadzenie	w	okresie	wakacyjnym	półkolonii	dla	
uczniów	naszej	szkoły.	Uczestnicy	otrzymali	skromne	pa-
miątki	z	tego	okresu	w	postaci	zakupionych	odtwarzaczy	
MP	 ze	 zdjęciami.	Wakacyjne	 wyjazdy	mogły	 się	 odbyć	
dzięki	wsparciu	 i	 pomocy	Wójta	Gminy	Szydłów	 	 pana	
Jana	Klamczyńskiego	i	Rady	Gminy,	którzy	użyczyli	nam	
szkolnego	busa	na	wyjazdy.
													Z	całego	serca	pragnę	podziękować	nauczycielom,	
bez	których	te	wszystkie	działania	nie	mogły	być	zrealizo-
wane.	Na	koniec	dziękuję	 również	 tajemniczym	sponso-
rom,	którzy	swoimi	drobnymi	wpłatami	przyczynili	się	do	
zakupu	nagród	dla	dzieci	na	zakończenie	roku	szkolnego,	
np.	odtwarzacze	MP5.	
	 Z	życzeniami	dalszej,	owocnej	współpracy.		

Anna Kucharska

Z ŻYCIA SP SOLEC: PODZIĘKOWANIE

Półkolonie uczniów ze szkoły w Solcu.

Z tablicą interaktywną zajęcia w szkole są ciekawsze.

Goście w naszej szkole. Ks. Wojciech Polit, ks. Ryszard 
Piwowarszyk, dyr. Anna Kucharska, wójt Jan Klamczyński.
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Środki	pochodzące	z	Europejskiego	Funduszu	Społecz-
nego	mają	służyć	ludziom	i	tak	dzieje	się	w	naszej	gmi-

nie.	W	roku	2012	Gminne	Centrum	Kultury	w	Szydłowie	
zaczęło	działania	związane	z	Kapitałem	Ludzkim.	

	 Dzięki	środkom	pozyskanym	z	Poddziałania	9.1.1	
otwarto	i	wyposażono	dwa	Punkty	Przedszkolne.	Zbudo-
wano	place	zabaw	w	Solcu	 i	Potoku.	Przez	10	miesięcy	
40	przedszkolaków	mogło	uczęszczać	na	darmowe	zaję-
cia	rozwijając	się	i	ucząc	w	miłym	otoczeniu.		28	czerw-
ca	2013	odbyło	się		uroczyste	zakończenie	roku	szkolne-
go	 2012/13.	 Nadszedł	 czas	 pożegnania	 z	 przedszkolem	
dla	 naszych	 najstarszych	 przedszkolaków.	 Przedstawili	
oni	 swój	 ostatni	 program	 artystyczny,	 dziękując	wszyst-
kim	paniom	za	opiekę.	Z	okazji	ukończenia	przedszkola	
wszystkie	dzieci	otrzymały	pamiątkowe	dyplomy.	Swoje	
umiejętności	zaprezentowały	również	dzieci	młodsze,	że-
gnając	swoich	starszych	kolegów.	Życzymy	naszym	wy-
chowankom	powodzenia	na	drodze	nowych	obowiązków	
szkolnych	i	przedszkolnych.

	 W	 czerwcu	 zakończyliśmy	 również	 realizację	
dwóch	projektów	z	działania	9.5.	Dzięki	dofinansowaniu	
z	Kapitału	Ludzkiego	mogliśmy	zagospodarować	10	mie-
sięcy	dla	31	osób	w	wieku	+50.		Projekt	pozwolił	benefi-
cjentom	ostatecznym	na	spotkania,	zajęcia	rękodzielnicze,	
taneczne	 i	 rozwijanie	 swoich	 zainteresowań.	 Cieszymy	
się,	 że	mogli	 Państwo	miło	 spędzać	 czas,	 zorganizować		
tradycyjną	wigilię	czy	stworzyć	najwyższą	palmę	wielka-
nocną	w	parafii.	To	wielka	 radość	móc	za	pomocą	środ-
ków	europejskich	spełniać	marzenia	innych.	 	Uczestnicy	
projektu	mogli	wyjechać	na	Święty	Krzyż,	do	Kałkowa,	
Rytwian,	a	największym	przeżyciem	dla	grupy	był	wyjazd	
do	 Krakowa.	 Zwiedziliśmy	 miasto	 Kraka,	 obejrzeliśmy	
spektakl	 teatralny,	a	w	drodze	powrotnej	zawitaliśmy	do	
sanktuarium	 w	 Łagiewnikach.	 Te	 10	 miesięcy	 upłynęło	
bardzo	szybko,	dziękując	Państwu	za	udział	w	projekcie	
i	mamy	nadzieję,	ze	pozostawi	on	miłe	wspomnienia	dla	
uczestników.	

	 Również	w	czerwcu	zakończyliśmy	projekt	„Kurs	
języka	 angielskiego	 i	 szkolenie	 dla	mieszkańców	gminy	
Szydłów”.	 Dzięki	 pozyskanym	 środkom	 ze	 Świętokrzy-
skiego	 Biura	 Rozwoju	 Regionalnego	 45	 osób	 z	 naszej	
gminy	mogło	uczestniczyć	w	darmowym	kurskie	 języka	
angielskiego.	 Trzy	 grupy	 osób	 o	 różnym	 poziomie	 za-
awansowania	dzielnie	uczestniczyły	w	zajęciach	 i	ukoń-
czyły	kurs	otrzymując	certyfikat.	
	 Rozpoczął	się	nowy	rok	szkolny	i	od	września	42	
dzieci	w	wieku	3-5	lat	uczestniczy	w	zajęciach	w	naszych	
Punktach	Przedszkolnych.	Przedszkolaki	 już	 zdążyły	 się	
zaprzyjaźnić	 i	 polubić	 swoich	 opiekunów.	 Nasi	 wycho-
wankowie	 uczestniczyli	 już	 w	 pierwszym	wyjeździe	 do	
kina,	a	pod	koniec	października	czeka	ich	uroczyste	ślubo-
wanie	na	przedszkolaka.

Maria Stachuczy
Renata Długosiewicz

DZIAŁANIA GCK W RAMACH EFS

Zakończenie roku w Punkcie Przedszkolnym w Potoku.

Zakończenie roku w Punkcie Przedszkolnym w Solcu.
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Gminne	Centrum	Kultury	w	Szydłowie	od	września	br.	
roku	rozpoczęło	realizację	projektu	pt.:	„Nasza	szko-

ła	 to	nasz	przyjaciel”	w	ramach	priorytetu	 IX.	Działanie	
9.1.2	Wyrównywanie	szans	edukacyjnych	uczniów	z	grup	
o	 utrudnionym	 dostępie	 do	 edukacji	 oraz	 zmniejszanie	
różnic	w	jakości	usług	edukacyjnych.	Projekt	 	skierowa-
ny	 jest	 do	 dzieci	 i	młodzieży	 z	 terenu	Gminy	 Szydłów.	
Działaniami	w	ramach	projektu	została	objęta	Szkoła	Pod-
stawowa	w	Solcu,	 Szkoła	 Podstawowa	 im.	 Jana	Kaczo-
rowskiego	w	Szydłowie	oraz	Gimnazjum	im.	Władysława	
St.	 Reymonta	 w	 Szydłowie.	 Projekt	 realizowany	 będzie	
w	szkołach	na	 terenie	Gminy	Szydłów	przez	dwa	lata,	a		
kwota	 dofinansowania	 wynosi	 506.410,00	 zł.	 Środki	 na	
realizację	projektu	zostały	pozyskane	z	Programu	Opera-
cyjnego	Kapitał	Ludzki.	W	 ramach	projektu	w	 szkołach	
realizowane	są		zajęcia	wyrównawcze	oraz	koła	zaintere-

sowań	w	ramach	których	uczniowie	biorący	w	nich	udział	
mogą	rozwijać	swoje	zainteresowania	i	pasje.	Zakupiono	
również	pomoce	dydaktyczne	oraz	programy	multimedial-
ne		co	pozwoli	na	ciekawe	przeprowadzenie	zajęć.	Dzięki	
realizacji	projektu	„Nasza	szkoła	to	nasz	przyjaciel”	działa	
również	 szkolna	 Poradnia	 Psychologiczno-Pedagogiczna	
w	ramach	której	dzieci	i	młodzież	może	skorzystać	z	po-
mocy	logopedy	oraz	pedagoga	szkolnego,	a	także	szkolny	
ośrodek	kariery	dzięki	któremu	młodzież	ma		możliwość	
uczestniczyć	w	zajęciach	z	przedsiębiorczości	 i	 regiona-
lizacji	oraz	w	spotkaniach	z	doradcą	zawodowym,	który	
pomoże	im	w	dalszym	wyborze	ścieżki	zawodowej.																																																																																																																					
Szczegółowych	 informacji	 na	 temat	 projektu	 udziela	
Gminne	Centrum	Kultury	w	Szydłowie.

Martyna Wiewióra

W	 sobotę,	 12	 października	 2013	 roku,	 46-osobowa	
grupa	gimnazjalistów	wraz	z	opiekunami,	wybrała	

się	na	wycieczkę	po	ciekawych	zakątkach	ziemi	 święto-
krzyskiej.	Wyjazd	 odbył	 się	 w	 ramach	 projektu	 „Nasza	
szkoła	 to	 nasz	 przyjaciel”	 realizowanego	 przez	 Gminne	
Centrum	Kultury	w	Szydłowie,	a	finansowanego	ze	środ-
ków	Europejskiego	Funduszu	Społecznego.
	 Pierwszym	 etapem	 naszej	 podróży	 był	 Dworek	
Mikołaja	 Reja	 w	 Nagłowicach,	 gdzie	 zapoznaliśmy	 się	
z	 życiem	 i	 twórczością	 ojca	 literatury	 polskiej.	W	 mu-
zeum	 znajduje	 się	wystawa	 przedstawiająca	 dorobek	 pi-
sarski	Reja.	W	gablotach	wyeksponowano	rękopisy	poety,	
min.:	„List	do	sąsiada”	i	„Zeznania	podatkowe”	oraz	kopie	
strojów	szlacheckich.	Natomiast	na	drzeworytach	umiesz-
czone	zostały	fragmenty	dzieł	pisarza	oraz	najważniejsze	
sceny	 z	 jego	 życia.	Ściany	 jednej	 z	 sal	 zdobią	 ilustracje	
z	„Żywota	człowieka	poczciwego”	–	„Rok	na	cztery	czę-
ści	rozdzielon”.	Ponadto	w	muzeum	zorganizowano	eks-
pozycję	dotyczącą	życia	i	śmierci	miejscowych,	bezimien-
nych	ludów	epoki	brązu,	określanych	przez	archeologów	
jako	przedstawicieli	kultury	łużyckiej.	
	 Następnie	 pojechaliśmy	 do	 Muzeum	 im.	 Przy-
pkowskich	w	Jędrzejowie,	w	którym	zgromadzono	kolek-
cję	zegarów	słonecznych	produkowanych	w	XVI	–	XIX	
wieku	oraz	 zegarów	mechanicznych,	 począwszy	od	 nie-
wielkich	 pektoralików	 do	 dużych	 zegarów	 szafowych.	
Uzupełnieniem	 tych	 zbiorów	 są	 przyrządy	 astronomicz-
ne	i	księgi	poświęcone	tej	tematyce.	Poza	tym	uczniowie	
zobaczyli	 zabytkowe	wnętrza	 –	mieszkanie	 rodziny	 zre-
konstruowane	 według	 stanu	 sprzed	 I	 wojny	 światowej,	
obejmujące	min.:	gabinet	lekarski,	biblioteczkę,	kuchnię,	
jadalnię,	dwie	sypialnie	i	salon.	Pomieszczenia	te	wyposa-

żone	są	w	meble,	dywany,	obrazy	i	bibeloty	z	epoki,	a	tak-
że	w	zbiory	mebli	z	XVII	i	XVIII	wieku	oraz	w	rokoko-
we	kurdybany.	W	zabytkowej	piwnicy	przechowywane	są	
dawne	naczynia	apteczne	i	gastronomiczne.		
	 Na	koniec	naszej	wyprawy	udaliśmy	się	do	Tokar-
ni.	W	Parku	Etnograficznym	uczniowie	obejrzeli	zabytki	
architektury	 wiejskiej	 i	 małomiasteczkowej	 oraz	 dowie-
dzieli	 się,	 jak	wyglądało	 życie	 codzienne	w	 przeszłości.	
Wśród	budowli	 jest	 także	chałupa	pochodząca	z	Szydło-
wa,	w	której	obecnie	mieści	się	wystawa	ilustrująca	życie	
ubogiego	 żydowskiego	 krawca.	 W	 izbie	 przedstawiono	
przedwojenny	warsztat	krawiecki	oraz	przygotowania	do	
szabasowej	 wieczerzy.	 Dużym	 zainteresowaniem	 mło-
dzieży	cieszył	się	XIX–wieczny	dwór	z	Suchedniowa.	Ty-
powa	dla	dworu	ekspozycja	wnętrz	ukazuje	warunki	życia	
średniozamożnej	rodziny	szlacheckiej.
	 Wyjazd	 przyczynił	 się	 do	 poszerzenia	 wiedzy,	
integracji	 grupy	 oraz	 sprawił	 uczestnikom	wiele	 radości	
i	przyjemnych	wrażeń.

Tekst i foto: Barbara Rak

Wycieczka do Nagłowic, Jędrzejowa i Tokarni

NASZA SZKOŁA TO NASZ PRZYJACIEL
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Po	 raz	 trzeci	 gościliśmy	 w	 Szydłowie	 członków	 sto-
warzyszenia	 „Art.	 Elit”	 z	 Kiszyniowa	 w	 Mołdawii,	

z	panią	prezes	Elvirą	Cemortan-Volosin	na	czele.	Przyjazd	
grupy	był	związany	z	realizacją	projektu	Gminnego	Cen-
trum	Kultury	 oraz	 Starostwa	 Powiatowego	w	Staszowie	
pod	nazwą	„Świętokrzyski	 triatlon	 -	w	150	 rocznicę	po-
wstania	styczniowego”.
	 Program	 sfinansowano	 z	 Narodowego	 Centrum	
Kultury	w	ramach	programu	Polsko-Ukraińska	Wymiana	
Młodzieży.
	 W	 Staszowie	 gościliśmy	 uczniów	 i	 pedagogów	
z	Tulczyńskiej	Szkoły	Kultury	na	Ukrainie,	którzy	przez	
10	dni	realizowali	zadania	związane	z	projektem,	a	rów-
nież	zaprezentowali	się	w	przepięknym	występie	na	scenie	
estrady	”Zalew	nad	Czarną”	tydzień	wcześniej	w	Staszo-
wie.	Jednoczesny	przyjazd	grupy	z	Mołdawii	do	Szydło-
wa	pozwolił	na	połączenie	inicjatyw	i	wymianę	kulturową	
trzech	państw.	Pośród	gości	tym	razem	mieliśmy	przedsta-
wicieli	innych	profesji.	Wiktor	Botnaru	–	multiinstrumen-
talista,	grający	na	24	instrumentach,	który	zaprezentował	
się	również	na	staszowskiej	scenie.	Gościem	honorowym	
koncertu	był	ambasador	Mołdawii	w	Polsce	Iurie	Bodryg,	
który	 spotkał	 się	 z	 malarzami.	 Wśród	 grupy	 mieliśmy	
również	 przyjemność	 gościć	 panią	 dyrektor	 porannego	
programu	1	Telewizji	Mołdawskiej,	Panią	Gutierę	Prodan,	
która	po	powrocie	do	kraju	zrealizuje	reportaż	o	pobycie	
w	naszej	gminie.	

	 Tymczasem	w	Szydłowie	przez	ponad	tydzień	10	
malarzy	pracowało	nad	płótnami,	które	można	było	obej-
rzeć	 na	 otwarciu	 wystawy	 20	 lipca.	 Uroczystość	 otwarł	
koncert	Victora	Botnaru,	który	zachwycił	słuchaczy	mno-
gością	 instrumentów	 i	 różnorodnością	 dźwięków.	 Swój	
popis	miała	 również	 10-letnia	 Elzaveta	Yegen	 z	Ankary	
w	Turcji.	Po	wielokrotnych	bisach	nastąpiło	otwarcie	wy-
stawy	malarskiej.	Kilkadziesiąt	płócien	ozdobiło	wnętrze	
synagogi	i	pozwoliło	cieszyć	się	kulturą	zaproszonym	go-
ściom	oraz	turystom	odwiedzającym	Szydłów.

Maria Stachuczy

MOŁDAWSKI PLENER

W	 dniach	 24-28	 września	
br.	 odbył	 się	w	 Szydłowie	

XXVI	 Międzynarodowy	 Plener	
Fotograficzny	ART-EKO	pod	egi-
dą	 Związku	 Polskich	 Artystów	
Fotografików	 -	 Okręgu	 Święto-
krzyskiego	 w	 Kielcach.	 Plener	
współorganizowany	 był	 przez	
Towarzystwo	 Przyjaciół	 Ziemi	

Szydłowskiej,	Urząd	Marszałkowski	Województwa	Świę-
tokrzyskiego,	 Gminne	 Centrum	Kultury	 i	 Urząd	 Gminy	
Szydłów.
	 Przewodnim	motywem	 pleneru	 były	 krajobrazy,	
zabytki	i	starsi	mieszkańcy	Gminy	Szydłów	oraz	najwięk-
sze	bogactwo	gminy	-	śliwki.	
	 W	plenerze	udział	wzięli,	poza	Polakami,	fotogra-
ficy	z	Holandii,	Niemiec	 i	Ukrainy	 -	w	sumie	33	osoby.	
W	listopadzie	wydany	zostanie	katalog	a	w	Szydłowie	zor-
ganizowana	będzie	wystawa	poplenerowa.	

	 Uczestnicy	pleneru:	Zofia	Turno	(Końskie),	Wie-
sław	Turno	(Końskie),	Waldemar	Kozub	(Kielce),	Andrzej	
Borys	(Kielce)	-	kurator	pleneru,	Jolanta	Rycerska	(War-
szawa),	Katarzyna	Łata-Wrona	(Katowice),	Irena	Gałusz-
ka	 (Rzeszów),	 Joanna	Klich	 (Kielce),	 Zbigniew	 Podsia-
dło	 (Bytom),	Andrzej	 Zygmuntowicz	 (Warszawa),	 Piotr	
Krupa	 (Rzeszów),	 Tadeusz	 Żaczek	 (Białystok),	 Bruno	
Szczapiński	 (Warszawa),	Ryszard	Karczmarski	 (Chełm),	
Sławomir	 Oszywa	 (Kielce),	 Ireneusz	 Misiak	 (Kraków),	
Jerzy	Bednarski	(Kielce),	Krzysztof	Zając	(Kielce),	Prze-
mysław	Barański	(Radom),	Stanisław	Orłowski	(Zamość),	
Wiesław	Warchoł	 (Radom),	 Hans	 Franz	 (HOLANDIA),	
Paul	Salemnik	(HOLANDIA),	Aleksander	Judim	(UKRA-
INA),	Karol	Walaszczyk	(Radomsko),	Mieczysław	Wroń-
ski	 (Stalowa	Wola),	Aleksander	Figura	 (Wrocław),	Jerzy	
Piątek	 (Kielce),	Stanisława	Zacharko	 (Kielce),	 Jan	Zych	
(Kraków),	 Robert	 Baś	 (Kraków),	 Wolfgang	 Brenner	
(NIEMCY),	Cezary	Łutowicz	(Sandomierz).

PW

MIĘDZYNARODOWY PLENER FOTO
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Towarzystwo	 Przyjaciół	
Ziemi	 Szydłowskiej	 po	

raz	 czwarty	 zorganizowało	
Filmowe	 Noce	 na	 Zamku.	
Kino	pod	gwiazdami,	w	ma-
gicznej	 scenerii	 szydłow-
skiego	zamku	miało	miejsce	
w	 dniach	 14	 i	 15	 sierpnia	
2013	r.	W	tym	roku	widzowie	
obejrzeli	 dwie	 części	 Epoki	

Lodowcowej,	dwa	filmy	dokumentalne	o	Szydłowie	oraz	
dwa	polskie	filmy	fabularne.	Wstęp	był	bezpłatny.	
	 Współorganizatorami	imprezy	było	Gminne	Cen-
trum	Kultury	w	Szydłowie	i	Urząd	Gminy	Szydłów.	Im-

Szydłów	 przywitał	 nas	 ciepło	 i	 słonecznie.	 Wiekowe	
i	rozgrzane	mury	warowne,	jakże	pewne	siebie,	dum-

ne	 i	 silne,	 zachęcały	 do	 obcowania	 z	 tym	 uroczym,	 pa-
miętającym	 króla	 Kazimierza	Wielkiego,	 miasteczkiem.	
W	otaczającej	 nas	 przestrzeni	 odczuwało	 się	 pozytywne	
wibracje	 przyprawione	 aromatem	 tutejszej	 śliwowicy.	
Okoliczne	 sady	 śliwkowe	mieniły	 się	fioletem,	a	miąższ	
ich	owoców	w	naszych	ustach	dawał		samą	radość.	Miesz-
kańcy	Szydłowa,	to	ludzie	spokojni,	mili	i	uśmiechnięci.	
Obcowanie	 z	 nimi	 na	 tle	 aury,	 którą	 tworzą	 miejscowe	
zabytki,	 to	uczta	dla	 ludzi	ciekawych	historii	 i	 losów	tej	
miejscowości.	Krótko	mówiąc,	gdzie	nam	może	być	lepiej	
tego	lata,	niż	w	Szydłowie.

	 Na	plenerze	byli	 i	 tworzyli	artyści	plastycy:	Ge-
nowefa	Nela	Nelip	z	Katowic,	Danuta	Dagry	Grabowska	
z	Piły,	Eleonora	Diener	Czuba	z	Ożarowa,	Ewa	Stawiar-
ska	z	Ciszycy	Dolnej,	Joanna	Duma	z	Komańczy,	Irmina	
Skorupska	 ze	 Starachowic,	 Lucyna	 Gozdek	 ze	 Staszo-

OGÓLNOPOLSKI PLENER MALARSKI
wa,	Urszula	Pałys	z	Rzeszowa,	Katarzyna	Czuchnowska	
z	Rzeszowa,	Cyprian	Biełaniec	z	Rzeszowa,	Dariusz	Stel-
mach	z	Radomia,	Krzysztof	Ciecieląg	z	Radomia,	Andrzej	
Kozera	z	Pińczowa,	Andrzej	Białecki	z	Lipska,	Stanisław	
Wojcieszak	 z	 Poznania,	 Jan	 Drewicz	 z	 Góry	 Kalwarii,	
Norbert	Palmer	ze	Staszowa,	Władysław	Sadłocha	ze	Sta-
szowa.Organizatorzy	pleneru	z	całego	serca	dziękują	arty-
stom	za	przyjęcie	zaproszenia	a	także	za	wspólnie	spędzo-
ny	czas,	który	zaowocował	wspaniałymi	wspomnieniami	
i	świetnym	malarstwem.
	 Serdecznie	 dziękujemy	 za	 doskonałą	 atmosferę	
i	wsparcie	Staroście	Staszowskiemu	Andrzejowi	Kruzlo-
wi,	 Wójtowi	 Szydłowa	 Janowi	 Klamczyńskiemu,	 Dy-
rektor	 Gminnego	 Centrum	Kultury	w	 Szydłowie	 	Marii	
Stachuczy	 oraz	 wszystkim	 ludziom	 współpracującym	
z	wyżej	wymienionymi	osobami.	Dziękujemy	wszystkim	
sponsorom	dzięki	którym	mogliśmy	się	spotkać	i	tworzyć	
malarstwo,	a	w	szczególności	Sponsorowi	Głównemu	Pre-
zesowi	Towarzystwa	Ubezpieczeń	S.A.	UNIQA		Andrze-
jowi	Jarczykowi.	Świetnie	panie	prezesie	że	„UNIQA	nas	
nie	unika”-	i	niech	tak	zostanie	z	korzyścią	dla	każdej	ze	
stron.
	 Pracujemy	 już	 z	 Bogusią	 Mas	 nad	 katalogiem	
poplenerowym,	który	zostanie	wydrukowany	w	drukarni	
SZOSTAKDRUK	w	Staszowie.				
	 W	przyszłym	roku	spotkamy	się	ponownie	w	czym	
nam	dopomóż	patronie	naszych	plenerów	„passe-partout”.

Komisarz pleneru 
Norbert Palmer

FILMY PO RAZ CZWARTY
prezę	współfinansowało	Starostwo	Powiatowe	w	Staszo-
wie	 oraz	 sponsorzy:	 Gminna	 Komisja	 Rozwiązywania	
Problemów	Alkoholowych	w	Szydłowie,	Ogródek	Piwno-
-Grillowy	Michał	Palmąka,	w	Szydłowie,	Gra-Pal	Krzysz-
tof	 Skwark	 w	 Grabkach	 Dużych,	 FH.Lider	 Ryszarda	
Wójcik	w	Grabkach	Dużych,	EKOPLON	SA	w	Grabkach	
Dużych,	 Gospoda	 Rycerska	 w	 Szydłowie,	 Węgiel	 R.J.	
Gierczak	w	Szydłowie,	Roboty	ziemne	i	usługi	koparką	Z.	
Laskowski	w	Szydłowie,	Emizet	Sp.	z	o.o.	w	Szydłowie.

TPZS
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Dnia	15	maja	2013	roku	w	Gimnazjum	im.	W.S.	Rey-
monta	w	 Szydłowie	miały	miejsce	 dwa,	ważne	 dla	

szkoły,	 wydarzenia;	 XIII	 Konkurs	 „Szydłów	 –	 polskie	
Carcassonne”	 oraz	 spotkanie	 Zespołu	 Samokształcenio-
wego	 Dyrektorów	 Szkół	 Podstawowych	 i	 Gimnazjów	
z	powiatu	staszowskiego.
	 Organizatorzy	 tak	 opracowali	 program	 dnia,	 że	
poszczególne	części	konkursu	 i	 szkolenia	wzajemnie	 się	
przeplatały	i	współgrały	ze	sobą.
	 W	spotkaniu	zespołu	samokształceniowego	wzię-
ło	udział	 	30	dyrektorów.	Główny	temat	narady	brzmiał:	
„Analiza,	 interpretacja	 jakościowa	 i	 wykorzystanie	 wy-
ników	egzaminów	zewnętrznych	do	podnoszenia	 jakości	
pracy	szkoły”.	Szkolenie	było	również	okazją	do	poznania	
aktualnej	 sytuacji	oświaty	w	Gminie	Szydłów	oraz	 	wy-
miany	poglądów	w	wiodącym	temacie	zebrania.
	 Szkolenie	 uświetnił	 swoją	 obecnością	 Święto-
krzyski	Wicekurator	Oświaty	Pan	Grzegorz	Bień		jak	rów-
nież	Pan	Jan	Klamczyński	–	Wójt	Gminy	Szydłów.
	 Dyrektor	gimnazjum,	za	pomoc	finansową		w	zor-
ganizowaniu	spotkania,	składa		serdeczne	podziękowanie	
Towarzystwu	 Przyjaciół	 Ziemi	 Szydłowskiej	 oraz	 Panu	
Leszkowi	Wójcikowi	i	Panu	Ryszardowi	Sadłocha.
	 Otwarcia	 konkursu	 i	 szkolenia	 dokonała	Dyrek-
tor	 Gimnazjum	 –	 Pani	 Dorota	 Kowalczewska-Spetel,	
która	powitała	wszystkich	zebranych,	ze	Świętokrzyskim	
Wicekuratorem	 Oświaty	 oraz	 Wójtem	 Gminy	 na	 czele.
Następnie	 głos	 zabrał	 Roman	 Baron	 przedstawiając	 ko-
misję	konkursową	w	 składzie:	Pani	 Iwona	Baran	–	Kie-
rownik	Biblioteki	w	Szydłowie,	 Pani	Urszula	 Skotnicka	
–	nauczyciel	historii	oraz	dokonał	prezentacji	wszystkich	
drużyn	konkursu	wraz	z	ich	opiekunami	(5	drużyn	szkół	
podstawowych	 i	 5	 drużyn	 gimnazjów).	 Aby	 przybliżyć	
szacownym	 gościom	 konkurs,	 pan	 Baron	 podzielił	 się	
swoimi	wspomnieniami	dotyczącymi	inspiracji	organiza-
cji	konkursu	w	2001	roku.	Pierwsze	edycje	współtworzył	

z	(pracującą	w	konkursie	do	dziś)	Panią	Iwoną	Baran	oraz	
Kierownikiem	Świetlicy	Gminnej	(w	tamtym	czasie)	–	Pa-
nem	Krzysztofem	Jaskólskim.
	 W	dalszej	części,	w	celu	zwrócenia	uwagi	na	istot-
ne,	 specyficzne	 cechy	 Szydłowa,	 została	 przedstawiona	
prezentacja	multimedialna	 „Gmina	 Szydłów”	 (autorstwa	
Pana	Piotra	Walczaka);	 referujący	zakończył	prezentację	
słowami,	że	Szydłów	„oddycha	dwoma	płucami”	–	zabyt-
kami	i	sadownictwem	(szczególnie	uprawą	śliw).
	 Wszyscy	 zebrani	 docenili	 ciekawą,	 nawiązującą	
do	 odbywających	 się	w	 szkole	wydarzeń,	 dekorację	 sali	
gimnastycznej	wykonaną	pod	kierownictwem	Pani	Doroty	
Miklaś.
	 Profesjonalną	oprawę	artystyczną	zapewnił	zespół	
taneczny	prowadzony	przez	Panią	Agnieszkę	Ziółkowską,	
który	 powstał	 dzięki	współpracy	 naszej	 szkoły	 z	Gmin-
nym	 Centrum	 Kultury	 w	 Szydłowie	 i	 Gminną	 Komisją	
Rozwiązywania	Problemów	Alkoholowych.	Aby	zniwelo-
wać,	chociaż	w	części	stres	uczestników	konkursu	i	umi-
lić	czas	zaproszonym	gościom,	uczniowie	zaprezentowali	
dynamiczny	układ	taneczny	w	stylu	tańca	nowoczesnego.	
Natomiast	na	zakończenie	konkursu	uczniowie	wykonali	
pięć	tańców	dawnych.	Jako	pierwszy	zatańczono	włoski,	
średniowieczny	 taniec	 o	 nazwie	 „Amoroso”,	 a	 następ-
nie	 „Pawanę	Hiszpańską”	 i	 dwa	 tańce	plebejskie	 „Branl	
Praczki”	 i	 „Branl	Montarde”	 a	 na	 koniec	XVII	wieczny	
angielski	kondredanse	pod	tytułem	„Upon	a	summer	day”	
–	„Pod	koniec	upalnego	lata”.	Charakter	minionych	wie-
ków	podkreśliły	 stroje	 szyte	według	historycznych	wzo-
rów.
	 W	konkursie	wzięły	udział	drużyny	3	–	osobowe	
z	następujących	szkół:
-		Szkoła		Podstawowa		w	Gnojnie,	nauczyciel	opiekun	–	
p.	Barbara	Markowska
-	Szkoła	Podstawowa	w	Kurozwękach,	 nauczyciel	 opie-
kun	–	p.	Zbigniew	Gajek

13. Konkurs „Szydłów - polskie Carcassonne”
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-	Szkoła	Podstawowa		w		Rakowie,	nauczyciel	opiekun	–	
p.	Jerzy	Malisiewicz	
-		Szkoła		Podstawowa		w		Solcu,		nauczyciel		opiekun		–		
p.	Janina	Czapla
-	Szkoła	Podstawowa	w	Szydłowie,	nauczyciel	opiekun	–	
p.	Emilia	Gałązka
-	Gimnazjum	w	Gnojnie,	nauczyciel	opiekun	–	p.	Justyna	
Fronczek,	p.	Renata	Wdowicz
-		Gimnazjum			w		Jarosławicach,		nauczyciel		opiekun		–		
p.	Zofia	Kańska
-	Gimnazjum	w	Rakowie,	nauczyciel	opiekun	–	p.	Jerzy	
Malisiewicz
-	Gimnazjum	w	Szydłowie	(2	drużyny),	nauczyciel	opie-
kun	–	p.	Barbara	Rak

	 Ostatecznie,	po	dwóch	częściach	(część	pisemna	
składała	się	z	25	pytań	testowych,	część	ustna	polegała	na	
udzieleniu	odpowiedzi	na	3	wybrane	przez	drużynę	pyta-
nia	za	3	p.,	6	p.	lub	10	p.),	w	kategorii	gimnazjów	I	miejsce	
zajęło	Gimnazjum	w	Jarosławicach,	II	miejsce	–	Gimna-
zjum	w	Szydłowie,	III	miejsce	–	Gimnazjum	w	Rakowie,	
natomiast	w	kategorii	szkół	podstawowych	I	miejsce	zaję-
ła	Szkoła	Podstawowa	w	Kurozwękach,	II	miejsce	–	Szko-

ła	Podstawowa	w	Szydłowie,	III	miejsce	–	Szkoła	Podsta-
wowa	w	Gnojnie.
	 Aktu	 wręczenia	 dyplomów	 i	 nagród	 dokonał,	
sprawujący	 patronat	 nad	 konkursem,	Wójt	 Gminy	 Szy-
dłów	w	towarzystwie	Przewodniczącej	Komisji	Oświaty,	
Kultury,	Sportu	i	Promocji	Gminy	–	Pani	Karoliny	Bzów-
ki.
	 Świętokrzyski	Wicekurator	Oświaty	Pan	Grzegorz	
Bień,	żegnając	się	z	młodzieżą,	podziękował	organizato-
rom	i	pogratulował	startującym	w	konkursie	zawodnikom.
Pani	dyrektor	gimnazjum	podziękowała	za	pomoc	w	or-
ganizacji	tych	dwóch	świetnych	wydarzeń	wszystkim	na-
uczycielom	swojej	szkoły.
	 Ja	 dziękuję	 wszystkim	 uczniom	 startującym	
w	 konkursie,	 opiekunom	 drużyn,	 komisji	 konkursowej,	
a	szczególnie	–	Pani	Iwonie	Baran	za	ułożenie	pytań	i	czu-
wanie	nad	merytoryczną	poprawnością	przebiegu	konkur-
su.
	 Szczególne	podziękowania	składam	na	ręce	ludzi	
i	instytucji,	na	których	co	roku	mogę	liczyć	–	czyli	spon-
sorów.	Do	ufundowania	nagród	XIII	Konkursu	„Szydłów	
–	 polskie	Carcassonne”	 przyczynili	 się:	 Samorząd	Gmi-
ny	Szydłów,	EKOPLON	Grabki	Duże,	Gminne	Centrum	
Kultury	w	Szydłowie,	Zespół	Pałacowy	w	Kurozwękach,	
Wicestarosta	 Staszowski	 –	 Pan	 Michał	 Skotnicki,	 RE-
MONDIS	Ostrowiec	Świętokrzyski.
	 Niech	podziękowaniem	będą	słowa	Błogosławio-
nego	Jana	Pawła	II:	„Człowiek	jest	wielki	nie	przez	to,	co	
posiada,	lecz	przez	to,	kim	jest;	nie	przez	to,	co	ma,	lecz	
przez	to,	czym	dzieli	się	z	innymi”.

Tekst: Roman Baron
Fot. Damian Karwata

W	 dniach	 1-12	 lipca	 br.	w	Szydłowie	 odbywały	 się	
praktyki	 studentów	 architektury	 Politechniki	 Kra-

kowskiej.
	 Grupa	12	studentów	III	roku	przebywała	w	Szy-
dłowie	pod	opieką	dr	inż.	arch.	Rafała	Malika	z	Instytutu	
Historii	Architektury	i	Konserwacji	Zabytków.
	 W	 ramach	 umowy	 zawartej	 z	 urzędem	 gminy,	
studenci	dokonali	pomiarów	i	inwentaryzacji	ruin	sali	ry-
cerskiej	a	obecnie	zajmują	się	pracami	koncepcyjno-pro-
jektowymi	 w	 zakresie	 opracowania	 koncepcji	 czasowe-
go	użytkowania	pomieszczeń	w	trwałych	ruinach	zamku	
wraz	z	częściową	rekonstrukcją	części	południowej,	anali-
zy	możliwości	zadaszenia	ruin	zamku	i	formalnej	koncep-
cji	architektonicznej	zespołu.
	 Koncepcja	 zostanie	 przekazana	 na	 rzecz	 gminy	
w	lutym	2014	r.

POWSTAJE KONCEPCJA ZAMKU

Uczestnicy praktyk studenckich wraz z wójtem gminy 
na szydłowskim zamku.
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Z	 inicjatywy	 Janka	 Klamczyńskiego	 –	 długoletniego	
działacza	społecznego,	Jerzego	Klamczyńskiego	i	in-

nych	 aktywnych	 osób	 powstało	Towarzystwo	 Przyjaciół	
Ziemi	Szydłowskiej	zarejestrowane	postanowieniem	Sądu	
Wojewódzkiego	w	Kielcach	Wydział	I	Cywilny	w	dniu	27	
kwietnia	1998	r.
	 Towarzystwo	 Przyjaciół	 Ziemi	 Szydłowskiej	
przez	ponad	15	lat	organizowało	coroczne	imprezy	maso-
we	promujące	Gminę	Szydłów,	imprezy	kulturalne,	spor-
towe,	patriotyczne	z	okazji	świąt	państwowych,	kameralne	
koncerty,	konferencje	naukowe	poświęcone	problematyce	
szydłowski	zabytków	i	rozwoju	miasteczka.
	 W	zakresie	działalności	wydawniczej	od	czerwca	
1998	 r.	 redagowaliśmy	 dwumiesięcznik	 a	 później	 kwar-
talnik	 społeczno-kulturalny	 pod	 nazwą	 „Kurier Ziemi 
Szydłowskiej”, poplenerowe katalogi malarstwa oraz 
kalendarze.	Drukowaliśmy	również	kalendarze	w	trzech	
wersjach	językowych:	polskiej,	angielskiej	i	niemieckiej,	
które	 okazały	 się	 dużym	 osiągnięciem	 promocyjnym	
i	znalazły	odbiorców	nie	tylko	w	środowisku	lokalnym	ale	
również	np.	w	Poznaniu,	Brukseli	i	Berlinie.	
	 TPZS	inicjowało,	pobudzało	i	koordynowało	ży-
cie	kulturalne,	oświatowe,	artystyczne	na	rzecz	Szydłowa	
i	 Ziemi	 Szydłowskiej.	 Wyrażało	 opinię	 społeczeństwa	
w	zakresie	potrzeb	kulturalno-społecznych	Szydłowa	i	re-
gionu	wobec	władz	administracyjnych	i	samorządowych.	
Upowszechniało	 dorobek	 poprzez	 popieranie	 dalszego	
rozwoju	 regionalnego	 kultury	 oraz	 twórczości	 publicy-
styczno-literackiej.	 Promowało dziedzictwo kulturo-
we Szydłowa i ratowało jego zabytki.	Współpracowało	
z	wieloma	organizacjami	pozarządowymi,	m.in.	Fundacją	
Wspierania	i	Rozwoju	Szydłowa	pod	kierunkiem	Stanisła-
wa	Kozioła,	strażami	pożarnymi,	Gminnym	Klubem	Spor-
towym,	Szydłowskim	Towarzystwem	Strzeleckim,	szkoła-
mi,	samorządami:	wojewódzkim,	powiatowym,	gminnym,	
wójtami	 gminy	 Szydłów,	 parafią	 rzymsko-katolicką	
w	Szydłowie,	Gminnym	Centrum	Kultury	w	Szydłowie,	
sponsorami	i	darczyńcami	oraz	innymi	osobami	prawny-
mi	i	fizycznymi.	Współpracowało	również	z	Honorowym	
i	Organizacyjnym	Komitetem	Obchodów	680-lecia	Nada-
nia	Praw	Miejskich	dla	Szydłowa.	
	 Myślę,	że	przy	okazji	pisania	tego	artykułu	w	for-
mie	sprawozdania,	należy	wymienić	osoby	spośród	ponad	
60	członków	TPZS	na	przestrzeni	15-letniej	działalności	
angażujące	 się	 społecznie	 w	 pracach	 Zarządu	 i	 Komisji	
Rewizyjnej	 w	 kolejnych	 czteroletnich	 kadencjach	 oraz	
w	zakresie	wydawania	Kuriera	Ziemi	Szydłowskiej.	
	 W	Zarządach	pełniąc	odpowiednie	 funkcje	pra-
cowali:	Agnieszka	Wierzbicka	–	prezes,	Sebastian	Kiciń-
ski	–	wiceprezes,	Jan	Klamczyński	–	prezes	i	wiceprezes	
przez	 dwie	 kadencje,	 	Małgorzata	Nowicka	 –	 sekretarz,	
Jarosław	Zapart	–	skarbnik	i	wiceprezes,	Tomasz	Nowicki	

–	skarbnik	 i	członek	Zarządu	przez	dwie	kadencje,	Zyg-
munt	Krzemiński	–	członek	Zarządu,	Michał	Skotnicki	–	
wiceprezes,	Ewa	Wysocka	–	sekretarz,	Jerzy	Klamczyński	
–	 członek	 Zarządu,	 Stanisław	Wujcikowski	 –	 sekretarz,	
Bożena	Chmielewska	–	wiceprezes,	Zygmunt	Niedźwiec-
ki	–	członek	Zarządu,	Mirosław	Wójcik	–	członek	Zarzą-
du,	Agata	Haś	–	skarbnik,	Wiesława	Grabka	–	członek	Za-
rządu,	prof.	Marian	Czapla	–	członek	Zarządu,	Zbigniew	
Lubelski	–	wiceprezes	i	prezes	przez	dwie	kadencje,	Wi-
told	 Irski	 –	wiceprezes,	Marek	Rudnik	 członek	Zarządu	
przez	dwie	kadencje,	Janusz	Stolarski	–	członek	Zarządu,	
Grzegorz	Marek	Kluszczyński	–	sekretarz	 i	prezes	przez	
dwie	 kadencje	Magdalena	Markulis	 –	wiceprezes	Adam	
Kluszczyński	 –	 wiceprezes	 przez	 dwie	 kadencje,	Adam	
Makowski	–	sekretarz	i		księgowy	TPZS	oraz	Małgorza-
ta	Żurańska-Jurecka	–	 skarbnik.	Obecnie	Zarząd	pracuje	
w	 następującym	 składzie:	 Zbigniew	 Lubelski	 –	 prezes,	
Szczepan	Rożek	i	Mariusz	Bąk	–	wiceprezesi,	Wiesława	
Maj	–	skarbnik,	Anita	Kluszczyńska	–	sekretarz.	
	 W	 komisjach rewizyjnych	 pracowali	 kolejno:	
Aneta	 Kicińska	 –	 przewodnicząca,	 Adam	 Kluszczyński	
i	 Józef	Cecot	–	członkowie,	Genowefa	Mazanka	–	prze-
wodnicząca,	 Krzysztof	 Ćwiek	 i	 Zygmunt	 Krzemiński	
–	członkowie,	Stanisław	Jurecki	–	przewodniczący,	Zyg-
munt	Gardyński	i	Jerzy	Makuła	–	członkowie,	Stanisław	
Wojterski	 –	przewodniczący,	Halina	Szwarc	–	 sekretarz,	
Kazimierz	Gwiżdż	–	członek.	Obecnie	 skład	komisji	 re-
wizyjnej	stanowią:	Halina	Szwarc	–	przewodnicząca	Jaro-
sław	Pytowski	i	Józef	Cecot	–	członkowie.	

	 Redaktorami naczelnymi Kuriera Ziemi Szy-
dłowskiej	 byli	 kolejno:	 Szczepan	 Rożek,	Adam	 Klusz-
czyński	i	Halina	Radkiewicz.	Od	kilku	lat	wydaje	go	Urząd	
Gminy	w	Szydłowie	pod	redakcją	i	składem	komputero-
wym	 Piotra	Walczaka	 –	 pracownika	 do	 spraw	 promocji	
oraz	członka	Towarzystwa	Przyjaciół	Ziemi	Szydłowskiej.
	 W	czerwcu	1998	 i	1999	TPZS	wspólnie	z	Urzę-
dem	Gminy	w	Szydłowie	pod	kierunkiem	Stefana	Zieliń-

PODSUMOWANIE 15 LAT TPZS
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skiego	–	wójta	gminy	zorganizował	I	 i	 II	Dni Szydłowa	
z	okazji	670-lecia	Nadania	Praw	Miejskich	dla	Szydłowa.	
Ta	 impreza	 rocznicowa,	 rekreacyjna	 cieszyła	 się	 bardzo	
dużym	zainteresowaniem	mieszkańców	Szydłowa,	gminy,	
zaproszonych	gości	oraz	wielu	osób	zewnątrz.	Okazała	się	
doskonałą	 promocją	 Szydłowa,	 ziemi	 szydłowskiej,	 po-
wiatu	Staszowskiego	i	województwa	świętokrzyskiego.
	 W	 roku	 1999	 wznowiliśmy	 III wydanie książ-
ki Tadeusza Maszczyńskiego pod tytułem „Szydłów”	
współfinansowane	przez	Urząd	Gminy	w	Szydłowie,	któ-
ry	otrzymał	300	egzemplarzy.
	 W	 zakresie	 imprez	 rekreacyjnych	 a	 później	ma-
sowych	organizowaliśmy	 lub	współorganizowaliśmy	co-
roczne	„Święto Śliwki”	–		imprezę	podsumowującą	zbiór	
owoców	na	terenie	Gminy	Szydłów.	Obok	bardzo	szero-
kiego	programu	artystycznego	z	udziałem	wielu	polskich	
znanych	gwiazd	i	zespołów	odbywały	się	kiermasze	han-
dlowe,	wystawy	sprzętu	do	produkcji	sadowniczej,	degu-
stacje	 owoców,	 wystawy	 kilkudziesięciu	 odmian	 śliwek	
i	 innych	owoców,	pokazy	suszenia	śliwek	oraz	wiele	 in-
nych	atrakcji.	Z	inicjatywy	właśnie	TPZS	imprezy	te	były	
kontynuowane	 i	 sadownicy	 Gminy	 Szydłów	 przekonali	
się,	że	coroczne	organizowanie	 tego	święta	 to	doskonała	
promocja	produkcji	owoców	Szydłowa	i	naszego	dużego	
zagłębia	sadowniczego,	szczególnie	śliwkowego	na	 tere-
nie	całego	kraju	a	nawet	za	granicą.	Impreza	ta	gromadziła	
w	Szydłowie	kilkanaście	tysięcy	osób	z	całego	kraju.	
	 Organizacja	turniejów rycerskich,	np.	II	Ogólno-
polskiego	Turnieju	Rycerskiego	o	Miecz	Króla	Kazimierza	
Wielkiego	w	ramach	Dni	Integracji	Europejskiej	w	2000	
roku	 była	 dużym	 osiągnięciem	 promocyjnym.	 Patronat	
nad	imprezą	objął	prezydent	RP	Aleksander	Kwaśniewski.	
Duży	sukces	odniósł	zorganizowany	przez	TPZS	wspólnie	
z	wójtem	gminy	Janem	Klamczyńskim	w	czerwcu	2003	r.	
V	Turniej	Rycerski	o	Miecz	Króla	Kazimierza	W.	Rangę	
tego	turnieju	podniósł	udział	w	nim	kilkudziesięciu	dyplo-
matów	 z	 całego	 świata	 akredytowanych	w	 Polsce.	 Była	
to	 impreza	 promująca	 Szydłów	 i	 Ziemię	 Świętokrzyską	
w	świecie.	W	następnych	latach	turnieje	zaczęły	się	rozwi-
jać,	gromadziły	coraz	więcej	widzów	i	przyjęły	tytuł	mię-
dzynarodowych	 imprez	 z	 udziałem	 rycerstwa	 z	Węgier,	
Słowacji	i	innych	krajów.	
	 TPZS	było	współorganizatorem	corocznych	bie-
gów sylwestrowych.	Współpraca	z	władzami	gminy	a	tak-
że	z	innymi	organizacjami	takimi	jak	OSP	Szydłów,	Rada	
Sołecka,	Gminny	Klub	Sportowy	i	organizacja	następnych	
corocznych	 i	 jubileuszowych	 XX	 Międzynarodowych	
Biegów	Sylwestrowych	była	najlepszym	przykładem,	że	
dla	Szydłowa	można	wspólnie	wiele	uczynić.	Najstarsze	
w	 Polsce	 biegi	 sylwestrowe	 organizowane	 z	 inicjatywy	
Janka	 Klamczyńskiego	 są	 promocją	 sportu	 w	 gminie,	
zdrowego	 trybu	 życia,	wzorowym	przykładem	 i	 zachętą	
dla	młodzieży	szkolnej	i	doskonałą	reklamą	Szydłowa.	
	 Nasza	 organizacja	 corocznie	 organizowała	 bądź	
współorganizowała	 ogólnopolskie plenery malarskie	

z	 udziałem	 studentów	 i	 absolwentów	 Akademii	 Sztuk	
Pięknych	 w	 Warszawie	 pod	 kierunkiem	 prof.	 Mariana	
Czapli	 –	 Honorowego	 Obywatela	 Gminy	 Szydłów	 oraz	
z	 udziałem	 studentów	 i	 absolwentów	ASP	 w	 Krakowie	
pod	opieką	prof.	Grzegorza	Bednarskiego.	Jednym	z	ple-
nerów	był	Ogólnopolski	Plener	Malarski	 zorganizowany	
w	czerwcu	2005	r.	wspólnie	z	Urzędem	Gminy	Szydłów	
na	czele	z	Janem	Klamczyńskim	–	wójtem	gminy.	Poprzez	
organizację	tego	pleneru	w	tym	właśnie	okresie	czasu	włą-
czyliśmy	się	w	uroczyste	obchody	650-lecia	kościoła	p.w.	
św.	Władysława	w	Szydłowie	 fundacji	króla	Kazimierza	
Wielkiego	 poprzez	 umieszczenie	 na	 kompleksie	 murów	
obronnych	w	dniu	26	czerwca	wystawy	obrazów	pod	tytu-
łem	„Szydłów	w	blasku	jubileuszu”.	Plener	ten	z	udziałem	
studentów	 i	 absolwentów	ASP	 Kraków	 pod	 kierunkiem	
prof.	 Grzegorza	 Bednarskiego	 był	 bardzo	 wysoko	 oce-
niony	przez	władze	akademickie,	prof.	Romana	Łaciaka,	
prof.	 Mariana	 Czaplę,	 księży	 z	 biskupem	 Kazimierzem	
Ryczanem	oraz	wszystkich	oglądających	wystawę.

	 W	lutym	1999	TPZS	wzięło	udział	w	uroczystości	
z	okazji	100-letniej	rocznicy	urodzin	Pana	Józefa	Arendar-
skiego	–	kierownika	Szkoły	Podstawowej	–	wychowawcy	
kilku	pokoleń	w	Szydłowie.
	 TPZS	 prowadziło	 skromną	 ale	 dostrzegalną	
działalność wydawniczą.	 Wzięło	 udział	 w	 „II	 Targach	
Wydawniczych	 im.	 Łukasza	 Opalińskiego	 w	 Kielcach,	
Staszowie	i	Rytwianach	wśród	dwudziestu	dwóch	wydaw-
nictw	regionalnych	z	Polski.
	 W	styczniu	i	lutym	2000	roku	w	szydłowskiej	sy-
nagodze	 zorganizowaliśmy	 wystawę	 fotograficzną	 księ-
dza	Jerzego	Sobczyka	–	proboszcza	parafii	Kotuszów	p.t.	
„Moja	Ojczyzna”	oraz	wystawę	rzeźby	Antoniego	Adam-
skiego	–	wybitnego	artysty	ludowego	w	Szydłowie.
	 W	III	dekadzie	 lipca	2001	r.	część	mieszkańców	
powiatu	 staszowskiego	 doświadczyła	 powodzi.	 TPZS	
pośpieszyło	 z	 pomocą	 i	 dokonało	 zbiórki	 dobrowolnych	
składek	wśród	swych	członków	oraz	przeznaczyło	część	
środków	z	własnego	konta	 i	 przekazało	na	konto	powo-
dziowe	w	Staszowie	kwotę	2370	zł.	
	 TPZS	 złożyło	 wnioski	 do	 Przewodniczącego	
Rady	Gminy	i	Wójta	Gminy	o	nadanie honorowego oby-
watelstwa Gminy Szydłów	dla	Stanisława	Harazińskiego	
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–	byłego	Naczelnika	Gminy	Szydłów.	 Jednocześnie	wy-
stąpiono	z	propozycją	do	Rady	Pedagogicznej	Rady	Ro-
dziców	i	Pani	Dyrektor	Szkoły	Podstawowej	w	Szydłowie	
o	nadanie dla szkoły imienia Jana Kaczorowskiego	 –	
byłego	kierownika	szkoły,	wielkiego	patrioty	który	wraz	
z	rodziną	zginął	śmiercią	tragiczną	4	czerwca	1943	r.	Te	
dwa	wnioski	spotkały	się	dużą	akceptacją	ze	strony	adre-
satów	i	zostały	pozytywnie	załatwione.
	 W	 latach	 2003-2006	 TPZS	 prowadziło	 działal-
ność gospodarczą	w	zakresie	obsługi	ruchu	turystyczne-
go	i	wszystkie	dochody	z	tej	działalności	przeznaczało	na	
fundusz	statutowy	stowarzyszenia.	
	 Towarzystwo	 Przyjaciół	 Ziemi	 Szydłowskiej	 or-
ganizowało	 lub	współorganizowało	konferencje nauko-
we i sympozja	 pod	 tytułami:	 „Przywrócić	 Szydłów	 do	
świetności”,	„Rewaloryzacja	małego	miasta	zabytkowego	
–	warunki	powodzenia”	i	„Szydłów	przez	stulecia”.	Tę	ini-
cjatywę,	której	celem	było	również	promowanie	naszego	
miasteczka	i	gminy	poparło	wielu	wybitnych	naukowców	
(nie	 sposób	 wszystkich	 wymienić)	 m.in.	 patronat	 obej-
mowali:	 prof.	Kazimierz	Michał	Ujazdowski	 –	Minister	
Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego,	dr	Aleksander	Broda	
–	 Generalny	 Konserwator	 Zabytków,	 Wojciech	 Lubaw-
ski	–	ówczesny	Wojewoda	Świętokrzyski,	Bożena	Pałka-
-Koruba	–	Wojewoda	Świętokrzyski.	Poparli	ją	naukowcy	
m.in.	 prof.	Wiktor	 Zin.	 Uczestniczyli	 i	 wygłaszali	 refe-
raty:	prof.	Henryk	Samsonowicz,	prof.	Adam	Miłobędz-
ki,	poseł	Maria	Stolzman,	prof.	Andrzej	Łojszczyk,	prof.	
Andrzej	 Buko,	 prof.	Marta	Meducka,	 prof.	Adam	Mas-
salski,	 dr	 Stanisław	 Kołodziejski,	 dr	 Cezary	 Jastrzębski	
–	współpracujący	z	Gminą	Szydłów	redaktor	monografii	
p.t.	„Szydłów	przez	stulecia”	którą	można	nabyć	w	Gmin-
nym	Centrum	Kultury,	mgr	Waldemar	Gliński,	mgr	Wła-
dysław	Strojny,	Janusz	Cedro	–	Wojewódzki	Konserwator	
Zabytków	w	Kielcach.	Przepraszam,	że	nie	wymieniłem	
z	 nazwiska	 innych	 uczestniczących	 naukowców.	w	kon-
ferencjach	uczestniczyli	 także	goście	z	zaprzyjaźnionych	
miast:	Kazimierza	Dolnego	nad	Wisłą	i	Paczkowa.	Celem	
tych	konferencji	było	przypomnienie	historii	 i	znaczenia	
naszego	 średniowiecznego	 grodu	 w	 przeszłości	 a	 także	
tworzenie	szans	 jego	 rozwoju	w	dzisiejszych	warunkach	
społeczno-ekonomicznych.	Myślę,	że	cel	został	osiągnięty	
i	efekt	jest	widoczny	dzięki	pracy	m.in.	Wójta	i	samorządu	
Gminy	Szydłów,	ks.	Ryszarda	Piwowarczyka	–	probosz-
cza	 parafii	 Szydłów.	 Turyści	 są	 zachwyceni	 wyglądem	
Szydłowa	a	powracający	kolejny	raz	do	miasteczka	zde-
cydowanie	 twierdzą,	że	Szydłów	zmienił	się	pozytywnie	
nie	do	poznania.	
	 TPZS	brało	również	udział	w	życiu	społeczno-sa-
morządowym	wystawiając	 jesienią	 1998	 r.	w	wyborach 
samorządowych	 swoich	 kandydatów	 do	 Rady	 Gminy	
i	Rady	Powiatu	w	Staszowie.	
	 W	zakresie	działalności sportowej	Zarząd	TPZS	
w	sierpniu	2003	 r.	 zorganizował	mecz	piłkarski	„Oldbo-
jów”	tj.	6-osobowej	drużyny	kadry	polskiej	w	piłce	nożnej	

halowej	 z	drużyną	Twierdza	Szydłów	 (wiek	powyżej	35	
lat).	Impreza	ta	zgromadziła	na	placu	sportowym	wielu	ki-
biców.	
	 TPZS	 było	 współorganizatorem	 kilku	 Spotkań 
z Kulturą Żydowską	organizowanych	przez	Gminę	Szy-
dłów	wspólnie	z	samorządem	chmielnickim.
	 W	 czerwcu	 2004	 r.	 TPZS	 wspólnie	 z	 Urzędem	
Gminy	wzięło	udział	w	konkursie p.t. „Małe Ojczyzny 
– Tradycja dla przyszłości”	organizowanym	przez	Fun-
dację	Kultury	w	Warszawie.	Projekt	„Ocalić	od	zapomnie-
nia”	był	prezentowany	w	Warszawie	Wilanów	przez	Grze-
gorza	Marka	Kluszczyńskiego,	natomiast	liderem	projektu	
był	Piotr	Walczak.	We	wrześniu	2004	r.	odbyła	się	wizy-
tacja	Szydłowa	przez	wybitnych	gości	z	Komisji	Fundacji	
Kultury.	W	efekcie	na	kilkadziesiąt	złożonych	projektów	
Gmina	Szydłów	zdobyła	wyróżnienie.

		 Z	inicjatywy	Zarządu	TPZS	i	pod	kierunkiem	Ada-
ma	 Kluszczyńskiego	 zorganizowano	 szereg koncertów 
kameralnych	m.in.	w	sierpniu	2004	r.	odbył	się	koncert	
muzyki	poważnej	w	kościele	p.w.	Wszystkich	Świętych.	
Przy	 tej	 okazji	 uczestnicy	–	 publiczność	koncertu	mogli	
podziwiać	 odtwarzaną	 XIV-wieczną	 polichromię	 w	 tym	
najstarszym	 obiekcie	 sakralnym	 w	 Szydłowie.	W	 dn.	 3	
maja	2006	r.	z	okazji	święta	narodowego	odbył	się	koncert	
patriotyczny	dzieci	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Szydłowie	
pod	kierunkiem	Adama	Kluszczyńskiego	na	 tle	obrazów	
własności	TPZS	stanowiących	pokłosie	dotychczasowych	
plenerów	 malarskich.	 15	 sierpnia	 2007	 r.	 z	 inicjatywy	
Adama	 Kluszczyńskiego	 Zarząd	 zorganizował	 koncert	
patriotyczno-religijny	 w	 kościele	 p.w.	 św.	 Władysła-
wa	z	udziałem	muzyków	z	Łodzi.	W	 listopadzie	2006	 r.	
odbyła	 się	 kameralna	 uroczystość	 –	Wieczornica	Patrio-
tyczna”	 z	 okazji	 88	 rocznicy	 odzyskania	 niepodległości	
zorganizowana	 przez	 TPZS	 z	 udziałem	 Szydłowskiego	
Towarzystwa	Strzeleckiego	pod	kierunkiem	Mariana	Le-
siaka	we	współpracy	z	Henryką	i	Adamem	Kluszczyński-
mi.	Na	okoliczność	88	rocznicy	odrodzenia	Państwa	Pol-

Zdjęcia z tegorocznego Turnieju Rycerskiego 
organizowanego przez TPZS: Mirosław Ziółkowski.
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skiego	 przygotowano	 i	 zaprezentowano	 koncert	 muzyki	
i	 pieśni	 patriotycznych	w	wykonaniu	dzieci	 i	młodzieży	
z	szydłowskich	szkół.	Wartę	pełnili	strzelcy	Szydłowskie-
go	 Towarzystwa	 Strzeleckiego,	 referat	 okolicznościowy	
o	roli	marszałka	Józefa	Piłsudskiego	jaką	odegrał	w	dzie-
le	 odzyskania	 niepodległości	 wygłosił	 Grzegorz	 Marek	
Kluszczyński	 –	 były	 prezes	 TPZS.	 Jan	Mazanka	 –	 peł-
nomocnik	d/s	promocji	powiatu	staszowskiego	z	którym	
współpracowało	TPZS,	po	 tej	 uroczystości	 napisał	m.in.	
że	kilkadziesiąt	osób	jakie	odpowiedziały	na	zaproszenie	
i	przybyły	do	szydłowskiej	synagogi	z	pewnością	nie	ża-
łowały	swojej	decyzji,	potwierdzając	potrzebę	organizacji	
podobnych	spotkań	przyszłości.
	 Z	 inicjatywy	Janka	Klamczyńskiego	 i	TPZS	kil-
kakrotnie	 w	 wakacje	 w	 szydłowskiej	 synagodze	 odbyły	
się	koncerty fortepianowe muzyki poważnej	wykonane	
przez	Toniego	Gislera	–	kierownika	muzycznego	jednego	
z	teatrów	w	Wiedniu.	Były	to	niezapomniane	wydarzenia,	
szeroka	widownia	była	zaskoczona	 i	zachwycona	wyko-
naniem	i	atmosferą	koncertu.
	 W	czerwcu	2005	r.	w	Szydłowie	odbył	się	histo-
ryczny	 rekonesans studialny	 zorganizowany	 wspólnie	
przez	TPZS	 i	Towarzystwo	Przyjaciół	Ziemi	Ostrowiec-
kiej.	Warto	przytoczyć	opinię	o	naszym	miasteczku	wy-
powiedzianą	 i	 napisaną	 przez	 członków	 TPZO,	 cytuję:	
„Są miejscowości które od pierwszej chwili ich poznania 
oczarowują przybysza. Przyczyny tego są różne: położe-
nie geograficzne, historia, atmosfera, dzień współczesny. 
Nie sposób pominąć mieszkających tam ludzi którzy swoją 
otwartością i swymi postawami stwarzają niepowtarzalny 
koloryt. Taki jest Szydłów.”
	 W	 styczniu	 2007	 r.	 na	 wniosek	 pomysłodawcy	
Ryszarda	Kuca	współpracującego	 z	TPZS,	 piszącego	do	
Kuriera	Ziemi	Szydłowskiej,	Zarząd	postanowił	zorgani-
zować	 wystawę fotograficzną	 w	 szydłowskiej	 synago-
dze.	Bardzo	dużo	zdjęć	z	 imprezy	„IX	Święto	Śliwki”	z		
udziałem	Andrzeja	Leppera	–	ówczesnego	wicepremiera	
RP	i	ministra	rolnictwa	oraz	zdjęcia	Szydłowa	z	lotu	pta-
ka.	Wystawa	cieszyła	się	bardzo	dużym	zainteresowaniem	
społeczności	Szydłowa	i	okolic	oraz	turystów	zwiedzają-
cych	Szydłów.	Po	kilku	miesiącach	Ryszard	Kuc	wyko-
nał	dla	TPZS	dwa	albumy	fotograficzne	pod	tytułami	„IX	
Święto	Śliwki	–	Dni	Szydłowa,	677	lat	nadania	praw	miej-
skich,	19-20	sierpnia	2006	r.	Ryszard	Kuc	studium	saty-
ryczne”	i	„Szydłów	z	lotu	ptaka	–	Karolina	Kuc	i	Michał	
Piaskowski.”
	 Poza	 tym	 w	 zakresie	 działalności	 kulturalno-
-oświatowej	 Zarząd	TPZS	 cyklicznie	 przez	 ostatnie	 lata	
organizuje	„Filmowe Noce na Zamku”.	Widzowie	mają	
możliwość	obejrzeć	na	wielkim	ekranie	najnowsze,	dobre,	
ciekawe	filmy	oraz	filmy	archiwalne	o	tematyce	historycz-
nej	zabytkowego	Szydłowa.
	 Wiosną	2000	roku	z	inicjatywy	Mariana	Lesiaka	–	
Prezesa	Szydłowskiego	Towarzystwa	Strzeleckiego	mło-
dzież	 strzelecka	 z	Gminy	Szydłów	oraz	 kilku	 zewnętrz-

nych	 organizacji	 strzeleckich	 i	 Związku	 Strzeleckiego	
rozpoczęła	porządkowanie ruin kościoła p.w. Świętego 
Ducha.	Pan	Marian	Lesiak	wykonał	plany	 i	zdjęcia,	na-
stępnie	 społecznie	wykonał	kraty	wejściowe	do	 tego	za-
bytkowego	obiektu.	Członkowie	TPZS	 i	OSP	w	Szydło-
wie	 jesienią	2000	roku	kontynuowali	prace	porządkowe.	
W	późniejszym	okresie	 czasu	okazało	 się,	 że	 inicjatywa	
Mariana	Lesiaka,	STS,	TPZS	i	OSP	Szydłów	była	począt-
kiem	corocznych	prac	remontowo-budowlanych	mających	
na	 celu	 zabezpieczenie	 przed	 niszczeniem	 tego	 cennego	
zabytku	 i	doprowadzenie	go	do	stanu	 tzw.	 ruiny	 trwałej.	
Środki	 na	 ten	 cel	 pochodziły	 z	 corocznych	 organizowa-
nych	przez	komitet	kwestujący	kwest	na	cmentarzu	w	dniu	
Wszystkich	Świętych.	
	 W	 ub.r.	 TPZS	 odrestaurował	 o	 pomnik,	 w	 tym	
główną	 płytę	 –	 tablicę upamiętniającą Romualda 
Włoszczewskiego – burmistrza Szydłowa.	 To	 pierw-
szy	 zabytkowy	 nagrobek	 odnowiony	 i	 zrekonstruowany	
za	 pieniądze	 Darczyńców	 zebrane	 podczas	 dorocznych	
kwest	 na	 cmentarzu	 parafialnym	 w	 latach	 2010	 i	 2011.	
Z	 tej	 okazji	 składamy	 serdeczne	 podziękowania	wszyst-
kim	składającym	pieniążki	do	puszek.	To	dzięki	Państwu	
przebywającym	na	 cmentarzu	w	 dniu	Wszystkich	 Świę-
tych	wykonano	wyżej	wymienione	prace.	
	 W	czasie	piętnastoletniej	działalności	TPZS	wy-
konywało	szereg	zadań	nie	wymienionych	w	niniejszym	
artykule	napisanym	w	formie	sprawozdania.	Np.	działal-
ność	administracyjna,	 logistyczna,	księgowa,	przeprowa-
dzanie	 walnych	 zebrań,	 przygotowywanie	 sprawozdań,	
programów,	 regulaminów,	uchwał	 i	wszystkie	 inne	dzia-
łania	wynikające	ze	statutu,	najważniejszego	przepisu	na-
szego	stowarzyszenia.	Np.	w	niektórych	poszczególnych	
latach	Zarządy	odbywały	corocznie	po	kilkanaście	posie-
dzeń	protokołowanych,	innych	zebrań	i	spotkań.	
	 Szanowni	 Czytelnicy.	 Jak	 wynika	 z	 niniejszego	
artykułu,	 działalność	 statutowa	TPZS	 była	 dość	 szeroko	
rozbudowana	i	wymagała	poświęcenia	dużej	ilości	czasu	
na	 wykonywanie	 zaplanowanych	 zadań	mimo	 obowiąz-
ków	zawodowych	i	rodzinnych.	Zwróćcie	Państwo	uwa-
gę,	że	wszystkie	wymienione	zadania	i	działania	wykony-
wane	były	społecznie.	
	 Kończąc	niniejszy	artykuł	w	imieniu	TPZS	dzię-
kuję	za	pomoc	i	zaangażowanie	w	wykonywanie	działań	
statutowych	wszystkim	podmiotom	instytucjom	i	organi-
zacjom	pozarządowym,	Radzie	i	Wójtom	Gminy	Szydłów,	
parafii	rzymskokatolickiej	w	Szydłowie,	OSP,	Gminnemu	
Centrum	Kultury	i	innym	współpracującym	z	naszym	sto-
warzyszeniem.	 Szczególnie	 gorąco	 dziękujemy	 wszyst-
kim	Sponsorom	i	Darczyńcom	współpracującym	z	naszą	
organizacją,	 z	pomocą	których	osiągnęliśmy	zamierzone	
cele	w	zakresie	wykonywania	statutowych	zadań	dla	do-
bra	Szydłowa	i	Ziemi	Szydłowskiej.

Grzegorz Marek Kluszczyński 
Były Sekretarz i Prezes TPZS
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1-10 lipca	 2013	 r.	 –	 Obóz	 wędrowny	 na	 szlakach	 upa-
miętniających	 Chwałę	 Oręża	 Polskiego.	 Trasa:	 Szydłów	
–	Warszawa	(Powązki,	Muzeum	Powstania	Warszawskie-
go),	Linia	obrony	Armii	„Modlin”	pod	Mławą	–	Grunwald	
–	Trójmiasto	(wystawienie	wart	honorowych	pod	pomni-
kami,	zwiedzanie	okrętów,	muzeów,	kościołów)	–	Hel	(li-
nia	obrony)	–	Poznań	(zwiedzanie	Cytadeli,	wystawienie	
wart	 honorowych	 pod	 pomnikiem	 Powstańców	Wielko-
polskich,	zwiedzanie	podziemi	katedry)	–	Gniezno	(zwie-
dzanie	katedry	oraz	Muzeum	Diecezjalnego)	–	Wągrowiec	
(zajęcia	obozowe	na	poligonie	z	udziałem	strzelców	z	Wą-
growca	i	Poznania,	wystawienie	wart	honorowych	pod	po-
mnikiem	poświęconym	powstańcom)	–	Szydłów.	

13 lipca	 2013	 r.	 –	Turniej	 strzelecki	w	 ramach	 projektu	
międzynarodowego	 projektu	 realizowanego	 przez	 Sta-
rostwo	Powiatowe	w	Staszowie	z	udziałem	uczestników	
z	Polski,	Ukrainy	i	Mołdawii.

Z ŻYCIA STRZELCÓW

Pod pomnikiem na polach Grunwaldu.

Przy latarni morskiej na Helu.

11 sierpnia	2013	r.	–	Udział	szydłowskich	strzelców	w	ob-
chodach	69	rocznicy	wymarszu	1	Batalionu	4	PP	Leg.	AK	
na	akcję	„Burza”	z	Daleszyc.	Wystawienie	wart	honoro-
wych	pod	pomnikami.

15 sierpnia	 2013	 r.	 –	Święto	Wojska	Polskiego.	Wysta-
wienie	wart	honorowych	przy	grobach	żołnierzy	z	1939	r.	
oraz	pod	pomnikiem	w	Szydłowie.	

1 września	2013	r.	–	Turniej	strzelecki	poprzedzający	in-
scenizację	partyzanckiej	bitwy	z	Niemcami	na	Lisim	Ka-
mieniu.

7 września	 2013	 r.	 –	W	37	 rocznicę	 śmierci	 ks.	Roma-
na	 Kotlarza	 poświęcony	 został	 w	Koniemłotach	 „Krzyż	
Katyński”	 ufundowany	 przez	 szydłowskich	 strzelców.	
W	uroczystościach	uczestniczył	poczet	sztandarowy	STS.

Informacja i zdjęcia:
Szydłowskie Towarzystwo StrzeleckieGniezno. Strzelcy we wszystkich miejscach które odwie-

dzają promują Szydłów i powiat staszowski.
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UDANY OBÓZ WĘDROWNY STS

ORP „Błyskawica”

Pomnik ofiar katastrofy w Smoleńsku.

Na poligonie w Wągrowcu.

Pomnik „Obrońcom Mławy”.

Kamień św. Wojciecha.

Przeciąganie liny.

Pomnik Obrońców Westerplatte.

Strzelczynie i Strzelcy z STS serdecznie dziękują Staroście Powiatu Staszowskiego i Wójtowi Gminy Szydłów za wsparcie 
wyjazdu na obóz wędrowny w dniach 1-10 lipca 2013 r. Dzięki temu poznaliśmy cały szereg miejsc związanych z historią 
naszego kraju. Dziękujemy!
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WYJAZD STUDYJNY NA FARMĘ WIATROWĄ
W	piątek,	18	października	br.	obył	się	wyjazd	studyjny	

do	Gminy	Wilków	w	woj.	opolskim.	Celem	wyjaz-
du	było	zapoznanie	się	z	etapami	powstawania	i	z	funkcjo-
nowaniem	farmy	wiatrowej,	która	jest	jedną	z	pierwszych	
tak	wydajnych	farm	w	Polsce.	W	wyjeździe	uczestniczyły	
władze	samorządowe	Gminy	Szydłów	–		wójt	gminy,	pię-
ciu	radnych,	sołtysi	oraz	mieszkańcy	gminy.	

	 Z	Wójtem	Gminy	Wilków	panem	Bogdanem	Zdy-
bem	 (na	 zdjęciu	 pierwszy	 z	 prawej)	 spotkaliśmy	 się	 tuż	
przy	farmie	wiatrowej.	Jak	mówił	wójt	–	farma	powstała	
bez	 żadnych	 społecznych	 protestów.	W	 okolicy	 Pągowa	
stanęło	17	turbin	wiatrowych	w	pobliżu	drogi	powiatowej	
na	przełomie	2012	i	2013	r.	Mieszkańcy	żyją	koło	farmy	
bez	żadnych	przeszkód,	uprawiają	pola	wokół	wiatraków,	
także	wójt	obserwuje	z	własnego	okna	wielkie	kręcące	się	
skrzydła.	Pola	na	których	stoją	wieże	należą	do	miejsco-
wej	spółki	rolnej	natomiast	właścicielem	farmy	jest	kon-
cern	GDF	Suez.	

	 Wiatraki	są	widoczne	z	drogi	powiatowej,	ale	od-
dalone	od	najbliższych	zabudowań	o	około	600	m.	Farma	
składa	 się	 z	 najnowocześniejszych	 i	 najwyższych	 turbin	

wiatrowych	jakie	do	tej	pory	zainstalowano	w	Polsce.	Po-
stawiono	 tu	 17	 elektrowni	 wiatrowych	VESTAS,	 każda	
turbina	charakteryzuje	się	maksymalną	mocą	3	MW	i	jest	
osadzona	 na	 stalowych	 wieżach	 rurowych	 o	 wysokości	
119	m.	 Turbiny	 wiatrowe	wyposażone	 są	 w	 trzy	 łopaty	
omiatające	koło	o	średnicy	112	m.	Długość	każdej	z	łopat	
to	56	m.	Energia	elektryczna	wyprodukowana	na	 farmie	
oddawana	jest	do	stacji	energetycznej	w	Oleśnicy	–	trans-
portowana	jest	podziemną	linią	kablową	WN	o	niespoty-
kanej	nigdzie	dotąd	w	kraju	długości	ponad	22	km.	
	 Wójt	Zdyb	zapewnia,	że	w	przyszłości	powstaną	
kolejne	turbiny.	Dzięki	tej	inwestycji	co	roku	do	budżetu	
Gminy	Wilków	wpływają	 podatki	w	wysokości	 około	 2	
mln	zł.	Umowę	z	firmą	wiatrową	podpisuje	gmina	i	wła-
ściciel	 nieruchomości	 na	 25	 lat.	 Po	 tym	 okresie	 można	
rozwiązać	 lub	 przedłużyć	 umowę.	 Pieniądze	 uzyskane	
z	podatku	wykorzystywane	są	w	szeroko	rozumianej	mo-
dernizacji	wszystkich	sołectw	na	terenie	Gminy	Wilków.	
Ponadto	 koncern	 od	 początku	 inwestowania	 udzielił	 po-
mocy	samorządowi	i	mieszkańcom	m.in.	firma	zbudowała	
na	rzecz	gminy	9	km	dróg	oraz	chodniki.

	 Jak	 pokazuje	 przykład	 innych	 rejonów	 kraju,	 te	
potencjalne	 korzyści	 nie	 zawsze	 przekonują	 wszystkich	
mieszkańców,	sytuacja	ta	dotyczy	także	Gminy	Szydłów.	
Jednak	 zarówno	 inwestorowi	 jak	 i	 mieszkańcom	 inwe-
stycja	się	opłaca.	Przyjmuje	się,	że	na	postawienie	farmy	
o	mocy	40	MW	inwestor	musi	wydać	około	300	mln	zł.	
Inwestycja	zwróci	się	po	około	10	latach,	a	przez	kolejną	
dekadę	kręcące	się	skrzydła	będą	przynosiły	właścicielom	
kilkadziesiąt	milionów	rocznie.

Tekst i zdjęcia: Karolina Bzówka


