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GMINNE OBCHODY 11 LISTOPADA
W dniu 11 listopada obchodziliśmy 95. rocznicę odzy-

skania niepodległości przez Polskę. W całym kraju 
(poza jednym karygodnym wyjątkiem w stolicy) obcho-
dzono je godnie i radośnie, tak też było w Szydłowie.

Wstępem do gminnych obchodów narodowego świę-
ta był zorganizowany przez Urząd Gminy i Szydłowskie 
Towarzystwo Strzeleckie IV Międzywojewódzki Turniej 
Strzelecki o Puchar Wojewody Świętokrzyskiego. Turniej 
ten odbył się 9 listopada. 

Dwa dni później - 11 listopada, obchody miały bardziej 
oficjalny charakter z mszą świętą w intencji Ojczyzny, zło-
żeniem kwiatów pod pomnikiem Walczących, Poległych  
i Pomordowanych w latach 1939-1945 przez liczne dele-
gacje z terenu gminy oraz piękną akademią przygotowaną 
przez szydłowskie gimnazjum. Po południu w kościele 
p.w. św. Władysława odbył się koncert pieśni patriotycz-
nych.

PW

Wymarsz pocztów sztandarowych z kościoła pod pomnik. 
Na czele st. kpt. Janusz Juszczak.

Kwiaty składa Jan Klamczyński - wójt gminy 
i Alicja Kłonicka - skarbnik.

Delegacja Rady Gminy Szydłów - Jerzy Klamczyński, 
Karolina Samiec, Marek Skuza.

Uroczysta akademia przygotowana przez nauczycieli 
i uczniów szydłowskiego gimnazjum.

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie akademii.

Więcej zdjęć znajduje się na stronie internetowej Gminy 
Szydłów - www.szydlow.pl

Zdjęcia: Mirosław Ziółkowski
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TURNIEJ SAMORZĄDOWCÓW
W Szydłowie po raz czwarty odbył się Międzywoje-

wódzki Turniej Samorządowców z Okazji Święta 
Niepodległości o Puchar Wojewody Świętokrzyskiego. 
Wzięło w nim udział dziewięć trzyosobowych drużyn 
z trzech województw. Wygrała Gmina Rytwiany.

Turniej zorganizował Urząd Gminy w Szydłowie i Szy-
dłowskie Towarzystwo Strzeleckie. Patriotyczne strzela-
nie odbyło się na strzelnicy STS i prowadzone było przez 
komendanta st. instr. ZS Mariana Lesiaka. W turnieju 
udział wzięły drużyny reprezentujące samorządy z Łącka 
(małopolskie), Kazimierza Dolnego (lubelskie) oraz sie-
dem drużyn z województwa świętokrzyskiego: Staszowa 
(Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta i Gminy), Dale-
szyc, Rytwian, Tucząp i Szydłowa. Odbyły się dwie tury 
strzelań z karabinka sportowego kal. 5,6 mm na odległość 
50 m. Każdy z zawodników strzelał 3 strzały próbne i 5 
punktowanych i mógł zdobyć w całym turnieju maksymal-
nie 100 punktów.

Najlepsi okazali się reprezentanci Gminy Rytwiany 
(Grzegorz Forkasiewicz, Piotr Błąk, Robert Wyrazik) i to 
oni wyjechali z Pucharem Wojewody Świętokrzyskiego, 
zdobywając 285 punktów. Gospodarze z Szydłowa (Ja-
nusz Juszczak, Krzysztof Fit, Piotr Walczak) zajęli miej-
sce drugie zdobywając 273 punkty, natomiast na trzecim 
miejscu sklasyfikowana została Gmina Tuczępy (Józef 
Rosiek, Bogdan Gozdek, Bogusław Nowak), której za-
wodnicy wystrzelali w sumie 261 punktów. 

W klasyfikacji indywidualnej kobiet wygrała radna 
gminy Szydłów – Karolina Samiec (90 pkt) przed skarb-
nikiem gminy Szydłów Alicją Kłonicką (76 pkt) i p.o. ko-
mendanta Straży Miejskiej w Staszowie Joanną Tutak (51 
pkt).

Najlepszym strzelcem turnieju okazał się Piotr Błąk 
– kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rytwia-
nach, który wystrzelał 98 pkt i zdobył puchar ufundowany 
przez Grzegorza Świercza – członka zarządu wojewódz-
twa świętokrzyskiego a zarazem prezesa Świętokrzyskie-
go Związku Strzelectwa Sportowego. Drugi był Piotr Wal-
czak – pełnomocnik ds. promocji Gminy Szydłów (96 pkt 
+ dogrywka) a trzeci Grzegorz Forkasiewicz – wójt Gmi-
ny Rytwiany (96 pkt + dogrywka). 

Na zakończenie Jan Klamczyński – wójt gminy Szy-
dłów, podziękował za udział w turnieju wszystkim uczest-
nikom, podkreślając, że ta strzelecka impreza jest świet-
nym sposobem na nietypowe uczczenie Święta Niepodle-
głości i na stałe wpisała się już w kalendarz imprez promu-
jących Szydłów. 

Tekst: Piotr Walczak, 
Zdjęcia: Jan Mazanka
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KONCERT Z OKAZJI 11 LISTOPADA
Na okoliczność 95. Rocznicy Odzyskania Niepodle-

głości odbył się 11 listopada w kościele parafialnym 
w Szydłowie program muzyczny zatytułowany „Poezją, 
pieśnią i muzyką historia przypomniana”. Treścią tego 
koncertu patriotycznego były krótkie wiersze polskich po-
etów, które wprowadzały w słuchanie pieśni legionowych 
a także artystycznych o głębokiej uczuciowości.

Pierwszym wykonawcą w tym koncercie był Hubert 
Laskowski, który na syntezatorze zagrał pewnie i odważ-
nie piosenkę „Pierwsza kadrowa”. Kolejnym utworem 
było „Życzenie Fryderyka Chopina”, wykonane z dba-
łością o nastrój przez Piotrka Ziółkowskiego. Były jesz-
cze wykonane na fletach prostych melodie: „Jak długo na 
Wawelu”, „Staropolski polonez”, fragment etiudy E-moll 
Fryderyka Chopina. Pełną treścią koncertu były pieśni: 
„Białe róże” i „Polskie kwiaty”, wykonane na dwa głosy 
przez Justynę Sibilę i Henrykę Kluszczyńską, „Francois 
Villon” przez Stanisława Zawadę, „Kalina” i „Tam na bło-
niu” przez Sylwię Ziółkowską.

W piosenkach „Pierwsza Brygada”, „Ojczyzna”, „Sza-
ra piechota”, „O mój rozmarynie”, „Ojczyzna ma droga” 
do wyżej wymienionych wykonawców dołączyła Zuzia 
Ziółkowska, natomiast Weronika Wawszczyk czytając 
z dobrą dykcją fragmenty poezji wprowadzała w słuchanie 
kolejnych pieśni. Trudno piszącemu te słowa ocenić wra-
żenie słuchaczy, bo każdy z obecnych miał inne. O tym, 
że trochę podobne świadczyły gromkie oklaski na koniec 
koncertu. Byłoby wręcz nieodpowiedzialne, nie zauważyć 
rozwój talentu wokalnego Sylwii Ziółkowskiej i oddzia-
ływanie jej osobowości artystycznej na słuchacza. Ład-
nie i czysto brzmiały głosy Justyny Sibili i pani Henryki 

Kluszczyńskiej. Ciekawym zjawiskiem muzycznym jest 
donośnie brzmiący, basowy głos pana Stanisława Zawady, 
który zaprezentował się estradowo po raz pierwszy.

Wszystkie pieśni wykonywane były przy akompania-
mencie klawiszowym przez piszącego te słowa poza pie-
śnią „Francois Villon”, która była akompaniowana przez 
Henrykę Kluszczyńską. Klimat patriotyczny budowały 
swą obecnością Karolina Kozera i Małgorzata Sapalska 
– członkinie Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego. 
Obecny na koncercie ks. proboszcz Ryszard Piwowarczyk 
podziękował wykonawcom za zaangażowanie w budowa-
nie ducha patriotycznego.

Tekst: Adam Kluszczyński
Fot. Mirosław Ziółkowski

Sylwia Ziółkowska - mieszkanka  Gminy Szydłów, 
jest uczennicą drugiej klasy Państwowej Szkoły Mu-

SUKCES SYLWII
zycznej w Kielcach na wydziale wokalnym. Pod czujnym 
okiem mgr. Renaty Drozd szlifuje swój  głos. 

W tym roku, w dn. 19-20 listopada wzięła udział w Ma-
kroregionalnych Przesłuchaniach Wokalnych we Wrocła-
wiu. Uzyskała odpowiednią ilość punktów od komisji 
przesłuchań i tym samym, jako jedyna ze swojej szkoły 
zakwalifikowała się do Ogólnopolskich Przesłuchań Wo-
kalnych w Olsztynie, które odbędą się w styczniu 2014 
roku. Podczas występu zaśpiewała 3 utwory: polską pieśń 
- „Kalina” J. Komorowski oraz arie włoskie - „Canzonet-
ta” B. Paquini i „La lontananza” G. Donicetti. Akompa-
niował jej wybitny pianista mgr Jacek Ciołczyk. 

Naszej śpiewaczce życzymy dalszych sukcesów.

Red.
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W sobotę, 23 listopada uroczyście otwarto zmoderni-
zowany odcinek drogi gminnej Grabki Duże - Sa-

chalin.
Uroczystość odbyła się z inicjatywy radnego Leszka 

Wójcika i rady sołeckiej na czele z sołtysem Elżbietą Sma-
głowską. W otwarciu uczestniczyli m.in. Jan Klamczyński 
- wójt gminy, radni gminy na czele z Januszem Juszczakiem 
- przewodniczącym RG, Alicja Kłonicka - skarbnik gminy, 
ks. Krzysztof Polit oraz mieszkańcy Grabek Dużych.

DROGA GRABKI DUŻE - SACHALIN

W dniu 1 listopada br. na cmentarzu w Szydłowie mia-
ła miejsce zbiórka pieniędzy z przeznaczeniem na 

ratowanie zabytkowych nagrobków.
Osoby kwestujące, w zamian za datki, wręczały dar-

czyńcom najnowszy numer Kuriera Ziemi Szydłowskiej. 
Po komisyjnym otworzeniu wszystkich puszek i przelicze-
niu pieniędzy, komisja stwierdziła, że zebrano 3.924,96 zł 
i 2,05 € (które wymieniono na 10,00 zł) co dało w sumie 
3.934,96 zł.

KWESTA NA ZABYTKOWE NAGROBKI

Wyremontowany odcinek drogi liczy 855 m długości. 
Inwestycja kosztowała 229.671,81 zł z czego 50% pocho-
dziło z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych a drugie 50% z budżetu gminy. Wykonawcą inwe-
stycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 
z Pawłowa.

UG
Zdjęcia: Joanna Smagłowska

Pieniądze wpłacone zostały na subkonto Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej z przeznaczeniem na reno-
wację zabytkowych nagrobków znajdujących się na cmen-
tarzu w Szydłowie.

Wszystkim darczyńcom organizatorzy kwesty składają 
serdeczne podziękowania.

TPZS
Zdjęcia: Martyna Wiewióra

Kwestują Sławomir Kręcisz i Grzegorz M. Kluszczyński

Kwestuje wójt Jan Klamczyński i Halina Szwarc
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Zgodnie z harmonogramem projektu realizowanego 
przez Gminne Centrum Kultury w grudniu odbyły się 

Mikołajki dla wychowanków przedszkoli w Solcu i Poto-
ku. Nasze dzieci odwiedził Święty Mikołaj i wręczył im 
paczki świąteczne. 

Koniec roku jest dobrym momentem do podsumowań, 
więc wstępnie podsumujemy projekt „Kto nigdy nie był 
dzieckiem, nie może stać się dorosłym - lepszy start przed-
szkolaków w gminie Szydłów”. Punkty Przedszkolne będą 
funkcjonować do zakończenia obecnego roku szkolnego 
dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyso-
kości  819.777,00 zł. Projekty z działania 9.1.1 wymagają 
15% wkładu własnego i tak jest również w tym przypad-
ku, jednakże dzięki dobrze napisanemu wnioskowi jest to 
wkład głównie niefinansowy i budżet Gminy Szydłów do 
realizacji projektu nie dołożył ani złotówki. 

Wkładem  przyjętym przez Radę Gminy jest udostęp-
nienie lokalów w Solcu i Potoku. Cały pozostały wkład 
własny zapewniony jest przez Gminne Centrum Kultury. 
Jednym z elementów wyżej wymienionych piętnastu pro-
cent jest wolontariat rodziców, którzy sprzątają sale zabaw 
swoich pociech. W tym miejscu chciałabym podziękować 
rodzicom za wyrozumiałość, zrozumienie i zaangażowa-
nie w dobre funkcjonowanie naszych placówek.

Dzięki uruchomieniu dwóch naszych oddziałów 
w roku szkolnym 2012/2013 objęliśmy opieką 40 dzieci, 
a w tym roku szkolnym uczęszcza na zajęcia 42 przed-
szkolaków. Obecnie (na szczęście dla szkół) wśród kil-
kulatków widać wzrost demograficzny i gdyby nie nasze 
placówki Publiczne Przedszkole w Szydłowie miałoby 
jeszcze większy problem z przyjęciem dzieci, gdyż jest 
ograniczone małą powierzchnią budynku. Nie może przez 
to przyjąć więcej dzieci niż pozwalają na to przepisy. 

Dzięki projektowi realizowanemu przez GCK objęli-
śmy opieką dzieci młodsze, również 3 i 4 latki. W obydwu 
placówkach realizowana jest podstawa programowa, dzię-
ki czemu nasi wychowankowie (5- latki) mogą bez proble-
mu kontynuować naukę w 1 klasie. 

Wszystkie zajęcia, wyjazdy, wyprawki  edukacyjne,  
zakupy związane z uroczystościami i wyżywienie  są 
finansowane z funduszy unijnych, więc rodzice nie po-
noszą żadnych kosztów pobytu dzieci w przedszkolach. 
Sale zabaw zostały kompleksowo wyposażone w meble, 
zabawki i pomoce dydaktyczne najlepszej jakości, aby 
dzieci mogły przebywać i uczyć się  w bezpiecznym oraz 
ciekawym otoczeniu. Placówki w Solcu i Potoku wyposa-
żone zostały w place zabaw, z których korzystają nasi wy-
chowankowie, ale też dzieci nie uczęszczające do przed-
szkoli. 

Warto nadmienić, że wszystkie zakupy pozostaną 
w obecnych miejscach po zakończeniu projektu i służyć 
będą dzieciom w następnych latach. Jeszcze raz dziękuję 
rodzicom za współpracę. Paniom wychowawczyniom oraz 
nauczycielom zajęć dodatkowych, którzy całym sercem 
i doświadczeniem starają się, aby dzieci czuły się u nas 
dobrze oraz wyniosły jak najwięcej wiedzy, umiejętności 
potrzebnych w rozwoju oraz dalszej edukacji dziękuję za 
siłę i pracę często przekraczającą zakres obowiązków na-
uczyciela.  

Celem projektu jest pomoc dzieciom i rodzicom, 
którzy mieli problem z zagospodarowaniem czasu wolne-
go kilkulatka, co czasami łączyło się z brakiem możliwo-
ści realizacji zawodowej rodzica, który musiał opiekować 
się dzieckiem. Przykry jest fakt, że niektórzy patrzą nega-
tywnie na powstanie Punktów Przedszkolnych od począt-
ku ich istnienia, a jeszcze dziwniejsze jest, że zdarza się to 
nawet osobom z grona pedagogicznego. 

Maria Stachuczy

820 TYS. DLA DOBRA NASZYCH DZIECI

Odwiedziny Świętego Mikołaja w Potoku...

...i w Solcu.
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA W SZYDŁOWIE
Mikołajki  w Przedszkolu  w Szydłowie

Dzień 6 grudnia to dzień szczególny dla dzieci, właśnie 
w tym dniu wszystkie czekają na świętego Mikołaja. 

Już od samego rana w Naszym Przedszkolu słychać było 
piosenki o Mikołaju oraz rozmowy między dziećmi : Cie-
kawe czy Mikołaj do nas dzisiaj przyjedzie? - I przyjechał!

„Mikołaju nasz, dużo paczek masz!  Jak Cię ładnie po-
prosimy, to nam jedną dasz!.”

Tymi słowami dzieci z Publicznego Przedszkola w Szydłowie 
powitały Mikołaja, który mimo bardzo trudnych warunków 
atmosferycznych nie zawiódł i przybył do naszej placówki. 
Dzieci przygotowały dla niego wiersze, piosenki oraz zaprosi-
ły do wspólnej zabawy. Mikołaj musiał również odpowiadać 
na dociekliwe pytania przedszkolaków: Skąd Mikołaj wziął 
tyle prezentów?, Gdzie są sanie świętego Mikołaja?, Jak sa-
nie unoszą się w powietrzu?! Wspaniały gość w zamian za 
to obdarował naszych milusińskich  zabawkami do sal przed-
szkolnych. Miło spędzony czas uświetniły wspólne zdjęcia, 
słodycze oraz prezenty zakupione z funduszy zebranych przez 
Radę Rodziców. Prezentów wystarczyło dla każdego.

Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe 
Bankowi Spółdzielczemu w Szydłowie oraz Zakładowi 
Wyrobów Stalowych „EMIZET” w Szydłowie, które włą-
czyły się w organizowaną po raz pierwszy przez przed-
szkole akcję pod hasłem: Święty Mikołaj to Ja i Ty.

Na zakończenie pobytu w naszym przedszkolu Mikołaj za-
powiedział kolejną wizytę w przyszłym roku. Czekamy z nie-
cierpliwością. Był to dzień pełen pozytywnych wrażeń, który 
na długo pozostanie w pamięci naszych przedszkolaków.

Szkoda, że Święty Mikołaj pojawia się tylko raz do 
roku.  Ale... w tym cała magia tego grudniowego dnia!

Cała Polska czyta dzieciom

Cała Polska czyta dzieciom – kampania społeczna, roz-
poczęta w czerwcu 2011 przez fundację „ABCXXI-

-Cała Polska czyta dzieciom” mającą na celu propagowa-

nie codziennego czytania jako skuteczną, tanią i przyjazną 
metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju.

Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjem-
ności 20 minut dziennie. Codziennie! - jest mądrym spo-
sobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją 
w jego przyszłość.

Bajkoterapia jako czas na słuchanie i analizę literatury 
dziecięcej realizowana jest w przedszkolu każdego dnia. 

Chcąc włączyć rodziców w czynny udział w życie 
przedszkola i zaangażowanie się w akcję, w każdy czwartek 
w naszej placówce istnieje możliwość czytania bajek w gru-
pie przez rodziców – do czego gorąco Ich zapraszamy.

W dniu 21.11.2013 mama Ani z grupy „Biedronek” 
zapoczątkowała głośne czytanie bajek przez rodziców 
dla dzieci w naszym przedszkolu. Czytaniu towarzyszyły 
również pytania quizowe oraz miła niespodzianka przygo-
towana przez Panią Marysię. 

Czytanie rozwija w dzieciach wyobraźnię, pobudza do 
refleksji, a także doskonali język. W trakcie słuchania ba-
śni i legend dzieci uczą się odróżniać dobro od zła i rozpo-
znawać dobre wzorce.

„Pasja czytania, zaszczepiona w dzieciństwie i przez 
wiele lat wspierana przez dorosłych czytających dzieciom 
na głos, jest witaminą dla ich wszechstronnego rozwoju”.

Serdecznie zachęcamy i z góry dziękujemy za czynny 
udział w życiu przedszkola.  

Tekst i zdjęcia: Stanisława Trelińska
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OGŁOSZENIE

Gmina Szydłów działając na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.   o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z  2001 r. nr 72 poz. 747 ze zmianami)  oraz Uchwały Nr 
XLIII/203/2013 Rady Gminy Szydłów z dania 29.11.2013 r. w sprawie przedłużenia na okres od 1 stycznia 2014 r. do 
31 grudnia 2014 r. czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na 
terenie Gniny Szydłów

ogłasza 

Taryfy dla ZbIOrOwEGO ZaOpaTrZENIa w wOdę 
I ZbIOrOwEGO OdprOwadZaNIa ścIEków 

Na TErENIE GmINy SZydŁów 
ObOwIąZującE Od 01.01.2014 r. dO 31.12.2014 r.

Wysokość cen za dostarczoną wodę
Taryfowa 

grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary

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

Opłata abonamentowa 4,00 4,32 zł/m-c/odbiorca

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

Opłata abonamentowa 2,00 2,16 zł/m-c/odbiorca

Grupa 3
cena 1 m3 wody 2,40 2,59 zł/ m3

Opłata abonamentowa 4,00 4,32 zł/m-c/odbiorca

Wysokość cen za odprowadzone ścieki
Taryfowa 

grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary

Grupa 1 cena 1 m3 
odprowadzonych ścieków 4,30 4,64 zł/ m3

Grupa 2 cena 1 m3 
odprowadzonych ścieków 4,30 4,64 zł/ m3

Grupa 3 cena 1 m3 
odprowadzonych ścieków 4,30 4,64 zł/ m3

Grupa 1 – gospodarstwa domowe rozliczające się na podstawie wskazań wodomierza
Grupa 2 – gospodarstwa domowe rozliczające się na podstawie norm zużycia wody
Grupa 3 – podmioty gospodarcze, jednostki OSP, jednostki organizacyjne gminy

TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 2014
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2014 roku nie zmienią 

się - będą na tym samym poziomie jak w 2013 r.
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LGD PODSUMOWUJE ROK 2013

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” realizując Lo-
kalną Strategię Rozwoju o łącznym budżecie ponad 

15 milionów złotych na terenie ośmiu gmin członkow-
skich: Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Gnojno, Pierzch-
nica, Raków, Staszów, Szydłów podejmuje szereg działań 
mających na celu aktywizację mieszkańców i promocję 
oraz wzrost gospodarczy naszego regionu. W tym roku 
duży nacisk położyliśmy  na promocję obszaru LGD i in-
formację na temat zakresu jej działania. Obszar działania 
LGD promowany był oprócz imprez lokalnych na targach 
w Warszawie, Poznaniu i Kielcach, a także podczas im-
prezy „Baw się z nami LGD-ami” w Kielcach i Dożynek 
Województwa Świętokrzyskiego w Bogorii. 

O środki przeznaczone na realizację Lokalnej Strate-
gii Rozwoju można było w tym roku ubiegać się podczas 
naborów wniosków realizowanych przez LGD w ramach 
wszystkich operacji przewidzianych w LSR tj.: „Różnico-

wanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” 
oraz „Małe projekty”. 

Najbliższy nabór wniosków z zakresu „Małych projek-
tów” planujemy przeprowadzić w miesiącu styczniu 2014 
r. Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków 
zapraszamy do kontaktowania się z pracownikami biura 
LGD.

Poza działaniami związanymi z realizacją Lokalnej 
Strategii Rozwoju w 2013 r. realizowaliśmy dodatkowo 
dwa projekty współpracy: 

• „Szlak Przygody”  we współpracy z pięcioma 
innymi LGD-ami województwa świętokrzyskiego – na-
grodzony jako Najlepszy Produkt Turystyczny roku 2013 
przez Polską Organizację Turystyczną;

• „Śliwkowy Obszar Turystyczny – PAT” we współ-
pracy z LGD „Na Śliwkowym Szlaku” z województwa 
małopolskiego oraz LGD ze Słowacji i Węgier;

Prowadzimy również dwa punkty przedszkolne w Gmi-
nie Gnojno w ramach projektu „Przyjazne Przedszkole” 
z działania 9.1.1. POKL.

W najbliższym okresie planujemy skupić się na ewalu-
acji i podsumowaniu dotychczas zrealizowanych działań. 
Wyciągając wnioski z obecnego okresu programowania, 
zaczynamy prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii 
Rozwoju w nowym okresie tj. 2014-2020. Zamierzamy 
przeprowadzić szereg konsultacji społecznych z każdym 
sektorem, aby w nowym planie zawrzeć zadania uwzględ-
niając potrzeby wszystkich mieszkańców, organizacji po-
zarządowych, przedsiębiorców i samorządów. Wszystkich 
zainteresowanych rozwojem naszego regionu zapraszamy 
do wspólnego tworzenia nowej strategii.

W imieniu Zarządu oraz wszystkich pracowników Lo-
kalnej Grupy Działania „Białe Ługi” życzymy Państwu 
nastrojowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
samych szczęśliwych zdarzeń w nadchodzącym Nowym 
Roku.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BIAŁE ŁUGI
Plac Staszica 6

26-021 Daleszyce
tel. 413072011 tel/fax 413072644

www.bialelugi.pl
biuro@bialelugi.pl
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POWOJENNE PIELGRZYMKI 
SZYDŁOWSKICH PARAFIAN DO CZĘSTOCHOWY

Trzy lata po wojnie, proboszcz Konstanty Tomal orga-
nizuje pielgrzymkę dziękczynną parafian do Często-

chowy, żeby tam przed cudownym obliczem Najświęt-
szej Marii Panny uklęknąć, pochylić się w podzięce za 
cud ocalenia i przeżycia okupacji. Opatrzność zesłała 
do naszej parafii wyjątkowego proboszcza. Dostrzegł 
potrzebę, żeby w akcie pielgrzymiej pokory dziękować 
ale też wypraszać dalsze łaski. Wyszedł naprzeciw ocze-
kiwaniom prafian i zorganizował przedsięwzięcie, a na 
dodatek zadbał o udokumentowanie fotografią tego wy-
darzenia. Pomimo strasznej biedy, w pielgrzymce uczest-
niczyło aż 137 osób.

 Andrzej Palmąka pokazał mi kiedyś to zdjęcie i od tej 
chwili myślałem już tylko o tym jak doprowadzić do roz-
poznania wszystkich uczestników pielgrzymki i udostęp-
nić je ogółowi parafian. Andrzej z siostrą Jadzią okazali 
się kopalnią wiedzy. Na dzień dzisiejszy identyfikacja 
wszystkich nie była jednak możliwa. 

Jestem jednak dobrej myśli i wierzę, że po publikacji, 
informacji przybędzie i uda nam się rozpoznać wszyst-
kich. Większości osób ze zdjęcia nie spotkamy dziś na 
ulicy, odeszli na wieczny spoczynek. Nie oznacza to, że 
mamy o nich zapomnieć. Przeciwnie! Obowiązkiem na-
szym jest pamiętanie i utrwalanie tej pamięci. Zapropo-
nowałem otwarty system dokumentowania pielgrzymki, 
można będzie zawsze uzupełniać dane i zacierać białe 
plamy niepamięci.

Oczekujemy w redakcji na informacje. Ważne jest na-
zwisko, imię, data urodzenia i zgonu, w warunkach Szy-
dłowa także przezwisko. 

Dziękuję bardzo Andrzejowi Palmące za czynne włą-
czenie się do pracy nad tą publikacją i udostepnienie 
redakcji oryginału fotografii. Gdyby ktoś z czytelników 
pamiętał, znał z opowiadania, posiadał jakieś wiadomo-
ści o tej pielgrzymce, uczestnikach, jej przebiegu, bardzo 
proszę o nadsyłanie informacji do redakcji - opublikuje-
my.

W 1953 lub 54 roku odbyła się druga pielgrzymka pa-
rafian Szydłowa do Częstochowy. Niestety nie zrobiono 
pamiątkowego zdjęcia. Za młody byłem, nie zapamięta-
łem nazwisk, zapamiętałem wydarzenia. Z bratem Sła-
womirem uczestniczyłem w tej pielgrzymce i miałem 
wyjątkowe powody żeby ją zapamiętać. Czegoś takiego 
się nie zapomina. Organizatorem był ks. wikariusz Grze-
gorz Adamiec. Kilkuletni wikariat tego księdza odegrał 
w moim życiu ważną rolę, wspominam ten czas jako bar-
dzo interesujący i bardzo ciepło. Mam nadzieje poświę-
cić mu oddzielne wspomnienie. Był oficerem, uchodził za 
znakomitego organizatora. Ten wyjazd, w mojej ocenie, 
jakoś wyjątkowo mu nie wyszedł. Najprawdopodobniej 
grupa wybrała najtańszą, bez składkową wersję. Orga-
nizacyjnie nie zapewniono więc uczestnikom nic. Bieda 
lat 50 dała o sobie znać. Moi rodzice nie mogli w niej 
uczestniczyć. Tatuś był sekretarzem gminnym, w następ-
nym dniu po powrocie z pielgrzymki do Częstochowy, 
był by natychmiast zwolniony z pracy. Rodzice wysłali 
więc mnie i brata Sławomira pod opieką zaprzyjaźnione-
go ks. G. Adamca. Przytrafiły się nam wyjątkowo mocne 
przeżycia. Razem z bratem nie mieliśmy łącznie nawet 
20 lat. Trochę mało. Problemy z którymi przyszło nam 
się zmierzyć, zdecydowanie nas przerosły.

Do Częstochowy dojechaliśmy oplandekowany-
mi ciężarówkami „Star” późnym wieczorem. Klasztor 
i wzgórze było cudownie oświetlone, tyle światła nie wi-
dzieliśmy nigdy. Było w tym coś mitycznego, bajeczne-
go, z krainy tysiąca i jednej nocy, w kontraście półmrok 
szydłowskiej lampy naftowej. Podeszliśmy bliżej i ocza-
rowani staliśmy z bratem pod murami, zapominając 
w obłędzie urzeczenia o wszystkim. Nocny chłód wyrwał 
nas z osłupienia. Lekkie koszulki i krótkie porcięta nie-
dostatecznie chroniły nas przed chłodem nocy. Niestety 
na miejscu postoju nie zastaliśmy już nikogo.

Uczestnicy wyparowali.
Ciężarowe „Stary” odjechały wraz z naszym bagażem 

(cieplejsze ubranka, jedzenie, portfeliki). Dwóch chło-
paczków pozostało na olbrzymim puściutkim nocnym 

Ryszard Kuc i Andrzej Palmąka.
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placu pod klasztornymi murami obronnymi. Prowadzi-
liśmy się za ręce nie wiedząc co z sobą począć. Brat po-
płakiwał. Udaliśmy się na klasztorne wzgórze ale olbrzy-
mie kraty były zamknięte. Kramarze otuleni w kożuchy, 
w embrionalnie skulonych pozycjach pochrapując, strze-
gli swoich kramarskich miejsc oraz dobytku. Nie baliśmy 
się takich kożuchowych mumii. Taki widok nie był nam 
obcy. Uzbrojony w karabin Suchojad Roman, stróż nocny 
szydłowskiego rynku podobnie się wylegiwał. Chował 
głowę w olbrzymi futrzany kołnierz kudłatego długiego 
kożucha a kamień służył mu za poduszkę. Chrapał wyjąt-
kowo donośnie. Pewnego razu wypił samogonu więcej 
niż zwykle i strzelać zaczął. Nie wiadomo do kogo i w co 
celował. Miał straszliwego zeza. Wiadomo, że w napo-
wietrzne druty telefoniczne nie celował – a w drut trafił 
i łączność Szydłowa ze światem przerwał. Zabrali mu ka-
rabin i później z kijem sypiał.

Rozumieliśmy otoczenie i sytuację w jakiej znaleźli-
śmy się. Było nam zimno, byliśmy głodni ale wiedzie-
liśmy, że jutro wszystko wróci do normy, odnajdzie się. 
Problem w tym, że do jutra było bardzo daleko. Poszli-
śmy szukać schronienia między domostwa, tam gdzie 
byli ludzie.

Częstochowa spała. 
Bezpańskie psy warcząc, rozwlekały olbrzymie gna-

ty. Unosiły wargi, szczerzyły groźnie zęby, wdawały się 
w psie bójki o najlepsze kości. Nocne chłodne podmuchy 
wiatru, przeganiały z miejsca na miejsce szeleszczące pa-
pierzyska. Miejskie, nieznane odgłosy, raz po raz straszy-
ły nas niespodziankami, pogłębiając rozpacz zagubienia 
się. Było groźnie i strasznie. Brat należał do tych dzieci 
które wszystkiego się bały. 

Nic dziwnego, że popłakiwał. 
Strachy prześladowały go każdym szmerem, skrzy-

pieniem i cieniem. Dla brata bezpiecznym wieczornym 
miejscem były kolana mamusi, zawsze zajęte, dla mnie 
nigdy niedostępne. Mały był jeszcze, młodszy o rok. 
Pamiętałem o tym i matkowałem mu jak mogłem. Sam 
też bardzo się bałem, nie okazywałem jednak tego bratu. 
Każde drzwi były dla nas zbawczą nadzieją. Bezskutecz-
nie kołataliśmy kolejno do wszystkich, omijając jedynie 
ciemne sienie i podwórka. Utrapieniem były oszczekują-
ce nas agresywne kundle, nie bały się naszych kijów. Go-
spodarze posesji wyganiali swoich ulubieńców z miesz-
kań na noc, oczywiście o kagańcach nikt wtedy nawet 
nie słyszał. Jeden z nich dopadł mnie i uwiesił się zębami 
mojego podudzia. Bolało! Krwawiło tylko troszkę. Za-
sypałem ranę piaskiem, zrobił się strup i po krzyku. Brat 
miał szczęście, chował się za mnie i dzielnie kijem wywi-
jał. Wcale nie był bezpieczny, kundle latały jak samoloty. 
Mnie pies ugryzł a brat płakał. Mały był jeszcze i beksa. 

Za którymś razem drzwi ustąpiły, nie były zamknięte. 
Weszliśmy do mrocznego pomieszczenia. Wszyscy oka-
zali nam burczeniem niechęć bo i bez nas ciasno było. 
Jakie było nasze zdziwienie kiedy rozpoznaliśmy tam 
znajomych. Spali leżąc i siedząc na podłodze. Gospodarz 
chciał od nas po 2 zł. Ale nie mieliśmy - odjechały. Wy-
gonił nas więc na ulicę. Rozpłakaliśmy się z bratem już 
na całego. Wyjaśnienia, prośby nie pomagały. Wzięliśmy 
się znowu za ręce i powoli poszli w nieznaną szczeka-
jącą nocną czeluść. Po chwili zastanowienia i wahania, 
gospodarz chyba z litości, zaprosił trzęsących się z roz-
paczy i zimna dwóch chłopaczków do środka. Obsypał 
nas wyzwiskami, że tylko wszy roznosimy a płacić nie 
ma kto. Przydzielił kąt do siedzenia na podłodze i ze zło-
ścią zamknął drzwi na klucz. Przynajmniej było ciepło 
i psiska zębami nie straszyły. Zegar gospodarza wybił 
trzy razy, była godzina trzecia, niewiele już nocy zostało 
na odpoczynek. Okazało się, że trafiliśmy do swoistego 
hotelu. Na podłodze w przedpokoju za 5 złotych można 
było dostać miejsce leżące a za 2 złote miejsce siedzące. 
Do dziś fotograficznie pamiętam te straszne wydarze-
nia, złe groźne psy i jeszcze groźniejszego gospodarza. 
Wczesnym rankiem zostaliśmy wszyscy wygnani.

Gospodarz powiedział „Wynocha hołoto bo przejść 
się nie daje. Tylko nie kraść bo jak się przeżegnasz przed 
świętym obrazem.” I hołota poszła. Jak dziś oceniam 
w przedpokoju zmieściło się około 15 osób.

Reszta dnia upłynęła nam bardzo typowo dla pielgrzy-
mów. Odnalazły się samochody i inni uczestnicy. Nie 
stanowiliśmy zwartej grupy. Każdy spędzał czas według 
własnego uznania i programu. Rodzice nauczyli nas jak 
i o co się modlić przed cudowny obrazem. Modliliśmy 
się z kartki żeby było dokładnie i niczego nie pominąć. 
Tą kartką posiłkowałem się przy modlitwie jeszcze przez 
wiele lat. Wymyśliłem sobie, że Częstochowa może być 
wszędzie. Proboszcz Konstanty Tomal przy okazji jakiejś 
dyskusji, utwierdził mnie w tym przekonaniu. 

Dziwnym trafem byliśmy z bratem we wszystkich 
ważnych miejscach, na wieży także. Jeszcze nigdy nie 
widzieliśmy takich tłumów i takich cudów jak w Czę-
stochowie. Poza nocnymi przygodami zapamiętałem 
jeszcze żarliwość z jaką ludzie modlili się. Wzruszająca, 
modlitewna atmosfera, nam się też udzieliła. Nie mogli-
śmy jednak zrozumieć dlaczego niektórzy ludzie zamiast 
klęczeć kładą się. Mieliśmy z bratem wielką ochotę, też 
poleżeć sobie troszkę, nogi bolały nas okrutnie. Ostatecz-
nie doszliśmy do wniosku , że w Szydłowie nikt takich 
cyrków i błazenady w kościele nie odstawia to i my nie 
będziemy. Byliśmy ministrantami, pewnymi siebie, mo-
dlitw na leżąco nikt z nas jednak nie widział ani o czymś 
takim nie słyszał. Modlić można się było na stojąco, sie-
dząc, klęcząc ale nie na leżąco! 
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Pamiętam także jak w kręgach przed odjazdem piel-
grzymi z naszej grupy dzielili się wrażeniami. Ludzie 
byli bardzo zmęczeni ale z poczuciem szczęścia bezpo-
średniego obcowania z Najświętszą Marią Panną. Ja tak-
że chciałem mieć coś do powiedzenia. Pewnie czułem się 
wśród dorosłych. Wieczorami nie mogąc doczekać się na 
tatusia w domu, chodziłem na zebrania gminne. Miesz-
kaliśmy przecież w budynku gminy. Moim ulubionym 
miejscem było siadanie między oparciem krzesła i ple-
cami tatusia. Tak też najczęściej zasypiałem. To obycie 
z dorosłymi srogo się na mnie zemściło. Niestety doszło 
do tego, że w tym dyskusyjnym kręgu, zabrałem głos. 
Popisałem się nowo zasłyszanym w kolejce do cudowne-
go obrazu określeniem - „Czarna Madonna”. Miałem też 
ochotę opowiedzieć o cudacznym sposobie modlenia się 
w Częstochowie. Nie zdążyłem.

 Niespodziewanie oberwałem z liścia w pynio, tylko 
się nogami nakryłem. Napastnik z szorstką, twardą ręką 
rzekł do mnie leżącego w piachu pobocza – „Zapamię-
taj sobie gnoju jeden, żebyś nigdy więcej nie wypowiadał 
się obraźliwie o Cudownym Obliczu Najświętszej Marii 
Panny! Ja ci dam Czarną Madonnę – Łobuzie jeden!” 

Tak oto poległem na ołtarzu a może poboczu wiel-
kiej wiary, u stóp sanktuarium Niepokalanie Poczętej, 
Najświętszej Marii Panny. Miałem ja szczęście, że nie 
zdążyłem opowiedzieć o dziwnym obyczaju modlenia 
się na leżąco. Zerwał bym liścia dwustronnego. Oberwa-
łem nieźle. Ja oberwałem a brat płakał. Mały był jeszcze 
i beksa. Sławek otrzepał mnie z piachu, oblizałem się, 
wytarłem nos i tyle.

Za chwilę odnalazł się przed odjazdem nasz ksiądz G. 
Adamiec. Doszedł do naszej grupy i porządkował nam 
w głowach to co widzieliśmy. Przypominał zasoby skarb-
ca i wartości historyczne tych pamiątek. W pewnym mo-
mencie podkreślił jak to niektórzy ludzie padali na twarz 
przed obliczem Najświętszej Marii Panny nazywanej też 
„Czarną Madonną”. Leżąc krzyżem żarliwie modlili się 
z narażeniem na pobrudzenie i podeptanie.

Konsternacja była zauważalna. 
Byłem uratowany .
Przeprosin nie domagałem się. Nie chciałem zaliczyć 

liścia szorstką, twardą ręką z drugiej strony.
W drodze powrotnej siedząc na poprzecznie zamon-

towanych deskach większość drzemała, falując głowami 
zgodnie z rytmem kołysania samochodem. Śpiewania nie 
było, różaniec też nie wychodził. Tylko raz zatrzymali-
śmy się w lesie, wysikać się. Nie odchodziliśmy z bratem 
od samochodu ani na krok. Analogia była oczywista, zo-
stać w lesie na noc, to była by dopiero tragedia. Wysikać 
jednak trzeba się było koniecznie. Przykleiliśmy się więc 
do samochodu obok koła i tak sikających dopadł nas kie-

rowca. Silne kopnięcie poderwało mnie i rzuciło do rowu. 
Usprawiedliwiając swoje niecne zachowanie powiedział 
„Po kołach nikt szczał mi nie będzie bo jak złapię flaka 
to własnymi rękami będę wycierał wasze szczochy.” Gu-
miakiem kopał ale kopa miał dobrego. O mało mi pupy 
nie utrącił. W rowie trafiłem na spory kamień, bardzo się 
potłukłem. Kiepsko mi się chodziło, kiepsko oddychało. 
Bratu też chciał kopa udzielić ale udało mu się zrobić 
unik. Nic dziwnego, że wystraszeni nie do końca przesta-
liśmy sikać. Reszta w spodnie. Mieliśmy trochę mokro. 
Porozbijany, do samochodu wejść nie mogłem, z trudem 
mnie brat wepchał. Pamiętam, jak bardzo wstydziliśmy 
się mokrych plam w kroczu. 

Do Szydłowa dobiliśmy późnym wieczorem. Na rynku 
wiele osób oczekiwało naszego przyjazdu. Wysiedliśmy 
z ciężarowego „Stara” bardzo zadowoleni ze szczęśliwe-
go powrotu i pomyślnego zakończenia się pielgrzymki. 
Radości i opowiadaniom nie było końca. Blade światła 
lamp naftowych wylewały się przez okna na kocie łby 
rynku. Było cudownie miło swojsko i bezpieczne. 

Ksiądz Adamiec głaszcząc brata pochwalił nas do ro-
dziców. „Wasi chłopcy byli wyjątkowo grzeczni, zaradni 
i rycerscy. Rynda mężnie rozwiązywał swoje chłopięce 
problemy i ma troszkę podbite oko”.

Bardzo spodobała mam się księdza wersja. Może dla-
tego nigdy nie dowiedziałem się kto mi to oko podbił. 
Najtrudniej było ukryć mokre spodnie w kroku. Jak mie-
liśmy wytłumaczyć fakt, że dwóch dzielnych, rycerskich 
chłopców jednocześnie zsikało się w spodnie?

Woleliśmy z bratem pozostać przy opinii Księdza 
Grzegorza. Sikanie w spodnie nie mogło się wydać!

Nigdy nie wspominaliśmy szczegółowo wydarzeń bo 
brat zaraz zaczynał płakać. Lepiej żeby zapomniał. Mały 
był jeszcze i beksa. 

Rodzicom kupiliśmy na pamiątki z Częstochowy gó-
ralskie ciupagi i duży wieniec toruńskich pierników. Nie 
potrafię wytłumaczyć takiego skojarzenia. Ciupagi do-
wieźliśmy. Przyjęte były z wielką radością i z okazaną 
wdzięcznością, z czasem traktowane żartobliwie. Pierni-
ki co do jednego, ktoś z pielgrzymów zjadł w samocho-
dzie. Ostał nam się jeno sznur. 

Ryszard Kuc

Zdjęcie pielgrzymów z 1948 roku znajduje się 
na stronie 14-15. Informacje na temat osób 

znajdujących się na fotografii można dostarczać na 
adres redakcji lub pod e-mail: promocja@szydlow.pl
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JESIEŃ W ŚREDNIOWIECZNYM GRODZIE
W ramach projektu „Nasza szkoła to nasz przyjaciel” 

priorytet IX. Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, 
młodzież z Gimnazjum w Szydłowie uczestniczy w zaję-
ciach koła fotograficznego, podczas których poznaje taj-
niki fotografii. Zajęcia prowadzone są również w plene-
rze, młodzież samodzielnie wykonuje zdjęcia, a następnie 
poddaje ocenie instruktora. Efekty zajęć można obejrzeć 
w postaci zdjęć, które zatytułowano „Jesień w średnio-
wiecznym grodzie”. Fotografie wykonali uczestnicy kółka 
fotograficznego pod opieką Justyny Zbytek.
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PARAFIANIE SZYDŁOWSCY NA PIELGRZYMCE W CZĘSTOCHOWIE - 1948 R.
1. Lubelski Roman
2.
3. Sapała Marian (żyje)
4. Osowska
5. Osowski Marian
6. Bronicka Elżbieta
7. Skuza Zygmunt
8. Bień Piotr
9.
10.
11.
12. Klamczyński Leonard
13. Sobiegraj Antoni
14. Klamczyńska Maria
15. Nobisiewicz Franciszek
16. 
17. Rudnik Janina (?)
18.
19. Nobisiewicz Jan (żyje)
20. Cecot Stanisława
21. Klamczyński Piotr
22. Nobisiewicz Aniela
23. 
24. Poniewierski Władysław (żyje)
25. Cecot Roman

26. 
27.
28.
29.
30. Sapała Franciszek
31. Misterkiewicz Stanisław (Wola Ż. - żyje)
32. Skotnicka Janina (żyje)
33. Gniewkiewicz Jadwiga
34. 
35. Stachacz Wincenty
36. Palmąka Władysława
37. Sajkiewicz Natalia
38. Sapała Katarzyna
39. Irena (Aptekarka)
40. 
41. Cecot Feliks
42. 
43.
44.
45.
46. Banaś Czesław
47. Sajkiewicz Celina (Cecot)
48. Adamska Lucyna (Topór)
49. 
50. Góra Bolesław (Wola Ż.)

51. 
52.
53. Lesiak Janina (?)
54. Skotnicka Zofia (Aldkowa)
55. (Maciejowa ?)
56. Kowalczewska Wincentyna
57. Zarzycka Antonina
58. 
59. Sobiegraj Franciszek (Sklepowy)
60. Juszczak Bolesław
61. Gardyński Jan
62. Wierzbicka (ż. Jana)
63. 
64. 
65. Klamczyński Marian
66. Arendarska (Genowefa, Eugenia?)
67. Kluszczyńska Stanisława
68. 
69. Kluszczyńska Adela
70. ks. Tomal Konstanty
71. Celejewska Celina
72. Skotnicka Leokadia
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PARAFIANIE SZYDŁOWSCY NA PIELGRZYMCE W CZĘSTOCHOWIE - 1948 R.
51. 
52.
53. Lesiak Janina (?)
54. Skotnicka Zofia (Aldkowa)
55. (Maciejowa ?)
56. Kowalczewska Wincentyna
57. Zarzycka Antonina
58. 
59. Sobiegraj Franciszek (Sklepowy)
60. Juszczak Bolesław
61. Gardyński Jan
62. Wierzbicka (ż. Jana)
63. 
64. 
65. Klamczyński Marian
66. Arendarska (Genowefa, Eugenia?)
67. Kluszczyńska Stanisława
68. 
69. Kluszczyńska Adela
70. ks. Tomal Konstanty
71. Celejewska Celina
72. Skotnicka Leokadia

73. Adamska Władysława (żyje)
74. 
75. Kluszczyński Zygmunt
76.
77. Lubelska Kazimiera
78. 
79. Janecka Teofila
80.
81. Jasińska (żona dróżnika)
82. Lubelska (Gienia?)
83. Juszczak Stanisława (Pytowska)
84. 
85.
86.
87.
88.
89.
90. Suchojad (ż. Romana ?)
91. Siwulski Zenon
92. Kostecki Jan (żyje)
93. 
94.

95.
96. Sobczyńska Stanisława
97. Kowalczewska Władysława
(Józefatka)
98. 
99.
100. Skotnicka Natalia (żyje)
101. 
102. Gumułczyńska Natalia
103. Nobisiewicz Helena 
(Pytowska)
104. Siwulska Janina (Celejewska)
105.
106.
107. Pytowska Maria
108. Kaniszewska Matylda (żyje)
109. Kluszczyńska Anna
110. Karasińska Helena
111.
112.
113. Raganiewicz Maria (?) 
z poczty
114. 
115.
116. Gardyńska Władysława
117. Jaskólska Janina (żyje)
118. 
119.
120.
121. Kielin (organiścina)
122. 
123. Wojsa (spod kościoła)
124. Wojsa Genowefa (poetka)
125. Zarzycka Zofia
126. Białkiewicz Zofia
127. 
128.
129. Zarzycki Józef
130. 
131.
132.
133.
134. Fit Marianna
135.
136. Zarzycka Kazimiera
137. Boś (Wola Ż.) - matka księdza
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TANECZNE PODSUMOWANIE ROKU
Koniec roku kalendarzowego to czas refleksji i podsu-

mowań, także dla zespołu tanecznego, który istnieje 
dzięki współpracy Gimnazjum w Szydłowie z Gminnym 
Centrum Kultury.

Zainteresowanie wśród uczniów zajęciami tanecznymi 
jest duże, efektem wspólnej pracy, był układ choreogra-
ficzny w stylu tańca nowoczesnego oraz dziewięć układów 
tańca dawnego. Profesjonalną oprawę artystyczną zapew-
nił zespół taneczny na uroczystościach szkolnych, gmin-
nych, powiatowych oraz wojewódzkich.
• 8 marca na powiatowych obchodach Dnia Kobiet 

w Staszowie,
• 15 kwietnia na Festiwalu Kultury Szkół w Staszowie,
• 29 kwietnia na uroczystych obchodach rocznicy uro-

dzin Króla Kazimierza Wielkiego w Stopnicy,
• 4 maja  podczas  „Majówki  ze  Złotą  Borówką”, 

w Bogorii, gdzie miało   miejsce wręczenie nagród za 
najlepsze produkty turystyczne na terenie LGD Białe 
Ługi. 

• 15 maja na  XIII Konkursie „Szydłów – polskie Car-
cassonne” oraz spotkaniu Zespołu Samokształcenio-
wego Dyrektorów Szkół Podstawowych i Gimnazjów 
z powiatu staszowskiego, w Gimnazjum im. W.S. 
Reymonta w Szydłowie.

• 8 czerwca podczas wojewódzkiego zjazdu Lokalnych 
Grup Działania w Kielcach. Pośród występów zespo-
łów ludowych, wokalistów, koncertów orkiestr dętych 
wyróżniała się młodzież z naszego gimnazjum. War-
to wspomnieć, że grupa z Szydłowa wystąpiła jako 
przedstawiciele całego LGD „Białe Ługi” (byliśmy je-
dyną grupą wybraną spośród 8 gmin członkowskich).

• 28 lipca w Szydłowie na piętnastym Turnieju Rycer-
skim o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego

• 17 października na uroczystej akademii z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.

Pragnę serdecznie podziękować osobom i organiza-
cjom bez wsparcia, których zespół nie mógł by funkcjono-
wać i tak pięknie się prezentować, a mianowicie: Wójtowi 
Gminy Szydłów Panu Janowi Klamczyńskiemu, Dyrektor 
Gimnazjum w Szydłowie Pani mgr inż. Dorocie Kowal-
czewskiej–Spetel oraz  Dyrektor Gminnego Centrum Kul-
tury Pani mgr Marii Stachuczy, a także Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Towarzy-
stwu Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej.

Agnieszka Ziółkowska
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SEZON RYCERSKI 2013
W dniach 3-5 maja, Bractwo Rycerskie Zamku Szy-

dłów uczestniczyło w IV Słowiańsko – Rycerskiej 
Majówce w Wenecji przy ruinach zamku Nałęcz. Mowa 
o Wenecji koło Żnina w woj. kujawsko-pomorskim. 
W trakcie tej imprezy bardzo udanie zaprezentował się 
członek naszej grupy imć Pan Tadeusz Majdura, który nie 
miał sobie równych w turnieju łuczniczym oraz w konku-
rencji rzutu toporem.

7 maja Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów w czasie 
weekendu majowego zainaugurowało sezon 2013. Ko-
rzystając z zaproszenia Chorągwi Rycerstwa Ziemi San-
domierskiej członkowie naszego bractwa wzięli udział 
w pikniku historycznym w Rzeszowie w dniu 1 maja br. 
pt. „Lubomirski wraca do Rzeszowa”.

Tryumfalny pochód ulicami zabytkowej części Rzeszo-
wa, inspirowany był przybyciem hetmana Lubomirskiego 
do tego miasta po zwycięstwie pod Wiedniem w 1683 r. Tę 
niecodzienną imprezę z okazji 330 rocznicy wiktorii wie-
deńskiej zorganizowała Fundacja Książąt Lubomirskich, 
na której czele stoi potomek rodu, książę Jan Lubomirski-
-Lanckoroński.

W dniu 2 czerwca członkowie Bractwa Rycerskiego 
Zamku Szydłów udanie zaprezentowali się podczas XVIII 
Turnieju o Szablę Króla Zygmunta III Wazy rozegranego 
w parku bródnowskim w Warszawie (jest to jeden z naj-
starszych turniejów rycerskich w Polsce).

Nasi rycerze startowali w konkurencji łuczniczej oraz 
w turnieju szabli. Zwłaszcza w turnieju szabli nasi dzielni 
szermierze odgrywali główne role docierając do półfina-
łów (Mariusz Łazarz oraz Paweł Staszczak) oraz finału 
(Paweł Staszczak) który po wyrównanej walce musiał za-
dowolić się II miejscem. Na poziomie ćwierćfinału odpadł 
trzeci z naszych rycerzy Jacek Pietras. Należy nadmienić, 
iż przy odrobinie szczęścia finał mógłby być pojedynkiem 
bratobójczym jednak Mariusz Łazarz nie wykorzystał 
przewagi jaką uzyskał na początku walki półfinałowej 
(prowadził 3:1 aby przegrać ostatecznie w stosunku 4:5). 
Warszawskiej publiczności bardzo podobała się prezenta-
cja programu w wykonaniu bractwa szydłowskiego, pod-
czas której mogli zobaczyć inscenizację pojedynku Wo-
łodyjowskiego z Bohunem, satyrę pt. Męstwo wuja oraz 
pokaz tańców dworskich.

W połowie lipca członkowie bractwa wzięli udział 
w imprezie „Dni Grunwaldu 2013” z finałową insceniza-
cją bitwy, która odbyła się 13 lipca. Deszcz, który nieprze-
rwanie padał przez 3 dni imprezy, spowodował, że na polu 
obozowym, jak również polach turniejowych powstało 
wielkie grzęzawisko. Pomimo ekstremalnych warunków, 
reprezentacja Bractwa Szydłowskiego wytrwała do końca, 

biorąc udział w decydujących momentach bitwy. Szcze-
gólnym zaangażowaniem wykazał się Jacek Pietras, który 
wziął udział w ataku na samego Wielkiego Mistrza.

Szydłowskie Bractwo już od kilku lat nieprzerwanie 
bierze udział w inscenizacji Oblężenia Malborka. Tego-
roczna edycja odbyła się w dniach 19-21 lipca. Rycerze 
z Szydłowa występowali w tym roku po stronie polskiej. 
Pokazali tam swoje umiejętności w turniejach pieszych, 
łuczniczych oraz grach i zabawach historycznych. Zamku 
zdobyć się jednak nie udało.

W dniu 28 lipca nasi rycerze współorganizowali 15. 
Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego 
w Szydłowie.

W dniach 28-29 września członkowie Bractwa Ry-
cerskiego Zamku Szydłów wzięli udział w imprezie ple-
nerowej w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach z okazji 
40 lecia nagrania znanego serialu historycznego „Czarne 
Chmury”.

Nasi rycerze podczas benefisu który zgromadził wielu 
znanych aktorów z serialu (Leonard Pietraszak, Elżbie-
ta Starostecka, Maciej Rayzacher, Henryk Gołębiewski 
i wielu innych) odegrali wraz ze wspaniałym zespołem 
„Kleks” ze Staszowa wybrane sceny z serialu. Był pojedy-
nek Zaręby z kapitanem Khnote, Dowgirda z von Holste-
inem, pantomima u Sobieskiego (w wykonaniu „Kleksa”), 
scena pieśni „diabła” (Kleks, BRZ Szydłów) oraz wiele 
innych scen nawiązujących do serialu. Wszystko to przy 
akompaniamencie zespołu muzyki dawnej „Contra Bel-
lum” oraz sprawnym prowadzeniu Anny Popek - znanej 
redaktorki TVP2. Impreza była bardzo udanym akcentem 
dla naszych rycerzy na zakończenie sezonu 2013. 

Tekst: Paweł Krakowiak
Fot. ze zbiorów Bractwa
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DEKADA Z PATRONEM
12 października 2003 r. Szkoła Podstawowa w Szydło-

wie wzniesiona w okresie międzywojennym święto-
wała uroczystość nadania jej imienia Jana Kaczorowskigo 
- dawnego kierownika i inicjatora budowy budynku szkol-
nego z prawdziwego zdarzenia. (Chociaż sama lokalizacja 
szkoły do dziś budzi kontrowersje, bezsprzecznym pozo-
staje fakt, że Szydłów potrzebował placówki oświatowej 
na miarę XX w.)

Data ta nie została wybrana przypadkowo, zbiegła się 
bowiem z rocznicą urodzin Jana Kaczorowskiego - na-
uczyciela, ale także cenionego gospodarza, pszczelarza, 
hodowcy jedwabników (zasadzone dla nich morwy, rosną 
do dzisiaj wzdłuż ulicy Brzezińskiej), właściciela winnicy, 
społecznika, pasjonata muzyki i śpiewu.

Dla środowiska lokalnego oraz uczniów i pracowni-
ków szkoły było to doniosłe wydarzenie, w które włączyły 
się również władze samorządowe, księża, strażacy oraz 
ówcześni posłowie Ziemi Świętokrzyskiej – B. Kizińska, 
M. Pawlak, K. Miodowicz, a przede wszystkim Rodzina 
Patrona na czele z seniorem rodu – Panem Wacławem Ka-
czorowskim, najmłodszym synem dawnego kierownika 
szkoły ocalałym z wojennej zawieruchy.

W mijającym roku SP w Szydłowie obchodziła jubi-
leusz 10 rocznicy nadania imienia. 23 października stał 
się Świętem Szkoły. Zorganizowana w tym dniu akade-
mia poświęcona Patronowi szkoły połączona z Dniem 
Edukacji Narodowej nawiązywała do uroczystości sprzed 
10 lat. Podobnie jak wtedy rozpoczęła się polonezem 
w wykonaniu uczniów klasy piątej, po którym pojawiła 
się prezentacja multimedialna o Janie Kaczorowskim oraz 
ciekawa cześć artystyczna. Na koniec nastąpiło rozstrzy-
gnięcie dwóch konkursów – poetyckiego „Epitafium dla 
Patrona”, w którym zwyciężyła Aleksandra Gniewkiewicz 
(kl.VI) oraz plastycznego (I miejsce Magdalena Trelińska 
kl. VI, II miejsce – Iwo Stolarski kl. IV, II miejsce Na-
talia Janus - kl. IV). Dopełnieniem tych obchodów stały 

się odwiedziny grobu Jana Kaczorowskiego na lokalnym 
cmentarzu nie tylko przedstawicieli społeczności szkolnej, 
ale również Pana Wacława Kaczorowskiego, który pokło-
nił się także wizerunkowi Ojca uwiecznionemu na tablicy 
pamiątkowej w „Jego” szkole.

Co zdarzyło się w ciągu tych 10 lat? Szeregi naszej 
uczniowskiej braci zasilili uczniowie ze zlikwidowanych 
szkół w Gackach i w Potoku. Placówka przeszła gruntow-
ny remont, sale lekcyjne zostały wyposażone w tablice 
interaktywne, pierwszą z nich otrzymaliśmy ze Święto-
krzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji, po-
zostałe pięć zakupili Rodzice. Jedną z klas przekształcono 
w pracownię językową, natomiast pomieszczenia na par-
terze zaadaptowano na salę gimnastyczną. Szkoła zdoby-
ła tytuł „Szkoły z klasą”, nawiązała współpracę z Funda-
cją Rozwoju Systemu Edukacji i wspólnie z siedmioma 
szkołami z terenu Unii Europejskiej realizowała projekt 
„Razem żyjemy w zdrowym środowisku”, angażując do 
działań również rodziców dzieci i instytucje stowarzyszo-
ne. Swoistą kontynuacją wspomnianego projektu był ko-
lejny pod nazwą „Szkolne ogrody”, dzięki niemu dzieci 
zdobywały podstawy przedsiębiorczości, uczyły się go-
spodarować wirtualnymi finansami, zaprojektowały i za-
łożyły mały przyszkolny ogródek, którym opiekują się do 
dziś. Młodsi uczniowie przez trzy lata korzystali z zajęć 
dodatkowych w ramach projektu „Pierwsze Uczniowskie 
Doświadczenia Drogą do Wiedzy”, zaś dwa lata trwała re-
alizacja projektu „Indywidualizacja Procesu Nauczania” 
w klasach I-III. Dzięki pozyskanym pomocom dydaktycz-
nym zajęcia stały się bardziej urozmaicone i atrakcyjne dla 
rozpoczynających edukację uczniów. 

Tradycją szkoły stał się udział wychowanków szko-
ły w Międzynarodowych Ulicznych Biegach Sylwestro-
wych. Rywalizacja sportowa połączona z zabawą sprawia-
ła i sprawia dzieciom dużo radości, i często jest pierwszym 
indywidualnym sukcesem w życiu młodego biegacza lub 
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drużyny, którą reprezentuje (Szkolna drużyna zwykle pla-
suje się w czołówce klasyfikacji drużynowej). 

Szkoła aktywnie włącza się w życie środowiska lokal-
nego. Corocznie przygotowuje okolicznościowe akademie 
o charakterze patriotycznym (np. z okazji rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja, Święta Niepodległości), religij-
nym ( np. Jasełka bożonarodzeniowe) lub rozrywkowym. 
Wspomniane przedstawienia łączą w sobie aspekty kształ-
cące i wychowawcze, uwzględniają tradycje ojczyste, 
rodzinne i kulturowe, są okazją do spotkań międzypoko-
leniowych. Od kilku lat zarówno nauczyciele jak i ucznio-
wie kwestują na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, uczestniczą w akcjach charytatywnych, organi-
zują zbiórki surowców wtórnych, wspierają akcje „Góra 
grosza”, „Dzień Ziemi” czy „Sprzątanie Świata”. Szkoła 
„żyje” także w czasie dni wolnych od nauki – w czasie wa-
kacji organizowane są półkolonie dla dzieci z terenu gmi-
ny, zaś w czasie ferii dzieci uczestniczą w zimowiskach 
lub konkursach sportowych.

Obecnie w szkole również dużo się dzieje, za sprawą 
realizowanego dzięki Gminnemu Centrum Kultury w Szy-

dłowie projektu „Nasza szkoła to nasz przyjaciel” dzieci 
mogą brać udział w licznych zajęciach pozalekcyjnych, 
rozwijać się artystycznie i sportowo, korygować wady po-
stawy, uczestniczyć w zajęciach z logopedą i pedagogiem. 
W ramach wspomnianego wyżej działania odbyły się 
dwie wycieczki edukacyjne. Pierwsza do Muzeum Hen-
ryka Sienkiewicza w Oblęgorku i Geoparku w Kielcach, 
druga do Muzeum Zegarów w Jędrzejowie oraz Muzeum 
Biskupów Krakowskich w Kielcach. W czasie tych wyjaz-
dów dzieci uczestniczyły w warsztatach z aktorami Teatru 
Lalki i Aktora „Kubuś”, obejrzały również spektakl w ich 
wykonaniu. 

Co przyniesie kolejnych 10 lat? Na to pytanie nikt nie 
zna odpowiedzi, mamy jednak nadzieję, że kolejny jubi-
leusz będziemy świętowali ciesząc się z nowego dachu, 
a być może również z nowych pomieszczeń do celów dy-
daktycznych.

Dorota Banaś
Zdjęcia ze zbiorów SP w Szydłowie

WSPOMNIENIA Z WAKACJI
„Wakacje, znów będą wakacje”, tak śpiewają 

dzieci czekając na upragniony wypoczynek. 
W ubiegłym roku szkolnym uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Solcu Starym     z wielką niecierpliwością 
oczekiwali wakacji, podczas których mieli wziąć udział 
w półkoloniach letnich. Zgodnie z  prośbą pani dyrektor 
Anny Kucharskiej tego zadania podjęła się pani Agniesz-
ka Lech, która wyszukała miejsca ciekawe i godne zoba-
czenia w najbliższej okolicy. Termin półkolonii przypadł 
na półmetek wakacji, tzn. 29 lipca do 1 sierpnia. W tych 
dniach korzystając z przejazdu busem szkolnym odwie-
dziliśmy Święty Krzyż i Połaniec. Uczniowie poznali 
trud wejścia Szlakiem Królewskim na Święty Krzyż, 
zwiedzili klasztor na Łyścu i Muzeum Misyjne. Pełni 
wrażeń posilali się w restauracji na Rynku Nowej Słupi. 

Mnóstwo atrakcji  mieliśmy w Połańcu. Wizytę roz-
poczęliśmy emocjonującymi zawodami w kręgielni 
Miejskiego Domu Kultury. Następnie udaliśmy się w od-
wiedziny do regionalnego rzeźbiarza pana Józefa Reguły, 
który pokazał nam liczne rzeźby wypełniające każdy ka-
wałek jego domu. Byliśmy też świadkami powstawania 
rzeźby. Po tych wrażeniach upalnego dnia chłodziliśmy 
się wspaniałymi lodami śmietankowymi. Następnie uda-
liśmy się do Gimnazjum, gdzie mieści się Obserwato-
rium Astronomiczne. Zostaliśmy przyjęcie bardzo ciepło 
przez Pana Dyrektora i opiekuna szkolnego kółka astro-
nomicznego. Wszyscy udaliśmy się na poddasze szkoły, 

gdzie mieści się teleskop Syriusz do dziennego obserwo-
wania słońca. Każdy z uczestników mógł poczuć się jak 
astronom i zobaczyć słońce przypominające pomarańczę. 
Pan Dyrektor Jerzy Nowak był tak miły, że pokazał nam 
również nowe place zabaw z dinozaurami oraz Muszlę 

Koncertową. Na koniec odwiedziliśmy restaurację „Ka-
rolinkę”, gdzie mogliśmy posilić się i powspominać.

Korzystając z wakacyjnej pogody odbyliśmy dwa 
rajdy do Kurozwęk i Szydłowa. Uczniowie pełni zapału 
i energii dzielnie pokonywali kolejne kilometry z niecier-
pliwością czekając na atrakcje. Zwiedziliśmy mini zoo, 

Na Świętym Krzyżu.
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raczyliśmy się kiełbaskami z grilla i świetnie bawiliśmy 
się na placu zabaw. Jednak najwięcej emocji wywołał Ba-
stion Obronny pałacu w Kurozwękach, gdzie znajduje się 
plac tortur. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali o na-

rzędziach tortur, a także dali się zakuć w dyby, zamknąć 
w klatce, a odważniejsi skorzystali z Łoża Madeja. Miło 
spędzony czas zakończyliśmy w pizzerii, a następnie ro-
dzice odebrali swe zmęczone pociechy do domów. 

Zwiedzanie Szydłowa rozpoczęliśmy od Synagogi, 
gdzie pani Renata Długosiewicz oprowadziła nas po Mu-
zeum Żydowskim. Następnie udaliśmy się do Kościółka 

Wszystkich Świętych, gdzie obserwowaliśmy prace pani 
konserwator Kingi Lubarskiej, która opowiedziała nam 
o freskach. Odważni uczniowie zdobyli Bramę Krakow-
ską i z góry podziwiali urokliwe miasteczko. Zwiedzili-
śmy również ruiny zamku oraz muzeum. Starsi ucznio-
wie zeszli do komnaty tortur i z przejęciem słuchali do 
czego służyły poszczególne narzędzia. Kolejnym punk-

tem zwiedzania był kościół św. Władysława, gdzie ks. 
Wojciech Polit służył nam za przewodnika. Ciekawie 
opowiedział o historii kościoła. Miłym zakończeniem 
zwiedzania Szydłowa był odpoczynek na ławeczkach 
w Rynku i spożycie lodów zasponsorowanych przez pa-
nią dyrektor Annę Kucharską. Dzieci posiliły się przed 
dalszą drogą korzystając z dobrodziejstw Piekarni „Pod 
Telegrafem”. Zdobyte kalorie spożytkowali grając w pił-
kę na stadionie „Orlik” i bawiąc się na placu zabaw obok 
Przedszkola w Szydłowie.

Z niecierpliwością uczniowie czekali na ostat-
ni wyjazd, który miał odbyć się 16 sierpnia do Ośrod-
ka Garncarstwa w Chałupkach i Centrum Geoedukacji 
w Kielcach. Dzień zapowiadał się bardzo atrakcyjnie  
i pracowicie. Po zapoznaniu z historią Ośrodka, ucznio-
wie wcielili się w rolę garncarzy, którzy z pomocą naj-
słynniejszej garncarki na świecie pani Elżbiety Klimczak  
próbowali swoich sił w tworzeniu glinianych naczyń. 
Swoje wytwory zabrali do domu. Po ciężkiej pracy posi-
liliśmy się w restauracji „Dyminy”. Pełni energii wyru-
szyliśmy szlakiem do Wietrzni, by uczestniczyć w przy-
gotowanych dla nas zajęciach. Dowiedzieliśmy się skąd 
się wzięła skała, oglądaliśmy ciekawe okazy, szlifowa-
liśmy krzemień. Największą atrakcją była podróż do 
wnętrza Ziemi w kapsule 5D. Po licznych wrażeniach 
uczniowie relaksowali się na placu zabaw znajdującym 
się obok Centrum. 

Czas półkolonii okazał się dla naszych uczniów bar-
dzo atrakcyjny i świetnie wykorzystany. Dzieci, nie 
tylko poznawały ciekawe miejsca, ale również uczyły  
się samodzielności i kultury w miejscach publicznych, 
m.in. korzystania z menu w restauracji. Na zakończenie 
półkolonii uczniowie otrzymali na pamiątkę pendrive 
z zawartością zdjęć. Szczególne podziękowania nale-
żą się paniom, które poświęciły swój urlop na wyjazdy 
z dziećmi: kierownikowi półkolonii pani Agnieszce Lech 
i opiekunom: pani Janinie Czapli i pani Urszuli Zmorek-
-Boś. Dziękujemy również panu wójtowi Janowi Klam-
czyńskiemu i Radzie Gminy Szydłów za udostępnienie 
busa szkolnego. Duże podziękowania należą się rów-
nież rodzicom, którzy dowozili i odbierali swe pociechy 
z miejsca zbiórki, a także byli w stałym kontakcie telefo-
nicznym z kierownikiem półkolonii.  Mamy nadzieję, iż 
w kolejne wakacje  uda nam się zorganizować podobny 
wypoczynek dla naszych uczniów.

Opiekunowie
Zdjęcia ze zbiorów SP w Solcu Starym

W Centrum Geoedukacji w Kielcach.

W Połańcu.
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W sobotę, 23 listopada 2013 roku odbył się kolejny 
wyjazd gimnazjalistów w ramach projektu „Nasza 

szkoła to nasz przyjaciel” realizowanego przez Gminne 
Centrum Kultury w Szydłowie, a współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Tym 
razem członkowie koła przedsiębiorczości i regionali-
zmu oraz koła filmowego odwiedzili Muzeum Narodowe 
w Kielcach, które mieści się w Pałacu Biskupów Krakow-
skich. 

Budowla została wzniesiona w I połowie XVII wie-
ku z inicjatywy biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika. 
Jest jedną z najwspanialszych i najlepiej zachowanych 
rezydencji z epoki Wazów w Polsce. Znajdują się w nim 
oryginalne wnętrza z unikatowymi elementami wystroju 
architektonicznego: stropami ramowymi, polichromowa-
nymi stropami belkowymi i fryzami podstropowymi oraz 
marmurowymi i kamiennymi kominkami i portalami. 
W pałacowych komnatach zgromadzono zabytkowe me-
ble, tkaniny, dzieła malarskie, a także duży zbiór ceramiki 
i porcelany stołowej. W jednej z sal uczniowie mogli obej-
rzeć pamiątki po Marszałku Józefie Piłsudskim.

Szczególnie godną polecenia jest galeria malarstwa 
polskiego i sztuki zdobniczej, która liczy ponad 230 obra-
zów oraz kilkaset dzieł rzemiosła artystycznego. Na pod-
kreślenie zasługuje fakt, że kielecką galerię wyróżniają, 
wyjątkowe w skali kraju, zbiory portretów staropolskich 
oraz ekspozycja XIX-wiecznego malarstwa krajobrazo-
wo-rodzajowego, min. autorstwa Józefa Szermentowskie-
go i Władysława Maleckiego. Ponadto uczestnicy wy-
cieczki mieli możliwość podziwiać kolekcję składającą się 
obrazów wybitnych polskich malarzy: Janusza Kossaka, 

Józefa Brandta, Józefa Chełmońskiego, Olgi Boznańskiej, 
Stanisława Wyspiańskiego, Leona Wyczółkowskiego, Jac-
ka Malczewskiego, Józefa Pankiewicza.

Atrakcją muzeum są nie tylko wnętrza, ale także poło-
żony od zachodniej strony pałacu, otwarty w 2003 roku, 
ogród włoski – jedyny taki ogród w regionie świętokrzy-
skim. Układ przestrzenny ogrodu uczniowie mogli zaob-
serwować z kilku punktów pałacu.

Wycieczki organizowane w ramach projektu przyczy-
niają się do rozwijania zainteresowań przeszłością, pozna-
wania własnego dziedzictwa kulturowego oraz kształto-
wania tożsamości regionalnej.

Tekst i fot. Barbara Rak

WIZYTA W PAŁACU BISKUPIM

BEZPŁATNE BADANIA DLA KOBIET

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny 
Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz 

Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywa-
nia Raka Szyjki Macicy informuje o możliwości wykona-
nia bezpłatnych badań dla Pań.

Istnieje możliwość wykonania bezpłatnych badań 
mammograficznych dla Pań w wieku 50 - 69 lat, które 
w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanego badania 
mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz bezpłatnych ba-
dań cytologicznych dla Pań w wieku 25 - 59, które w cią-

gu ostatnich 3 lat nie miały wykonanego badania cytolo-
gicznego w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki 
i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Woje-
wódzkiego Ośrodka Koordynującego:

www.wok-kielce.pl

gdzie znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczą-
ce programów i miejsc, gdzie takie badania można wyko-
nać.
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W ramach projektu „Nasza szkoła to nasz przyjaciel” 
Priorytet IX. Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edu-
kacyjnych, prowadzonego od września br. w szkołach na 
ternie Gminy Szydłów działa Szkolna Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna  która mieści się w Gimnazjum 
w Szydłowie oraz szkolny ośrodek kariery. 

Uczniowie  mogą korzystać z pomocy pedagoga szkol-
nego, logopedy oraz doradcy zawodowego. Dzięki ta-
kiemu wsparciu dzieci i młodzież mogą liczyć na pomoc 
w wyrównaniu braków edukacyjnych. Zajęcia z logopedą 
pozwalają na usuwanie wad wymowy oraz doskonalenie 
mowy już ukształtowanej u dzieci i młodzieży która po-
trzebuje takiej pomocy.

Doradca zawodowy ma za zadanie udzielić wskazówek 
uczniom przy wyborze dalszego kierunku kształcenia oraz 
zawodu.  Spotkania z doradcą zawodowym ustalane są na 
bieżąco. Uczniowie mogą liczyć również na wsparcie ze 
strony pedagoga szkolnego, który dzięki współpracy z na-
uczycielami oraz rodzicami pomaga w rozpoznaniu przy-
czyn problemów w nauce oraz trudnościach wychowaw-
czych, a także w ich rozwiązywaniu. 

Budżet projektu wynosi 506.410,00 zł – 100% tych 
środków pochodzi z Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat Szkolnej Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej oraz szkolnego  ośrodka kariery 
udziela Gminne Centrum Kultury w Szydłowie.

Martyna Wiewióra

PEDAGOG, LOGOPEDA, DORADCA

Najstarsza wzmianka o Wymysłowie pochodzi z 1895 
r. Nazwa należy do tzw. nazw żartobliwo-przezwi-

skowych, nadawanych miejscowoścom niewielkim i bar-
dzo oddalonym, o niedogodnych warunkach osadniczych. 
W okresie międzywojennym i po wojnie Wymysłów nazy-
wany potocznie był również Dembczyną.
 Jest najmniejszym sołectwem gminy. W 1921 r. 
należał do Gminy Potok. Miał wtedy 46 mieszkańców i 8 
domów. Na początku lat 90-tych ubiegłego wieku osadę 
zamieszkiwało 37 osób. Obecnie ma jedynie 20 mieszkań-
ców. Sołtysem jest Pani Helena Orłowska.

Wiktor Kamiński

Ryc. Wymysłów na mapie WIG z 1938 r.

WYMYSŁÓW
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Poprzedni tekst dotyczący szydłowskiego zamku za-
początkował prezentację tejże siedziby królewskiej 

na porównawczym tle innych polskich realizacji mo-
narszych, powstałych w XIV wieku oraz w początkach 
następnego stulecia. Wobec przedstawionej przez piszą-
cego te słowa (wraz z J. Olejnikiem i J. Serafinem) su-
gestii o wzniesieniu północnego członu zamku (z wieżą 
i podzieloną w dolnej kondygnacji na trzy pomieszczenia 
kamienicą) w czasach Kazimierza Wielkiego (zapewne 
w 3 ćw. XIV w.), a położonego w południowej części za-
łożenia, nieukończonego wedle pierwotnych zamierzeń 
Pałacu Królewskiego (tzw. Sali Rycerskiej) przez Jadwi-
gę Andegaweńską i Władysława Jagiełłę (w latach 90. 
XIV w.), wyjątkowego znaczenia nabierają rezydencje 
królewskie z tego właśnie okresu. Ostatnio przedstawio-
na została najważniejsza z nich, czyli zamek na Wawelu 
w Krakowie. Tym razem wspomnieć pragnę natomiast 
mniej znane, a niekiedy (w ich kreacji średniowiecznej) 
zupełnie zapomniane, małopolskie zamki: w Niepoło-
micach, Nowym Korczynie i Żarnowcu. Wszystkie te 
budowle łączy z Szydłowem widoczny w częstotliwości 
poświadczonych królewskich pobytów i skali budowla-
nej owych realizacji zakres związanych z nimi funkcji 
rezydencjonalnych.       

Niedawno odnowiony i mieszczący interesujące zbio-
ry sztuki zamek w Niepołomicach, nieodmiennie kojarzy 
się z ostatnim Jagiellonem: Zygmuntem Augustem, który 
w latach 1548-1572 rozebrał dawną, średniowieczną sie-
dzibę i na jej miejscu wzniósł renesansowy pałac (wy-
darzenia te opisała niedawno wyczerpująco Agnieszka 

Januszek). Rozbiórka najstarszej rezydencji skutecznie 
zatarła pamięć o szczegółach jej zabudowy, znanych już 
tylko z źródeł pisanych i, w o wiele mniejszym stopniu, 
z badań terenowych. Tymczasem renesansowa fundacja 
Zygmunta Augusta powstając w miejscu średniowiecz-
nych konstrukcji powieliła generalnie rzut dawnego zam-
ku, który zajmował znaczny obszar około 3 000 m². Był 
to zamek regularny, tzn. zbudowany na rzucie czworo-
boku, z wewnętrznym dziedzińcem i murowaną zabudo-
wą wewnętrzną przyległą do murów obwodowych. Poza 
kilkoma horyzontalnymi domami kumulującymi funkcje 

ZAMEK W SZYDŁOWIE
Część IV: Zamek szydłowski pośród polskich zamków królewskich XIV stulecia (odc. 2)

Ryc. 1: Rzut zamku w Niepołomicach (za: T. Chrzanowski, 
M. Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982)

Ryc. 2: Rzut rejonu zamku w Nowym Korczynie (za: I. 
Górska, Archeologiczne badania na terenie średniowiecz-
nego zamku w Nowym Korczynie, pow. Busko, [w:] Ba-
dania archeologiczne w okolicy Wiślicy, Warszawa 1963)
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rezydencjonalne, administracyjne i gospodarcze, w prze-
strzeni zamku znajdowała się kaplica p.w. Najświętszej 
Marii Panny (wzmiankowana po raz pierwszy w 1393 r.) 
oraz przynajmniej jedna, zapewne umieszczona w na-
rożniku, wieża. W swej dojrzałej kreacji mogła więc 
niepołomicka siedziba operować podobnym schema-
tem, jaki zapewne usiłowano zrealizować w Szydłowie 
w rejonie Pałacu Królewskiego. Średniowieczny zamek 
w Niepołomicach powstał w dwóch fazach: starszej - Ka-

zimierzowskiej i młodszej, datowanej na czasy Jadwigi 
i Jagiełły. Warto zaznaczyć, iż uzupełnieniem programu 
rezydencjonalnego stały się tam dwa jeszcze elementy. 
Pierwszym był ufundowany przez Kazimierza Wielkiego 
kościół p.w. Najświętszej Marii Panny, Dziesięciu Tysię-
cy Męczenników i Jedenastu Tysięcy Męczennic, należą-
cy do elitarnej grupy królewskich „świątyń dworskich”, 
odznaczających się rozmieszczeniem filarów niosących 
sklepienie (z rzeźbionymi zwornikami odwołującymi się 
do treści religijnych, ale także do króla i jego obozu wła-
dzy) w jednej, centralnej osi kościoła oraz wielobocznie 
zamkniętym prezbiterium. Drugim był powstały najpóź-
niej u schyłku XIV wieku ogród i towarzyszący mu zwie-
rzyniec, w którym Władysława Jagiełło trzymał przywie-
zione z Italii lwy. Elementy te, świadczące o wyrośnięciu 
niepołomickiej rezydencji na podglebiu europejskiej 
kultury Trecenta (zob. Część I niniejszego cyklu), czy-
telne wydają się także i w Szydłowie. Tutejszy kościół 
farny p.w. św. Władysława należy do tejże samej serii 
świątyń „dworskich” (które poza Niepołomicami i Szy-
dłowem znamy tylko z Wiślicy i Stopnicy), niegdyś za 
Janem Długoszem niesłusznie uważanych za tzw. kościo-
ły ekspiacyjne, czyli powstałe w akcie ekspiacji (pokuty) 
za inspirowane przez Kazimierza Wielkiego zabójstwo 

księdza Marcina Baryczki. Obecnie przeważa opinia 
przeciwstawna, upatrująca w nich wręcz widomych zna-
ków królewskiej propagandy. O ile sformułowana przez 
Leszka Kajzera hipoteza jest słuszna, być może w Szy-
dłowie znajdował się (bądź planowany był) także i kró-
lewski ogród, rozciągający się w obrębie murów, ale na 
„niemiejskim” terenie; usytuowanym na południe od Pa-
łacu Królewskiego.

Położony niedaleko Szydłowa Nowy Korczyn, to 
obecnie senna osada, zgromadzona wokół licznych pa-
miątek swej świetnej przeszłości. Doceniając rangę 
obiektów sakralnych, wydaje się, iż budowlą o najwięk-
szym znaczeniu był jednak tamtejszy zamek. Miejsce, 
gdzie niegdyś wznosiła się druga po Wawelu koronna 
rezydencja królów Polski (a zwłaszcza Władysława Ja-
giełły, który odwiedzał ją około 90 razy!), to słabo eks-
ponowane wyniesienie na południowym (przeciwległym 
względem miasta) brzegu Nidy, w części zarośnięte, a po 
trochu zastawione budynkami mieszkalno-gospodarczy-
mi i zupełnie porzucone przez naukę (wstępną próbę 
analizy źródeł dotyczących zamku przedstawili Walde-
mar Gliński z Dariuszem Kaliną oraz piszący te słowa). 
Zamek w Nowym Korczynie także został wzniesiony 
przez Kazimierza Wielkiego, a kronikarz Jan z Czarnko-
wa wspomniał go, jako „dwór przepysznie zbudowany”. 
Wysiłek budowlany ostatniego Piasta na polskim tronie 
dotyczył najpewniej wymurowania rozległego, regular-
nego obwodu obronnego (być może zajmującego nawet 
około 9 000 m²), prawdopodobnie wzniesienia narożnej 
wieży i jednego domu murowanego (potem nazywane-

Ryc. 3: Miejsce zamku w Nowym Korczynie 
- widok obecny (fot. T. Olszacki, 2012)

Ryc. 4: Próba rekonstrukcji rzutu zamku w Żarnowcu (za 
J. Augustyniak, Zamek w Żarnowcu nad Pilicą w świe-
tle badań wykopaliskowych w latach 1993-1994, „Prace 
i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego 
w Łodzi” Seria Archeologiczna, nr 40, 1997-1998) 
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go „starym”), mieszczącego między innymi izbę kró-
lewską i salę. Rozbudowa przestrzeni rezydencjonalnej 
nastąpiła z inicjatywy królewskiej pary: Jadwigi i Wła-
dysława Jagiełły, a dzieło to Jagiełło kontynuował tak-
że po śmierci Andegawenki (w 1399 r.), w początkach 
XV wieku. Choć badania archeologiczne nie wniosły 
wiele do poznania omawianego zamku, to wiele wiado-
mości o jego architekturze przynoszą analizy wydanych 
drukiem rachunków z średniowiecznej rozbudowy oraz 
teksty późniejszych, nowożytnych jego opisów. W ich 
świetle wiemy, iż mury obwodowe wsparte były przy-
porami, a wieża główna miała najpewniej cylindryczny 
kształt. Już w 1388 roku na zamku istniał dom „nowy”. 
W ostatnio wymienionym gmachu, znajdowała się izba, 
jak też i chyba sypialnia królewska, połączona z latryną. 
Dysponujemy także dość dokładnymi opisami monarszej 
kaplicy p.w. św. Trójcy i św. Stanisława. Kaplica ta, jak 
można przypuszczać, charakteryzowała się wielobocznie 
zamkniętą apsydą (oświetloną pięcioma oknami z wpra-
wionymi w nie witrażami), wysuniętą przed płaszczyznę 
muru i chyba poza narys obwodu. Tym samym, pomimo 
większych rozmiarów, także i zamek korczyński opero-
wał regularnym schematem, z zabudową dookolnie roz-
mieszczoną wokół dziedzińca, a podzieloną w 2 połowie 
XVI wieku (po kolejnej rozbudowie) aż na około 75 

pomieszczeń. O ile proponowana rekonstrukcja kaplicy 
jest zgodna z rzeczywistością, sądzić można, iż zamek 
przypominał realizacje węgierskie z czasów Andegawe-
nów i Zygmunta Luksemburskiego (jak m. in. Diósgyőr, 
Zvolen, Tata).                           

Podobny, smutny los spotkał także i inny wielki za-
mek: w Żarnowcu nad Pilicą (pomiędzy Wolbromiem, 
a Szczekocinami), po którym na powierzchni ziemi nie 
uchował się nawet skromny szczątek muru. I tutaj mamy 
do czynienia z następstwem dwu akcji budowlanych, 
przeprowadzonych przez Kazimierza Wielkiego oraz 
Jadwigę i Władysława Jagiełłę. Tym razem źródła pi-
sane (a zwłaszcza rachunki) uzupełniają wyniki badań 
archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych 
przez Jerzego Augustyniaka. Zamek ów, był założeniem 
czworobocznym o ogromnych wymiarach 105 x 125 m, 
zamykającym zatem powierzchnię ponad 13 000 m². 
Jego mury osiągały około 1,6 m miąższości, a zbudowa-
ne zostały w partii fundamentowej z łupanego kamienia 
wapiennego, wyżej zaś miały być wykonane z cegły. 
W północno-wschodnim narożniku zamku znajdował 
się najpewniej wieżowy budynek o wymiarach 9 x 10 
m, połączony z obwodem obronnym tylko w partii na-
rożnikowej, a być może odpowiadał mu taki sam gmach 
w narożniku południowo-wschodnim; pomiędzy nimi 

Ryc. 5: Rzut zamku w Ojcowie (za: M. Wojenka, Zamek ojcowski w dobie nowożytnej, 
[w:] Archeologia okresu nowożytnego w Karpatach polskich, red. J. Gancarski, Krosno 2008, uzup. T. Olszacki)
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znajdowała się brama o nieokreślonej formie przestrzen-
nej. Na wprost bramy, przy zachodnim murze obwodo-
wym, znajdował się długi dom murowany, zbudowany 
na planie wydłużonego prostokąta o wymiarach 13,4 x 
49 m, przy nierozpoznanych archeologicznie podziałach 
wewnętrznych. Sądzić jednak można, że był to budynek 
dwukondygnacyjny, w którym znajdowały się pomiesz-
czenia typowe dla monarszej rezydencji, a wśród nich 
wymieniona w rachunkach z 1394 roku murowana izba 
królewska. Przed zachodni mur tegoż budynku, a jed-
nocześnie i zamku, wysunięty był dostawiony do niego 
ryzalit o wymiarach 4 x 6 m, w którym, ze względu na 
kontekst przestrzenny, upatrywać można bądź to wieżo-
wej latryny, bądź też kaplicy dostępnej z poziomu piętra. 
W drugiej fazie użytkowej, łączonej przez J. Augusty-
niaka z działalnością budowlaną Władysława Jagiełły - 
a słuszniej, skoro mowa jest o rachunkach z końca wieku 
XIV, należałoby tu mówić o fundacji pary królewskiej: 
Jadwigi Andegaweńskiej i jej męża - dom został powięk-
szony w kierunku północnym, tak iż osiągnął długość 
66 m. Wtedy też wprowadzono do jego wnętrza podział 
dwutraktowy.    

W kontekst szydłowski wpisuje się jeden jeszcze ma-
łopolski zamek, różniący się jednak od wymienionych 
brakiem poświadczonych liczniejszych wizyt królew-
skich; przyczyny ich nieodnotowania mogły być różne 
(choćby bliskość względem Krakowa, gdzie działała kró-
lewska kancelaria). Chodzi o zamek ojcowski, położony 
pośród drapieżnych jurajskich ostańców wznoszących 
się nad doliną Prądnika. Obiekt ten, omówiony między 
innymi przez Józefa Tomasza Frazika, Stanisława Ko-
łodziejskiego, a ostatnio archeologicznie badany przez 
Michała Wojenkę, zajmował intencjonalnie przygotowa-
ne, w części środkowej i wschodniej regularne, naskal-

ne wypłaszczenie, o wymiarach około 50 x 115 m (czyli 
o powierzchni około 5 750 m²). Od strony zachodniej 
rzut zamku ulega deformacji wynikającej z sytuacji to-
pograficznej: wznosi się tu bowiem sporych rozmiarów 
skała. U jej podnóża zlokalizowano budynek bramny, 
a na niej masywną i niegdyś wysoką, a wraz z bramą 
w znacznym stopniu zachowaną, ośmioboczną wieżę. Te 
elementy, wraz z murem obwodowym, przypisać można 
Kazimierzowi Wielkiemu. Być może późniejszy (choć, 
jak na razie, to tylko sugestia) był natomiast dom zam-
kowy - pałac o hipotetycznych wymiarach około 10 x 50 
m, być może trójprzestrzenny, a umieszczony w głębi 
dziedzińca, przy wschodnim murze obwodowym. Miał 
on stosunkowo wątłe mury, o miąższości około 0,95 - 1 
m, czyli mniej więcej takiej samej, jak w przypadku Pała-
cu Królewskiego w Szydłowie. Co ważne, w przestrzeni 
zamku odnaleziono liczne fragmenty kamieniarki, a mia-
nowicie eleganckie oprawy okienne, pochodzące z pro-
stokątnych, gotyckich otworów w stylu „dworskim”. 
Stanowią one, obok detali pochodzących z opisywanej 
w poprzednim odcinku wawelskiej wieży Duńskiej, naj-
bliższe analogie do kamiennych opraw z szydłowskiego 
Pałacu. Te ostatnie - datowane przez piszącego te słowa 
na lata 90. XIV wieku, pozwalają na podobne określenie 
chronologii detalu ojcowskiego, co pozwala domniemy-
wać, że i tam Jadwiga i Jagiełło uzupełniali dzieło bu-
dowlane zapoczątkowane przez Kazimierza Wielkiego. 

Wszystkie te, pokrótce scharakteryzowane zamki, sta-
nowiły wybitne dzieła architektury świeckiej, powstałe 
pod wpływem zasadniczych transformacji, jakim podle-
gały reprezentacyjne siedziby monarsze w Europie Cen-
tralnej w 2 połowie XIV - początkach XV wieku, a któ-
re na gruncie polskim zapoczątkowała Kazimierzowska 
przebudowa i rozbudowa stołecznej siedziby na Wawelu. 
Przemiany owe w polskiej nauce rozpoznane są bardzo 
słabo, co jest w przeważającej mierze rezultatem bardzo 
złego stanu zachowania tych, niegdyś najważniejszych, 
królewskich siedzib. W tym kontekście rola badań szy-
dłowskiego zamku, a przede wszystkim Pałacu Królew-
skiego wydaje się niemożliwa do przecenienia. Może 
nawet poprawna interpretacja jego reliktów, w tym tak-
że tych dotąd nieodkrytych, stanie się najważniejszym 
przyczynkiem do rozpoznania tego wciąż tajemniczego, 
a nader ważnego okresu w dziejach architektury polskiej. 
W następnym odcinku przyjrzymy się, jak na zilustrowa-
nym tle przedstawia się architektura średniowiecznych 
rezydencji królewskich z obszaru Niżu Polskiego, czyli 
Wielkopolski, Kujaw i Polski Centralnej.                

Tomasz Olszacki

Ryc. 6: Zamek w Ojcowie, widok ogólny od strony 
południowo-zachodniej (fot. T. Olszacki, 2008)           
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Z ŻYCIA STRZELCÓW
27 października „4. Marsz szlakiem wysiedlonych” 

na trasie Szydłów - Jabłonica - Leśniczówka Mo-
kre - Oględów - Staszów - Rytwiany (lotnisko). W ramach 
marszu odbyło się strzelanie z karabinka sportowego (50 
m) na strzelnicy w Szydłowie. Przy lotnisku odbyła się 
inscenizacja potyczki partyzantów z Niemcami. Marsz 
zakończył się wspólną biesiadą strzelecką w której uczest-
niczyło 25 osób.

1 listopada strzelcy pelnili warty honorowe przy grobach 
żołnierzy na cmentarzu w Szydłowie oraz przy pomniku 
Walczących, Poległych  i Pomordowanych w latach 1939-
1945.

11 listopada - uczestnictwo w obchodach Święta Nie-
podległości. Warty pod płytą Piłsudskiego w Staszowie 
i udział pocztu sztandarowego. Warty pod pomnikiem 
w Szydłowie.

15 grudnia - Turniej strzelecki w ramach marszobiegu 
Szydłów - Osówka - Brzeziny - Szydłów zakończony 
strzelecką biesiadą. W marszobiegu i turnieju udział wzię-
li strzelcy z Szydłowa, Rytwian oraz z Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Rembowie. Pierwsze miej-

sce drużynowo w kat. dziewcząt zajęły: Anna Wójcik, 
Małgorzata Sapalska, Milena Karcz. Indywidualnie wy-
grała Natalia Jakubik. Wśród chłopców pierwsze miejsce 
zajęła drużyna w składzie: Radosław Gulas, Daniel Dzie-
dzic, Dawid Zawada. Indywidualnie zwyciężył Wojciech 
Wróblewski.

Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie

Rytwiany, 27 X 2013 r.

Rytwiany, 27 X 2013 r.

Szydłów, 15 XII 2013 r.

Szydłów, 15 XII 2013 r.
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REKLAMA

ROTHEMBURG ob der Tauber
Miasteczko Rothenburg ob der Tauber w Niemczech 

leży 60 km od słynnej Norymbergi. Liczy około 11 
tys. mieszkańców. Jeśli chce ktoś poczuć klimat średnio-
wiecza to może go z pewnością zaznać w Rothemburgu. 

Spacer po starówce z zabytkowymi domami, zaciszny-
mi placami i zakątkami, wieżami, fontannami, bramami, 
murami obronnymi, magazynami i winiarniami dostarczy 
każdemu niezwykłych wrażeń. Warto tu przyjchać szcze-
gólnie w Zielone Świątki, kiedy mieszkańcy miasta ob-
chodzą Święto Ratowania Miasta (Der Meistertrunk). 

Zdjęcia: Berthold Werner, Trond Strandsberg
Georg Reifferscheid


