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W wyborach 25 października 2015 r. 
głosuje Roman Arendarski z Szydłowa.
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Od końca sierpnia na terenie tzw. sali rycerskiej, czyli 
południowego domu zamkowego w Szydłowie pro-

wadzone są badania archeologiczno-architektoniczne. Po 
ubiegłorocznych jesiennych badaniach sondażowych eks-
pedycja kierowana przez Tomasza Olszackiego (w skła-
dzie: Michał Cichocki, Adam Orzechowski, Adam Rajski 
i Adam Redliński) z łódzkiej Pracowni Archeologicznej 
„TRECENTO” kontynuuje działania badawcze zarówno 
wewnątrz zabytkowego gmachu, jak i w jego najbliższym 
sąsiedztwie. 

 Celem prowadzonej eksploracji jest określenie 
czasu powstania i pierwotnej formy południowego domu 
zamkowego wraz z jego późniejszymi przekształcenia-
mi. Ponadto zmierzają one do określenie przyczyn istot-
nych różnic występujących pomiędzy pomieszczeniami 
wschodnim i zachodnim, które to wstępnie uznano za 
wynik planowania pierwszego z wymienionych jako we-
wnętrznego dziedzińca. Może o tym zaświadczać, przypo-
mnijmy, osadzenie kamieniarki okiennej stroną ozdobną 
do wnętrza budynku, przy jednoczesnym wymurowaniu 
wnęk okiennych zwróconych na zewnątrz. Anomalia ta 
dotyczy wyłącznie sali wschodniej - w komnacie zachod-
niej bowiem orientacja kamieniarek i nisz nie odbiega od 
norm przyjętych w architekturze. 
 Choć do zakończenia badań pozostał jeszcze 
miesiąc, już teraz wspomnieć można o bardzo interesu-
jących odkryciach. Jak udało się ustalić budynek nie jest 
konstrukcją jednolitą, ale powstawał w dłuższym okresie 

ARCHEOLODZY BADAJĄ ZAMEK
czasu. Starszym od niego jest nie tylko zachodni mur ob-
wodowy (będący częścią fortyfikacji miejskich), ale i mur 
południowy, przy którym zdążyły odłożyć się nawarstwie-
nia datowane na około połowę XIV wieku. Dopiero do 
owych murów dostawiono ściany związane z „salą rycer-
ską”, co datowane jest na przełom XIV i XV stulecia. 
 Wewnątrz gmachu uczytelniono piec hypokau-
styczny, czyli urządzenie grzewcze zapewniające ogrze-
wanie wnętrz parą, a znajdujące odpowiedniki między 
innymi w klasztorze świętokrzyskim, czy też zamkach 
zakonu krzyżackiego. W budynku znajdowały się dwa 
tego rodzaju piece, ulokowane naprzeciwlegle wewnątrz 
sali wschodniej. Dotąd odkopano północny z nich, któ-
ry - co należy stwierdzić bez żadnych wątpliwości - nie 
był nigdy użytkowany, a być może również ukończony. 
Zniszczenie hypokaustum nastąpiło na skutek pożaru, któ-
ry doprowadził do destrukcji domu zamkowego zapewne 
jeszcze w czasie jego budowy, bądź podczas trwania robót 
wykończeniowych. Widomym śladem pożogi jest spalo-
ny i zawalony strop (dzielący niegdyś pierwszą i drugą 
kondygnację) z widocznymi reliktami belek, na których to 
znajdowała się warstwa polepy oraz wapienna wylewka. 
 Na chwilę obecną odnaleziono także kilka tysięcy 
zabytków, z  których spora część datowana jest na okres 
średniowiecza. Należą do nich przede wszystkim liczne 

ułamki naczyń ceramicznych, ale także i jagiellońska mo-
neta oraz w całości zachowane narzędzie murarskie. 
 Po zakończeniu prac planowane jest wyekspo-
nowanie artefaktów w Skarbczyku, w niedługim czasie 
opublikowane zostanie także książka przybliżająca zain-
teresowanym dzieje i architekturę południowej części szy-
dłowskiego zamku. Poza wykopaliskami „sala rycerska” 
doczekała się także nowoczesnej inwentaryzacji architek-
tonicznej, która stanie się podstawą dla przeprowadzenia 
pilnych prac konserwatorskich. Obecność archeologów 
finansowana jest z środków Gminy Szydłów.  

Tekst: Tomasz Olszacki
Zdjęcia: Piotr Walczak                          
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WYBORY PARLAMENTARNE w Gm. Szydłów

W dniu 25 października 2015 r. odbyły się w naszym 
kraju wybory parlamentarne. Podajemy wyniki       

w Gminie Szydłów na podstawie protokołów wyborczych 
z poszczególnych obwodów. Podajemy wyniki uzyskane 
przez poszczególne komitety i kandydatów z poszczegól-
nych komitetów, którzy uzyskali największą liczbę gło-
sów.

Wybory do SEJMU

• KW Prawo i Sprawiedliwość 646 38,68%
  Zbigniew Tadeusz ZIOBRO 340
  Michał CIEŚLAK 71
  Anna Maria KRUPKA 61
  Krzysztof Bogdan LIPIEC 34
  Dominik TARCZYŃSKI 26
  Marek STRZAŁA 23

• Komitet Wyborczy PSL 603 36,11%
  Michał Tomasz SKOTNICKI 559
  Magorzata MUZOŁ 12

• KWW „Kukiz’15” 119 7,13%
  Piotr Krzysztof LIROY-MARZEC 66

• KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP
 +Zieloni 106 6,35%
  Jan CEDZYŃSKI 43
  Andrzej Jan SZEJNA 32

• KW Platforma Obywatelska RP 75 4,49%
  Grzegorz Juliusz SCHETYNA 54

• KW Nowoczesna Ryszarda Petru 42 2,51%
  Adam Zbigniew CYRAŃSKI 25

• KW KORWiN 39 2,34%
• KW Razem 22 1,32%
• KWW JOW Bezpartyjni 10 0,60%
• KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 4 0,24%
• KW Samoobrona 3 0,18%
• KWW Zbigniewa Stonogi 1 0,06%

Wybory do SENATU

• Jacek Władysław WŁOSOWICZ 599
• Grzegorz Andrzej GAŁUSZKA 367
• Andrzej Jan KRUZEL 340
• Krzysztof Andrzej MALINOWSKI 123
• Józef BRYK 122
• Artur Jan AUGUSTYN 78
• Artur Marian KONARSKI 29

W Gminie Szydłów uprawnionych do głosowania było 
3968 osób. Frekwencja w Gminie Szydłów wyniosła 
43,8%.

Ryc. Wyniki wyborów do Sejmu w Gminie Szydłów 2015
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TAK W GMINIE PREZYDENTA WYBIERANO

W dniach 10 i 24 maja 2015 r. wybieraliśmy Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej. Zarówno w pierwszej, 

jak i w drugiej turze wyborów, zdecydowana większość 
mieszkańców Gminy Szydłów zagłosowała na Andrze-

ja Dudę. W pierwszej turze frekwencja wyniosła 44,7%, 
w drugiej turze do głosowania poszedł niemal co drugi 
uprawniony wyborca (frekwencja 49,5%).

Wyniki pierwszej tury w Gminie Szydłów:
Kandydat   Liczba głosów %
Andrzej Sebastian Duda  627  35,77
Adam Sebastian Jarubas 513  29,26
Paweł Piotr Kukiz  263  15,00
Bronisław Maria Komorowski 234  13,35
Magdalena Agnieszka Ogórek 49  2,80
Janusz Ryszard Korwin-Mikke 43  2,45
Grzegorz Michał Braun  9  0,51
Janusz Marian Palikot  9  0,51
Marian Janusz Kowalski 3  0,17
Jacek Wilk   3  0,17
Paweł Jan Tanajno  0  0,00

Druga tura w Gminie Szydłów ogółem:
Andrzej Sebastian Duda - 1318
Bronisław Maria Komorowski - 611

Wyniki w poszczególnych obwodach

Obwód Nr 1 - Korytnica, Kotuszów, Jabłonica
Andrzej Sebastian Duda - 198
Bronisław Maria Komorowski - 111

Obwód Nr 2 - Potok, Potok Rządowy, Rudki, Wymysłów
Andrzej Sebastian Duda - 121
Bronisław Maria Komorowski - 112

Obwód Nr 3 - Brzeziny, Grabki Duże, Osówka
Andrzej Sebastian Duda - 210
Bronisław Maria Komorowski - 73

Obwód Nr 4 - Szydłów
Andrzej Sebastian Duda - 327
Bronisław Maria Komorowski - 196

Obwód Nr 5 - Gacki, Mokre
Andrzej Sebastian Duda - 203
Bronisław Maria Komorowski - 68

Obwód Nr 6 - Solec, Wola Żyzna, Wolica
Andrzej Sebastian Duda - 252
Bronisław Maria Komorowski - 45

Obwód Nr 7 - Dom Pomocy Społecznej w Rudkach
Andrzej Sebastian Duda - 7
Bronisław Maria Komorowski - 6
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W niedzielę, 6 września, mia-
ło miejsce ogólnokrajowe 

referendum dotyczące jednoman-
datowych okręgów wyborczych, 
finansowania partii politycznych 
i rozstrzygania wątpliwości prawa 
podatkowego na korzyść podatnika. 
W Gminie Szydłów uprawnionych 
do głosowania było 3988 osób. W re-
ferendum udział wzięło 298 osób, co 
daje 7,47% frekwencję.

TAK GŁOSOWALIŚMY W REFERENDUM

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

W dniu 31 maja 2015 r. odbyły się wybory do Rady Po-
wiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Upraw-

nionych do głosowania na terenie Gminy Szydłów było 
2253 osoby, zagłosowało 246 osób. Poszczególni kandy-
daci otrzymali następującą ilość głosów ważnych:
1. Kręcisz Tadeusz Józef - 71

ZAORYWANIE DRÓG 
W związku z coraz częstszym zaorywaniem dróg 

gminnych, głównie dróg dojazdowych do pól, pra-
gnę zaapelować do wszystkich rolników, których grunty 
własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych 
o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie nisz-
czyć istniejących dróg i nie zaorywać pasów drogowych.
 Informuję Państwa, że w przypadku stwierdzenia 
przypadków zaorania drogi gminnej będę wnosić o dobro-
wolne przywrócenie do stanu pierwotnego naruszonych 
elementów infrastruktury lub zostaną one usunięte na 
koszt rolnika. Liczę jednak na społeczną odpowiedzial-
ność mieszkańców naszej Gminy i mam nadzieję, że apel 
ten spotka się ze zrozumieniem wszystkich, którym leży 
na sercu nasze dobro wspólne.

Wójt Gminy Szydłów
Jan Klamczyński

KOŁO  SLD
W dniu 13 maja 2015 r., w naszej gminie, gru-

pa przyjaciół, zawiązała Koło Ugrupowania 
- Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Na spotkaniu 
ukonstytuował się zarząd w następującym składzie: 
Przewodniczący - Grzegorz Żmuda, Skarbnik - Łu-
kasz Gondek.
 Członkowie zarządu koła SLD w Szydło-
wie, serdecznie zapraszają wszystkich sympatyków 
do współpracy. Kontakt z rzecznikiem Koła - Marek 
Rudnik, tel. 509 235 736,
Facebook: SLD Szydłów.
E-mail: sldszydlow@gmail.com

ŁG

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadze-
niem jednomandatowych okręgów 
wyborczych w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej?
TAK - 234
NIE - 56
Głosy nieważne - 8

2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem 
dotychczasowego sposobu finanso-
wania partii politycznych z budżetu 
państwa?

TAK - 49
NIE - 242
Głosy nieważne - 7

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadze-
niem zasady ogólnej rozstrzygania 
wątpliwości co do wykładni przepi-
sów prawa podatkowego na korzyść 
podatnika?
TAK - 267
NIE - 26
Głosy nieważne - 5

2. Michalec Sławomir Andrzej - 102
3. Pytowski Jarosław - 89
4. Suchojad Sławomir Tomasz - 123
Do Rady Powiatowej Izby Rolniczej wybrani zostali: 
Suchojad Sławomir i Michalec Sławomir.

W SPRAWIE KWEST NA CMENTARZU
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej uprzejmie informuje, że w związku z możliwością pozyskania przez 

Gminę Szydłów środków finansowych z Unii Europejskiej na zagospodarowanie ruin kościoła i szpitala św. Ducha, 
wstrzymuje na razie wydatkowanie środków z kwest na cmentarzu podczas Wszystkich Świętych. Zaznaczamy jedno-
cześnie, że wszystkie zgromadzone środki wraz z odsetkami bankowymi, przekazane zostaną na renowację obiektów 
zabytkowych znajdujących się na terenie cmentarza parafialnego. Obecnie na wydzielonym subkoncie bankowym znaj-
duje się kwota 18.819,48 zł (osiemnaście tysięcy osiemset dziewiętnaście zł 48 gr.)   

Zarząd TPZS
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Wczesną wiosną 2015 r. Gmina Szydłów złożyła fisz-
kę projektową do wstępnej bazy projektów kwali-

fikujących się do wsparcia w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dla 
Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiej-
skich. Prezentujemy najważniejsze zapisy, które Gmina 
Szydłów zawarła we wstępnym projekcie oszacowanym 
na kwotę 10 mln zł (z czego 85% dofinansowania z UE). 
Szczególne miejsce w tym projekcie zajmował remont 
i adaptacja ratusza, co w momencie jego sprzedaży 
prywatnemu przedsiębiorcy, stawia pod znakiem zapy-
tania komplementarność wniosku i szansę pozyskania 
funduszy z UE na rewitalizację Szydłowa.

Główne planowane zadania w ramach projektu to:
 1. Remont, modernizacja i adaptacja budyn-
ku „Ratusza” (wraz z wykupem działki) położonego 
w centralnej części Rynku pod działalność Centrum 
Aktywności Lokalnej wraz z przystosowaniem do po-
trzeb osób niepełnosprawnych – łączącego funkcjono-
wanie na poszczególnych piętrach: 
a) strefy kulturalnej, tj. biblioteki wraz z czytelnią i zaple-
czem socjalnym oraz galerii sztuki, 
b) strefy aktywności społecznej i gospodarczej mieszkań-
ców, tj. miejsca przeznaczonego pod działalność organi-
zacji pozarządowych oraz podmiotów sektora ekonomii 
społecznej (powstałych w ramach komplementarnych pro-
jektów współfinansowanych z EFS), a także punktu infor-
macji/doradztwa dla przedsiębiorców;
c) strefy aktywności osób zagrożonych marginalizacją, tj. 
Klubu Aktywności Seniora i/lub Domu Dziennego Pobytu 
dla Osób Starszych itp. celem wzbogacenia oferty usług 
socjalnych i rozwoju aktywnych, integracyjnych form spę-
dzania czasu wolnego.
 2. Zagospodarowanie nieużytkowanych ruin 
dawnego kościoła p.w. Ducha Świętego oraz szpita-
la dla ubogich i starców poprzez nadanie im nowych 
funkcji turystyczno-rekreacyjnych i utworzenie na ich 
terenie Parku Tematycznego np. Strefy Strachu wraz 
z grą terenową dla dzieci i młodzieży.
 3. Zagospospodarowanie nieużytkowanego te-
renu przyległego do ruin dawnego kościoła p.w. Ducha 
Świętego poprzez utworzenie parku rekreacyjnego i kom-
pleksu boisk sportowych.
 4. Odnowienie elewacji i wymiana stolarki 
okiennej: budynków Szkoły Podstawowej im. Jana 
Kaczorowskiego, Gimnazjum im. Władysława St. Rey-
monta wraz z salą gimnastyczną, Budynku Bramnego, 
Urzędu Gminy oraz ok. 10 najbardziej zdegradowa-
nych budynków mieszkalnych i usługowo-handlowych 
w obrębie Rynku i/lub Bramy Krakowskiej w celu po-
prawy estetyki przestrzeni publicznej i dostosowania do 

historycznego charakteru miejscowości.
 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wy-
miana odcinków wodociągu na ul. Soleckiej, Kielec-
kiej, Górki, Opatowskiej i Ogrodowej wraz z instalacją 
wodociągową.
 6. Remont ul. Targowej i części ul. Staszowskiej 
(wjazd do Rynku i dojazd do Synagogi), ul. Uroczej (do-
jazd z miejscowości Gacki i Mokre do ośrodka zdrowia).
 7. Przebudowa parkingu przy ul. Kieleckiej 
(utwardzenie, przebudowa dróg manewrowych, przejścia 
– mostku nad fosą).
 8. Zagospodarowanie terenu pod murem 
obronnym po lewej stronie Placu Zamkowego i utwo-
rzenie tam miejsc działalności cechów rzemieślniczych, 
np. kowali.
 9. Remont kapitalny i zabezpieczenie przed 
całkowitą degradacją techniczną zabytkowego budyn-
ku dawnego Urzędu Gminy oraz jego adaptacja do no-
wych funkcji edukacyjnych nawiązujących do tożsamo-
ści lokalnej – utworzenie miejsca dla działalności cechu 
rzemieślniczego (np. powstałego w ramach spółdzielni 
socjalnej) oraz prowadzenia zajęć/warsztatów dla dzieci 
i młodzieży z możliwością poznania praktycznych aspek-
tów jego działania, a także wykonania typowych dla dane-
go rzemiosła wyrobów.
 10. Zagospodarowanie terenu koło Synagogi 
poprzez stworzenie placu zabaw dla dzieci nawiązują-
cego do kulturowego charakteru Szydłowa oraz postawie-
nie drewnianych rzeźb znanych postaci.
 11. Wykonanie rekreacyjnego zbiornika wod-
nego na terenie nieużytków gminnych o powierzchni 
3,3 ha w dolinie rzeki Ciekącej wraz z wykupem ok. 1,5 
ha działki (dopływ rzeki Radni) pomiędzy ulicami: od po-
łudnia Kielecką i od północy Brzezińską oraz wysokimi 
brzegami od wschodu i zachodu oddzielającymi dolinę 
łąkową od zabudowań miejscowości Szydłów po stronie 
wschodniej oraz sadów i gruntów po stronie zachodniej. 
W skład inwestycji wejdą m.in.: plaża, brodzik dla dzie-
ci, promenada wokół zbiornika czy zapora. Planowany do 
realizacji zbiornik pozytywnie wpłynie na poprawę mi-
kroklimatu oraz otoczenia i wyeksponowanie dziedzictwa 
kulturowego Szydłowa. Poza tym realizacja zadania stwo-
rzy warunki do rekreacji i aktywnego wypoczynku miesz-
kańców, jak również wykreuje możliwości dla zakładania 
działalności gospodarczych w zakresie usług okołotury-
stycznych, co znacznie pobudzi lokalną przedsiębiorczość 
i aktywność społeczną.

Bożena Stępień
Kierownik Referatu  Inwestycji i Zamówień Publicznych

Urzędu Gminy w Szydłowie

FISZKA PROJEKTOWA NA REWITALIZACJĘ
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SPRZEDAŻ RATUSZA - DLACZEGO NIE GMINA?

W związku z ogromną liczbą pytań i niedomówień  
dotyczących sprzedaży tzw. „ratusza”, przedsta-

wiam chronologię wydarzeń wokół tej sprawy.

Jan Klamczyński - Wójt Gminy Szydłów

W latach 1957 – 1958 przeprowadzono badania archeolo-
giczne fundamentów historycznego XVI-w. ratusza pod 
kierunkiem uczonego Wacława Podlewskiego. Po tych ba-
daniach wykonane zostały piwnice i schody bez zaangażo-
wania środków GS „SCh”. Rok później, ówczesny prezes 
spółdzielni Marian Karasiński pozyskał znaczne środki 
finansowe z władz centralnych spółdzielni w Warszawie 
na budowę ratusza. Przy udziale skromnych środków 
własnych GS „SCh” wzniesiono parter, piętro i poddasze. 
Budynek został ukończony w 1960 r. 

W sierpniu 1996 r. Rada Gminy Szydłów podjęła uchwałę 
o przekazaniu siedmiu działek w wieczyste użytkowanie 
dla Gminnej Spółdzielni „SCh” w Szydłowie, w tym dział-
ki nr 223/2 o powierzchni 0,03 ha na której znajduje się 
budynek tzw. „ratusza”.

30 grudnia 1996 r. nastąpiło podpisanie aktu notarial-
nego o przekazaniu w użytkowanie wieczyste na 99 lat 
działki nr 223/2. Jednocześnie przekazano nieodpłatnie 
ratusz stojący na działce nr 223/2 na własność GS „SCh”. 
Przedstawiciele Gminy oświadczyli, że budynek ten został 
wybudowany z własnych środków GS, co wg mojej wie-
dzy było nieprawdą. 

Na początku 2009 r. widząc szansę otrzymania środków 
finansowych na rewitalizację centrum Szydłowa, w poro-
zumieniu z Radą Gminy, złożyłem propozycję Gminnej 
Spółdzielni zakupu budynku ratusza za kwotę 80 tys. zł. 
Była to propozycja wstępna  do dalszych rozmów. Władze 
Gminnej Spółdzielni jednak nie zaproponowały za jaką 
kwotę byłyby skłonne sprzedać budynek i nie doszło do 
transakcji kupna-sprzedaży.

W 2009 r. Gmina Szydłów otrzymała środki finansowe na 
rewitalizację centrum Szydłowa w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2007-2014 (60% - środki Unii Europejskiej, 40% 
własne). W październiku 2011 r. zakończono I etap rewi-
talizacji centrum Szydłowa.

W dn. 26 sierpnia 2011 r. Gminna Spółdzielnia „SCh” 
złożyła wniosek do LGR Świętokrzyski Karp pn. „Po-
wstanie Regionalnej Izby Rzemiosła, Sztuki i Obyczajów 
Krainy Wielkich Stawów w Szydłowie”, który zakładał 
adaptację pomieszczeń ratusza. Wniosek został oceniony 
pozytywnie i przyznano dofinansowanie na jego realiza-

cję. Podpisano umowę na kwotę 500.606,50 zł jednak GS 
zrezygnował w końcu z realizacji tego zadania i środki fi-
nansowe z UE przepadły. Co więcej, inne podmioty zrze-
szone w LGR Świętokrzyski Karp nie mogły już z tych 
pieniędzy skorzystać.

W latach 2010 – 2014 r. Gmina Szydłów nie była zainte-
resowana zakupem „ratusza”, ze względu na fakt, że nie 
byłoby nas stać na generalny remont budynku ze środków 
własnych i kredytu. 

W listopadzie 2014 r. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska” w Szydłowie ogłosiła przetarg nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej z budynkiem „Ra-
tusza” w Szydłowie wraz z prawem wieczystego użytko-
wania do gruntu działka nr 223/2 za cenę wywoławczą 
490.000 zł. Do przetargu, który miał się odbyć 28 listo-
pada 2014 r. nikt się nie zgłosił. Kolejny przetarg za cenę 
wywoławczą 350.000 zł miał się odbyć 11 czerwca 2015 
r. Także i wtedy nikt do niego nie przystąpił.

W marcu 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego ogłosił nabór fiszek projektowych do 
wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia 
w ramach programu Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
z działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiej-
skich. Planowane do realizacji projekty z zakresu rewitali-
zacji mogły obejmować przebudowę, adaptację zdegrado-
wanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu 
przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, 
gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyj-
nych. Warunkiem było aby we wniosku komplementar-
nym wydatki w ramach poszczególnych kategorii nie 
mogły przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych. 
Gmina zaplanowała w tej fiszce ująć generalny remont ra-
tusza. Zmodernizowany obiekt miałby służyć celom kul-
turalnym tj. powstałaby tam biblioteka z czytelnią, gale-
ria sztuki, pomieszczenia dla organizacji pozarządowych 
m.in. Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, spółdzielni 
socjalnej z magazynami w piwnicach i pomieszczeniami 
dla innych organizacji.

W związku z powyższym zaproponowałem władzom GS 
„SCh” zakupienie ratusza przez Gminę – ustaliłem z Panią 
Prezes Zarządu Ewą Arendarską, że do rozmów przystą-
pimy po ocenie tzw. fiszek. Propozycja spotkała się z ak-
ceptacją ze strony Pani Prezes. Ustaliliśmy, że po pozy-
tywnym rozpatrzeniu fiszki przez Urząd Marszałkowski, 
przystąpimy do finalizacji zakupu. 

W okresie jednego miesiąca mieliśmy otrzymać infor-
mację o tym, jak nasza fiszka wypada na tle całego wo-
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jewództwa. Samorządy świętokrzyskie złożyły fiszki 
na kwotę 729 mln zł a środków finansowych do 2020 r. 
w planowanym budżecie RPO dla naszego wojewódz-
twa jest około 211 mln zł. 

W połowie czerwca 2015 r. poinformowałem Panią Pre-
zes o tym, że ocena fiszek przesunie się do trzech miesięcy 
w związku z czym nie możemy podjąć jeszcze konkret-
nych rozmów na temat zakupu budynku. 

25 czerwca 2015 r. na posiedzeniu wójtów i burmistrzów  
w siedzibie LGD „Białe Ługi” w Trzemosnej żartowałem, 
że jak Gmina Szydłów kupi ratusz od GS-u, to będzie tam 
można przenieść siedzibę LGD. Na to Pani Alina Siwonia 
- wójt Rakowa powiedziała, że ona na swoim terenie ma 
tzw. „Dom Wójta” i tam też mogłaby być siedziba „Bia-
łych Ługów”.

W dniu 9 lipca 2015 r. odbyło się spotkanie w sprawie 
rewitalizacji Szydłowa i okolic z udziałem około 30 osób. 
Urząd Gminy wystosował ponad 50 pisemnych zaproszeń 
na to ważne z punktu widzenia rozwoju Szydłowa spotka-
nie. Zaproszenie wystosowano także do Pani Prezes GS 
ale nie było na nim żadnego przedstawiciela spółdzielni. 
Wypowiadał się m.in. poprzedni wójt Pan Stefan Zieliń-
ski, który powiedział, że Gmina powinna koniecznie za-
kupić ratusz od GS-u i przeznaczyć go na cele społeczne. 
Odpowiedziałem, że wspólnie z radnymi uzgodniliśmy, 
że fiszka którą złożyliśmy, obejmowała m.in. zagospo-
darowanie budynku ratusza na cele społeczno-kulturalne. 
Miały się w nim znaleźć pomieszczenia dla organizacji po-
zarządowych, w tym także dla Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów, spółdzielnia socjalna z nowymi miejscami 
pracy, pomieszczenia dla seniorów a także biblioteka wraz 
z czytelnią. 

Pod koniec lipca 2015 r. otrzymałem informację, że nasza 
fiszka jest interesująca i mamy duże szanse na otrzymanie 
środków finansowych na realizację zaplanowanych dzia-
łań. 

W dniu 7 sierpnia 2015 r. udaliśmy się z Przewodniczą-
cym Rady Gminy Szydłów Januszem Juszczakiem i prze-
wodniczącymi poszczególnych Komisji Rady Gminy na 
rozmowę z Zarządem i Prezydium Rady Nadzorczej GS 
„SCh” w sprawie zakupu ratusza. W czasie spotkania za-
proponowałem kupno budynku za kwotę 150 tys. zł, infor-
mując jednocześnie, że jako gospodarz Gminy do tematu 
zakupu muszę podchodzić ostrożnie, ponieważ nie ma 
jeszcze 100% pewności, że Gmina otrzyma środki unijne 
na remont. Jeśli nie otrzymałaby środków, trudno byłoby 
wytłumaczyć  społeczeństwu zakup ratusza i modernizo-
wać go z środków własnych. 

Stanisław Góra – Przewodniczący Rady Nadzorczej GS 
„SCh” zaproponował sprzedaż budynku za kwotę 250 tys. 

zł. Janusz Juszczak – Przewodniczący Rady Gminy stwier-
dził, że ma upoważnienie od radnych na zakup ratusza za 
kwotę 180 tys. zł. W tym układzie przedstawiciele GS za-
proponowali kwotę 220 tys. zł. Rozeszliśmy się  z myślą 
dalszego szukania porozumienia w tej sprawie.

Pod koniec sierpnia Gmina Szydłów podpisała porozu-
mienie z Politechniką Wrocławską w sprawie warsztatów 
architektonicznych studentów tej uczelni w Szydłowie. 
Warsztaty te odbyły się w dniach 31 sierpnia – 12 wrze-
śnia 2015 r. i obejmowały m.in. działania rewitalizacyjne 
budynku ratusza, na co była pełna zgoda Pani Prezes Ewy 
Arendarskiej. Łączne koszty tych praktyk wyniosły około 
5 tys. zł. Finansowanie pochodziło z pięciu źródeł.

28 sierpnia 2015 r. Gmina Szydłów otrzymała pismo, że 
Zarząd Spółdzielni i Prezydium Rady Nadzorczej zgadza-
ją się na sprzedaż ratusza za 220 tys. zł netto.

W dniu 31 sierpnia poinformowałem panią Prezes, że 
kwota która została podana podczas spotkania w dn. 7 
sierpnia była kwotą 220 tys. zł brutto. Jednocześnie po-
prosiłem, żeby udostępnić pomieszczenia ratusza dla stu-
dentów, którzy mieli tam robić inwentaryzację. Klucze do 
budynku zostały przekazane opiekunowi studentów.

Na początku września 2015 r. kontynuowane były roz-
mowy w sprawie ceny za jaką GS skłonny byłby sprzedać 
ratusz Gminie Szydłów. Podczas spotkania w tej sprawie, 
Pani Prezes Ewa Arendarska stwierdziła, że kwota 230 tys. 
zł będzie satysfakcjonowała GS, ale złoży pismo do Rady 
Gminy w którym zaproponuje kwotę sprzedaży za 240 tys. 
złotych. Pani Prezes zależało na finalizacji transakcji do 30 
września 2015 r. 

3 września 2015 r. wraz z Panią Marią Stachuczy spo-
tkaliśmy się z Panem Stefanem Sajkiewiczem – Prezesem 
EKOPLON S.A. w siedzibie firmy w Grabkach Dużych. 
Rozmawialiśmy o zamierzeniach inwestycyjnych zarówno 
Gminy jak i Ekoplonu w najbliższych latach. Poruszyłem 
m.in. temat zakupienia ratusza przez Gminę w perspek-
tywie rewitalizacji Szydłowa a także poinformowałem 
o praktykach studentów z Politechniki Wrocławskiej. 
Przedstawiłem wizję ogłoszenia konkursu dla polskich 
uczelni na koncepcję wizualną ratusza. Powiedziałem, że 
zwrócimy się do wielu firm o ufundowanie nagród finan-
sowych dla zwycięzców tego konkursu. Pan Prezes za-
deklarował wtedy, że ufunduje jedną z trzech głównych 
nagród.

4 września br. otrzymaliśmy kolejne pismo z Zarządu, 
że ustalili kwotę 240 tys. zł. W tym samym dniu spotka-
łem się z Panią Prezes i powiedziałem, że będę rozmawiał 
z radą żeby zabezpieczyli na zakup 230 tys. zł i 10 tys. zł 
kosztów notarialnych. Poinformowałem także, że przyja-
dą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego 7 września 
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i chcą się zapoznać z planami odnośnie inwestycji. 

O rozmowie tej poinformowałem radnych na posiedzeniu 
komisji Rady Gminy w poniedziałek, 7 września 2015 r. 
Przekazałem informację, że Zarząd GS zaakceptuje kwotę 
230 tys. zł. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Juszczak 
i Zastępca Przewodniczącego Jerzy Klamczyński poinfor-
mowali radnych, że telefonowała do nich Pani Prezes z in-
formacją, że GS zgodzi się na kwotę 230 tys. zł i prosiła 
ich, żeby przekonali pozostałych radnych do zgody na za-
kup za taką kwotę. Na wspomnianym posiedzeniu komi-
sji, radni zaakceptowali propozycję i na sesji Rady Gminy 
Szydłów w dniu 10 września przeznaczyli kwotę 240 tys. 
zł na kupno ratusza. 

W poniedziałek, 15 września 2015 r. udałem się do Pani 
Prezes GS z informacją o podjętej uchwale i poprosiłem by 
przygotowała umowę sprzedaży oraz umówiła notariusza. 
Sugerowałem by umówić Panią Notariusz Chmielewską–
Kluszczyńską jeżeli GS-owi zależy na szybkim sporzą-
dzeniu aktu notarialnego. Jednocześnie poinformowałem 
Panią Prezes, że cały czas będę do dyspozycji oprócz 17, 
18 i 25 września. 

W piątek, 25 września 2015 r. wyjechałem na Słowację 
do miasta partnerskiego Zlate Moravce wraz z gminną de-
legacją. 

W sobotę wieczorem, 26 września 2015 r. otrzymałem te-
lefon od kolegi Wojciecha Furmanka, że szydłowski ratusz 
kupił mieszkaniec z Daleszyc. Powiedziałem swojemu roz-
mówcy, że jest to niemożliwe, gdyż ratusz kupuje Gmina 
Szydłów i czekamy tylko na podpisanie umowy i sporzą-
dzenie aktu notarialnego. Rozmowa telefoniczna odbyła się 
w obecności Stanisława Wojterskiego – sołtysa Szydłowa. 

W niedzielę wieczorem, 27 września br. dowiedziałem 
się z ust Jerzego Klamczyńskiego – Z-cy Przewodniczą-
cego Rady Gminy Szydłów, że ratusz został sprzedany 
mieszkańcowi Daleszyc, prawdopodobnie za 290 tys. zł. 

28 września br. wyjechałem do Warszawy z Panią Alicją 
Kłonicką – Skarbnikiem Gminy i Panią Marią Stachuczy – 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w sprawie pozyska-
nia środków finansowych na remont Szkoły Podstawowej 
w Solcu i cele kulturalne. Około godz. 8:00 zadzwoniłem 
do Pana Janusza Juszczaka z prośbą, żeby zadzwonił do 
Pani Prezes GS z pytaniem, czy została zawarta jakakol-
wiek umowa kupna – sprzedaży i czy podpisany już został 
akt notarialny. Poprosiłem także aby umówił spotkanie 
z Zarządem GS nazajutrz rano, we wtorek, 29 września. 
Przewodniczący  oddzwonił do mnie i powiedział, że 
został poinformowany przez Panią Prezes, że nie da się tej 
transakcji odwołać. Jednocześnie Pani Prezes oświadczy-
ła, ze nie będzie jej w pracy. Ponownie zadzwoniłem do 
Przewodniczącego Rady Gminy z prośbą aby zadzwonił 

do Pani Prezes i zaprosił Zarząd GS na sesję Rady Gminy 
w dniu 30 września br. w celu wyjaśnienia radnym, dlacze-
go doszło do sprzedaży ratusza bez naszej wiedzy. Wie-
czorem dowiedziałem się, że przedstawiciele GS na sesji 
nie będą obecni.

We wtorek rano, 29 września wyjechałem z sołtysem 
Szydłowa – Panem Stanisławem Wojterskim na spotkanie 
z Januszem Juszczakiem – Przewodniczącym Rady Gmi-
ny w sprawie zaproszenia prezydium rady nadzorczej GS 
na najbliższą sesję Rady Gminy. Przewodniczącemu Rady, 
pomimo kilku prób, nie udało się telefonicznie skontakto-
wać z przewodniczącym rady nadzorczej – Panem Stani-
sławem Górą. Myślałem wtedy głośno, czy aby nie poje-
chali podpisać aktu notarialnego. Za chwilę okazało się, 
że Pan Góra jest w Gackach. Spotkaliśmy się we trzech 
(ja, Stanisław Wojterski, Janusz Juszczak) ze Stanisławem 
Górą w m. Gacki. 

Podczas spotkania, S. Góra stwierdził, że nie ma jeszcze 
żadnej umowy i aktu notarialnego z osobą, który zakupił 
ratusz. Poinformował nas także, że nie chcieli zawiada-
miać Gminy o sprzedaży budynku, bo uważali, że Wójt 
spowoduje, że nabywca wycofa się z tej transakcji. Po-
informował także, że ratusz sprzedano 23 września 2015 
r. mieszkańcowi Daleszyc, który ma przekształcić go 
w piękny hotel. Zadałem pytanie Panu Górze, co się sta-
nie jeżeli nabywca nie wybuduje hotelu. Może być tak, że 
budynek pozostanie niezmieniony i nadal będzie szpecił 
rynek, właściciel może założyć w ratuszu konkurencyjne 
sklepy dla GS. Powiedziałem, że nie życzę żadnemu przed-
siębiorcy źle, bo sam nim byłem ale wyobrażam sobie sy-
tuację, kiedy w późniejszym czasie, za 3 lub 6 miesięcy 
będzie trudna sytuacja Gminnej Spółdzielni i np. Zarząd 
będzie wnioskował o umorzenie podatku należnego Gmi-
nie. Stwierdziłem, że jest możliwość unieważnienia sprze-
daży, potrzebna jest tylko dobra wola władz spółdzielni. 

Podczas tego spotkania do Stanisława Góry zadzwonił 
Wacław Lipiec (członek Zarządu GS) z informacją, że 
o godzinie 1000 odbędzie posiedzenie Zarządu GS i zapra-
szają Przewodniczącego S. Górę. Ucieszyłem się bardzo, 
bo wynikało z tego, że Pani Prezes Ewa Arendarska jed-
nak jest tego dnia w pracy. Zapytałem Pana Górę czy jest 
możliwość spotkania przedstawicieli Gminy z władzami 
GS i potwierdziłem, że jesteśmy do dyspozycji o każdej 
porze. Poinformowałem, że w dniu dzisiejszym o godz. 
1100 w Urzędzie Gminy będzie prawnik, który może udzie-
lić opinii na ten temat i przeanalizuje procedurę sprzedaży 
budynku. 

Tego dnia czekałem na telefon w Urzędzie Gminy bezsku-
tecznie. Nikt z władz GS nie kontaktował się także z J. 
Juszczakiem. Przewodniczący Rady informował mnie, że 
nie może dodzwonić się do GS ani na telefon stacjonarny 
ani na komórkowy. Około godziny 1200 otrzymałem tele-
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fon od sołtysa Wojterskiego, który poinformował mnie, że 
otrzymał informacje od S. Góry, że nie da się unieważnić 
sprzedaży. 

Pan Przewodniczący Rady Gminy nie dodzwonił się do 
Pani Prezes GS. Około godz. 13-ej spotkałem Pana Wa-
cława Lipca w Banku Spółdzielczym w Szydłowie. Pomy-
ślałem, że posiedzenia nie ma, zadzwoniłem ponownie do 
J. Juszczaka by zapytał się jaka jest oficjalna decyzja i że 
koniecznie musimy się z spotkać z Zarządem, ponieważ  
nazajutrz musimy poinformować radnych gminy o tej nie-
fortunnej decyzji władz GS. Pani Prezes odpowiedziała J. 
Juszczakowi, że już nie da się nic zrobić w sprawie unie-
ważnienia sprzedaży. Zarząd GS nie będzie się spotykał 
z władzami Gminy. Po kilkunastu minutach ponownie 
zadzwoniłem do Przewodniczącego Rady, że tak być nie 
może, żeby nie chcieli się spotkać z władzami Gminy, tym 
bardziej, że Zarząd był w biurze, a Przewodniczący Rady 
Nadzorczej był na rehabilitacji i miał po zabiegach wrócić 
do biura Zarządu. Poprosiłem Przewodniczącego Juszcza-
ka, żeby wręcz zażądał spotkania, ponieważ musimy poin-
formować radnych na sesji o tej sytuacji. Przewodniczący 
oddzwonił, że za 20 minut odbędzie się spotkanie, do któ-
rego dojdzie około godziny 14-tej. 

Podczas tego spotkania zapytałem dlaczego dokonano 
sprzedaży ratusza bez powiadomienia Rady Gminy i Wój-
ta. Poinformowałem, że fiszka nasza, opiewająca na kwo-
tę 10 milionów zł w której znajdowała się rewitalizacja 
budynku na cele społeczne i kultury może nie otrzymać 
dofinansowania. 

Zaproponowałem przedstawicielom GS, by zaprosić na to 
spotkanie gminnego prawnika aby zapoznał się z procedu-
rą sprzedaży. Rozmawialiśmy wielokrotnie o możliwości 
unieważnienia sprzedaży, a także o tym, że wszystko jest 
zależne od dobrej woli władz GS. Wielokrotnie prosiłem 
by mógł przyjść mecenas, aż wreszcie Zarząd wyraził na 
to zgodę. Zadzwoniłem do Urzędu Gminy i po kilku mi-
nutach Pan Andrzej Krajewski – Radca Prawny przybył do 
biura Zarządu GS, gdzie przedstawiliśmy mu zagadnienie 
sprzedaży budynku ratusza. Zaproponowałem, by z treścią 
dokumentów zapoznał się jedynie mecenas. Ja nie chcia-
łem znać treści tych dokumentów. Wiedza mecenasa w tej 
sprawie byłaby poufna, opinia prawna wyłącznie dla Za-
rządu Gminnej Spółdzielni, a dla Wójta Gminy jedno lub 
dwa zdania na temat możliwości unieważnienia sprzedaży. 
Jedocześnie zaproponowałem, by Pani Prezes GS zwróci-
ła się do Starosty Powiatu Staszowskiego, który ma kilku 
radców prawnych, w sprawie opinii, co do unieważnienia 
transakcji kupna – sprzedaży budynku. Pan Andrzej Kra-
jewski – radca prawny Gminy Szydłów zaproponował po-
moc w tej sprawie zostawiając wizytówkę oraz informu-
jąc, że jest otwarty na spotkanie z Panią mecenas z Kielc , 
która reprezentuje Zarząd GS. 

W trakcie dyskusji członkowie Zarządu GS wyrażali oba-
wy, że w przypadku unieważnienia sprzedaży, GS będzie 
musiał zapłacić odszkodowanie. Mecenas A. Krajewski 
odpowiedział, że Gmina ma także prawo żądać odszko-
dowania za to, że została zerwana umowa słowna pomię-
dzy Gminą a Zarządem GS. Zarząd GS zaproponował, że 
dobrze by było, żebyśmy podważyli sprzedaż budynku 
i żeby do Zarządu w dniu jutrzejszym wpłynęło pismo 
w tej sprawie. 

W trakcie dalszej dyskusji poinformowałem wraz z Prze-
wodniczącym Rady Gminy, że będziemy wnioskować do 
Rady Gminy o zwiększenie kwoty przeznaczonej na zakup 
ratusza przez Gminę o 70 tys. zł do łącznej kwoty 310 tys. 
zł. Poinformowaliśmy także, że jeszcze dziś wieczorem 
spotkamy się z radnymi i wierzymy w to, że radni tę kwo-
tę zaakceptują. Podkreśliliśmy, że bez ratusza, wniosek 
dotyczący rewitalizacji Szydłowa na kwotę 10 milionów 
złotych zostanie niżej oceniony w rankingu. 

Tego samego dnia, między godz. 16 i 17 otrzymałem od me-
cenasa Krajewskiego wydruk dotyczący sprzedaży mienia, 
transakcji z kupującym o tym, że ponosi ryzyko i dostarczy-
łem ten dokument Pani Joannie Mas – Księgowej GS. 

Wieczorem spotkałem się z Przewodniczącym Juszcza-
kiem i radnymi, którzy jednomyślnie wypowiedzieli się, 
że na sesji 30 września, uchwalą dodatkowe środki na za-
kup ratusza, to jest łącznie 310 tys. zł.

W środę, 30 września 2015 r. na sesji Rady Gminy podję-
to jednogłośnie uchwałę o zakupie w/w budynku. Po sesji 
pracownik Urzędu Gminy Sylwester Celejowski dostarczył 
Uchwałę do Biura GS wraz z pismem o podważeniu trans-
akcji sprzedaży z dnia 23 września 2015 r. W tym dniu Pani 
Prezes GS poprosiła Przewodniczącego Rady Gminy Ja-
nusza Juszczaka o dostarczenie pisma od Wójta, że Gmina 
jest gotowa zakupić budynek ratusza za kwotę 310 tys. zł. 
Rozmawiała w tej sprawie telefonicznie również z Panią 
Alicją Kłonicką – Skarbnikiem Gminy. Pani Prezes GS po-
informowała Przewodniczącego Rady Gminy, że w dniu 
jutrzejszym będzie zasięgała opinii prawnej w sprawie 
unieważnienia sprzedaży mieszkańcowi Daleszyc.

W czwartek, 1 października nie było kontaktu przedsta-
wicieli Gminy z Zarządem GS. Zadzwoniłem wieczorem 
do Przewodniczącego Rady Gminy i poprosiłem, że jeżeli 
nie będzie do jutra, do 9:00 żadnego stanowiska Zarządu 
GS, to żeby Przewodniczący Rady zadzwonił sam do Pani 
Prezes i poinformował, że Wójt rozważa zawiadomienie 
Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez 
Zarząd GS w sprawie sprzedaży budynku ratusza.

W piątek, 2 października, około godz. 9:30 Przewodni-
czący Rady Gminy zadzwonił do Pani Prezes i dowiedział 
się, że opinia w sprawie ważności lub nieważności sprze-
daży będzie w poniedziałek, tj. 5 października 2015 r. 
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Tego dnia kontaktowałem się z mecenasem ze Starostwa 
Powiatowego informując go o zaistniałej sytuacji sprze-
daży ratusza, że nie ma żadnej umowy na sprzedaż i brak 
aktu notarialnego. Zapytałem czy kupujący mógłby się 
domagać odszkodowania od Zarządu GS. Mecenas poin-
formował mnie, że praktycznie ryzyko takie jest znikome.

We wtorek, 6 października, podczas rozmowy telefo-
nicznej z J. Juszczakiem dowiedziałem się, że nazajutrz 
odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej GS w sprawie 
sprzedaży, której dokonano 23 września 2015 r. oraz zaję-
cia stanowiska w sprawie pisma Gminy dotyczącego zaku-
pu ratusza za kwotę 310 tys. zł. 

W środę, 7 października wstałem rano po bezsennej nocy 
i o 7:30 zadzwoniłem do Przewodniczącego Rady Gminy 
Pana Juszczaka, żeby poprosił Przewodniczącego Rady 
GS o udział w spotkaniu z Zarządem GS i Radą Nadzor-
czą i przedstawił stanowisko Gminy odnośnie zakupu bu-
dynku. 

Po godz. 12:00, będąc w Warszawie, kontaktowałem się 
telefonicznie z Przewodniczącym Juszczakiem z zapyta-
niem, czy wie jakie decyzje zapadły w tej sprawie. Od-
powiedział, że zreferował sprawę na posiedzeniu Rady 
GS i w czasie przerwy opuścił obrady. Przed godz. 15:00 
zadzwoniłem ponownie do Przewodniczącego, który po-
informował mnie, że nie może się skontaktować na telefon 
stacjonarny i komórkę. Pani Prezes GS nie odpowiadała. 

Około godz. 15:30 ponownie zadzwoniłem do Pana Jusz-
czaka i również wtedy powiedział mi, że nie ma kontak-
tu z Prezesem Zarządu. Przewodniczący powiedział, że 
spróbuje skontaktować się telefonicznie z Przewodniczą-
cym Rady Nadzorczej Panem Stanisławem Górą. Po godz. 
16:00 otrzymałem telefon od J. Juszczaka. Stanisław Góra 
poinformował Przewodniczącego, że mieszkaniec z Dale-
szyc zaoferował wyższą kwotę od Gminy Szydłów i trans-
akcja została zawarta umową kupna – sprzedaży. 

Kilka godzin później od członka Rady Nadzorczej dowie-
działem się, że około  godziny 13-ej decyzja o sprzedaży 
ratusza z dnia 23 września została uchylona uchwałą Rady 
Nadzorczej GS, po czym Rada upoważniła Zarząd GS do 
sprzedaży ratusza za kwotę 311 tys. zł. czyli o 1 tys. zł 
(słownie: jeden tysiąc) więcej niż zabezpieczyła w bu-
dżecie Rada Gminy. Zarząd GS dokonał sprzedaży ratusza 
za tę kwotę przedsiębiorcy z Daleszyc. 

Dzień później, 8 października 2015 r. J. Juszczak skon-
taktował się z Panią Prezes, żeby umówić spotkanie z Wój-
tem w sprawie szczegółów  transakcji. Odpowiedziała, że 
nie może się spotkać, bo musi spotkać się z Panią mece-
nas. Poszedłem do Biura GS i okazało się, że była tam 
Pani Prezes wraz z członkinią Zarządu. 

Ostatecznie, do spotkania z Panią Prezes doszło we wtorek, 
13 października o 8-ej rano. Na pytanie Pana Przewod-
niczącego, dlaczego tak się stało ze sprzedażą budynku, 
Pani Prezes odpowiedziała, że przecież Pan Przewodni-
czący widział, że chciała, żeby ta uchwała o sprzedaży za 
290 tys. z dn. 23 września została uchylona. J. Juszczak 
zapytał za jaką kwotę sprzedano ratusz. Odpowiedziała, 
że za 311 tys. zł. Zapytał czy jest już sporządzony akt nota-
rialny. Odpowiedziała, że jeszcze nie. Miałem nie zabierać 
głosu, postanowiłem jednak się wypowiedzieć. „Dlaczego 
Pani mnie i radnych tak mamiła? Dlaczego Pani dzwoniła 
do Pana Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, że 
ratusz zostanie sprzedany Gminie za 230 tys. zł i o umo-
rzenie jednej raty podatku?” Odpowiedziała, że nie dzwo-
niła a ja jej powiedziałem: „Pani Prezes, jest tu Przewod-
niczący Rady, który radnym w dn. 7 września mówił, że 
pani dzwoniła i także do Wiceprzewodniczącego Rady”. 
Powiedziałem jej jeszcze, że to, co się stało będzie opubli-
kowane w najbliższym numerze Kuriera Ziemi Szydłow-
skiej a także, że Gmina będzie zmuszona skonsultować się 
z mecenasem w sprawie wniosku do Prokuratury o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa. Jednocześnie zapowie-
działem powiadomienie telewizji i prasy o tej sprawie po 
czym podziękowaliśmy za spotkanie.

W środę, 15 października przeprowadziłem rozmowę 
o zaistniałej sytuacji z Panem  Zdzisławem Zarzyckim – 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej GS i zapoznałem 
go z całą procedurą zakupu ratusza. Odpowiedział mi, że 
prawie nic nie wie w tej sprawie, jest zaskoczony i powie-
dział mi, że mówiono mu, że władze GS chciały Wójto-
wi przekazać za darmo ratusz a Wójt nie chciał przyjąć. 
Oświadczyłem, że jest to wierutne kłamstwo. Przedstawi-
łem mu treść artykułu na temat sprzedaży ratusza, który 
ukaże się w najbliższym Kurierze. Podziękowałem Panu 
Zdzisławowi za rozmowę.

W dniu 18 października 2015 r. został podpisany akt no-
tarialny. Właścicielami budynku ratusza zostali Monika 
i Karol Błaszczyk z Daleszyc.

Zadaję pytanie: Dlaczego mając dwóch oferentów na 
dzień 7 października 2015 r., władze GS nie odłożyły 
sprzedaży o 2-3 dni, celem dalszego licytowania się, 
co zapewne przyniosłoby jeszcze być może około 100 
tys. zł przychodu dla spółdzielni? Dlaczego władze 
GS-u działały na szkodę spółdzielni a także Gminy 
Szydłów? Do końca października Gmina Szydłów zło-
ży zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa przez władze GS-u. 

W latach 1997 – 2002 ówczesne władze gminy umorzy-
ły Gminnej Spółdzielni podatki na kwotę przeszło 50 
tys. zł.  

Jan Klamczyński - Wójt Gminy Szydłów
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Stowarzyszenie „LGR Świętokrzyski Karp” w latach 
2007-2013 w ramach wdrażania LSROR otrzymało 

dotację w kwocie 21.158.265,84 zł z której dofinansowano 
operacje realizowane przez beneficjentów dziesięciu gmin 
należących obszaru LGR. Wśród beneficjentów znalazła 
się Gmina Szydłów, która zarówno jako sektor publiczny 
jak i gospodarczo-społeczny pozyskała 1.362.383,19 zł.
 Z sektora publicznego jako Gmina Szydłów 
i Gminne Centrum Kultury pozyskało razem 375.413,69 
zł  z czego GCK w Szydłowie 39.325,50 zł, a Gmina Szy-
dłów 336.088,19 zł. Dotacja została przeznaczona na re-
witalizację zabytkowego centrum Szydłowa wraz z budo-
wą parkingów, Centrum Informacji Turystycznej, budową 
placu zabaw w miejscowości Osówka, utworzenie izby 
muzealnej w budynku Skarbczyka oraz zorganizowanie 
międzynarodowego pleneru malarskiego.
 W sektorze gospodarczo-społecznym znalazła się 
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Szydło-
wie oraz przedsiębiorcy z terenu gminy. Kwota pozyskana 

w tym sektorze wynosi 986.969,50 zł z czego 700.606,50 
zł to kwota pozyskana przez GS „SCh” w Szydłowie. 
W ramach tej kwoty wykonano remont sklepów w Szy-
dłowie i Życinach oraz zakupiono wyposażenie. Prace 
te przyczyniły się do poprawy jakości obsługi klientów. 
W trakcie realizacji projektu pn. „Powstanie Regional-
nej Izby Rzemiosła, Sztuki i Obyczajów Krainy Wielkich 
Stawów w Szydłowie” na kwotę 500.606,50 zł Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Szydłowie zrezy-
gnowała z dalszej realizacji tego projektu.
 Prywatni przedsiębiorcy zrealizowali projekty na 
kwotę 286.363,00 zł. W ramach tej kwoty wykonano ada-
ptację budynków z przeznaczeniem na działalność agrotu-
rystyczną.

LGR Świętokrzyski Karp

Sfinansowane projekty z LGR Świętokrzyski Karp

W niedzielę, 13 września na stadionie sportowym 
w Staszowie odbyły się Powiatowe Zawody Spor-

towo – Pożarnicze. Największą sprawnością wśród mło-
dzieży męskiej wykazali się druhowie z Kotuszowa repre-
zentujący Gminę Szydłów.
 W zawodach uczestniczyło siedem jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej, trzy Kobiece Drużyny Po-
żarnicze, sześć Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
Dziewcząt oraz osiem Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych Chłopców.
 Zmagania strażaków ochotników na stadionie 
miejskim w Staszowie obejrzeli nie tylko mieszkańcy ale 
i wielu gości m.in. wiceminister Obrony Narodowej Beata 
Oczkowicz, poseł Romuald Garczewski, poseł Mirosław 
Pawlak – Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP w Kiel-
cach, radny sejmiku Krystian Jarubas, przedstawiciele 
Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, wicestarosta 
powiatu staszowskiego Tomasz Fąfara oraz wójtowie 
i burmistrzowie niektórych gmin powiatu staszowskiego.
 Wśród jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
bezkonkurencyjni byli strażacy z Sichowa Małego, którzy 
obronili zdobyty w ubiegłym roku tytuł mistrza powiato-
wych zawodów pożarniczych.
 Tytuł najlepszej Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej w kategorii chłopców wywalczyła drużyna z Ko-
tuszowa w składzie: Kacper Niedźwiecki, Daniel Bed-
narski, Dawid Bień, Sebastian Bień, Kacper Fit, Miłosz 
Kuca, Jakub Wojsa, Piotr Michalski. Wiele emocji 

przysporzyła również rywalizacja kobiecych i dziewczę-
cych drużyn pożarniczych.
 Najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe meda-
le, puchary, dyplomy pamiątkowe a także nagrody pienięż-
ne. Dodatkowo wójtowie poszczególnych gmin powiatu 
staszowskiego przygotowali dla drużyn reprezentujących 
gminy dodatkowe upominki.

Tekst: Sylwester Celejowski
Fot. Agnieszka Kuraś („Echo Dnia”)

Młodzieżówka OSP Kotuszów najlepsza w powiecie

Zwycięska drużyna z Kotuszowa.
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WIZYTA NA LITWIE

W sobotę, 19 września br., w Rosienie (lit. Rase-
iniai), miasteczku liczącym ok. 12 tys. mieszkań-

ców w centralno - zachodniej części Litwy, miały miejsce 
uroczystości pt. „Spotkanie Żmudzi”, na które zaproszone 
były delegacje zaprzyjaźnionych miast z Łotwy, Estonii 
i Polski – z Mławy, Lubartowa oraz Szydłowa.
 Jest to doroczne spotkanie mieszkańców Żmu-
dzi, na którym wręczane są nagrody osobom szczególnie 
zasłużonym dla tego terenu. Prezentowana jest kultu-
ra poszczególnych regionów, potrawy, stroje, zwyczaje, 
a w tym roku imprezę uświetnił występ reprezentacyjnego 
zespołu ludowego „Litwa” z Wilna.
 Spotkanie delegacji miało również charakter ro-
boczy. Przedstawiciele samorządów zaproszonych miast 
na spotkaniu z burmistrzem miasta Algirdasem Griciusem 
oraz naczelnikami poszczególnych wydziałów w urzędzie 
miasta Rosienie, zapewnili o gotowości do współpracy 
gospodarczej, w dziedzinie edukacji, sportu, kultury, ze 
szczególnym uwzględnieniem problemów osób niepeł-
nosprawnych oraz odbyły się konkretne rozmowy na te 
tematy. Powiat Rosienie jest okręgiem rolniczym, współ-
praca gospodarcza dotyczy więc głównie przedsiębiorców 
związanych z produkcją rolną.
 Gminę Szydłów reprezentowali: wójt Jan Klam-
czyński, dyrektor Gimnazjum Dorota Kowalczewska–
Spetel i nauczycielka języka angielskiego w Gimnazjum 
Agnieszka Mazanka.
 Niedaleko Rosienie znajduje się Szydłów (Szy-
dłowo, lit. Šiluva), zwane Żmudzkim Lourdes, znane jako 
miejsce objawienia się Matki Bożej przed 400 laty, które 
jest celem licznych pielgrzymek wiernych. Jan Paweł II 
odwiedził tę miejscowość w 1993 roku podczas swojego 
pobytu na Litwie.
 Delegacja polskiego Szydłowa została przyjęta 
przez wójta litewskiego Szydłowa Juozasa Šlepasa, a wy-
nikiem spotkania była umowa podpisana przez dyrektora 
tamtejszego Gimnazjum Rimasa Puidokasa i dyrektor na-
szego Gimnazjum Dorotę Kowalczewską-Spetel o współ-
pracy pomiędzy szkołami, której celem jest sprzyjanie 
współpracy dydaktycznej, pogłębianie wiedzy dotyczą-
cej zagadnień kulturowych i społecznych obydwu szkół, 
a także wymiana młodzieży.
 Wizyta na Litwie odbywała się w atmosferze ser-
deczności, przyjaźni. Uczestnicy spotkania ze wszystkich 
krajów byli pod wrażeniem piękna ziemi litewskiej, jej 
kultury, historii i gościnności mieszkańców.

Tekst: Agnieszka Mazanka
Zdjęcia: AM, DK-S

Robocze spotkanie delegacji w urzędzie miasta Rosienie.

Od lewej: wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński, dyrektor 
polskiego Gimnazjum Dorota Kowalczewska-Spetel, dy-
rektor litewskiego Gimnazjum Rimas Puidokas.

Wójtowie Szydłowa - litewskiego Juozas Šlepas i polskiego 
Jan Klamczyński.
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Dzień 27 czerwca to w Szydłowie dzień świąteczny 
z racji odbywającego się w parafii odpustu św. Wła-

dysława. W tym roku, oprócz uroczystości kościelnych 
odbyła się uroczystość wręczenia gminnych nagród „Przy-
jaciel Szydłowa” i „Pasjonat Małej Ojczyzny”. Była to już 
VIII edycja rozdania nagród, które przyznawane są oso-
bom zaangażowanym w rozwój i działania na rzecz gminy 
Szydłów. Do tegorocznej edycji nominowano sześć osób, 
po trzy do każdego z tytułów.

Nominowani do VIII edycji tytułu „Przyjaciel Szydłowa”
• Adam Kluszczyński - muzyk, organizator koncertów, 
członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej,
• Witold Kowal - dyrektor biura LGD „Białe Ługi”, prze-
wodniczący zarządu LOT „Czym chata bogata”,
• Norbert Palmer - artysta malarz ze Staszowa, współorga-
nizator plenerów malarskich w Szydłowie.

Nominowani do VIII edycji tytułu „Pasjonat Małej Ojczyzny”
• ks. Jerzy Sobczyk - proboszcz Parafii Rzymskokatolic-
kiej w Kotuszowie,
• Halina Szwarc - właścicielka Pensjonatu „Przy Karpiu” 
w Szydłowie, członkini TPZS,
• ks. Edward Szymczyk - proboszcz Parafii Rzymskokato-
lickiej w Potoku.

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania wszystkich 
przybyłych gości przez Jana Klamczyńskiego – wójta gmi-
ny. Następnie głos zabrał prof. Adam Massalski – prze-
wodniczący Kapituły Nagród, który przedstawił informa-

cję o posiedzeniu kapituły 12 czerwca i poinformował, kto 
został nominowany do tegorocznych nagród. Następnie 
z pierwszą częścią koncertu wystąpili wirtuozi harmoni-
jek ustnych: Trio „Con Brio” w składzie Zygmunt Zgraja, 
Janusz Zając i Robert Kier. Zarówno część pierwsza kon-
certu jak i pozostałe dwie, wywarły wielkie wrażenie na 
publiczności – każdy z utworów nagradzany był gromkimi 
brawami. Lider zespołu Zygmunt Zgraja opowiadał przy 
tym zabawne anegdoty, które przytrafiały się mu podczas 
koncertowania w całym kraju.
 Pomiędzy występami artystów, prowadząca galę 
Żaneta Klamczyńska odczytała listy nominacyjne każdej 
z nominowanych osób. Po trzeciej części koncertu prof. 
Adam Massalski ogłosił laureatów tegorocznej edycji. 
Tytułem „Pasjonat Małej Ojczyzny” nagrodzono ks. 
Jerzego Sobczyka, zaś tytuł „Przyjaciel Szydłowa” 
kapituła przyznała Adamowi Kluszczyńskiemu. Sta-
tuetkę, dyplomy oraz upominki wręczali: prof. Adam 
Massalski, wójt Jan Klamczyński i przewodniczący Rady 
Gminy Janusz Juszczak. Ks. Jerzy Sobczyk podziękował 
za wyróżnienie, stwierdzając jednocześnie, że nagroda ta 
zmotywuje go jeszcze bardziej do pracy na rzecz lokal-
nej społeczności. Głos zabrali także ks. Edward Szymczyk 
oraz poseł Krzysztof Lipiec. Statuetki nie mógł niestety 
osobiście odebrać Adam Kluszczyński, który miał zapla-
nowane znacznie wcześniej obowiązki związane ze Zjaz-
dem Rodziny Kluszczyńskich.
 Dwa utwory muzyczne „Con Brio”, w tym jeden 
z wykorzystaniem najmniejszej harmonijki świata, zakoń-
czył tę miłą dla uczestników uroczystość.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Od lewej: ks. Jerzy Sobczyk, Halina Szwarc, Norbert Palmer, Janusz Juszczak, Żaneta Klamczyńska, Jan Klamczyński, 
Witold Kowal, prof. Adam Massalski, ks. Edward Szymczyk.

GRONO PRZYJACIÓŁ I PASJONATÓW
POWIĘKSZONE
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Ks. Jerzy Sobczyk – Pasjonat Małej Ojczyzny 2015 
(list nominacyjny)
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuszowie zgła-
sza kandydaturę Proboszcza Parafii pw. Świętego Jakuba 
Starszego Apostoła w Kotuszowie Ks. Jerzego Sobczyka.
Ksiądz Jerzy Sobczyk jest to człowiek o wybitnej osobo-
wości i wielkim autorytecie wśród lokalnej społeczności, 
a przy tym wielki społecznik i pasjonat „Małej Ojczyzny”. 
Każdy kto choć raz oglądał zbiór zdjęć zrobionych przez 
„Naszego Księdza” bo tak właśnie jest nazywany przez 
mieszkańców, na pewno zgodzi się z tym określeniem. 
Działalność Księdza Jerzego zapisuje się wyraziście w ży-
ciu lokalnej społeczności, ponieważ wybiega ona mocno 
poza posługę kapłańską, czego przykładem mogą być cho-
ciażby organizowane od kilkunastu lat darmowe wyjazdy 
dzieci I młodzieży na obozy w góry, co dla niektórych dzie-
ci jest jedyną okazją aby zobaczyć polskie Tatry. Cyklicz-
nym przedsięwzięciem organizowanym przez ks. Jerzego 
jest również coroczny turniej tenisa stołowego organizo-
wany dla młodzieży w strażnicy OSP w Kotuszowie.
W ostatnich latach bardzo doniosłym wydarzeniem w ży-
ciu całej Gminy Szydłów było odtworzenie Małopolskiego 
Szlaku Jakubowego prowadzącego przez Parafię Kotuszów 
do Santiago de Compostela w Hiszpanii, w co również za-
angażowany był i jest w dalszym ciągu Ks. Jerzy Sobczyk. 
Szlak Jakubowy sprawił, że zarówno o Kotuszowie jak 
i o Gminie Szydłów zrobiło się głośno nie tylko w Polsce, 
ale również w Europie, o czym świadczy coraz to więk-
sza liczba pielgrzymów z zagranicy. Swój udział w pielę-
gnowaniu lokalnych tradycji Ks. Jerzy Sobczyk zaznaczył 
uświetniając obchody odpustu św. Jakuba, organizując 
pokaz sztucznych ogni podczas jednej z nielicznych zabaw 
ludowych organizowanych w Kotuszowie, przy których ba-
wili się kiedyś nasi ojcowie oraz dziadkowie. W bieżącym 
roku Ksiądz Jerzy organizuje II Sympozjum „Duchowa 
Droga św. Jakuba” o zasięgu ogólnopolskim, natomiast 
ostatnim przedsięwzięciem jest założenie stowarzyszenia 
„Bractwo Jakubowe”. Wszystkie te przedsięwzięcia w po-
łączeniu z osobowością i niespotykaną życzliwością na-

szym zdaniem w pełni predysponują Ks. Jerzego Sobczyka 
do nagrody “Pasjonat Małej Ojczyzny”, dlatego też zwra-
camy się do szanownej Kapituły o pozytywne rozpatrzenie 
naszego wniosku.

Adam Kluszczyński – Przyjaciel Szydłowa 2015 
(list nominacyjny)
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej zwraca się 
z propozycją przyznania tegorocznego tytułu „Przyjaciel 
Szydłowa” Panu Adamowi Kluszczyńskiemu zamieszka-
łemu w Kielcach. Pan Adam Kluszczyński ukończył Pań-
stwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie na Wydziale 
Instrumentalnym oraz Studium Kulturalno-Oświatowe na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez wiele lat pracował 
w Filharmonii Świętokrzyskiej. Od wielu lat jest zaanga-
żowany w sprawy Szydłowa. Choć mieszka w Kielcach to 
planuje przeprowadzkę do Szydłowa, gdzie wykańcza dom. 

Działania na rzecz Szydłowa realizo-
wał głównie jako działacz Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, którego 
był przez kilka lat wiceprezesem. Peł-
nił społecznie funkcję redaktora gazety 
lokalnej – Kurier Ziemi Szydłowskiej 
w latach 1999 – 2005. Swoje umiejęt-
ności przekazuje pracując z dziećmi 

i młodzieżą jako instruktor gry na instrumentach muzycz-
nych. Przyczynił się do powstania zespołu śpiewaczego 
„Kasztalon” w Korytnicy. Aktywnie uczestniczył w róż-
nego rodzaju przedsięwzięciach, świętach i imprezach 
organizowanych na terenie gminy. Wychodzi z inicjaty-
wą i organizuje liczne występy muzyczne z okazji świąt 
państwowych i kościelnych, podczas których przypomina 
słuchaczom różne, piękne i patriotyczne pieśni polskie. 
W ubiegłym roku założył zespół muzyczny „Civitas Musi-
ca”. W opinii Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej 
– Pan Adam Kluszczyński jest osobą o dużym poczuciu pa-
triotyzmu w tym szerokim i lokalnym znaczeniu i w pełni 
zasługuje na tytuł „Przyjaciela Szydłowa”.

Trio „Con Brio”.
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TURNIEJ RYCERSKI w MORDERCZYM UPALE
Aura nie była zbyt łaskawa dla uczestników tego-

rocznego, siedemnastego Turnieju Rycerskiego 
o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego. Zarówno grupy 
rekonstruktorskie jak i publiczność zmagała się z pie-
kielnym upałem.

 W turnieju wzięło udział 140 rycerzy i dam dworu 
z dwunastu bractw: Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów, 
Zespół Tańca Dawnego Zamku Szydłów, Kielecki Ochot-
niczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileń-
skich, Bractwo Rycerskie Ziemi Myślenickiej, Chorągiew 
Zaciężna „Trzy Miecze” z Warszawy, Hufiec Rycerstwa 
Opatowskiego, Krakowskie Bractwo Grodzkie, Skupina 
historického šermu Cohors z Prešova na Słowacji, Kom-
pania Gryfitów z Krakowa, Konfraternia Rycerska z Kra-
kowa, Drużyna Rycerska Ziemi Chęcińskiej „Chorągiew 
Ferro Aquilae” i Chorągiew Rycerska Ziemi Lubelskiej.
 Impreza rozpoczęła się od przemarszu uczest-
ników ulicami Szydłowa do kościoła św. Władysława, 
gdzie odprawiona została msza św. Po mszy św. rycerstwo 
wróciło na plac zamkowy, gdzie rozpoczęły się turniejo-
we zmagania. Zakuci w stalowe zbroje rekonstruktorzy 
walczyli nie tylko z przeciwnikami ale także z nieznośną 
temperaturą i palącym słońcem. Dawało się ono we zna-
ki także i publice, która zamiast chłodzić się nad pobliską 
Chańczą, wybrała uczestnictwo w widowisku na szydłow-
skim zamku. Warto było jednak zobaczyć widowisko-
we walki w turnieju bojowym, pokazy konne, zmagania 
łuczników a także występy słowackiej grupy Cohors. Na 
zakończenie turnieju, rycerze starli się w bitwie o zamek, 
która była kulminacyjnym punktem programu.

 
W ceremonii zakoń-
czenia uczestniczyli i zwycięzcom gratulowali m.in. Bo-
żentyna Pałka-Koruba - Wojewoda Świętokrzyski, Poseł 
na Sejm RP Krzysztof Lipiec, Andrzej Pruś - Wiceprze-
wodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 
Michał Skotnicki - Starosta Staszowski, prof. Adam Mas-
salski - Honorowy Obywatel Gminy Szydłów, Janusz Ce-
dro - Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 
Paweł Krakowiak - namiestnik bractwa szydłowskiego, 
który czuwał nad całościowym przebiegiem pokazów ry-
cerskich.
 Podczas ceremonii zakończenia wręczono nagro-
dy dla najlepszych łuczników oraz zwycięzcy turnieju bo-
jowego. Turniej łuczniczy w kategorii kobiet wygrała Ela 

Dnia oraz TVP Kielce. Turniej zorganizowało Towarzy-
stwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, Bractwo Rycer-
skie Zamku Szydłów i Gmina Szydłów we współpracy 
z Gminnym Centrum Kultury i Stowarzyszeniem Króla 
Kazimierza Wielkiego.
 Impreza nie odbyłaby się bez wsparcia finansowe-
go sponsorów, którzy jak co roku, hojnie wsparli imprezę. 
Wsparcia udzielił m.in. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 
i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Ceremonia wręczenia głównej nagrody. Od lewej: Janusz 
Cedro, prof. Adam Massalski, Michał Skotnicki, Michał 
Krełowski, Paweł Krakowiak, Andrzej Pruś, Jan Klam-
czyński, Bożentyna Pałka-Koruba, Agnieszka Majerowicz.

Kubicka, zaś w kategorii mężczyzn zwyciężył Krzysztof 
Kubicki - oboje z Drużyny Rycerskiej Ziemi Chęcińskiej 
„Chorągiew Ferro Aquilae”. Główne trofeum turnieju - 
miecz bojowy zdobył Michał Krełowski z Hufca Rycer-
stwa Opatowskiego, który w finale pokonał Michała Lip-
ca reprezentującego Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów. 
Główną nagrodę ufundowało Stowarzyszenie Króla Ka-
zimierza Wielkiego a wręczył je wójt Jan Klamczyński, 
który jest wiceprezesem SKKW.
 Patronat honorowy nad turniejem objęła Bożen-
tyna Pałka-Koruba - Wojewoda Świętokrzyski oraz Adam 
Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. 
Patronat medialny objęły: TVP Historia, Ra-
dio Kielce, Echo 
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18. ŚWIĘTO ŚLIWKI

W dniach 15 i 16 sierpnia 2015 r. odbyło się w Szydło-
wie 18. Święto Śliwki, które zorganizowane zostało 

przez Gminne Centrum Kultury i Urząd Gminy.
 Patronatem honorowym imprezę objęła Bożenty-
na Pałka-Koruba - wojewoda świętokrzyski i Adam Jaru-
bas - marszałek województwa świętokrzyskiego. Wsparcia 
medialnego udzieliły redakcje „Echo Dnia”, Radio Kielce 
i TVP Kielce.
 Jak co roku, impreza cieszyła się dużym zainte-
resowaniem mieszkańców i gości, którzy tłumnie przy-
jechali do naszego miasteczka. Impreza od lat pozostaje 
głównym wydarzeniem plenerowym promującym gminę 
i owoce z szydłowskich sadów. W tym roku organizato-
rzy, poza typowymi pokazami śliwkowymi, postawili na 
muzykę disco polo, co spotkało się z ciepłym przyjęciem 
dużej części publiczności. Gwiazdą imprezy był rockowy, 
legendarny zespół „Oddział Zamknięty”, który zgroma-
dził wielu zagorzałych fanów.

 Podobnie jak w roku poprzednim, odbył się kon-
kurs na najpiękniejsze stoisko oraz potrawę śliwkową, 
w którym udział wzięło pięć stoisk. Niezależna komisja 
w skład której wchodzili goście zaproszeni na imprezę 
oceniła, że najlepiej w tych konkurencjach wypadło sto-
isko sołeckie z Rudek. Drugie miejsce zajęły ex aequo 
Brzeziny i Gacki, dalsze miejsca przypadły dla Kotuszowa 
i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej. Nagrody 
konkursowe ufundowali: LGD „Białe Ługi”, Jan Cedzyń-
ski - poseł na Sejm RP (SLD), Michał Cieślak - Polska Ra-
zem Zjednoczona Prawica oraz Michał Skotnicki - starosta 
staszowski.
 Warto nadmienić, że na tegorocznym Święcie 
Śliwki przebywały dwie delegacje zagraniczne z samorzą-
dów partnerskich - z litewskiego Szydłowa i słowackiego 
miasta Zlate Moravce. Gościliśmy także delegacje z za-
przyjaźnionego Szydłowca i Kazimierza Dolnego.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak
 

Funkcję starostów tegorocznych „śliwkowych dożynek” 
pełnili Aneta Pytowska i Wojciech Mazur - oboje z Szy-
dłowa. Aneta Pytowska razem z mężem Wojciechem pro-
wadzi od 15 lat 20-hektarowe gospodarstwo sadownicze, 
w większości śliwowe (9 ha). Pozostały areał obsadzony 
jest jabłoniami, czereśniami, wiśniami i morelami. Woj-
ciech Mazur zaczynał od 4-hektarowego sadu. Obecnie 
prowadzi gospodarstwo o pow. 12 hektarów, z czego 5 ha 
stanowią śliwy, 5 ha czereśnie a 2 ha morele. 

Delegacje zagraniczne po spotkaniu z wójtem i nauczycie-
lami gimnazjum i szkoły podstawowej.

Na zwycięskim stoisku sołectwa Rudki.

Ogłoszenie wyników w konkursie stoisk. Na scenie m.in. 
poseł Jarosław Gowin, Michał Cieślak, starosta Michał 
Skotnicki, wójt Jan Klamczyński.
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80 LAT OSP W SOLCU NA LUDOWO

W słoneczne niedzielne popołudnie, 17 maja br. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu świętowała ju-

bileusz 80 – lecia swego istnienia. Uroczystość powiązana 
była z obchodami Święta Ludowego.
 Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia 
pododdziałów na plac szkolny w Solcu oraz meldunku 
złożonego Michałowi Skotnickiemu – staroście powiatu 
staszowskiego a zarazem wiceprezesowi Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie.
 Następnie odprawiona została msza święta kon-
celebrowana przez księży: Ryszarda Piwowarczyka oraz 
Dariusza Kozaka – proboszcza i wikariusza szydłowskiej 
parafii.

 Dalsza część oficjalna rozpoczęła się od przywita-
nia gości. Rolę gospodarza pełnili Stanisław Fit – prezes 
OSP w Solcu oraz Michał Skotnicki – starosta, prezes za-
rządu powiatowego PSL w Staszowie. Po przywitaniu go-
ści przedstawiono rys historyczny jednostki OSP w Solcu.
 Kolejnym punktem programu było wręczenie od-
znaczeń i wyróżnień. W pierwszej kolejności wyróżniona 
została jednostka OSP w Solcu, którą uhonorowano Zło-
tym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Aktu dekoracji 
dokonał Ireneusz Żak – wiceprezes Zarządu Wojewódz-
kiego OSP RP w Kielcach. Medalem im. Bolesława Cho-

micza – najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Za-
rząd Wojewódzki OSP RP uhonorowano druha Edwarda 
Jarosa. Następnie kilkudziesięciu strażaków ochotników 
zostało odznaczonych medalami Za zasługi dla pożarnic-
twa i odznakami Wzorowy Strażak.
 Oficjalne przemówienia zaproszonych gości za-
kończyły część oficjalną. Wystąpili m.in. wicewojewoda 
świętokrzyski Paweł Olszak, europoseł Czesław Siekier-
ski, poseł na sejm RP Romuald Garczewski, st. bryg. Grze-
gorz Ciepiela – komendant powiatowy PSP w Staszowie. 
Do miłych akcentów należy zaliczyć przekazanie przez 
starostę Michała Skotnickiego oraz wójta Jana Klamczyń-
skiego okolicznościowych listów gratulacyjnych i upo-
minków.
 Organizatorami uroczystości w Solcu były: Za-
rząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu, Zarząd Gmin-
ny Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie, Zarząd 
Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego i Urząd Gminy 
Szydłów.

 Niezwykłym zaangażowaniem wykazali się 
uczniowie SP w Solcu których zabawne scenki kabareto-
we umiliły końcowy przebieg uroczystości.

Tekst i zdjęcia: 
Sylwester Celejowski
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50 LAT OSP W KORYTNICY

W ciepłe popołudnie, 2 maja br. Ochotnicza Straż Po-
żarna w Korytnicy świętowała 50–lecie swojego 

istnienia.

 Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia 
pododdziałów na plac przed remizą strażacką w Korytnicy 
oraz meldunku złożonego Michałowi Skotnickiemu – sta-
roście powiatu staszowskiego a zarazem wiceprezesowi 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Sta-
szowie.
 Następnie odprawiona została msza święta konce-
lebrowana przez ks. Jerzego Sobczyka oraz kapelana po-
wiatowego OSP ks. kanonika Andrzeja Wierzbickiego.
 Dalsza część oficjalna rozpoczęła się od przywi-
tania gości. Rolę gospodarza pełnili Marek Górski – na-
czelnik OSP w Korytnicy i Jan Klamczyński wójt Gminy 
Szydłów, prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP 
w Szydłowie. Po przywitaniu gości przedstawiono rys hi-
storyczny OSP w Korytnicy.
 Kolejnym punktem programu było wręczenie od-
znaczeń i wyróżnień. W pierwszej kolejności wyróżniony 
został druh Eugeniusz Werblicki – medalem im. Bolesła-
wa Chomicza najwyższym odznaczeniem nadawanym 
przez Zarząd Wojewódzki OSP RP. Następnie kilkudzie-

sięciu strażaków ochotników zostało odznaczonych meda-
lami „Za zasługi dla pożarnictwa” i odznakami „Wzorowy 
Strażak”.
 Oficjalne przemówienia zaproszonych gości za-
kończyły część oficjalną. Wystąpili m.in. posłowie na 
sejm RP: Renata Janik i Romuald Garczewski. Głos zabrał 
także st. bryg. Grzegorz Ciepiela – komendant powiatowy 
PSP w Staszowie. Do miłych akcentów należy zaliczyć 
przekazanie przez Michała Skotnickiego oraz Jana Klam-
czyńskiego okolicznościowych listów gratulacyjnych 
i upominków dla świętującej jednostki.

 Organizatorami uroczystości w Korytnicy były: 
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytnicy, Zarząd 
Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Szy-
dłowie. Wsparcia udzielił Urząd Gminy w Szydłowie.

 Niezwykłym zaangażowaniem wykazały się panie 
i panowie zrzeszone w zespole śpiewaczym „Kasztalon” 
który umilał swymi występami całą uroczystość.

Tekst i zdjęcia: 
Sylwester Celejowski
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ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI

W słoneczne, niedzielne przedpołudnie, 3 maja w Szy-
dłowie, miały miejsce gminne uroczystości upa-

miętniające 224 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w koście-
le św. Władysława. Po mszy przemaszerowano pod po-
mnik Walczących, Poległych i Pomordowanych w latach 
1939-1945, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
 Dalsza część obchodów miała miejsce w Gmin-
nym Centrum Kultury. Uczestnicy mieli okazje obejrzeć 
ciekawe przedstawienie słowno – muzyczne w wykonaniu 
uczniów „podstawówki” o tematyce historyczno – patrio-
tycznej. Widowisko zakończył pokaz taneczny, który wi-
dzowie przyjęli z pełnym zachwytem. Akademia z okazji 
3 majowego święta wypadała naprawdę bardzo interesują-
co i zrobiła duże wrażenie na przybyłych gościach.
 Podczas uroczystości z okolicznym referatem 
wystąpił wójt Jan Klamczyński, uroczysty list w imieniu 
starosty powiatu staszowskiego Michała Skotnickiego od-

czytała dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie 
Maria Stachuczy. Na zakończenie wszystkim przybyłym 
gościom, uczniom i nauczycielom, którzy przygotowali 
przedstawienie, podziękował wójt Jan Klamczyński.
 Dla upamiętnienia 224. rocznicy Konstytucji 3 
Maja, tego samego dnia, popołudniu odbył się w kościele 
pw. św. Władysława w Szydłowie program słowno-mu-
zyczny pt. „Żołnierze niezłomni - spadkobiercy idei Kon-
stytucji 3 Maja”.
 Pieśni nawiązujące do bohaterskich postaw oraz 
poezje o treści patriotycznej wykonał zespół „Civitas Mu-
sica”. Program przygotował i poprowadził p. Adam Klusz-
czyński.

Tekst i zdjęcia: 
Sylwester Celejowski

Fot. Mirosław Ziółkowski
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STRZELCY NA HISTORYCZNYM SZLAKU

Grupa młodzieży z Szydłowskiego Towarzystwa Strze-
leckiego odbyła 10-dniowy obóz objazdowy histo-

rycznym szlakiem, oddając hołd poległym w walkach 
o niepodległość i wolność narodu i państwa polskiego. 
Spędzając pierwsze 10 dni lipca w tak patriotyczny spo-
sób dowiedli, że pamięć o przeszłości należy do podstawo-
wych obowiązków każdego społeczeństwa i narodu.
 Stałym elementem dość bogatego programu zajęć 
były warty wystawiane przez Strzelców w miejscach pa-
mięci, palenie zniczy, chwilowa zaduma nad losem tych, 
którym przyszło poświęcić swoje życie, często w młodym 
wieku, w walkach o ojczyznę. W strzeleckim umunduro-
waniu cierpliwie znosili doskwierający upał. Nikt nie opo-
nował, nikt nie narzekał.

 Nad całością przedsięwzięcia czuwał niezmordo-
wany pasjonat obronności, strzelectwa pan Marian Lesiak.
 W codziennym programie nie zabrakło czasu na 
różne formy wypoczynku. Najsilniejszym magnesem dla 
szydłowskich Strzelców okazały się plaże (w Sopocie, Ja-
starni), kąpiele słoneczne oraz te w kąpieliskach morskich. 
Na molo w Sopocie trafili na otwarcie letniej imprezy pn. 
„Orange Kino Letnie 2015” z udziałem Katarzyny Figu-
ry. Mieli również okazję potańczyć na jednej z sopockich 
dyskotek.
 Ceną, którą trzeba było, jednak, zapłacić za liczne 
rozrywki były dość trudne warunki egzystowania: nocle-
gi pod namiotami, przyrządzanie posiłków, radzenie sobie 
z trudnymi relacjami z niektórymi osobami. W aspekcie 
społecznego funkcjonowania obóz objazdowy można 
uznać za pewną szkołę życia. Realizując różne zadania 
młodzież przyswajała sobie zasady współpracy, kontrolo-
wania emocji w sytuacjach trudnych, właściwego komuni-
kowania się, zdyscyplinowanego życia w zespole. Pozna-

wała siebie nawzajem. Uczyła się odpowiadać na potrzeby 
innych osób.
 Po ciekawej, żywej lekcji historii i patriotyzmu, 
bogatsi intelektualnie, wyposażeni w nowe doświadcze-
nia, zmęczeni niełatwą codziennością powrócili do swoich 
domów.
 Duży wkład w zapewnieniu młodzieży dobrego 
samopoczucia mieli kierowcy, którym dziękujemy za bez-
pieczne podróżowanie. Podziękowanie należy się także 
instytucjom, bez zaangażowania i pomocy których, obóz 
nie mógłby się odbyć.

Anna Kolarz - opiekunka młodzieży podczas obozu
Zdjęcia: Leszek Nowak

Na szlaku historycznym w b. roku uwzględnione zostały 
następujące obiekty i miejsca pamięci: Cmentarz Wojsko-
wy na Powązkach, Muzeum Wojska Polskiego, Pomnik 
Obrońcom Mławy, Pola Grunwaldzkie, Pomnik Obroń-
ców Wybrzeża, Bazylika św. Brygidy w Gdańsku, Pomnik 
Poległych Stoczniowców, dwa najbardziej znane statki 
muzea: „Dar Pomorza” oraz ORP „Błyskawica”, Mu-
zeum Obrony Wybrzeża na półwyspie helskim, Katedra 
św. Wojciecha w Gnieźnie oraz Muzeum Arcybiskupów 
Gnieźnieńskich, Pomnik Powstańców Wielkopolskich 
w Poznaniu, Kwatera Żołnierzy Wyklętych i ich dowódcy 
gen. Kazimierza Załęskiego ps. „Bończa” na cmentarzu 
w Żarnowie.

Projekt Wakacje na obozie wędrownym, szlakiem miejsc 
upamiętniających chwałę oręża polskiego współfinan-
sowany ze środków Województwa Świętokrzyskiego. 
Wsparcia finansowego udzieliła Gmina Szydłów i Po-
wiat Staszowski.

Warta honorowa w bunkrze przy płycie upamiętniającej  
kmdr por. Zbigniewa Przybyszewskiego - dowódcy baterii 
nr 31 na Helu w 1939 r.

Strzelcy przy ORP „Błyskawica” w Gdyni.
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Kuc Ryszard – Tym tytułem zwracam się w rozmowie 
do Pana KLAMCZYŃSKIEGO WIKTORA. Spotyka-
my się na maleńkim ale gustownie urządzonym podwó-
reczku. 
Klamczyński Wiktor – Los nie był dla nas szczególnie 
łaskawy. Nie wyróżnił nas niczym wyjątkowym. Życie na-
sze nutkami, ani różami usłane nie było. Ciężki był krzyż 
który nieść nam przyszło.

K.R. – Ludzkim odruchem jest przekazanie Państwu 
wyrazów serdecznego współczucia. Tematy smutne 
proponuję pozostawić na inną okazję. Pozytywów na-
zbierało się też dużo, dzisiaj o nich chciałbym poroz-
mawiać. Mam też osobisty powód. Dobrze pamiętam, 
ile to chłopięcych łez wylałem w rękaw. Sprawcą był 
Pan Wiktor Klamczyński, solista chóru parafialnego 
który działał i koncertował pod kierownictwem Józefa 
Kielina - organmistrza naszej parafii. Czy nam się to 
uda?
K.W. – Zabrzmiało to trochę dziwnie. Łzy ale nie smutne. 
To jakie, radosne? - Możemy spróbować!

K.R. – Jakie są powody, że chciał Pan śpiewać w para-
fialnym chórze?
K.W. – Powodów jest przynajmniej kilka. Motorem na-
pędzającym jest moja rodzina i moja głęboka wiara. Ro-
dzice moi śpiewali w chórze i ja chciałem śpiewać. Od-
wołam się do słów św. Augustyna który powiedział – „kto 
śpiewa, dwa razy się modli.” Mszę św. celebruje ksiądz. 
Współuczestnikiem celebry był organista, chór i mini-
stranci. Wierni próbowali po łacinie coś tam, coś tam ale 
była to pamięciowa łacińska klepanka, często z istotnymi 
błędami. Członek chóru znajdował się na pozycji mocno 
uprzywilejowanej jak gdyby bliżej Pana Boga, modląc się 
z prawie całkowitym zrozumieniem.

K.R. – Domyślam się także innych powodów.
K.W. – Dla mnie występy były także wydarzeniem kul-
turalnym. Kiedy powierzano mi partie solowe czułem się 
jak ktoś wyjątkowy, jak występujący artysta który uświet-
nia uroczystość. Podobnie jak dziś nasz ziomek, muzyk, 
artysta Adam Kluszczyński występami uświetnia niektóre 
nabożeństwa, uroczystości i jest to, obok wartości mo-
dlitewnych niewątpliwie doniosłe wydarzenie kulturalne 
w Szydłowie. Daleko by szukać podobnego. Nasz zespół 
w tym i ja robiliśmy wcześniej dokładnie to samo tyl-
ko poziom niżej, bo na tyle było nas stać. Nie mieliśmy 
przede wszystkim instrumentalisty. Były organy, wcze-
śniej sapiąca fisharmonia, ale to nie to. Smyczki, anielskie 
głosy dętego drewna, plumkanie harfy, kawałek blachy to 
by było to. 

K.R. – Od członków chóru organista wymagał:
K.W. – Ocena była przede wszystkim jakościowa. Robili-
śmy coś niezwykłego w języku łacińskim. Poznawaliśmy 
zapis nutowy. Sama przynależność do chóru była ograni-
czana ilościowo. Do zespołu nie można się było zapisać. 
Można się było ubiegać o przynależność. Decydował o tym 
szanowany przez wszystkich mistrz. Później ćwiczenia 
solfeżowe doskonalące emisję i stabilizujące głos. Bardzo 
ważna była dykcja. Śpiewający nie mógł pod nosem mam-
rotać ani bełkotać. Nie wiem czy wszyscy o tym wiedzą, 
że jąkanie nie jest wadą dyskwalifikującą w śpiewaniu. 
Śpiewający nie jąkają się. Innych wad wymowy należało 
się pozbyć. Kandydat musiał nauczyć się chociaż troszkę 
czytania nut. Bardzo trudne było opanowanie pamięciowe 
łacińskiego tekstu. Po licznych próbach uzyskiwało się od 
organisty partyturę na wokalne fragmenty. Mając odrobinę 
szczęścia, po trzech latach można było dostać partyturę na 
całość lub fragment solowy. Występy uświetniające uro-
czystości kościelne były solą tego zespołu. Każda uroczy-
stość kościelna jest w szczegółach odmienna. Do każdej 
należało się przygotować oddzielnie. Próby zawsze były 
bardzo pracowite. Mistrz w tym względzie był dokładny 
i wymagający. Wszystko słyszał, wszystko widział. Po ła-
cinie było trudno ale jeszcze trudniej po polsku. Recenzen-
tów zawsze była pełna świątynia. 

K.R. – Które uroczystości kościelne uświetniały wystę-
py chóru?
K.W. – Podam przykłady. Lista była by bardzo obszerna. 
Rok liturgiczny jest bardzo bogaty. Przykładowo! Kończył 
się maraton wielkanocny a pojawiały się majowe akcen-
ty patriotyczne. Później Zielone Świątki, komunia, Boże 
Ciało, odpust itd. Poza tym każda msza główna w każ-
dą niedzielę była zobowiązująca także dla chóru. Wierni 
przychodzili do świątyni odświętnie ubrani, mieli określo-
ne oczekiwania i należało je uszanować. Mistrz wyznaczał 
jakieś minimum sopranów, altów, tenorów i basów. Poza 
tym zawsze ktoś dodatkowo wspomagał. Członkowie byli 
bardzo obowiązkowi i nie zawodzili. 

K.R. – Od kiedy pamięta Pan istnienie w kościele far-
nym chóru?
K.W. – Do dyspozycji mam niestety tylko swoją pamięć 
i zero dokumentacji. Staram się udzielać informacji wy-
łącznie pewnych jak np. to, że chór nie miał nazwy. Pamię-
tam czasy przedwojenne, Chór istniał. Śpiewali w nim moi 
rodzice. Sądzę, że istnienie chóru związane było z organi-
stą Józefem Kielinem. To nie dobrodzieje byli kluczowymi 
postaciami tego zespołu, to nie oni decydowali o istnieniu 
chóru, jego poziomie, repertuarze i składzie osobowym. 
Do prowadzenia zespołu chóralnego nie wystarcza umie-
jętność gry na organach. Organmistrzów jest wielu a tylko 

PRZEZ ŻYCIE ŚPIEWAJĄCO IŚĆ!



Strona 23Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 2/2015 (LV)

październik 2015

nieliczni podejmują się udanych prób prowadzenia zespo-
łów chóralnych. Bardzo jest trudno z wielu nieprzygoto-
wanych osób, stworzyć jednobrzmiący zespół. Efekt osta-
teczny bardzo różni się od tego, co śpiewają indywidualnie 
wokaliści. Dopiero po zmiksowaniu brzmień uzyskuje się 
efekt końcowy, zupełnie odmienny niż brzmienia cząstko-
we. Dyrygent nie tylko musi umieć przekazać chórzystom 
określoną wiedzę. Musi też umieć wykorzystać indywi-
dualne uzdolnienia i możliwości. Stworzyć motywację 
i szacunek do swojej ciężkiej pracy, też kolegów i kole-
żanek. Opisując składowe chóralnego śpiewu, wymienić 
mogę głosy pierwszy, drugi a nawet trzeci. Chóralną po-
tęgę brzmienia (fortissimo), czasem b. cicho (pianissimo), 
z echem i ozdobnikami. W skali od sopranów do kontraba-
sów. To wszystko musi być jedną jednoznacznie brzmią-
cą całością w czasie, przestrzeni i harmonicznej zgodzie. 
Powinno to wystarczyć.

R.K. – Strasznie to zawiłe i trudne
K.W. Tak jak śpiew chóralny. Wysiłek się jednak opła-
ca. Efekt brzmienia dobrego zespołu chóralnego można 
porównać jedynie z efektem brzmienia dobrego zespołu 
chóralnego. Poza tym z niczym, nawet z bardzo dobrą 
orkiestrą symfoniczną. Głos ludzki jest najdoskonalszym 
i najpiękniej brzmiącym instrumentem muzycznym. Nie 
ma porównań bo nie ma sobie równych. Ostatecznym re-
cenzentem naszej pracy był zawsze ksiądz proboszcz K. 
Tomal. Znał się na tym i był bardzo wymagającym. Robił 
uwagi krótkie, zwięzłe, nigdy nie wyręczał mistrza. 

R.K. – Stopniowo coraz wyraźniej z naszej rozmowy 
wyłania się znaczenie i rola jaką odgrywał w zespole 
parafialnego chóru organmistrz Józef Kielin? 
K.W. – Zasługuje na to. Beethoven był porażony niedo-
słuchem i nigdy nie słyszał wszystkich swoich arcydzieł. 
Matejko malował prawie wyłącznie obrazy wielkoforma-
towe. Nigdy nie oglądał dzieł swoich w całości, ze wzglę-
du na krótkowzroczność. Są to jednak nieliczne przykła-
dy wyjątków. Ograniczona sprawność ruchowa naszego 
mistrza, była także liczącą się uciążliwością. Przyszedł 
czas pomyśleć o emeryturze i tak się stało w największym 
uszanowaniu. Mistrza Józefa wspominam zawsze z wiel-
kim szacunkiem. Był człowiekiem dużej wiedzy, dobrze 
przygotowanym do wykonywanej pracy. Naukę pobierał 
od organisty w Solcu-Zdroju. Swoją wiedzę i umiejętności 
doskonalił w Kielcach u organisty katedralnego. Ostatnim 
już etapem był około dwuletni okres stażowej praktycznej 
nauki w Krakowie (brak danych). Nauczył mnie i innych 
od podstaw wszystkiego. Był bardzo dobrym nauczycie-
lem skupiającym wokół siebie liczne grono ponad 30 osób 
a przecież na zdjęciu nie ma wszystkich. Wymieniona 
poniżej elita silnych głosów była stopniowo uzupełniana. 
Nawet kiedy mistrza zabrakło, pociąg ten pędził dalej po 
wytyczonym szlaku jeszcze kilka lat.

K.R. – Pięknie wspomina Pan swojego nauczyciela. 
K.W. – Tylko tak mogę i tak powinienem. Ludzi złych jak 
wszędzie, nigdy jednak w Szydłowie nie brakowało. Tak-
że i w tym wypadku kiedy mistrz Józef był już słaby, znie-
dołężniał, kiepsko chodził, znaleźli się też tacy, że przykro 
o tym mówić. Ciurkiem się musiał tłumaczyć, że chodzi 
z potknięciami, kołyszącym się krokiem nie dlatego, że 
jest pijany, tylko dlatego, że nogi go bolą a najbardziej sta-
wy kolanowe. Mistrz na chór nie chodził tylko dlatego, 
że obawiał się upadku. Pewnie udało by mu się czwora-
kując wejść, zejść było by trudniej. Przykro wspominać. 
Wykształcony muzycznie człowiek służył nam parafianom 
najlepiej jak potrafił, mieszkał z rodziną w poniemieckim 
pałacu (barak) z jedną beczącą z głodu kozą i czego było 
mu żałować. Nie chcę być niczyim sędzią ale, aż się prosi.

K.R. – Pana przygoda z chórem rozpoczęła się w po-
czątkach lat 50. Urodził się Pan w 1929 roku. Był Pan 
więc całkowicie dorosłym, przystojnym mężczyzną. 
Nie ubiegał się Pan o przyjęcie wcześniej?
K.W. – Ubiegałem się. Musiałem jednak poczekać na sta-
bilizację mojego głosu. Okres mutacji ma swoje prawa.

K.R. – Dlaczego chciał Pan należeć do zespołu chóral-
nego?
K.W. – Nigdy nie ukrywałem tego, że chciałem być piew-
cą wiary, nadziei i miłości.

K.R. – Odpowiedź jasna i pełna. Wymęczę Pana strasz-
nie. Mimo to powtórzę pytanie.
K.W. – Innym istotnym powodem było to, że przyłapa-
łem pewną piękną damę na króciutkim spojrzeniu. Był to 
flesz nieśmiałego spojrzenia na który czekałem. Zosia była 
niezwykle piękną dziewczyną. Bardzo mi się podobała. 
Jak zerwać ten kwiat, to był dla mnie problem. Myślałem 
o niej na śniadanie, obiad i kolację. O nocach nie powiem. 
Nie umiałbym opowiedzieć. Niech zajmą się tym poeci. 
Nie umiałem myśleć o niczym innym. Serenad pod balko-
nem nie śpiewałem bo w powojennym Szydłowie nie było 
ani jednego balkonu. Pozostał mi jedynie parafialny zespół 
chóralny. Zauważyłem jej wrażliwość na piękno brzmienia 
chóralnego śpiewu. Jeżeli śpiewaliśmy, dama serca mego 
zjawiała się w kościele nawet dwa razy dziennie. Spostrze-
głem także, że w czasie występów moja Zosia żarliwie się 
modli. Wtedy zawsze lekko mi się śpiewało a przecież 
surowych jajek nie pijałem. Domyśliłem się więc intencji 
tych modlitw. Wtedy powiedziałem do siebie!
– Mojaś ty.
Dziś wiem, że miałem rację, że warto było zabiegać 
o względy, że spotkałem wyjątkowo wartościowego czło-
wieka, że wyśpiewałem sobie piękną i mądrą żonę, która 
jest sztandarem i ozdobą naszego domu. 

K.R. Cieszę się bardzo, że nie muszę przywoływać przy-
kładów Tristana i Izoldy, Heleny i Parysa czy Romea 
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i Julii. Iżi Benda (kompozytor czeski) litościwie łago-
dzi szekspirowski dramatyzm Romea i Juli i w swojej 
operze wprowadza szczęśliwe zakończenie, wychodząc 
z założenia, że miłość zawsze zwycięża. Dobrze po-
wiedziane, ale nim zwycięży to rycerze czasem obłędu 
dostają i podejmują walkę z wiatrakami. Zauważył to 
przecież Serwantes którego domostwo miałem przy-
jemność odwiedzić. Postaram się kilkoma zdaniami 
wyeksponować Pana wypowiedź. Powiedział Pan to 
pięknie. Porównać mogę Pana słowa jedynie ze słowa-
mi Kasprowicza który też kochał Zosię i umiał tak jak 
nikt, opowiedzieć o tym Polsce i światu. 

Pan Wiktor i wiszące rabaty.
Powiedzieć aż się prosi,
Że ten dom,
Że te kwiaty. 
Pachną!
- Ręką Zosi. 
Dobrymi przykłady, 
Są - ogrody Semirady1 

K.R. – Czy istniały jeszcze jakieś inne powody dla któ-
rych należał Pan do tego zespołu?
K.W. – Oczywiście, że tak. Tylko w ten sposób w warun-

kach powojennego Szydłowa mogłem odebrać wykształ-
cenie muzyczne. Było to moim marzeniem. Osiągnąłem 
poziom podstawowy. Pozwoliło mi to wykonywać partie 
solowe bardzo trudne do opanowania bez znajomości nut. 
Umiejętność czytania nut w Szydłowie posiadały tylko trzy 
osoby: ksiądz, organista i twój tatuś Bolesław Kuc (grał 
na skrzypcach). Sekretarz gminy, urzędnik państwowy nie 
mógł pod żadnym pozorem uczestniczyć w naszej kościel-
nej zabawie. Uczył nas więc tylko organista. Umiejętno-
ści te nie wystarczały żeby zaśpiewać utwór prima vista 
(bez przygotowania z nut) ale niezbędne minimum żeby 
funkcjonować. Kielin Józef urodził się 1890 roku zmarł 
2.04.1964. Spoczywa na naszym cmentarzu. Większość 
z 74 lat życia poświęcił naszej szydłowskiej społeczności. 
Bez niego ten zespół nie zaśpiewał by nawet najprostszych 
rzeczy, nie przetrwał by też od lat przedwojennych aż do 
lat 80, wliczając w to okres samoistnienia. Pracę swoją za-
kończył naturalnie. Niedosłuchu, krótkowzroczności nie 
dało się oszukać ani pogodzić z obowiązkami organmi-
strza i dyrygenta parafialnego zespołu chóralnego. Organi-
sta musiał bieżąco współpracować z księdzem celebrują-
cym a odległość z chóru do ołtarza była znaczna, musiało 
więc dochodzić do nieporozumień. Wiem! Sam niejedno-
krotnie miałem wątpliwości. Nagłośnienie kościoła uła-
twiające komunikację to późniejsza sprawa. Początkiem 
lat 60 uczyliśmy się dopiero praktycznej elektrotechniki. 
Stałym punktem repertuaru były pieśni : 
 - „Do Ciebie głos wznosimy Matko Boga”
 - „Radosny dzień zawitał nam”
 - „Błogosław Matko naszej ziemi”
- „O Panie co losy ludzkości”
- „W mogile ciemnej śpisz na wieki”

K.R. – Prosiłbym o dokończenie zdania. Do chóru na-
leżałem bo: 
K.W. – Posługiwanie się językiem łaciński to pewna no-
bilitacja, do dzisiaj pamiętam tok łacińskiej mszy. Nie 
rozumiałem wszystkiego, to prawda, ale wiele. Kiedyś 
w gronie znajomych, po omacku towarzystwo doszło do 
wniosku, że w modlitwach spirytus polewają dość czę-
sto. np. Et cum spiritu tuo2, Gloria Patrie Filio et Spiritui 
sancto.3 Dumny byłem, bo tylko ja wiedziałem, że „spiryt” 
znaczy „duch” a nie coś mocniejszego do picia. Wydawa-
ło mi się, że jako członkowi chóru jest mi bliżej do Pana 
Boga. Ksiądz, organista i potem ja. Co tam ja, rzadko się 
modliłem we własnych i rodzinnych intencjach. Wszystko 
wskazywało na to, że śpiewając modliłem się w koście-
le ze wstawiennictwem. Pełniłem funkcję pośredniczącą 
w modlitewnym dialogu między wiernymi a Panem Bo-
giem. Tak jak organista tylko słabiej. Przykładowo gospo-
dyni tegorocznych dożynek częstochowskich powierza-
jąc nowe zasiewy Matce Boskiej Siewnej wstawienniczo 
wypraszała od Pana Boga pomyślnych przyszłorocznych 
zbiorów. Pośredniczyła, wykorzystywała swoją wyjątko-
wą pozycję starościny. Ale czy miała uznane w niebiosach 
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prawo, skoro była to funkcja jednorazowa. Chce napełniać 
niebieskie spichlerze dobrymi łaskami jak gdyby dawa-
ło się je magazynować. Może w silosach? Czy coś złe-
go z tego wynika? Nie! Samo dobro, tylko, że ja, Wiktor 
Klamczyński zaczynam się gubić. 

K.R. – Czy pamięta Pan silne głosy zespołu chóralnego?
K. W. – Pewnie wszystkich nie będę umiał wymienić, wy-
mienię większość.

Poza wymienionymi spora grupa była początkujących 
sympatyków. Na zdjęciu wykonanym w dniu 20 kwietnia 
1957 r. widać, że nie wszyscy mieli odwagę stanąć z gru-
pą, stanęli pod murem. Inni, jeszcze nie wszyscy pełno-
wartościowi chórzyści, ale z większym stażem, uznali 
już swoją przynależność do zespołu chóralnego. Zdjęcie 
udostępniła Janina Jasińska  (panieńskie) a skuteczne roz-
poznanie przeprowadzili Państwo Klamczyńscy, Stasia 
Rózga i Renatka Grochowska. Bardzo dziękuję w imieniu 
czytelników.

K.R. – Wiele osób pamięta okolicznościowe występy so-
listów w tym szczególnie Pana. Prosiłbym o kilka słów 
w tym temacie.
K.W. – Swoją służebność rozumiałem też tak, żeby śpie-
wać modląc się, jak mnie ktoś o to prosił. Zespół ogra-
niczał się wtedy do grona kilku solistów. Na pogrzebach 
najczęściej występowała męska część głosów. Otrzymy-
waliśmy w zamian jakieś niewielkie datki które przeka-
zywaliśmy proboszczowi na rzecz odbudowy kościoła. 
Jeżeli otrzymaliśmy nieco więcej wtedy przeznaczaliśmy 
na spotkanie integracyjne, bo dzielić nie było co. Koncerty 
związane ze ślubami, chrztami, bardzo mile wspominam. 
Gorzej było na cmentarzu zwłaszcza jak trafił się pochó-
wek kogoś bliskiego albo znajomego. Żal gardło ściskał 

Zdjęcie chóru z 1957 r. 1. Wojterska Stefania, 2. Kielin Józef, 3. Jasińska Stanisława, 4. Gumułczyńska Natalia, 5. 
Arendarski Ludwik, 6. Skwarzyńska Stanisława (z d. Lubelska), 7. Klamczyński Jakub, 8. Sobczyńska Stanisława, 9. 
Klamczyński Michał, 10. Klamczyńska Władysława (z d. Celejewska), 11. Litwin Wincentyna, 12. Mazur Wojciech, 13. 
Skotnicki Stanisław („Panienka”), 14. Klamczyńska Leokadia (z d. Kaniszewska), 15. Kilijanek Janina (z d. Wierzbic-
ka), 16. Białkiewicz Zygmunt, 17. Papaj Wiktoria, 18. Mazur Klara (z d. Sajkiewicz), 19. Arendarska Helena (z d. Lu-
belska), 20. Klamczyński Wiktor, 21. Gąsior Helena (z d. Raganiewicz), 22. Boś Teodozja, 23. Nobisiewicz Helena (z d. 
Pytowska), 24. Nobisiewicz Franciszek, 25. Sobczyński Franciszek, 26. Klamczyński Stanisław, 27. Skotnicka Natalia 
(z d. Kostecka), 28. Stachacz Helena, 29. Zapart Janina, 30. Słaboszewska Stanisława (z d. Klamczyńska), 31. Skotnicka 
Eleonora, 32. Barglicka Stanisława, 33. Arendarska Irena (z d. Samiec).

SOPRANY
Sobczyńska Stanisława 
Litwin Wincenta
Lubelska Genowefa
Janecka Celina  
Arendarska Janina
Stachacz Helena

ALTY
Kluszczyńska Stanisława
Skotnicka Leonarda
Kruzel Aniela
Malec Janina
Kluszczyńska Krystyna

TENORZY
Klamczyński Stanisław
Klamczyński Wiktor
Jurecki Stanisław
Białkiewicz Zygmunt
Kluszczyński Władysław
Arendarski Marian

BASY
Klamczyński Michał
Klamczyński Jakub
Arendarski Ludwik
Skotnicki Stanisław
Mazur Wojciech
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i jak tu było śpiewać. Dla mnie były to bardzo trudne 
chwile.

K.R. – Dziękuję Panu bardzo za udostępnienie czy-
telnikom zdjęcia chóralnej mocnej grupy męskiej. Na 
zdjęciu nieobecny jest Kluszczyński Władysław i Ju-
recki Stanisław.
 – Pamiętam pieśń żałobną którą chór śpiewał nad mo-
giłą bezpośrednio przed umieszczanie ciała w mogile 
lub w trakcie.

 W mogile ciemnej śpij na wieki
 a nam Cię trzeba żegnać łzą, żegnać łzą!
 Bo uleciałeś w kraj daleki
 Za Tobą bracia modły dziś ślą 
Ref. Na krótki czas
ach, żegnaj nam 
Bo i nas Bóg 
Powoła tam
 Przed boski tron ślemy modły za Tobą
 Wieczny pokój niech Ci da
 A, że okryłeś nam serca żałobą
 Świadczy o tym łza, ach ta łza.

Pieśnią tą zainteresowałem się szczególnie. Odnalazłem 
ją w śpiewniku Młodej Wsi. Dzisiaj wiem, że melodię 
napisał Aleksander Orłowski z Oświęcimia. Słowa? 
Książkę pod redakcją Jerzego Olszewskiego opubliko-
wana została w Warszawie dwukrotnie. W roku 1932 
później w roku 1937 już po jego śmierci. Nasz orga-
nista dysponował drugim wydaniem bo tylko w tym 
wydaniu partytura rozpisana była na dwa głosy i taką 
posługiwał się Józef Kielin. Podaję jako ciekawostkę. 
W załączeniu zdjęcie strony tytułowej tego śpiewnika.

K.W. – Piękny wzruszający marsz żałobny. Lubiano go 
słuchać. Podziwiam dociekliwość. W ostatnim słowie 
niech mi wolno będzie zapytać jak to niby ja upuszczałem 
Tobie łez? Nie poczuwam się. Nie znam win swoich. 

K.R. – Mamy jednak porachunki. Jest Pan winny 
łez moich ponad wszelką wątpliwość. Jako chłopiec 
upodobałem sobie uczestnictwa w pogrzebach. Chodzi-
łem na wszystkie ciurkiem. Jerzyk Bąk, syn kościelne-
go był moim informatorem. Z lekcji też uciekałem. Nie 
potrafiłem się opanować, marsza żałobnego musiałem 
wysłuchać. Nie brałem udziału w pochówkach. Przy-
chodziłem na Pana cmentarne koncerty. Stawałem 
w pewnym oddaleniu i po kilku taktach chóralnego 
śpiewu po moich plecach zaczynał przechodzić ciarki. 
Potem zaczynały się szlochy. Jeżeli się nie oddaliłem to 
beczałem jak bóbr, dla obserwatora bez powodu. Pana 
śpiew żałobnego marsza brzmiał strasznie, nieziem-
sko, jakoś niebiesko z poza chmur i firnamentu. Nie 
umiałem sobie z tym poradzić, nie znałem antidotum 
na płynące z głębi serca, nostalgiczne brzmienie Pana 
śpiewu. Przyznaję się do mojej słabości! Miejmy to za 
sobą. Wstyd mi było i ukrywałem to. Pewnie śmiali 
by się ze mnie. To były moje bardzo mocne przeżycia, 
serdecznie Panu za nie dziękuję. Śpiewaliście pięk-
nie, szczególnie Pan. Mam okazję powiedzieć o tym co 
ćwierkały parafialne wróble od dawna. Nasuwa mi się 
pewna odważna analogia tenora Wiktora z Szydłowa 
i tenora Janka z Sosnowca. Obaj zaśpiewali przed ob-
liczem Matki Boskiej Częstochowskiej z tą różnicą, że 
Wiktor gratis. Analogii można się dopatrzeć, porówna-
nia jednak nie może być. Pan Wiktor nigdy nie zaśpie-
wał z Bostońską, Wiedeńską, Budapesztańską, Berliń-
ską orkiestrą symfoniczną. Janek z innymi nie śpiewał. 
To o jakich porównaniach może by mowa? Domostwo 
Pana Wiktora „Patrii”4 nie przypomina i nigdy nią nie 
będzie. Mając jednak nieco wyobraźni, w brzmieniach 
można się było dopatrzeć podobieństwa. Byłem Panu 
winien tą rozmowę.
K.W. – Twoja wypowiedź była dla mnie bardzo miła. 
W końcowym fragmencie nieco przesadzona. Do Kryni-

cy-Zdroju chciałbym się 
wybrać tylko po to, żeby 
złożyć pokłon wielkiemu 
Janowi Kiepurze.

K.R. – Czytelnicy zapew-
ne chcieli by wiedzieć ja-
kie są Pana oczekiwania 
i pragnienia?
K.W. – Z jednym przed 
chwilą się zdradziłem.

K.R. – Zdjęcie „Patrii” 
dostarczę Panu. Z miej-

Męska część chóru. Od lewej: Franciszek Sobczyński, Mi-
chał Klamczyński, Jakub Klamczyński, Stanisław Skotnic-
ki, ks. Mosurek, ks. Konstanty Tomal, Józef Kielin, Zyg-
munt Białkiewicz, Ludwik Arendarski, Wojciech Mazur, 
Wiktor Klamczyński, Stanisław Klamczyński.
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sca tego w roku 1949 ksiądz K. Tomal pozdrawiał ro-
dziców moich widokówką. 
K.W. – Od dawna pragnieniem moim jest, żeby tak jak 
dawniej w naszej świątyni zabrzmiały zestrojone chóralne 
głosy. Mistrz Józef Kielin odchodzi od nas w 1964 roku. 
Za nim odeszli inni. Zostałem sam. Nie widzę nawet prób 
odbudowy zespołu. Nieudanej kontynuacji popróbował 
organista Stefan Sękiel, ale to nie było to. Był doskona-
łym instrumentalistą, dyrygentura przerastała go jednak. 
Chór jako drużyna przestał istnieć. Stopniowo naturalnie 
ubywało solistów. Bez uzupełniania musiało to zmierzać 
do jedności. Brakło mistrza Józefa Kielina, brakło super 
proboszcza Konstantego Tomala. O takich zastępców nie 
będzie łatwo. Szkoda, że za życia nie byli doceniani. Po-
wiedzmy sobie prawdę, często nie byli nawet szanowani. 

K.R. – Czy pamięta Pan swój pierwszy i ostatni wy-
stęp?
K.W. – Pierwszego nie pamiętam. Wraz z postępującymi 
umiejętnościami dostawałem coraz trudniejsze zadania. 
Miało to miejsce przed naszym ślubem a pobraliśmy się 
w 1950 roku. Ostatni raz śpiewałem 15 lipca 2010 roku na 
pogrzebie Zygmunta Tarnowskiego już tylko sam. - Sam, 
tylko sam pozostałem. Sprawdza się powiedzenie „Jest 
czas rodzenia i czas umierania”5.

K.R. – W imieniu czytelników dziękuję Panu za szcze-
re wypowiedzi. Pięknie opowiedział Pan o zespole, 
mistrzu J. Kielinie i księdzu proboszczu K. Tomalu. 
Obawiam się, że Pana wspomnienia przerastają mnie. 
Nie wiem jak mam napisać o Pana pięknym śpiewa-
niu. Chciałbym też pięknie ale to nie takie proste. Nad-
mierna intelektualizacja pamięci może prowadzić do 
ogromnego zakłamania zgodnie z potrzebami chwili, 
a nawet fałszerstwa. Lepiej kończmy naszą rozmowę, 
poczujmy się zagrożeni. Włączył mi się system wcze-
snego ostrzegania. 

K.R. – Rozmowie naszej przysłuchiwała się siedzą-
ca obok żona Pana Wiktora, moja nauczycielka języ-
ka polskiego – Pani Zosia. Ja dla Pani chcę pozostać 
uczniem. Było tak i niech tak będzie. Dziś mam okazję 
powiedzieć Pani dziękuję za wszystko. Czy pamięta 
mnie Pani jako ucznia? 
Pani Zosia – Pamiętam doskonale twoich rodziców. To 
byli szanowani, bardzo porządni ludzie. Tatuś twój był 
bardzo mądry człowiekiem. Z jego zdaniem należało się 
liczyć. Pamiętam Ciebie i brata Sławomira. Występowali-
ście zawsze razem jak przyklejeni, zachowując się w każ-
dym wypadku wzorowo. Rzucającym się w oczy był fakt 
pomocy rodzicom w prowadzeniu waszego maleńkiego 
gospodarstwa. 

K.R. – Wracajmy jednak do tematu. Słuchała Pani 
w większości naszej rozmowy z mężem Wiktorem. 

Znajomi najchętniej opisaliby Was ramami przyzwo-
itości O jakie podsumowanie dwoma słowami pokusiła 
by się Pani? 
P Z. – Było bez fajerwerków ale godnie. Z upadków nale-
żało umieć się pozbierać. 

Na podwóreczku
- Poukładane!
Jak w pudełeczku.
Tu kwiatuszek, tam roślinka
Spinacz sznurem zakołysze.
Pani moja, jak dziewczynka,
Postawą nastraja,
Wsłuchując się w ciszę.
Każdy głaz zimny,
Odmieniony przez przypadki,
Będzie wzbogacał radością
I czułością matki.
Myśl tak głęboka,
Wysnuta z dna jej oka,
- Zawstydza,
- Dyscyplinuje!
 Dokarmia wiedzą,
 Nigdy nie pudruje!
 Czasem, dowcipnie pyta, 
- Jak potrafi tylko ona!
Czy ta trawa jest zielona?

K.R. – Nie mam się czym chwalić. Kiepski ze mnie był 
uczeń. Wielkim Pani sukcesem było to, że skutecznie za-
chęcony zostałem do czytania książek. Później pochła-
niałem je stertami. Szkolnej biblioteki szybko mi bra-
kło. Nierzadko wstawałem w nocy kiedy rodzinka spała 
i kończyłem rozdział. Niestety na odrabianie lekcji czę-
sto brakowało już czasu. Efektów można się domyśleć. 
P.Z. – Książki pochłaniałeś, niestety pisowni nie opanowa-
łeś zadowalająco.

K.R. – Z wielu moich nauczycieli tylko Pani zachęcała mnie. 
Pamiętam słowa: „Pomimo błędów pisz. W tym Twoim pi-
saniu coś jest, problem w tym, że jeszcze nie wiem co.” 
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PIĘKNO KOTUSZOWA W OBIEKTYWIE

W siedmiu gminach powiatu staszowskiego trwa IX 
edycja Programu „Działaj Lokalnie“ finansowane-

go ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolno-
ści, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce. Nie byłoby tego programu gdyby nie wkład 
finansowy pochodzący z budżetów gmin: Staszów, Ry-
twiany, Szydłów, Bogoria, Osiek, Połaniec i Łubnice oraz 
Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży, która od 3 lat 
prowadzi Ośrodek Działaj Lokalnie w Staszowie i koordy-
nuje program w powiecie staszowskim.

 W tym roku aż 17 grup otrzymało dofinansowa-
nie na różnorodne działania tj. warsztaty, pikniki, wysta-
wy, odnowę starych zabytków, powstanie miejsc spotkań 
i inne. Dzięki działaniom tych grup zmienia się otoczenie, 
w którym żyjemy i dzieje się wiele dobrych rzeczy. Pro-
jekty realizowane są od lipca do grudnia 2015 roku. 
 Jedną z grup, które zrealizowały już swój projekt 
jest Bractwo Jakubowe, którego priorytetem było ukaza-
nie piękna Kotuszowa i kultury lokalnej. Aby mieszkańcy 
i turyści mieli okazję zapoznać się z bogactwem kultury 
tej miejscowości i gminy Szydłów zorganizowano dwie 
wystawy plenerowe dzieł lokalnych twórców, w tym jedna 
poświęcona twórczości Józefa Firmantego. Konkurs foto-
graficzny „Piękno Małej Ojczyzny w obiektywie” ukazał 
oblicze Kotuszowa oczami mieszkańców.
 Dla całych rodzin zorganizowano piknik i konkur-
sy rodzinne oraz koncert plenerowy. Wszyscy mieli okazję 
obejrzeć wystawę prac konkursowych, poznać autorów na-
grodzonych najlepszych zdjęć i zapoznać się z prezentacją 
o bogactwie tej małej ojczyzny. Dzięki realizacji tej inicja-
tywy okazało się, że mieszkańcy czują się dumni ze swojej 
miejscowości, a ich zaangażowanie w działania sprawiło, że 
stali się bardziej otwarci na kolejne wspólne projekty.

Fundacja FARMA

P.Z. – Mieliśmy niepowodzenia, to prawda, ale czasy 
wspominam mile. Wtedy nie wiedziałam, że tracimy czas. 
Dziś wiedza pozwala diagnozować takie przypadki i ni-
komu to nie przeszkadza, dowodem jest wielu wybitnych 
redaktorów i autorów. Wymienię choćby Jacka Żakow-
skiego. 

K.R. – Współpraca przebiegała mile i sympatycznie bo 
prowadziła ją Pani na wysokim poziomie kulturalnym. 
Poszerza to znacznie płaszczyznę porozumiewania się, 
nawet wtedy kiedy płaszczyzny te sytuują się na zróżni-
cowanych poziomach, efekty oddziaływania nauczycie-
la na ucznia będą ponadprzeciętnie wysokie. To dlatego 
mamy co wspominać, a ja o czym pisać.
P.Z. – To co powiedziałeś będzie racjonalne ale tylko wte-
dy jeżeli uzupełnisz swoją wypowiedź informacją o od-
działywaniu nauczyciela na ucznia i wzajemności.

K.R. – Z punktu widzenia pedagogicznego, przyznaje 
częściową racje. Nie można tam jednak postawić znaku 

równości. Zgodzić się mogę bez zastrzeżeń ale na wsta-
wienie znaku nierówności. Oddziaływanie ucznia na 
nauczyciela nie jest tożsame z oddziaływanie nauczy-
ciela na ucznia. Pan Niuton obraził by się na nas, bo 
istota nie chce się dopasować do jego trzeciej zasady. 
Ha! Wspaniała końcówka akademickiej6 wymiany po-
glądów. Dziękuję Pani bardzo.   

    Rozmowę przeprowadził
Ryszard Kuc

1) Babilon. Wiszące ogrody 
2) Z duchem twoim
3) Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu
4) Willa Jana Kiepury w Krynicy - Zdroju
5) Stary Testament - Księga Eklezjastesała 
6) Tu - zbędne komplikowanie tematu.
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Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015

Od marca bieżącego roku Gminne Centrum Kultury 
w Szydłowie w ramach Programu Dom Kultury + Ini-

cjatywy Lokalne 2015 realizuje projekt pt. „Sięgaj gdzie 
wzrok nie sięga - łączmy się w działaniu”. 
 Głównym założeniem wniosku  jest włączenie do 
uczestnictwa w kulturze lokalnej środowisk i osób dotych-
czas nieobecnych lub mało obecnych w działaniach GCK. 
Włączenie to polegać będzie na wsparciu oddolnych kul-
turalnych inicjatyw lokalnych poprzez partnerstwo z in-
stytucją kultury i włączeniu ich do życia kulturalnego Szy-
dłowa.

społeczność do działań około kulturalnych. Wpłynęło 13 
wniosków, a komisja konkursowa kierując się ilością ze-
branych punktów postanowiła skierować do dalszej reali-
zacji następujące projekty:
1. Żywot Władysława Świętego w odsłonach kilku,
2. Letnia Akademia Artystyczna,

Członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów przed zamkiem w Chęcinach. Jedno z działań w ramach projektu 
„Integracja seniorów i młodych - wspólnie poznajemy zabytki”.

 W pierwszym etapie projektu podczas spotkań 
i wywiadów uzyskaliśmy wiedzę na temat potrzeb miesz-
kańców w sferze kultury. Bardzo cieszymy się, że miesz-
kańcy Szydłowa tak chętnie dzielili się z nami swoimi 
odczuciami. W spotkaniu z opiekunem projektu  z ramie-
nia Narodowego Centrum Kultury, panem Adamem Rado-
szem uczestniczyło ponad 40 osób. 
 W drugim etapie projektu ogłosiliśmy konkurs 
na inicjatywy lokalne, które miały zaangażować lokalną 

3. Grupa wokalno-teatralna „W krzywym zwierciadle”,
4. Historia zaklęta w glinie,
5. Integracja seniorów i młodych – wspólnie poznajemy 
zabytki,
6. Taneczne pasje,
7. Sierpniowy festyn rodzinny.

Maria Stachuczy
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ZJAZD RODU KLUSZCZYŃSKICH
Kolejne już dziewiąte spotkanie Rodu Kluszczyńskich 

odbyło się w dniach 26-28 czerwca 2015 r. w Szydło-
wie. Uczestniczyło w spotkaniach rodzinnych ponad 30 
osób, przybyłych z różnych miast Polski.
 Dużą atrakcją pierwszego dnia było nocne zwie-
dzanie Szydłowa. Następny dzień to wyjazd do Stopnicy, 
by podziwiać odrestaurowany Pałac Ossolińskich, z prze-
znaczeniem jego wnętrz na działalność Gminnego Cen-
trum Kultury. Drugim poznanym obiektem był Klasztor 
o.o. Sercanów, po którym oprowadzał ks. Stanisław Dadej 
– wspaniała postać. Dom Długosza i Kolegiata w Wiślicy, 

kolejny etap tego dnia, przypomniały zwiedzającym po-
nad tysiącletnią historię Polski. Msza Święta w Kościele 
Parafialnym w intencji członków Rodu a potem biesiada 
uzupełniły bogaty we wrażenia a zarazem męczący dzień.
 Ostatni dzień to spotkanie przy „Rodowej Chatce” 
a potem koncert zespołu „Civitas Musica” w XIV-wiecz-
nym Kościółku na skale. Gościnnie w koncercie wystąpiła 
Sylwia Ziółkowska. Obiad i propozycja spotkania w Toru-
niu za rok zakończyły dziewiąty zjazd Rodu Kluszczyń-
skich.

Adam Kluszczyński

PIĘKNY HERB DLA GMINY

W dn. 30 września 2015 r. podczas XV sesji Rady 
Gminy Szydłów pan Maciej Stachacz przekazał 

dla gminy pięknie wyrzeźbiony herb Szydłowa. 
 Pan Maciej pochodzi z Szydłowa, tu się wycho-
wał, jego ojciec Eugeniusz Stachacz był kierownikiem 
szydłowskiego banku w latach 60. i 70. XX w. Od 40 lat 
jest mieszkańcem Tarnowskich Gór ale w sercu ciągle jest 
szydłowianinem i żywi ogromny sentyment do naszego 
miasteczka i jego mieszkańców. 
 Ponieważ od 25 lat amatorsko zajmuje się rzeź-
biarstwem, wpadł na pomysł aby ten swój sentyment jakoś 
„zmaterializować”. W ciągu jednego tygodnia, pracując 
popołudniami, wyrzeźbił w bloku topolowego drewna 
okazały wizerunek herbu Szydłowa z piastowskim orłem.
 Herb ten podarował miejscowej społeczności pod-
czas wspomnianej wyżej sesji.
 

Piotr Walczak

Od lewej: Janusz Juszczak - przewodniczący RG, Jan 
Klamczyński - wójt gminy, Maciej Stachacz - darczyńca, 
Jerzy Klamczyński - wiceprzewodniczący RG.

Uczestnicy zjazdu przed synagogą w Szydłowie. Fot. Jacek Kluszczyński
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Gminne Centrum Kultury w Szydłowie wspólnie ze 
Staszowskim Towarzystwem  Przyjaciół Sztuk Pięk-

nych zorganizowało w sierpniu Międzynarodowy Plener 
Malarski. 
 Powstało aż  96 obrazów namalowanych różny-
mi technikami. Tematyka była dowolna, stąd ogromna 
różnorodność dzieł. Artyści prezentowali bardzo wysoki 
poziom. Zresztą zaznaczyć trzeba, że byli to profesjonalni 
malarze, a każdy z nich ma na swoim koncie co najmniej 
kilka wystaw. 
 Warto podkreślić, że gościliśmy u nas czołówkę 
artystów malarzy z Mołdawii. Uczestnikami Pleneru byli: 

MIĘDZYNARODOWE MALOWANIE
Vasile Medinskhi, Grigorii Sultan, Grigorii Tarna i Ser-
gio Tiseev oraz ich polscy koledzy: Stanisław Wojcieszak 
i Andrzej Kołodziejczyk z Poznania, Katarzyna Czuch-
nowska, Cyprian Biełaniec i Józef Machała z Rzeszowa, 
Joanna Duma z Komańczy, Ilona Filip z Lublina, Andrzej 
Białecki z Lipska, Krzysztof Ciecieląg z Radomia, Anna 
Wojnowska i Andrzej Kozera z Pińczowa oraz pełniący 
rolę komisarza pleneru Norbert Palmer ze Staszowa.

Maria Stachuczy

Podczas otwarcia wystawy poplenerowej w synagodze z udziałem m.in. wicestarosty staszowskiego Tomasza Fąfary 
(pierwszy z prawej), burmistrza Staszowa Leszka Kopcia (trzeci z lewej w I rzędzie), wiceburmistrz Staszowa Ewy Kon-
dek (druga z lewej), wójta Jana Klamczyńskiego (piąty z lewej w I rzędzie). Organizatorzy pleneru - Norbert Palmer 
(pierwszy z lewej) i Maria Stachuczy (czwarta z prawej) wraz z uczestnikami pleneru.

Ogromny sukces odniosła pochodząca z gminy Szy-
dłów Sylwia Ziółkowska - 10 października br. wy-

stąpiła w półfinałowym koncercie II Międzynarodowego 
Festiwalu Piosenki - Anna German w Ciechocinku i za-
kwalifikowała się do finału, który odbędzie się 15 listopa-
da w Moskwie.
 W festiwalu uczestniczą wokalistki z Polski, Rosji 
i Białorusi. Organizatorem konkursu jest Liga Kobiet Pol-
skich, Związek Kobiet Rosji i Białoruski Związek Kobiet.
 Konkurs na poziomie krajowym odbył się w Te-
atrze Letnim w Ciechocinku. Po eliminacjach, zakwalifi-
kowało się do niego 20 wokalistek z 11 województw. Spo-
śród tej 20-tki do moskiewskiego finału zakwalifikowało 
się 8 solistek, wśród nich reprezentantka województwa 
świętokrzyskiego - Sylwia Ziółkowska z gminy Szydłów.

SYLWIA ZIÓŁKOWSKA ZAŚPIEWA W MOSKWIE

 Sylwia Ziółkowska pochodzi z Brzezin w gminie 
Szydłów, obecnie studiuje w Akademii Muzycznej w Kra-
kowie na Wydziale Wokalno-Aktorskim.

PW
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W ciepły, słoneczny wtorek 12 maja 2015 roku do 
szydłowskiego gimnazjum zjechała, z sąsiednich 

gmin, młodzież interesująca się historią i zabytkami swo-
ich i okolicznych miejscowości, aby wziąć udział w XV 
Konkursie „Szydłów – polskie Carcassonne”.
 Otwarcia konkursu dokonali: dyrektor gimnazjum 
– Dorota Kowalczewska – Spetel oraz, w imieniu wójta 
gminy, kierownik wydziału promocji Piotr Walczak.
 W konkursie wzięło udział 21 uczniów z pięciu 
szkół. Zawodnicy rywalizowali w dwóch kategoriach; 
szkoła podstawowa i gimnazjum. W pierwszej części zma-
gali się z pytaniami pisemnymi a w drugiej – odpowiadali, 
w trzech turach, na wybrane przez siebie pytania za 3, 6 
lub 10 punktów.
 Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała 
komisja konkursowa w składzie: pani Iwona Baran – kie-
rownik szydłowskiej biblioteki a zarazem autorka testu pi-
semnego konkursu i znaczącej części pytań ustnych, pani 
Urszula Skotnicka oraz Roman Baron.
 W kategorii gimnazjów, Gimnazjum w Szydłowie 
reprezentowały dwie drużyny; (I miejsce) – Katarzyna 
Jopkiewicz (kl. II), Aleksandra Słomka (kl. II), Katarzyna 
Kuranda (kl. II) oraz (II miejsce) Aleksandra Gniewkie-
wicz (kl. I),  Wiktoria Kilijanek (kl. I), Magdalena Tre-
lińska (kl. I) - opiekun pani Barbara Rak. Gimnazjum 
w Rakowie reprezentowały dwie drużyny; (III miejsce) 
– Marta Piotrowicz (kl. III), Agata Haba (kl. II), Kamila 
Rogozińska (kl. II) oraz Katarzyna Staniszewska (kl. I),  
Nikola Chruścińska (kl. II), Justyna Serwata (kl. I) - opie-
kun pan Jerzy Malisiewicz. Gimnazjum w Jarosławicach 
reprezentowała drużyna w składzie: Natasza Kałczuga (kl. 
III), Magdalena Wodniczak (kl. II), Krzysztof Łabęcki (kl. 
I) - opiekun pani Zofia Kańska.
 W kategorii szkół podstawowych Szkołę Pod-
stawową w Rakowie (I miejsce) reprezentowała drużyna 
w składzie – Julia Śmieszek (kl. VI), Sylwia Jaros (kl. VI), 

Kacper Grosicki (kl. VI) – opiekun pan Jerzy Malisiewicz. 
Szkołę Podstawową w Gnojnie (II miejsce) reprezentowa-
ła drużyna w składzie – Anna Młyńczak (kl. VI), Katarzy-
na Musiał (kl. VI), Wiktoria Gronostaj (kl. VI) – opiekun 
pani Barbara Markowska.
 Aktu wręczenia dyplomów dokonali: starosta sta-
szowski Michał Skotnicki, kierownik wydziału promocji 
gminy Piotr Walczak (w imieniu wójta gminy) oraz dy-
rektor szydłowskiego gimnazjum Dorota Kowalczewska 
– Spetel.
 Ufundowane przez sponsorów, Gminę Szydłów, 
Starostwo Powiatowe w Staszowie, EKOPLON S.A. 
w Grabkach Dużych, Gminne Centrum Kultury w Szydło-
wie, Zespół Pałacowy w Kurozwękach, nagrody ucznio-
wie sami sobie wybrali i „wręczyli” - największy wybór 
miały drużyny, które zdobyły najwyższe ilości punktów.
  Roman Baron podziękował współorganizatorom konkur-
su: pani Iwonie Baran, pani Annie Baron i pani Urszuli 
Skotnickiej. Zwrócił szczególną uwagę na sponsorów, 
którzy wytrwale od wielu lat wspierają konkurs.
 W swoich mowach końcowych, pani dyrektor Do-
rota Kowalczewska-Spetel, pan starosta Michał Skotnicki, 
pan Piotr Walczak (w imieniu wójta), pogratulowali mło-
dzieży dużej wiedzy, podziękowali opiekunom za solidne 
przygotowanie uczniów, zwrócili uwagę na dobrą organi-
zację konkursu i zachęcili równocześnie organizatorów 
i uczestników do kontynuowania tej pożytecznej zarów-
no dla uczniów jak i środowisk lokalnych, podjętej 15 lat 
temu, inicjatywy wychowawczo-edukacyjnej.
 Na koniec zrobiono sobie wspólne „rodzinne” 
zdjęcie i korzystając z ciepłego, majowego słońca udano 
się do domów.

Tekst: Roman Baron
Foto: J. Gawlikowska

XV Konkurs „Szydłów - polskie Carcassonne”
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Nasza miejscowość posiada ciekawą historię związaną 
z Żydami. To właśnie Szydłów jest jednym z najstar-

szych miejsc na Ziemi Kieleckiej, gdzie zaczęli osiedlać się 
Żydzi. Istnieją dwa średniowieczne dokumenty mówiące 
o tym osadnictwie. Pierwszy pochodzi z 1453 r. w którym 
król Kazimierz Jagiellończyk potwierdził Żydom z Szy-
dłowa przywileje, nadane przez poprzednich królów. Dru-
ga interesująca wzmianka pochodzi z roku 1470. Wtedy 
to, po pożarze Szydłowa, ten sam król odnowił przywilej 
dla proboszcza szydłowskiego, pozwalającego mu pobie-
rać dziesięcinę z „pola za kirkutem żydowskim”. Skoro 
więc już wtedy istniała duża wspólnota żydowska, po-
siadająca własny cmentarz i przywileje królewskie, to do 
Szydłowa Żydzi musieli przybyć około roku 1400, albo 
nawet wcześniej. 

ogłosili 1 stycznia 1942 roku, że wszystkie małe miastecz-
ka o przewadze ludności żydowskiej uważają za getta. 
Getto w Szydłowie istniało kilka miesięcy. W pierwszych 
dniach października wyprowadzono około 1000 Żydów 
do Chmielnika. Idąc drogą koło swojego cmentarza, gło-
śno modlili się i żegnali ze swymi zmarłymi. Czy już wte-
dy wiedzieli, że już nigdy tu nie powrócą? Kto nie mógł 
iść, zostawał natychmiast rozstrzeliwany. Z Chmielnika 
musieli udać się do Kielc i stamtąd w dwóch transportach, 
5 października i 6 listopada 1942 r. trafili do obozu w Tre-
blince. Wszyscy zginęli.
 Pozostałych w Szydłowie 200 osób wczesnym 
rankiem 7 listopada 1942 r. ustawiono w kolumnę i pogna-
no do Staszowa. Stamtąd 8 listopada pognano ich razem 
z Żydami ze Staszowa, do Szczucina, a stamtąd do obozu 
śmierci w Bełżcu. 
 Zachowały się ciekawe pamiętniki doktora Win-
centego Sobolewskiego, który w czasie wojny pracował 
w pobliskich Tuczępach. Pod datą 20 listopada 1942 r. za-
pisał: „Wracając ze Staszowa do Tucząp jechałem drogą. 
Kilka dni temu, tą szosą ze Staszowa do Stopnicy, Niemcy 
pędzili całą ludność żydowską ze Staszowa. Tych którzy 
nie mogli iść razem po drodze – strzelano. Śmiało można 
powiedzieć, że cały ten gościniec był zbroczony i prze-
siąknięty krwią. Co kilka kroków na polach, za rowami 
były mogiły żydowskie. Mówią, że na tej drodze nie do-
szli do stacji w Szczucinie – padło ich około ośmiuset. 
Nie wiem, czy dola tych zabitych na drodze Żydów nie 
była lepsza od tych, którzy tymczasem ocaleli? Bo prze-
cież tych ostatnich zapakowano do wagonów wysypanych 
chlorkiem wapnia. Do każdego wagonu zapchano ponad 
stu, zamknięto drzwi i okna, tak, że z pewnością wszyscy 
tam w środku się podusili, a ci, co wytrzymali - dojechali 
do Bełżca po to aby tam w komorach gazowych być zaga-
zowanymi. Straszna jest dola Żydów…”

Z HISTORII SZYDŁOWSKICH ŻYDÓW

Kirkut szydłowski w 1960 r.

Kirkut szydłowski - stan w 1958 r.

 W następnych wiekach społeczność żydowska 
w Szydłowie stopniowo się rozszerzała. Pierwsze historycz-
ne dane dotyczące liczebności Żydów w Szydłowie pocho-
dzą z roku 1564, było wtedy tutaj 14 gospodarzy żydow-
skich. Musiało im się dosyć dobrze powodzić, skoro w tym 
samym roku wybudowano okazałą murowaną synagogę, 
istniejącą do dzisiaj. Dodajmy, że jest to najstarsza, zacho-
wana synagoga na Ziemi Kieleckiej. Pomyślny rozwój gmi-
ny szydłowskiej trwał nadal: dość powiedzieć, że w 1929 
r. roku w Szydłowie mieszkało 680 Żydów, co stanowiło 
około 30% ogólnej liczby ludności miasta i ten stan utrzy-
mał się do czasów wybuchu drugiej wojny światowej. 
 Jak wiadomo II wojna światowa była czasem 
zagłady społeczności żydowskiej w Polsce. Początkowo 
Żydzi w Szydłowie żyli dość spokojnie. Warunki życia 
stawały się jednak coraz trudniejsze, we znaki dawała się 
zwłaszcza ciasnota, bowiem znacząco zwiększyła się licz-
ba żydowskich mieszkańców miasta. Na przełomie roku 
1940/41 przesiedlono do Szydłowa Żydów z okolicznych 
wsi, a nawet dalekiego Płocka, Łodzi i Radomia. Niemcy 
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 Można powiedzieć, że Szydłów ubogacony jest 
nie tylko historią króla Władysława Łokietka, czy Kazi-
mierza Wielkiego, ale także historią wspólnoty żydow-
skiej. W tym roku Episkopat Polski wydał specjalny 
apel w którym prosi nas katolików, abyśmy upamiętnili 
społeczność żydowską, która żyła w naszych miejsco-
wościach. Biskupi piszą bardzo jasno: „Nie wzruszajmy 
obojętnie ramionami mówiąc: To nie nasza sprawa. Jest to 
obowiązek sumienia!” 
 Być może dawna synagoga, cmentarz żydowski 
czy mogiły ofiar Holokaustu nie poszły całkiem w nie-
pamięć i da się coś zrobić na rzecz ich odnowy. Nie po-

zwólmy zniknąć z powierzchni ziemi tym znakom życia 
i wiary. A może da się ustalić nazwiska naszych dawnych 
żydowskich współobywateli? A jeśli materialnych śladów 
już nie ma, to znakiem pamięci niechaj będzie tablica czy 
pomnik, informujący o żyjącej tu wspólnocie żydowskiej.
 Na terenie naszej pięknej miejscowości mamy za-
bytkową synagogę i cmentarza żydowski. Sądzę, że warto 
ustalić nazwiska i koleje losu przynajmniej niektórych na-
szych żydowskich współobywateli.

o. Paweł Mazanka

SPORTOWY PROJEKT DOFINANSOWANY Z FIO
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-

-Kulturalnych od maja tego roku realizuje projekt 
„Zdrowe społeczeństwo - to aktywne społeczeństwo”, 
który jest finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polity-
ki Społecznej z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich  na rok 2015. 
 W ramach projektu odbywa się szereg zajęć i spo-
tkań. Najważniejsze z nich dotyczą organizacji systema-
tycznych zajęć  sportowych dla dzieci i młodzieży. Od 
maja do końca listopada prowadzone są zajęcia futbolowe, 
lekkoatletyczne i tenisa stołowego. 
 Od wiosny zajęcia cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem i liczba uczestników grup futbolo-
wych przewyższyła przewidywaną liczbę uczestników 
projektu. Utworzone drużyny futbolowe pogrupowane 
w odpowiednie kategorie wiekowe (od pięcio do szes-

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych

 W ramach projektu odbywają się także zajęcia 
tenisa stołowego kierowane do uczniów szkoły podsta-
wowej i gimnazjum. Młodzi tenisiści pod okiem trenera 
Zbigniewa Gajka szlifują swoje talenty jednocześnie ak-
tywnie spędzając czas wolny. 
 W przewidzianych w projekcie zawodach tenisa 
stołowego również wyłoniono najlepszych zawodników, 
którzy otrzymali nagrody, medale i puchary. W kategorii 
gimnazjum wygrał Stanisław Kręcisz, a najlepszą ze szko-
ły podstawowej okazała się Patrycja Chmielewska. 
 W ramach projektu odbyło się kilka wyjazdów na 
basen do pobliskiego Staszowa. 
 Dla dorosłych prowadzone są zajęcia aerobi-
ku i gimnastyki, na których mieszkanki gminy Szydłów  
wspólnie z instruktorką dbają o swoje zdrowie, kondycję 
i figurę. Projekt będzie realizowany do końca listopada. 

Maria Stachuczy

nastolatków) dzielnie ćwiczyły pod okiem trenera - Pana 
Marcina Hanczke. Ciekawy sposób prowadzenia zajęć 
oraz widoczne postępy młodych piłkarzy zaowocowały 
wspaniałym widowiskiem w postaci wewnętrznych roz-
grywek meczowych. Po rozegraniu kilkunastu meczów 
oglądanych przez wiernych kibiców wyłoniono najlepsze 
drużyny i zawodników. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzy-
mali pamiątkowe medale, a najlepsi zawodnicy nagrody 
rzeczowe. Najlepszym strzelcem okazał się Miłosz No-
wicki z pięcioma bramkami. 
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PROMOCJA SZYDŁOWA W KAZIMIERZU DLN.

W Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w dniach 1-9 sierp-
nia br. odbył się 9. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa 

Brzegi. Na zaproszenie burmistrza Andrzeja Pisuli, na 
otwarciu festiwalu gościł wójt gminy Jan Klamczyński, 
który korzystając z okazji promował Szydłów wśród ludzi 
kultury i sztuki.
 Podczas wizyty w Kazimierzu Dolnym wójt roz-
mawiał z burmistrzem na temat współpracy naszych sa-
morządów i szkół z terenu obydwu gmin. Spotkał się także 
m.in. z Grażyną Torbicką, Krzysztofem Materną, Karolem 
Strasburgerem i Natalią Przybysz.

PW

Grażyna Torbicka próbowała szydłowskich śliwek, otrzy-
mała także zaproszenie do haremu w Grabkach Dużych.

Jan Klamczyński, Karol Strasburger i Andrzej Pisula.

Zdjęcia: Franciszek Palmąka

Inauguracja festiwalu odbyła się 
w scenerii kazimierskiego zamku.

REKLAMA

W dniach 31 sierpnia – 12 września 2015 r. odbyły się 
warsztaty architektoniczne studentów z Politechniki 
Wrocławskiej, które obejmowały m.in. działania rewita-
lizacyjne budynku ratusza...

Fot. P. Walczak
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Z „KURIEREM” PRZEZ ŚWIAT

Karolina Kuc z „Kurierem” w Antwerpii (Holandia). Kurier zawędrował też do Filadelfi i (USA).

HUBERTUS W „STAJNI NAD STRUMYKIEM”
W dniach 17-18 października w Gospodarstwie Agro-

turystycznym „Stajnia Nad Strumykiem” w Ko-
rytnicy, odbył się Hubertus- święto leśników, myśliwych 
i jeźdźców. 
 W tym roku pogoda pokrzyżowała  plany organi-
zatorom, nie mniej jednak pasjonatów i sympatyków jeź-
dziectwa nie zabrakło, wśród nich Wójt Gminy Szydłów 
Pan Jan Klamczyński oraz Prezes Stowarzyszenia Gospo-
darstw Gościnnych „Nad Zalewem Chańcza” Pani Krysty-
na Kubacka.
 Impreza zaplanowana na jeden dzień przekształci-
ła się w dwudniową wspaniałą zabawę.

 W sobotę odbył się konkurs na najpiękniejszą parę 
„Koń i Jeździec”, a następnie „Hubertus bez koni” - goni-

twa za lisem przyczepionym do lewego ramienia uciekają-
cej osoby. Pierwszy dzień zakończył się biesiadą trwającą 
do rana. Zabawa była przednia.
 W niedzielę aura była bardziej sprzyjająca i jeźdź-
cy wyruszyli konno do Szydłowa. Po powrocie rozpoczęły 
się gonitwy za lisem, tzw. Lis szukany dla najmłodszych 
oraz Gonitwa Główna. Wszyscy uczestnicy Hubertusa 
otrzymali pamiątkowe fl o i dyplomy a zwycięzcy poszcze-
gólnych konkurencji drobne upominki. 
 Tegoroczny Hubertus był jak najbardziej udany, 
wszyscy uczestnicy wyśmienicie się bawili. Już czekamy 
na następny. 

Ewa Subocz


