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MARIAN CZAPLA
(1946 - 2016)

Tryptyk pasyjny: 
„Ukrzyżowanie”
„Zdjęcie z krzyża”
„Pieta”.

„Upadek I”
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Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Państwu 
szczere życzenia pokoju, wiary i miłości. 

By nadchodzący czas przepełniony był spotkaniami z rodziną 
i odpoczynkiem, który doda sił i zmotywuje do podejmowania 
kolejnych wyzwań a nadchodząca wiosna wypełni słońcem 

Państwa życie osobiste i zawodowe.

    Przewodniczący Rady Gminy   Wójt Gminy
 Janusz Juszczak   Jan Klamczyński

REKLAMA

20 marca 2016 r. Droga Krzyżowa ulicami Szydłowa.
Relacja i zdjęcia na str. 31-32.
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12 stycznia Anno Domini 2016 dotarła do nas smutna 
informacja o śmierci prof. Warszawskiej ASP Ma-

riana Czapli, uznanego artysty – malarza, naszego rodaka. 
Pan Profesor 28 lipca skończyłby 70 lat. Na jego pogrze-
bie JM Rektor ASP powiedział: „Żegnamy dziś wybitnego 
polskiego malarza (...) wychowawcę licznych pokoleń ar-
tystów, twórcę o ogromnym autorytecie. Jego dorobek jest 
uznawany nie tylko w kraju, ale i za granicą, zapewniając 
mu ważne miejsce w elicie artystycznej.”
 Niestety w swojej małej szydłowskiej ojczyźnie 
pan prof. Marian Czapla był mało znany, odnoszono się 
do niego z pobłażliwością i przymrużeniem oka. Mało kto 
znał i  rozumiał jego prace, doceniał jego talent i wkład 
w sztukę. Już ponad dwa tysiące lat temu Pan Jezus mówił, 
iż: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych 
i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. 
 Kilka lat temu miałam przyjemność przeprowa-
dzić wywiad z panem prof. Czaplą i podpytać go trochę 
o jego prace. Wiadomo, że artystyczne widzenie świata 
jest wewnętrznym widzeniem twórcy, toteż obserwator 
musi wysilić się na artystyczne spojrzenie na jego dzieło, 
by mógł zrozumieć to, co widzi. Niezbędny jest wspólny 
język porozumienia. Nie chcąc wyjść na laika i dyletan-
ta sięgnęłam do kopalni współczesnej wiedzy – internetu. 
Zasypała mnie ogromna ilość linków, odsyłaczy i odno-
śników opisujących życie, twórczość i rozliczne wystawy 
artysty. Większość tekstów zaczynała się od zlepka słów 
w stylu: najwybitniejszy artysta współczesny... Dotarło 
do mnie, że przyjdzie mi rozmawiać nie dość, że jednym 
z artystów, których powszechnie przyjęło się uznawać za 
ekscentryków, to jeszcze najwybitniejszym!
 Pamiętam, że z przerażająca wizją rozmowy 
o wszystkim i niczym szłam na spotkanie z „najwybitniej-
szym współczesnym artystą”!
 Miłe i ciepłe wrażenie jakie wywarł przy pierw-
szym zetknięciu przywróciło poniekąd równowagę ducha. 
Zanim doszło do kluczowego starcia, Pan Marian zaprosił 
do swej pracowni, gdzie zgodnie z obiegowymi stereo-
typami panował naturalny, niczym nie skrepowany arty-
styczny nieład. Wizyta w prawdziwym atelier to nie lada 
uczta dla rozbudzonej ciekawości, zwłaszcza ciekawości 
kobiecej. Miejsce tchnęło swoistym klimatem i zdało się 
jakoby żyło własnym, pozbawionym ram czasu, życiem. 
Na sporej wielkości powierzchni pełno sztalug, palet, ob-
razów i płócien jeszcze dziewiczych lub noszących ślady 
świeżych pociągnięć pędzla oraz wszędzie farby, farby, 
farby...i ich obezwładniający charakterystyczny zapach 
podkreślający i wydobywający esencję niezwykłej atmos-
fery tego miejsca. Całość skąpana w blasku krwiście za-
chodzącego słońca, sączącego ostre promienie przez duże 
okna i okrywające specyficzną aurą dostępną przestrzeń...

***

Kamila Pytowska: Panie Marianie, proszę mi zdradzić jak 
to jest być jednym z najwybitniejszych artystów współcze-
snych?
Marian Czapla: Artysta! Artysta! - Boże drogi! To taki 
ciężki kawałek chleba, trzeba harować dzień i noc, całe 
życie... (westchnienie). Nie wiem co to jest być artystą. 
Jestem tylko wykonawcą mojej namiętności i miłości. 
Poświęciłem każdą chwilę życia sztuce. Zostałem naj-
młodszym profesorem akademickim, miałem wtedy 40 
lat. Wiesz, pewnie jest w tym trochę szczęścia, a tro-
chę daru opatrzności. Są więksi ode mnie, o których się 
więcej pisze, ale to nie znaczy, że lepsi. Ci najlepsi są 
cisi i unikają exhibicjonizmu, np. Artur Nacht – Sam-
borski, który za życia w ogóle nie chciał robić wystaw, 
a mimo to każdy znał jego talent i wielkość. Dopiero 
po latach został okrzyknięty największym. Prawda za-
wsze wyłazi.

KP: To jak to się stało, że Marian Czapla wylazł?
MCz: Rzeczywistość jest prozaiczna. Małorolny Cza-

MISZMASZ Z ARTYSTĄ

Fot. Paweł Pierściński
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pla ze wsi Gacki wylazł (śmiech). Chodziłem do Szkoły 
Podstawowej w Gackach, a przed szkołą chodziło się 
do kościoła. Kościół był ważny. Do drugiej klasy posze-
dłem z dziećmi z Woli Żyznej do Solca. Tam rysowałem 
kolegom w zeszytach od biologii i innych. Bardzo ład-
nie prowadziłem swoje zeszyty, lubiłem to i chciałem 
zostać malarzem. Skończyłem szkołę podstawową i po-
szedłem do szkoły plastycznej w Kielcach. A to, że się 
stało... (zamyślenie). Rodzice chcieli mieć inżyniera...

KP: Dlaczego właśnie malarstwo?
MCz: Dlatego, bo to, co mogłem we własnym życiu 
najgłębszego odczytać, dostrzec, to właśnie obcując 
z obrazami. Ekspresja rysunku i koloru w malarstwie 
posiada taki ogromny ładunek myśli i emocji, iż wyra-
ża moje najgłębsze pragnienia i nieustannie fascynuje 
myśli.

KP: Wspomniał Pan o kościele i że to było ważne. Jakie 
miejsce w Pana życiu zajmuje religia?
MCz: Religia zajmuje pierwszorzędne miejsce. Kler 
czasem ze mną walczy, bo chcieliby przykryć tymi swo-
imi szmatkami nagość. A przecież człowiek w obliczu 
Boga jest nagi.

trzeba znać, rozumieć i przeżywać. Nie podpieraj się 
sloganami! Wyobraź sobie wojnę i dwóch żołnierzy – 
przyjaciół. Jeden z nich zostaje ranny, być może śmier-
telnie. Co robi drugi? Podtrzymuje, obejmuje bezwład-
nego przyjaciela... (chwila ciszy) i już masz mężczyzn 
w uścisku. A co do nagości to już ci mówiłem – człowiek 
jest nagi w oczach Boga. Obejmowany i obejmujący to 
poniekąd sam Chrystus. Człowiek ukazany w osobie 
Chrystusa jest najdoskonalsza formą człowieczeństwa. 
Granica między bóstwem, a człowieczeństwem jest 
bardzo płytka. Oczywiście jeśli ktoś chce, to może do-
patrzeć się tam perwersji, ale to jest tak, jak z dwoma 
kwadratami. Dla jednych są to po prostu dwa przeni-
kające się kwadraty dla innych kopulujące.

KP: A więc Chrystus jako Bóg czy człowiek?
MCz: Nie traktuj tego oddzielnie! Tak nie wolno! Chry-
stus to zawsze Bóg i zawsze człowiek! Jedność!

KP: W Pana pracach bardzo często pojawia się motyw 
krzyża, czym on dla Pana jest?
MCz: Krzyż jest przede wszystkim znakiem miłości. 
Człowiek jest wpisany w formę krzyża ale też krzyż jest 
wpisany w życie człowieka, więc krzyż i człowiek się 
identyfikują. Jest on znakiem, symbolem, jest przezna-
czeniem i w końcu krzyż jest koniecznością. W moim 
rozwoju rozumienia sztuki doszedłem do rozumienia 
Malewicza i on krzyż namacalnie malował jako znak 
czasu i życia. Krzyż to znak i forma idealna. Ja, malu-
jąc go, raz idę w biologiczny jego wymiar, a raz w mi-
styczny. Krzyż, to w końcu znak naszej godności.

KP: Charakterystyczne dla Pana twórczości są monumen-
talne płótna z których zda się, iż postacie wręcz wychodzą 
do widza, nie mieszczą się. Bardzo często są poskręcane, 
powyginane, skulone tak, by mogły zmieścić się na obra-

Veraicon z łotrami.

KP: Bardzo często jest Pan nazywany malarzem religij-
nym, jednak Pana obrazom daleko do ortodoksji. Np. Pie-
ta z Tryptyku Pasyjnego ukazuje dwóch nagich mężczyzn 
w mocnym uścisku. Gdy tymczasem jesteśmy przyzwy-
czajeni do innej konfiguracji tej sceny, czyli do bezwład-
nego, martwego ciała mężczyzny w objęciach kobiety, 
a uściślając martwego Syna w objęciach Matki.
MCz: Określiłbym to mianem konieczności filozoficz-
no-egzystencjalnej wyrażonej przez gesty podszyte 
uczuciami. A jakież to mogą być gesty jeśli nie objęcia, 
uściski, przytulenia?! Na pewno nic, co ma w sobie siłę 
i energię. Poza tym sięgnij do źródeł. Pieta to gest mi-
łości, czyli gest podtrzymania, to miłość zgodna z po-
wołaniem, to też miłosierdzie i litość. Symbolikę sztuki 

Autorka z obrazem M. Czapli „Anioł miłości”.
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zie, niekiedy jednak to się nie udaje i mają poucinane ręce, 
bądź inne części ciała. Wybaczy Pan teraz moje pytanie, 
ale czy nie mógłby Pan skoro już maluje na dwumetro-
wym płótnie człowieka, który po rozkręceniu ma ok. 3 me-
trów po prostu użyć płótna trzymetrowego?
MCz: (śmiech) Owszem mógłbym. (znów śmiech) A tak 
na poważnie to są to celowe zabiegi czysto formalne, by 
przez powiększenie nadać moc przekazu. Żeby wyra-
zić siłę trzeba nadać temu charakter nie mieszczenia 
się w przestrzeni. Natomiast przez fakturę nadaje się 
ciężar i moc człowieczeństwa.

KP: Na Pana obrazach wszystkie postacie są nagie, krępe, 
masywne, o napiętych mięśniach, kanciaste, bez krągłości 
i szczegółów, niczym kamienne posągi. No właśnie, bez 
szczegółów, czy jako artysta religijny boi się ich Pan, bo 
jak mówią diabeł tkwi w szczegółach?
MCz: (znów śmiech) Masz rację. Jak już ci wcześniej 
mówiłem wszystko to po to, by wydobyć moc przekazu, 
uderzyć widza, poruszyć do głębi. A szczegół ma to do 
siebie, że osłabia, dekoncentruje. Także ciosanie, czy 
jak ty to powiedziałaś kanciastość, dodaje siły, mocy 
i prostoty. Ja lubię prostotę.

KP: Pana obrazy to także uczta kolorów. Używa Pan moc-
nych barw, nasyconych, zdecydowanych, męskich, kon-
trastujących ze sobą. Czemu ten zabieg ma służyć?
MCz: Uderzenie koloru jest sensem malowania. Zapa-
miętaj sobie: przestrzeń, forma i kolor to trójca święta 
artysty malarza!

KP: Ok! to w takim razie taki mały quiz skojarzeniowy 
z kolorami. Ja podaję kolor, a Pan pierwsze skojarzenie 
z tym kolorem, dobrze?
MCz: (westchnięcie) Nie, to trzeba się zastanowić (ko-
lejne westchnięcie)... no dobrze, spróbujmy.
biel – śmierć
czerń – tajemnica
niebieski – Bóg, duchowość
zielony – radość

Fot. Piotr Walczak

Marian Czapla z nagrodą Wojewody Świętokrzyskiego 
„Duma Regionu 2004”.

czerwień – namiętność
żółty – złość, zazdrość

KP: No i nie było tak źle. Teraz mamy klucz do odczyty-
wania Pana prac (śmiech).
Przewodnim motywem Pana prac jest człowiek, ale malu-
je Pan również martwą naturę. I tu kolejne pytanie, dlacze-
go akurat kalie?
MCz: Dlaczego kalie? Bo są piękne w formie i jedno-
cześnie proste. A jak już wiesz lubię prostotę i jej poszu-
kuję. Poza tym mają w sobie dużo erotyzmu (uśmiech). 
Są głębokim wyrazem uczucia. Po prostu lubię te 
kwiatki...

KP: Jakie poza malarstwem „najwybitniejszy współcze-
sny artysta” ma pasje, zainteresowania, namiętności?
MCz: Rola, praca na ziemi i patrzenie jak coś rośnie, 
rozwija się, kwitnie. Kiedyś byłem dobrym kosiarzem, 
lubię pracę fizyczną, energię tryskającą z pracy na roli, 
z koniem. Teraz brak sił i już zdrowie nie to. Co jesz-
cze... taniec! Bozia nie dała słuchu, ale poczucie ryt-
mu owszem (uśmiech). Zbyt dużo talentów rozprasza 
i sprawia, iż nie rozwija i nie doskonali żadnego. Bóg 
wie co robi rozdzielając talenty...

Rozmawiała:
Kamila PytowskaParawan
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W dniu 26 stycznia br., na Wojskowych Powązkach 
w Warszawie odbył się pogrzeb prof. Mariana Cza-

pli, artysty malarza, wieloletniego pedagoga Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. W ceremonii pogrzebowej, 
oprócz rodziny Zmarłego, władz Akademii, przedstawicie-
li ministerstw i urzędów centralnych, koleżanek i kolegów 
śp. Profesora, udział wzięli znajomi i przyjaciele z gminy 
Szydłów i powiatu staszowskiego.
 Mszę świętą koncelebrowaną odprawił emeryto-
wany dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej ks. 
prałat Andrzej Przekaziński, który także wygłosił homilię. 
Zmarłego pożegnali również: rektor ASP prof. Adam My-
jak, dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego 
i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury Wiktor 
Jędrzejec, prodziekan ds. nauki Wydziału Malarstwa ASP 
dr hab. Artur Winiarski i w imieniu rodaków z gminy Szy-
dłów były wójt gminy Stefan Zieliński.
 Osobę Zmarłego pięknie scharakteryzował ma-
gnificencja rektor prof. Adam Myjak, który po zakończe-
niu mszy świętej powiedział: „Żegnamy dziś wybitnego 
polskiego malarza, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie i jej wieloletniego zasłużonego dydaktyka. 
Profesor Marian Czapla prowadził na Wydziale Malarstwa 
naszej Uczelni własną pracownię, był wychowawcą licz-
nych pokoleń artystów, twórcą o ogromnym autorytecie. 
Jego dorobek jest uznawany nie tylko w kraju, ale i za gra-
nicą, zapewniając mu ważne miejsce w elicie artystycznej. 
W latach 70-tych – jako współorganizator i członek grupy 
„Sympleks S 4” – silnie zaznaczył jej pozycję w ówcze-
snym życiu artystycznym Polski. Marian był człowiekiem 
wielce uduchowionym, nieustannie filozofującym. Jego 
twórczość oscylowała wokół tematyki sakralnej, a punk-
tem wyjścia dla niej był los człowieka. Artysta w bardzo 
sugestywny i wyrazisty sposób przeciwstawiał słabość 

POŻEGNALIŚMY PROFESORA

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła liczna de-
legacja rodaków z Gminy Szydłów, Wiązanki złożyli m.in. 
wójt Jan Klamczyński i Szczepan Rożek - przedstawiciel 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, którego pro-
fesor Czapla był członkiem.

i przemijalność ludzkiego ciała potędze i wieczności sfery 
duchowej. To starcie dziś nabiera szczególnego znacze-
nia. Mariana zapamiętałem jako człowieka pogodnego, 
pozytywnie nastawionego do otoczenia i zdarzeń losu. 
Jego optymizm i wiara w sens sztuki była bardzo istot-
na w chwilach zwątpienia, które nas dopadały. W obliczu 
śmierci zawsze jesteśmy bezradni, żadne słowa nie odda-
dzą właściwie straty, z jaką przyjdzie nam się teraz mie-
rzyć. My wszyscy – artyści, pedagodzy, studenci, przyja-
ciele, cała społeczność akademicka – wdzięczni jesteśmy 
Profesorowi za to, że był z nami, że pozostawił piękne 
wspomnienia i wspaniałe obrazy. Niech spoczywa w po-
koju.”

Tekst i foto: Jan Mazanka

Ekoplon i Miklaś-Granit ze „Stambułkami”

W dn. 12 marca br. w Staszowie po raz 19. wręczo-
no „Stambułki Staszowskie” - nagrody dla przed-

siębiorców przyznawane przez Staszowską Izbę Gospo-
darczą. W kat. I „Jednostka organizacyjna/firma mająca 

największy wpływ na rozwój gospodarczy na terenie po-
wiatu staszowskiego” uhonorowano EKOPLON spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z Grabek Dużych. 
„Stambułkę” i certyfikat odebrała dyrektor finansowy Ka-
tarzyna Głowacka. W kat. II „Jednostka organizacyjna/
firma, która osiągnęła znaczny postęp w swoim rozwoju” 
laureatem jednej z trzech ,,Stambułek” został Zakład Ka-
mieniarski „MIKLAŚ – GRANIT” z Szydłowa. Statuetkę 
i certyfikat odebrał właściciel Tadeusz Miklaś. Nagro-
dy wręczała Agata Wojtyszek - wojewoda świętokrzyski 
i Wojciech Skowron - prezes zarządu SIG.

(red.) 

Zdjęcia: Jan M
azanka
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Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie infor-
macyjne, które odbyło się dnia 4 marca 2016 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie. 
 Tematem szkolenia były zasady, jakie obowią-
zują przy wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności 
obszarowych, wniosków z zakresu PROW 2014-2020 na 
rok 2016 oraz zasad pozyskiwania środków i wypłaty po-
mocy finansowej na operacje typu: „Modernizacja Go-
spodarstw Rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 
2014-2020.
 Wiele pytań mieszkańców dotyczyło, głównie te-
matu działania inwestycyjnego, które poprowadzili spe-
cjaliści w tym zakresie.
 Część pytań dotyczyła również zasad i terminu na-
boru wniosków w ramach Pomocy na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw, 
typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, 
gdzie termin na składanie wniosków planowany jest na 
I kwartał 2017 r. – termin ten jest uzależniony od przebie-
gu procesu akredytacji Agencji Płatniczej.

Uwaga na terminy:

• Od dnia 15 marca do 16 maja można składać Wnio-
ski o przyznanie płatności OB, PRS, PRSK, RE* i część 
wniosków zalesieniowych.
Możliwe jest również złożenie wniosku po dniu 16 
maja, do dnia 10 czerwca 2016 r., jednak kwota płatno-
ści, do której rolnik byłby uprawniony będzie pomniejsza-
na o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. 
• Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r., Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała 
wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Moder-
nizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finan-
sowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014 - 2020.
 Organizatorem szkolenia był Kierownik Biura Po-
wiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

Spotkanie informacyjne ARiMR w Szydłowie

nictwa w Staszowie. Prowadzący: Łukasz Gondek, Hubert 
Stępień, Sylwia Żerniak, Marcin Kuciński.

Urząd Gminy w Szydłowie
Zdjęcia: S. Celejowski

* OB - płatność obszarowa
PRS - płatność rolno-środowiskowa
PRSK - płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna
RE - płatność ekologiczna

OŚRODEK ZDROWIA Z NOWYM DYREKTOREM I APARATEM USG

Od 1 kwietnia 2016 r. funkcję dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie peł-
nić będzie lek. med. Wojciech Staak, który od 1 stycznia 2016 r. pełnił obowiązki dyrektora placówki. W lutym br. 
SP ZOZ ogłosił przetarg na zakup, dostawę i instalację aparatu USG dla potrzeb ośrodka zdrowia. Aparat zakupiono 
za 98.800 zł i od połowy marca jest już wykorzystywany w diagnostyce pacjentów. Samorząd Gminy Szydłów bę-
dzie teraz czynił starania o fundusze na przebudowę i termomodernizację budynku szydłowskiego ośrodka.

JK
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INWESTYCJE PLANOWANE W 2016 R.
Uchwałą Nr XIX/104/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. Rada Gminy Szydłów przyjęła budżet Gminy Szydłów na 2016 
rok w tym inwestycje planowane do wykonania. W poniższych zestawieniach zawarto planowane wydatki na inwesty-
cje wieloletnie i jednoroczne w 2016 r.
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INWESTYCJE DROGOWE W 2015 R.
Inwestycje drogowe zrealizowane na drogach powiatowych - odnowy nawierzchni dróg powiatowych w ramach usuwa-
nia skutków klęsk żywiołowych w 2015 roku. Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Staszowie.

1) Droga gminna nr 004115T w m. Brzeziny od km 0+000 
do km 0+915
- długość przebudowywanego odcinka drogi 915 m,
2) Droga gminna Grabki Duże na dz. nr 355/2, 355/1, od 
km 0+000 do km 0+305
- długość przebudowywanego odcinka drogi 305 m,
3) Droga gminna Grabki Duże na dz. 359/1 od km 0+000 
do km 0+190 
- długość przebudowywanego odcinka drogi 190 m,
4) Droga gminna Grabki Duże na dz. 168/2 od km 0+000 
do km 0+145 
- długość przebudowywanego odcinka drogi 145 m,
5) Droga gminna Grabki Duże na dz. 205 od km 0+000 do 
km 0+220
- długość przebudowywanego odcinka drogi 220 m,
6) Droga gminna  Korytnica na dz. nr 816, 797/57 od km 
0+000 do km 0+246
- długość przebudowywanego odcinka drogi 246 m,
7) Droga gminna  Szydłów (łącznik ul. Urocza i ul. Kielec-
ka) na dz. nr 600, 2520, 604/2 
- długość przebudowywanego odcinka drogi 455 m,
8) Droga gminna  nr 004118T Potok – Księża Niwa od km 
0+000 do km 0+990
- długość projektowanego odcinka drogi 990 m,
9) Droga gminna  Rudki – Modrzewiec na dz. nr 51, 513 
od km 0+000 do km 0+600
- długość projektowanego odcinka drogi 600 m,
10) Droga gminna nr 00411T Szydłów – Brzeziny od km 
0+000 do km 0+990
- długość przebudowywanego odcinka drogi 990 m,

11) Droga gminna nr 390041T ul. Krakowska w Szydło-
wie od km 0+000 do km 0+660 i od km 0+810 do km 
0+903
- długość przebudowywanych odcinków drogi łącznie 753 
m,
12) Droga gminna Kotuszów na dz. nr 674, 716/1, 721 od 
km 0+000 do km 0+690
- długość przebudowywanego odcinka drogi 690 m,
- chodnik szerokość 1,50m str. lewa od km 0+000 do km 
0+190
13) Remont drogi Szydłów - Korytnica nr 004119 T od 
km 0+000 do km 0+340, od km 0+600 do km 1+070, dł. 
810 m
14) Remont drogi w m. Mokre: odcinek od km 0+000 do 
km 0+140, odcinek od km 0+140 do km 0+210.

UG Szydłów

Inwestycje zrealizowane przez Gminę Szydłów w 2015 r. 
na drogach gminnych:

Droga powiatowa nr 0828T Kurozwęki - Kotuszów - Ko-
rytnica. Wyremontowany odcinek 1.518 m od zapory 
Chańcza do drogi wojewódzkiej nr 756.
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W dniach 9 stycznia - 19 mara-
ca br. we wszystkich jedena-

stu jednostkach Ochotniczej Straży 
Pożarnej z terenu Gminy Szydłów 
odbyły się zebrania sprawozdawczo-
-wyborcze. Podczas tych zebrań dru-
howie podsumowali swą działalność 
w minionym roku a przede wszyst-
kim  wybrali  nowe władze które będą 
kierować i reprezentować jednostki 
OSP w kadencji  2016-2020, a także 
przedstawicieli   i delegatów do Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP RP  
w Szydłowie. W maju br. odbędzie 
się Zjazd Gminny nowo wybranych 
delegatów i przedstawicieli spośród 
których wybrane zostanie prezydium 
Zarządu Oddziału Gminnego a także 
reprezentanci do Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP  w Staszo-
wie.

Sylwester Celejowski

Poniżej lista nowych  prezesów i na-
czelników poszczególnych  jednostek 
OSP:

OSP Gacki
Prezes – Pitek Robert   
Naczelnik – Klusek Zbigniew   

OSP Grabki  
Prezes – Wawszczyk Wiesław   
Naczelnik – Wierzbowski Stanisław  
 

OSP Jabłonica 
Prezes – Zapart Andrzej   
Naczelnik – Kaczor Adam  

OSP Korytnica 
Prezes – Zawierucha Łukasz   
Naczelnik – Dybus Tomasz  

OSP Kotuszów
Prezes – Kaczmarczyk Michał                       
Naczelnik – Klamczyński Michał               

OSP Osówka 
Prezes – Wójcik Kazimierz 
Naczelnik – Skrzypek Zbigniew 

OSP Rudki
Prezes – Kałandyk Tadeusz
Naczelnik – Klikowicz Andrzej

OSP Solec
Prezes – Skuza Piotr
Naczelnik – Boś Piotr

OSP Szydłów
Prezes – Wojterski Stanisław
Naczelnik – Boś Kazimierz

OSP Wola Żyzna
Prezes – Palmąka Zdzisław
Naczelnik – Suchojad Tomasz 

OSP Potok
Prezes – Kręcisz Tadeusz        
Naczelnik – Kogut Krzysztof 

NOWE WŁADZE GMINNYCH JEDNOSTEK OSP

KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ 2016

W dniu 21 marca br. w Szkole Podstawowej w Szy-
dłowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopol-

skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega 
pożarom” organizowanego corocznie przez Komendę Po-
wiatową Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, którą 
w tym roku reprezentowali mł. bryg. Janusz Juszczak 
oraz mł. asp. Łukasz Kruk. 
 W eliminacjach, które polegały na rozwiązaniu te-
stu pisemnego, udział wzięło dziewięcioro uczniów z na-
szej gminy – troje z gimnazjum i sześcioro ze szkół pod-
stawowych z Szydłowa i Solca. 
 Po sprawdzeniu testów ustalono zwycięzców, i tak 
w kategorii szkół podstawowych I miejsce zajął Szymon 
Grosicki, II miejsce Anna Lech, III miejsce Aleksandra 
Kuca. W kategorii gimnazjum wygrała Małgorzata Su-
chojad, drugie miejsce zajął Dawid Godziszewski. 
 Nagrody w postaci książek ufundowane przez 
Urząd Gminy oraz dyplomy wręczył wójt Jan Klamczyń-
ski. Prowadzący konkurs Janusz Juszczak podziękował 
wszystkim za udział w eliminacjach i pomoc organiza-
cyjną, w tym opiekunom uczniów: Urszuli Skotnickiej, 
Małgorzacie Konopackiej i Dorocie Fit. 

 Zwycięzcy eliminacji gminnych: Szymon Gro-
sicki i Małgorzata Suchojad będą reprezentować Gminę 
Szydłów w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 
12 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Staszowie.  

Tekst i fot. Sylwester Celejowski

Pamiątkowe zdjęcie uczestników, opiekunów 
i organizatorów eliminacji gminnych w Szydłowie.
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 „Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za 
panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli 
do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król 
żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie 
i przybyliśmy oddać mu pokłon”.  (...)
 „A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła 
przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, 
gdzie było Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz 
i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali 
Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie 
nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się 
do swojej ojczyzny.” (Mt. 2, 9-12)

W mroźny poranek, 6 stycznia, Trzej Królowie, 
z trzech stron naszego, królewskiego, Grodu, wy-

ruszyło ze swymi orszakami by tradycji uczynić zadość 
i oddać pokłon Jezusowi, który po raz kolejny narodził się 
w stajenkach naszych serc.
 Pod ruinami kościoła pw. Ducha Świętego zgro-
madzili się uczestnicy orszaku króla Melchiora w rolę któ-
rego wcielił się Starosta Powiatu Staszowskiego Michał 
Skotnicki. Orszak króla Melchiora w kolorze zielonym 
symbolizującym kontynent azjatycki wyruszył z okrzy-
kiem: Tam gdzie jest Bóg – mieszka miłosierdzie.”
 Przy budynku Synagogi zgromadził się orszak 
króla Kacpra, którego zagrał Wójt Gminy Szydłów Jan 
Klamczyński. Orszak w kolorze czerwonym symbolizują-
cym kontynent europejski wyruszył z okrzykiem: „Niech 
każdy dziś powie – Jezu ufam Tobie.” 
 Plac wokół kościółka Wszystkich Świętych zgro-
madził uczestników orszaku króla Baltazara, w tej roli wy-
stąpił nasz parafianin Zdzisław Gondek z Grabek Dużych, 
który w niedawno wystawianym spektaklu zagrał główną 
rolę Św. Króla Władysława. Orszak króla Baltazara w ko-
lorze niebieskim wyruszył z okrzykiem: „W miłosierdziu 
Boga – świat znajdzie pokój.”

 Królowie ze swymi orszakami udali się na rynek, 
po scenie przywitania było wspólne kolędowanie. Następ-
nie Mędrcy podążając za betlejemską gwiazdą dotarli na 

ORSZAK TRZECH KRÓLI
plac zamkowy. Tam ich przybycia oczekiwał król Herod, 
w tej roli pan Paweł Krakowiak z Bractwa Rycerskiego 
Zamku Szydłów, doradca Heroda – Krzysztof Kręcisz oraz 
arcykapłan – Tadeusz Szwarc. Z zamku Heroda gwiazda 
zaprowadziła Mędrców do świątyni parafialnej gdzie Kró-
lowie złożyli swe dary: złoto, kadzidło i mirrę, a zebra-
ni oddali pokłon maleńkiej Dziecinie. Po czym  wszyscy 
uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej.  

 Serdeczne podziękowania dla tych, którzy przy-
czynili się do uświetnienia tego wydarzenia: osobom nio-
sącym flagi i gwiazdę betlejemska, damom dworu, osobom 
niosącym dary, Szkole Podstawowej z Szydłowa, która 
wyróżniała się specjalnie przygotowanymi błękitnymi tur-
banami, Szkole Podstawowej w Solcu oraz Gimnazjum, 
paniom w strojach ludowych i wszystkim  uczestnikom, 
którzy przez kolor stroju czy symboliczne korony na gło-
wach, aktywnie włączyli się w ten niezwykły „Królewski 
Spektakl”.  Udział w Orszaku Trzech Króli był nie tylko 
wyrazem naszej wiary, lecz również budowaniem pięknej 
tradycji, sięgającej do  korzeni naszej chrześcijańskiej cy-
wilizacji. 
 W Królewskim Orszaku uczestniczyła wielka rze-
sza wiernych, nie tylko z naszej parafii.  
 Pierwszy Orszak Trzech Króli w grodzie szydłow-
skim pod hasłem: „Nade wszystko miłosierdzie. Miłość. 
Pokój. Przebaczenie.” został zorganizowany przez Gminne 
Centrum Kultury i  Parafię p.w. Św. Władysława, w porozu-
mieniu z  ogólnopolską Fundacją Orszak Trzech Króli.
 Orszak Trzech Króli w Polsce zorganizowany zo-
stał po raz ósmy, odbył się w 420 miejscowościach całe-
go kraju, w 11 miejscach naszego województwa, ogółem 
uczestniczyło w nim ponad milion osób. Transmisje na 
żywo w TVP 1 obejrzało kilka milionów telewidzów. To 
największa impreza rodzinna w Polsce i najbardziej dyna-
micznie rozwijająca się obywatelska inicjatywa ostatnich 
dziesięciu lat.  
 Mamy nadzieję, że Orszak Trzech Króli na stałe 
wpisze się w pejzaż naszego Królewskiego Grodu. 

Kamila Pytowska
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W niedzielę 7 lutego br., oddział 26 szydłowskich 
strzelców przeszedł 20 km marszem na trasie z Szy-

dłowa do Kurozwęk i z powrotem. Wśród maszerujących, 
obok uczniów z Szydłowa, było 8 uczniów Gimnazjum 
w Jarosławicach.
 Miejscem docelowym marszu była mogiła po-
wstańcza, na zboczu przy drodze z Kurozwęk do Staszo-
wa. Leży tu około 20 ofiar nierównej walki powstańców 
z wojskami rosyjskimi, która zakończyła się obroną bu-
dynku owczarni, położonego na tzw. Sadzawkach. Przed 
pomnikiem na powstańczej mogile wystawiono warty 
honorowe. Delegacja strzelców, a także starosta staszow-
ski Michał Skotnicki zapalili znicze. Podobnie uczyniono 
przed tablicą wmurowaną w ścianie kurozwęckiego ko-
ścioła, na której wypisane są nazwiska 58 powstańców, 

Upamiętniono 153. rocznicę Powstania Styczniowego
którzy polegli w potyczkach na terenie ziemi staszowskiej 
lub zmarli z ran w przykościelnym szpitalu dla ubogich, 
dziś jest to Dom Opieki Społecznej prowadzony przez 
Siostry Miłosierdzia Bożego Wincentego á Paolo.
 Przed tablicą znicze zapalili: proboszcz parafii 
w Kurozwękach ks. kan. Andrzej Bąk, starosta staszowski 
Michał Skotnicki, wójt gminy Szydłów Jan Klamczyń-
ski, komendant szydłowskich strzelców st. insp. Związku 
Strzeleckiego Marian Lesiak i st. inst. Beata Lech opieku-
jąca się strzelcami z Gimnazjum w Jarosławicach. W dro-
dze powrotnej zatrzymano się w kurozwęckim pałacu, 
gdzie strzelcy spożyli gorący posiłek.

Tekst i foto: Jan Mazanka
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Taki tytuł nosił wieczór poetycki z wierszami ks. Jana 
Twardowskiego w wykonaniu Amatorskiej Grupy Te-

atralnej działającej przy parafii św. Władysława w Szy-
dłowie we współpracy z Gminnym Centrum Kultury. Pre-
miera miała miejsce podczas Gminnych obchodów Dnia 
Kobiet w siedzibie Centrum kultury. Po raz drugi aktorzy 
wystąpili w niedzielę 13 marca w kościele parafialnym.
 Grupę tworzy ok 20 osób w różnym wieku, od 
młodzieży gimnazjalnej po seniorów pochodzących z na-

szej wspólnoty prafialnej.  Grupa debiutowała w listopa-
dzie ubiegłego roku przedstawieniem o św. Władysławie 
– patronie parafii. Członkowie grupy z wielkim oddaniem 
i zaangażowaniem uczestniczyli w przygotowaniach. Ich 
trud i wysiłek został nagrodzony i doceniony gromkimi 
brawami i słowami uznania, między innymi z ust pana sta-
rosty Michała Skotnickiego i proboszcza parafii Ryszarda 
Piwowarczyka.  
 Inspiracją zorganizowania wieczoru poezji ks. 
Twardowskiego była przypadajaca w tym roku 10 roczni-
ca śmierci tego nizwykłego księdza, który pisał wiersze. 
Program życia proponowany przez ks. Twardowskiego to:
- patrzeć na świat oczyma Boga
- nie dać się zastraszyć złu
- umieć zawsze odpowiedzeć dobrem, sercem, miłością
- szanować to co Bóg stworzył
- kochać Boga, czyli dostrzegać Go w człowieku
- być wyrozumiałym wobec niezawinionej brzydoty, także 
duchowej.
 Sensem wierszy ks. Twardowskiego jest odtruć 
człowieka czyli przenieść go w lepszy, czysty świat.
 Grupa teatralna z nadzieją patrzy w przyszłość 
i już planuje kolejne przedsięwzięcia.

Kamila Pytowska

pokochać człowieka by stać się samotnym
być przy najbliższym
by znaleźć się dalej
to nic
tak trzeba
bo taka jest droga
właśnie to szczęście
otworzą się oczy
miłości ludzkiej stacyjka uboga
kochać człowieka by zdążyć do Boga
kochać człowieka by zdążyć do Boga

KOCHAĆ CZŁOWIEKA BY ZDĄŻYĆ DO BOGA

ŚPIESZMY SIĘ   ks. Jan Twardowski

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za późno

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnia czy ostatnia pierwsza.
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W dn. 8 marca w szydłowskiej synagodze świętowa-
ły panie. Okazją ku temu były obchody Dnia Ko-

biet, które zorganizowało Gminne Centrum Kultury wraz 
z Wójtem Gminy.
 W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób, 
w tym m.in. Michał Skotnicki - starosta staszowski, Jan 
Klamczyński - wójt gminy, Janusz Juszczak - przewodni-
czący Rady Gminy, Jerzy Klamczyński - wiceprzewodni-
czący Rady Gminy. Osoby te powitała Maria Stachuczy - 
dyrektor Gminnego Centrum Kultury, po czym rozpoczęły 
się prezentacje kulturalne.
 Jako pierwsze wystąpiły dzieci klas II i III ze 
Szkoły Podstawowej w Szydłowie, które ćwiczą swoje 
umiejętności w kółku tanecznym GCK pod okiem instruk-
torki Joanny Białej-Wilk.

POETYCKI DZIEŃ KOBIET

 Po programie artystycznym starosta M. Skotnicki 
i wójt J. Klamczyński w imieniu swoim własnym i pozo-
stałych samorządowców, złożyli życzenia wszystkim pa-
niom oraz wręczyli słodkie upominki i kwiaty.

Tekst: P. Walczak
Zdjęcia: S. Celejowski

Życzenia w imieniu samorządowców złożyli: Michał Skot-
nicki - starosta staszowski i Jan Klamczyński - wójt gminy. 
Uroczystość prowadziła Maria Stachuczy - dyrektor GCK.

 Drugim punktem programu artystycznego była 
sztuka, której przewodnim motywem była poezja ks. J. 
Twardowskiego „Kochać człowieka, by zdążyć do Boga”. 
Poezję recytowali i śpiewali członkowie Kulturalno-Para-
fialnej Amatorskiej Grupy Teatralnej z Szydłowa a całość 
wyreżyserowała Kamila Pytowska. Należy zaznaczyć, że 
sztuka stała na wysokim poziomie artystycznym. Amator-
ska grupa teatralna, do której należą zarówno dorośli jak 
i młodzież, zadebiutowała w listopadzie ub. roku sztuką 
„Żywot Władysława Świętego w odsłonach kilku” zreali-
zowaną w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy 
Lokalne 2015. Sukces tamtego przedsięwzięcia zachęcił 
uczestników do założenia kółka teatralnego, które planuje 
kolejne przedsięwzięcia artystyczne. Wielkie brawa za tę 
inicjatywę!
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Informacja o zmianie stawek za odbiór odpadów ko-
munalnych w 2016 roku wraz z harmonogramami 
odbiorów w poszczególnych miejscowościach Gminy 
Szydłów.

Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że w dniu 25 listo-
pada 2015 r., Rada Gminy Szydłów podjęła Uchwałę Nr 
XVIII/91/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na której 
zamieszkują mieszkańcy. Na jej podstawie uległy zmianie 
stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalny-
mi.
 Opłata za odpady komunalne zbierane w sposób 
selektywny wynosić będzie 6,50 zł/osoba/m-c w przypad-
ku nieruchomości zamieszkiwanej przez liczbę osób 1 - 3, 
wynosić będzie iloczyn stawki 6,50 oraz iloczyn liczby 
zamieszkałych osób. Miesięczna opłata dla nieruchomości 
zamieszkiwanej przez cztery i więcej osób, wynosić bę-
dzie 23,00 zł.
 W przypadku gdy właściciel nieruchomości za-
deklarował, że odpady będą zbierane w sposób nieselek-
tywny wówczas opłata będzie wynosić 14,00 zł/osoba/m-
-c. Opłata miesięczna dla nieruchomości zamieszkiwanej 
przez liczbę osób 1 - 3, wynosić będzie iloczyn stawki 
14,00 zł oraz liczby zamieszkałych osób, zaś miesięczna 
opłata dla nieruchomości zamieszkiwanej przez cztery 
i więcej osób, wynosić będzie 54,00 zł.
 Od stycznia 2016 roku teren naszej gminy nadal 
będzie obsługiwany przez firmę ZIELIŃSKI z Rakowa. 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgod-
nie z Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr XLIV/207/2013 
z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie terminu, często-
tliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, należy wpłacać kwartalnie (za trzy 
kolejne miesiące bez wezwania) w następujących termi-
nach:

I KWARTAŁ (styczeń / luty / marzec)
– do 28 lutego 2016
II KWARTAŁ (kwiecień / maj / czerwiec)
– do 30 maja 2016
III KWARTAŁ (lipiec / sierpień / wrzesień) 
– do 30 września 2016
IV KWARTAŁ (październik / listopad / grudzień)
– do 30 listopada 2016

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi moż-
na wpłacać u sołtysów (inkasentów) swoich miejscowości, 
a także na rachunek bankowy Urzędu Gminy:

09 8521 0006 2001 0000 0130 0002
wraz z podaniem miesięcy (raty), której dotyczy opłata.

UG Szydłów
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„Rodzina 500 plus” już w kwietniu

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, 

w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie 
wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie 
i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w któ-
rych dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 
zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne 
dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne 
dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla 
dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wy-
chowujących 3,7 mln dzieci.

 Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak sze-
rokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy 
skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukoń-
czenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji 
życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu de-
mograficznego w Polsce.
 500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku docho-
dowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne 
świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie 
będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych 
świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu 
alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

 O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni 
rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, 
rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wycho-
wawcze typu rodzinnego.
 Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie 
można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Pol-
skiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wycho-

wawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.
mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze 
świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od 
dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.
 Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech mie-
sięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 
do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zosta-
nie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od 
dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.
 Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upły-
wie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 
1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane 

i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął 
wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
 W Gminie Szydłów realizacją programu zajmuje 
się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie, ul. 
Rynek 2, 28-225 Szydłów.
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Koło Gospodyń w Rudkach powstało w 1995 roku, 
z inicjatywy kobiet tej miejscowości. Finalizowa-

no wówczas prace przy budowie remizy strażackiej. Pa-
nie licznie zaangażowały 
się w pomoc strażakom 
w przygotowaniu uroczy-
stości z tej okazji. 
 Od tej chwili za-
częły działać jako KGW 
w Rudkach. Liczyło ono 
wówczas 11 osób. Spo-
tykały się, organizowały 
wraz ze strażą zabawy, 
imprezy typu Dzień Kobiet, Sylwester. Reprezentowały 
miejscowość w różnego rodzaju uroczystościach: Bożego 
Ciała, Dożynkach, Święcie Śliwki. Przez wszystkie te lata 
kontynuowały działalność. 
 W lutym 2015 roku, po wyborze nowego sołty-
sa miejscowości, padła propozycja zarejestrowania Koła 
jako stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
W kwietniu na zebraniu w tej sprawie zaktualizowano li-
stę członków, wybrano nowy Zarząd i ruszyła procedura 
rejestracji. W międzyczasie Panie zaczęły znowu prężnie 
działać, organizując spotkania z okazji Dnia Kobiet, An-
drzejek, Sylwestra. Uczestniczyły w obchodach Bożego 
Ciała. W sierpniu 2015 r. zaprezentowały się na uroczy-
stości gminnego Święta Śliwki w Szydłowie zdobywając 
I miejsce w konkursie stoisk sołeckich. Przedstawicielki 
koła miały także zaszczyt zaprezentować Gminę Szydłów 
w Kazimierzu Dolnym. Odbywało się tam „Popołudnie ze 
Śliwką” w ramach „Pardes Festival”. 
 W grudniu 2015 r. Koło Gospodyń zostało zare-
jestrowane w KRS jako Stowarzyszenie Koła Gospodyń 
Wiejskich w Rudkach. Od tej pory otwierają się dla nich 
większe możliwości. W lutym 2016 panie z KGW miały 
okazję zasmakować przygody z telewizją, gdzie zaanga-
żowały się w pomoc dla koleżanki z koła, przy realizacji 
programu „Cztery Kąty Anioł Piąty”, który emitowany bę-
dzie na antenie TVP 1. 
 Obecnie Koło liczy 17 osób, które spotykają się, 
organizują różne przedsięwzięcia i mimo wielu trudności 
kontynuują swoją działalność. 

Katarzyna Kałandyk

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W RUDKACH 
Z KRS I NOWĄ ENERGIĄ

Stoisko promocyjne KGW Rudki podczas „Popołudnia ze 
Śliwką” w ramach „Pardes Festival”. Impreza odbyła się 
w Kazimierzu Dolnym w sierpniu 2015 r. a KGW reprezen-
towało tam Gminę Szydłów.

Podczas realizacji programu „Cztery Kąty Anioł Piąty”.
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Ustawą z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy 
o świadczeniach rodzinnych oraz  niektórych ustaw 

(Dz.U.z 2015 r. poz. 1217) wprowadzono nowe świadcze-
nie rodzicielskie, które ma przysługiwać z tytułu urodze-
nia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie osobom, 
niemającym prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposa-
żenia macierzyńskiego. Świadczenie takie otrzymają np.  
matki bezrobotne, studentki, a także takie matki, które wy-
konują umowę o dzieło. Świadczenie rodzicielskie nie jest 
uzależnione od dochodu w rodzinie i będzie przysługiwało 
w przypadku urodzenia dziecka przez okres 12 miesięcy. 
Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi 1000 zł 
miesięcznie. Nowelizacja weszła w życie z dniem 1 stycz-
nia 2016 roku.
 Od początku 2016 roku zmieniły się zasady przy-
znawania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku ro-
dzinnego. Został wprowadzony mechanizm tzw. Złotówki 
za złotówkę. W ten sposób beneficjenci będą mogli otrzy-

Co nowego w świadczeniach rodzinnych?
mać świadczenie  również po przekroczeniu kryterium do-
chodowego. W przypadku gdy dochód rodziny przekroczy 
kryterium dochodowe ustalone w ustawie o świadczenia 
rodzinne (tj. kwotę 674 i odpowiednio 764 dla rodziny, 
w której jest wychowywane niepełnosprawne dziecko, po-
mnożoną przez liczbę członków danej rodziny) o kwotę 
nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz 
z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie za-
siłkowym, na który jest ustalone prawa do tych świadczeń, 
zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wyniku 
różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz 
z dodatkami, o którą wnioskuje strona, a kwotą, o którą 
został przekroczony dochód rodziny. Świadczenia rodzin-
ne przyznawane z zastosowaniem mechanizmu „złotówka 
za złotówką” nie może być niższe niż 20.

Stanisława Zawada
Kierownik GOPS w Szydłowie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w 
Staszowie zwraca się z apelem o poszanowanie ota-

czającego nas środowiska naturalnego.
 Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! 
Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia 
środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych 
korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla 
przyrody, jak i samego człowieka.
• Co roku w pożarach wywołanych przez podpalaczy traw 
giną ludzie - najczęściej ci, którzy podejmują się wypala-
nia,
• Wypalanie traw zabija zwierzęta. Niszczone są miejsca 
lęgowe wielu gatunków ptaków,
• Dym uniemożliwia pszczołom, trzmielom oblatywanie 
łąk. Owady te giną w płomieniach, co powoduje zmniej-
szenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji ob-
niżenie plonów roślin,
• Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się 
w zasięgu pożaru, dotyczy to również dużych zwierząt le-
śnych.
• Pożary wzniecone podpaleniem traw są głównym i naj-
niebezpieczniejszym zagrożeniem dla naszych lasów. 
Ogień szybko ogarnia ogromne połacie drzewostanów, do-
szczętnie niszcząc trwające od wieków działanie przyrody.

Co możesz zrobić?
Zawsze możesz zwrócić uwagę podpalaczowi. Jednak 
bezpieczniejszym i skuteczniejszym sposobem jest poin-

formowanie straży pożarnej i policji. Państwowa Straż 
Pożarna - 998, Policja - 997, Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego (CPR) 112.
 Sytuacji w tym zakresie nie zmienią zakazy ad-
ministracyjne a jedynie świadomość o bezsensowności 
wypalania traw może doprowadzić do ograniczenia tego 
zjawiska.
 Koszty akcji, ponosi całe społeczeństwo. W ostat-
nim czasie na terenie powiatu staszowskiego jak i w całym 
kraju odnotowano już przypadki pożarów traw, które w 
sprzyjających warunkach mogą również objąć zabudowa-
nia oraz kompleksy leśne.
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożar-
nej w Staszowie informuje:
Wypalanie traw oraz pozostałości roślinnych na łąkach, 
pastwiskach, nieużytkach jest zabronione. W stosunku do 
osób naruszających wyżej wymienione zasady mogą być 
stosowane sankcje karne określone w Kodeksie Wykro-
czeń oraz w Kodeksie Karnym, do pozbawienia wolności 
włącznie.
 Apelujmy do wszystkich, aby pod hasłem „Ochro-
ny Przyrody” zrobić wszystko, co pozwoli na ograniczenie 
liczby niepotrzebnych i niczemu nie służących pożarów 
spowodowanych wypalaniem traw, zarówno w roku bie-
żącym jak i w latach następnych.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie

NIE WYPALAJMY TRAW!
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DZIKIE WYSYPISKA w NASZEJ GMINIE
Pomimo regularnej walki i likwidacji „dzikich” wysy-

pisk, każdego roku powstają w naszej gminie nowe 
miejsca nielegalnego deponowania różnego rodzaju odpa-
dów. Szczególnie widoczne jest to w pobliżu mało uczęsz-
czanych dróg i na skraju lasów.
 Każde „dzikie” wysypisko jest potencjalnym 
źródłem wielu rozmaitych zanieczyszczeń. Największe 
zagrożenie powodują zazwyczaj miejsca przypadkowo 

wybrane, gdzie odpady nie są w żaden sposób zabezpie-
czone. „Dzikich wysypisk” nie oddziela od podłoża war-
stwa izolacyjna, ani też nie posiadają one uszczelnienia 
hydroizolacyjnego czy wydzielonej strefy ochronnej, jak 
to się dzieje w przypadku specjalnie wybudowanych no-
woczesnych kwater składowych. W konsekwencji „dzikie 
wysypiska” stanowią zagrożenie z powodu ryzyka prze-
dostawania się w głąb gleby (wraz z wodami opadowymi) 
ewentualnych substancji toksycznych mogących zawierać 
się w zdeponowanych odpadach. Przesiąkanie odcieków 
z odpadów zanieczyszcza płytko zalegające wody grun-
towe. Może to powodować skażenie wody pitnej w miej-
scach nieraz bardzo oddalonych od „dzikiego” wysypiska. 
Wyrzucone do lasu resztki farb, lakierów, baterie i akumu-
latory, przeterminowane leki, środki owadobójcze i inne 
odpady niebezpieczne są dużym zagrożeniem, ponieważ 
zanieczyszczają glebę metalami ciężkimi. Mogą wywołać 

efekty uboczne w prawidłowym funkcjonowaniu organi-
zmów żywych, uniemożliwiając im prawidłowe funkcjo-
nowanie. W obrębie „dzikich wysypisk” notuje się pod-
wyższone koncentracje miedzi, niklu, cynku, chromu, 
a nawet rtęci. Dodatkowo odpady zjadane przez zwierzęta 
mogą prowadzić do ich śmierci, a odłamki szkła i metali 
mogą kaleczyć zwierzęta, sznurki zaś prowadzą do spląta-
nia i poranienia nóg, zwłaszcza u ptaków.
        „Dzikie wysypiska” śmieci znacznie obniżają wa-
lory estetyczno-krajobrazowe naszej miejscowości. Tu-
rystyka połączona z efektami specjalnymi typu „dzikie 
wysypiska” na pewno nie zachęca do odpoczynku na wol-
nym powietrzu. Wystające z ziemi kanapy, kawałki papy, 
szmaty i inne „niespodzianki” zgotowane przez człowieka 
skutecznie odstraszają od  choćby, przejażdżki rowerem. 
Takie karygodne postępowanie, podczas  gdy  w ramach 
ponoszonej  stałej opłaty za odpady  komunalne, można 
oddać dowolną ilość odpadów a dodatkowo znajdujący na 
ulicy Kieleckiej 21 punkt selektywnej zbiórki odpadów  
daję możliwość przyjęcia  odpadów poza harmonogra-
mem, można tłumaczyć jedynie lenistwem i ludzka bez-
myślnością.

 Dążmy do zmiany świadomości, byśmy nie zginę-
li zasypani górą własnych śmieci.
 Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich 
mieszkańców  o dbałość o swoją miejscowość i składowa-
nie odpadów w miejscach do tego wyznaczonych.

Marta Stachowicz-Hanczke
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Skarbczyk – miejsce które zna każdy mieszkaniec Szy-
dłowa i większość turystów odwiedzających nasz 

gród. Wchodząc na dziedziniec zamkowy od razu przy-
ciąga wzrok swoim estetycznym wyglądem i architekturą. 
Wszystkim wydaje się, że budynek ten pięknie wtopiony 
w mury obronne zachował swoje oblicze od początku ist-
nienia, tymczasem jest to zabytek niezbadany i bardzo ta-
jemniczy. Poniższy opis badań, opinii i hipotez przybliży 
szanownemu Czytelnikowi losy tego obiektu. 

będziemy zajmować się jednak nieistniejącym już domem 
wielkim i tzw. salą rycerską, a jedynie obiektem zwanym 
skarbczykiem. 
 Losy Szydłowa nie były łaskawe dla mieszkań-
ców, a tym bardziej dla budynków. Pożary, potop szwedzki, 
a ostatecznie II wojna światowa doprowadziły do ogrom-
nych zniszczeń dóbr kultury i historii na naszym terenie. 
W źródłach pisanych niewiele można znaleźć opisów tego 
miejsca. Na uwagę zasługują poniższe wzmianki. 
 Na początku lat 30. XVII w. zamek został znisz-
czony, a poprawa zamku nie była przeprowadzona do 
najazdu szwedzkiego – chyba w żadnym wymiarze. Czy-
tamy w tekście protokołu polustracyjnego z 1663 r. W mie-
ście Szydłowie był quodam zamek, który jeszcze za posesy-
jej JMP Stanisławskiego przez ogień zniesiony i spalony, 
same jeno mury zostają (Lustracja 1663, cz. 2, s. 52). Stan 
permanentnej ruiny zamku szydłowskiego trwał dalej, 
a gdy starostwo szydłowskie zostało przekazane Maciejo-
wi Sołtykowi, powstał opis stanu w jakim się znajdował: 
W rogu których murów jest jeszcze skarbczyk sklepiony 
bez nakrycia, z drzwiami żelaznemi na zawiasach i ha-
kach, i w oknie tego skarbczyka krata o prętach dwóch. 
W części zaś muru jednej, od północy, gdzie quondam mu-
siała bywać izba, okno, w którym krata żelazna, o prętach 
9. Pod tym tymże jeszcze skarbczykiem piwnica murowa-
na, do której drzwi z wrzeciądzem i skoblami 2. (Niesiecki 
t. 8, s. 462).

CO WIEMY O SKARBCZYKU?

Skarbczyk współczesny. Fot. P. Walczak

Skarbczyk w XIX w. Ilustracja z czasopisma „Kłosy”, 1869.

 Zamek szydłowski składał się z dwóch członów: 
północnego z głównym domem i dwoma cylindryczny-
mi wieżami oraz południowego z gotyckim pałacem. Jan 
Długosz w swoich Rocznikach, czyli kronikach słynnego 
Królestwa Polskiego zapisuje, iż król Kazimierz Wielki 
wzniósł zamek w Szydłowie w latach 1333-1370. Istnie-
je w naszej świadomości mylne skojarzenie o nazywaniu 
zamkiem jedynie istniejącej do dziś południowej rezyden-
cji królewskiej, tymczasem zamek zajmował obszar ponad 
7000 metrów kwadratowych. W tym krótkim artykule, nie 

 We wszelkich znanych nam materiałach źródłach 
skarbczyk pojawia się już jako budynek mieszkalny, 
w kształcie zbliżonym do obecnego. Nie znamy żadnych 
opisów istnienia tam wieży, czy też baszty. Po II wojnie 
światowej dzięki dobrym decyzjom Ministerstwa Kultu-
ry oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pokie-
rowanych troską o zachowanie średniowiecznego układu 
urbanistycznego wraz z zabytkami rozpoczęto odbudowę 
naszego grodu, w tym również odbudowę skarbczyka.

Rzuty podziemia (po lewej) i przyziemia. 
Żukowski J., „Problemy zabytkowe Szydłowa”.
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 Jerzy Żukowski na temat tego obiektu w Pro-
blemach zabytkowych Szydłowa już w 1947 roku pisał, 
iż skarbczyk pełnił początkowo rolę baszty. Określił go 
jako budynek średniowieczny, gruntownie przebudowa-
ny w pierwszej połowie XVI wieku, z dobrze zachowa-
nymi sklepieniami i resztkami renesansowych profilowań 
okiennych i gzymsów. Składał się początkowo z sześciu 
sal, rozmieszczonych po dwie na trzech kondygnacjach.
Później dobudowano dwie sale, po jednej na piętrze i par-
terze. Wykonany z miejscowego kamienia, układanego 
w bryłach nieregularnych warstwowo i otynkowany. 
 Wacław Podlewski w Odbudowie Szydłowa 
(„Ochrona Zabytków”, s. 1-29) zawarł charakterysty-
kę oraz informacje o postępach odbudowy miasta. Jego 
wytyczne dotyczące kierunków dalszych prac konserwa-
torskich były początkiem badań terenowych i kwerendy 
archiwalnej. Efektem tych działań były badania architek-
toniczne w rejonie skarbczyka prowadzone w 1957 roku 
przez Marię Brykowską. W wyniku tych badań ustalono, 
że budynek skarbczyka powstał na przełomie XV i XVI 
wieku w miejscu rozebranej uprzednio cylindrycznej wie-
ży. Obecności wieży M. Brykowska domyśliła się na pod-
stawie badań i obserwacji północnego lica ściany wschod-
niej budynku. 
 Kolejnym naukowcem, który potwierdzał istnie-
nie wieży był Bohdan Guerquin („Zamki w Polsce” 1974, 
s. 279-280). Jego zdaniem w narożniku północno-zachod-
nim, w linii murów obwodowych (na miejscu skarbczyka) 
znajdowała się cylindryczna wieża z ostrzem aktywnie 

wysuniętym ku skarpie, a więc kontrolującym prowadzącą 
ku zamkowi drogę, biegnącą dołem poniżej opisanej skar-
py. 
 Guerquin domyślał się istnienia wieży o czym mia-
ły świadczyć nieregularności obserwowane we wschod-
nim licu zachodniej (a także w północnym licu muru po-
łudniowego) ściany piwnicy zachodniej skarbczyka. Jak 
wyżej wspomniano wieżę zlokalizowaną w północno-
zachodnim narożniku zamku wzniesiono wykorzystując 
sytuację terenową, aby kontrolować drogę biegnącą do 
tzw. bramy wodnej i wzmocnić newralgiczny punkt muru 
obwodowego. 
 Tadeusz Maszczyński, autor pierwszego wydaw-
nictwa o charakterze monograficznym na temat Szydłowa 
(wydanych w 1966, 1967 i 1998 roku) pisał: „Budynek 
przebudowany w połowie wieku XVI z dawnej, okrągłej 
baszty spełniał odtąd funkcje mieszkalne. Zbudowany 
z miejscowego kamienia, był dwukondygnacyjny, pod-
piwniczony. Ścianą zachodnią, a pierwotnie i północną 
przylegał w dolnych partiach do murów obronnych. W la-
tach pięćdziesiątych ubiegłego wieku został odrestaurowa-
ny dzięki dotacjom SFOS i Wojewódzkiego Konserwatora 
w Kielcach. Zaczęło się tu mieścić Muzeum Regionalne”.
 W latach 1957-1960 skarbczyk odbudowano. Od 
tej pory miał pełnić funkcje kulturalne. 
 Muzeum Regionalne w Szydłowie powstało 
w 1961 roku. Zorganizowali je pracownicy Muzeum Świę-
tokrzyskiego w Kielcach: wystawę geologiczną Edmund 
Massalski, ekspozycję archeologiczną Janusz Kuczyński, 
ekspozycję historyczną Tadeusz Maszczyński. Wystawa 
geologiczna miała na celu wyjaśnienie budowy geologicz-
nej rejonu południowego obrzeża Gór Świętokrzyskich. 
Wystawa archeologiczna zawierała przedstawienie począt-
ków osadnictwa oraz jego rozwoju w okolicach Szydłowa, 
aż do początków państwa polskiego. Wystawa historycz-
na przedstawiała dzieje Szydłowa od momentu jego po-
wstania do II wojny światowej. Eksponaty tego muzeum 
w większości zostały nabyte od proboszcza parafii Gnojno 

Zamek w Szydłowie - Plan wg Bohdana Guerquina. 
Źródło: „Zamki w Polsce”.

Odbudowa skarbczyka w 1957 r.
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księdza St. Skurczyńskiego, który w latach 60 ubiegłego 
wieku eksponaty przekazał. 
 Przez następne kilkadziesiąt lat w budynku tym 
mieściło się muzeum. Niestety kradzieże oraz inne czyn-
niki zdecydowały, że ilość eksponatów drastycznie spa-
dała. 
 Tymczasem ogromny przełom w badaniach tego 
obiektu i poznaniu jego przeszłości nastąpił w roku 1999. 
W poprzednim roku rozpoczęto na terenie dziedzińca 
zamkowego budowę gimnazjum i sali gimnastycznej, co 
stało się powodem rozpoczęcia ratowniczych badań arche-
ologiczno-architektonicznych prowadzonych przez prof. 
Leszka Kazjera z ramienia Instytutu Archeologii Uniwer-
sytetu Łódzkiego. Prace badawcze trwały od 5 maja do 30 
czerwca i w ich trakcie otwarto 14 wykopów. Zakres badań 
był bardzo szeroki i dotyczył przede wszystkim północ-
nego domu zamkowego, tzw. sali rycerskiej, jak i rejonu 
skarbczyka. W trakcie wykopalisk w północno- zachodniej 
części zamku, częściowo pod budynkiem skarbczyka, od-
kryto relikty dwóch prawie identycznych kamiennych, cy-
lindrycznych wież. Zostały one nazwane od pierwszych 
liter nazwisk badaczy M. Brykowskiej (wieża B) i B. Gu-
erquina (wieża G), którzy sugerowali w tym miejscu ist-
nienie wieży, choć każde w nieco innym miejscu. Wieża 
„G” była nieznacznie wysunięta z lica muru obwodowego. 
Bezpośrednio za nią, w odległości zaledwie 0,8 m, wznie-
siono wolno stojącą wieżę „B”. Według L. Kajzera zostały 
one rozebrane podczas budowy skarbczyka na przełomie 
XV i XVI wieku. 
 Korona murów wieży ”B” zachowała się na głę-
bokości niwelacji ok. 2,47 metra. Stopę fundamentu ulo-
kowano na skale macierzystej. Budynek miał kształt cy-
lindryczny. Lica zewnętrzne ścian wykonano z łamanego 
kamienia wapiennego, łączonego żółtawą zaprawą wa-
pienną z dużą domieszką piasku, z zachowaniem pozio-
mów wyrównawczych. Podobnie starannie wymurowano 
lico wnętrza. Zewnętrzna średnica budowli wynosi 10,7 
m, grubość ścian to około 3,7 m, a średnica wnętrza 3,3 m. 
W wypełnisku wieży wydzielono 3 warstwy. Najgłębsza 
warstwa budowlana z gruzem kamiennym i zaprawą wa-
pienną sięgała skały macierzystej. W warstwie środkowej 
dominował gruz z próchnicą i pyłem ceglanym. W war-
stwie najpłytszej pojawił się gruby gruz ceglany z dużą 
ilością ceramiki (dachówek) oraz całych cegieł. Według 
badaczy charakter warstwy sugeruje, że powstała ona 
w wyniku wykonania ceglanej nadbudowy wieży w póź-
niejszym okresie jej istnienia. Z wypełniska wieży pozy-
skano 908 fragmentów ceramiki. Nie będę w tym miej-
scu opisywać pozyskanych materiałów, ale jak wiadomo 
na ich podstawie można datować czasy budowy wieży. 
Bardzo ważnym znaleziskiem był półgrosz Kazimierza 
Wielkiego. Monety te bito w niewielkich ilościach w 2. 
połowie panowania tego władcy. Datuje on dobrze war-
stwę wieży na połowę lub początek 2 połowy XIV wieku. 
Spora ówczesna wartość monety i niewielka ilość wyemi-

Wieża B, część E, widok od S.

Wieża B, wykop II, widok wnętrza.

towanych egzemplarzy sugerują, że nie została ona zgu-
biona przez żadnego z murarzy. Na podstawie studiów S. 
Suchodolskiego i L. Kajzera skłonni są oni przypuszczać, 
że moneta ta celowo została wrzucona przez nadzorujące-
go budowę urzędnika królewskiego do wnętrza wieży jako 
rodzaj ofiary zakładzinowej. 
 Centralna partia wieży „G” utopiona jest obecnie 
w bryle skarbczyka. W trakcie badań obserwowano tyl-
ko jej lica zewnętrzne, gdyż wewnętrzne uległy zniszcze-
niu w trakcie przebudowy budynku na cele mieszkalne. 
Ściany wznoszono starannie z płaskich płyt wapiennych. 
Technika jej wznoszenia jest prawie identyczna jak wieży 
„B”. Obiekt ma średnicę 10,6 m, nie znamy grubości mu-
rów wnętrza. Odległość pomiędzy murami obu wież wy-
nosiła 1,2 m, jednakże z ich rozrysowanych krzywizn wy-
nika, że oddalone były od siebie o zaledwie 0,8 m. Nie 
posiadający polskich analogii układu wież, oddalonych od 
siebie o niespełna 1 metr budzi wiele pytań. Wieże wznie-
siono niemal identyczną techniką budowlaną powstawały 
w niewielkim odstępie czasu. Nie znamy również zawar-
tości wypełniska wieży 
„G” (zostało całkowi-
cie zniszczone), gdzie 
można by znaleźć 
odpowiedzi na wie-
le pytań. Brak śladów 
zaprzestania budowy 
wież lub katastrofy bu-
dowlanej każe datować 
ich powstanie na lata 
po 1350 roku. Wydaje 
się, że tak bliskie są-
siedztwo dwóch wież 
ma analogię w central-
noeuropejskich zam-
kach kasztelowych. 
Profesor Kajzer inter-
pretuje zespół wież 
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jako partię bramną. Jednakże tak wąski przesmyk między 
nimi budzi nadal wiele pytań natury historycznej.  

 Według Leszka Kajzera zamek pełnił swoją pier-
wotną funkcję nie dłużej niż do połowy XV wieku. W na-
stępnym okresie stał się zwykłym zamkiem starościń-
skim. Podczas przebudowy w 2. połowie XV wieku i na 
przełomie XV i XVI wieku zamek uległ znacznym prze-
kształceniom. W miejscu cylindrycznych wież wzniesiono 
z kamienia podpiwniczony, dwukondygnacyjny budynek 
na rzucie dwóch prostokątów złączonych pod kontem pro-
stym. Od tej pory pełnił on funkcję mieszkalną. 
 W 2008 roku Muzeum Regionalne przestało ist-
nieć i obecnie znajduje się tam izba muzealna. Od momen-
tu kiedy Gminne Centrum Kultury w Szydłowie zaczęło 
odpowiadać za ten budynek zdawaliśmy sobie sprawę, że 
jak najszybciej należy unowocześnić ekspozycje. W roku 
2012 zakupiliśmy gabloty, w których umieszczono muze-
alia. Nie przyniosły skutku nasze starania o pozyskanie 
nowych eksponatów, dzięki którym udało by się odświe-
żyć ekspozycje, dlatego w podziemiach budynku istnieje 
obecnie sala tortur. Znajduje się tam 12 replik machin śre-
dniowiecznych, które stanowią atrakcję turystyczną, ale 
oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie mają one wiele 
wspólnego z historią tego miejsca. 
 Z pewnością niefortunne decyzje wielu osób 
w przeszłości i przerwanie badań archeologicznych do-
prowadziły do nieodwracalnego zniszczenia wielu po-
tencjalnych stanowisk badawczych. Na szczęście zespół 
zamkowy w Szydłowie doczekał się profesjonalnych ba-
dań archeologiczno-architektonicznych pod kierunkiem 
Tomasza Olszackiego w rejonie południowego domu, tzw. 
sali rycerskiej. Były one przeprowadzone w 2014 i 2015 
r. W niedługim czasie badania te zostaną opublikowane 
i wniosą zupełnie nową wiedzę na temat historii szydłow-
skiego założenia obronnego. Miejmy nadzieję, że i skarb-

Rzut zamku wg L. Kajzera („Leksykon zamków w Polsce”). 
A - pałac królewski, tzw. sala rycerska, B - dom północny,
C - wieże, D - mury miejskie, E - XVI-wieczny budynek 
bramny, F - skarbczyk z XVI w.

Jeśli wieże na zamku w Szydłowie współistniały obok sie-
bie w tym samym czasie, to pewnych analogii możnaby 
dopatrywać się np. we francuskim zamku Châteaubriant 
z XIII w. Fot. Wikipedia

czyk doczeka się swojego renasansu, a przynajmniej ba-
dań status quo tego niezwykłego obiektu. 

Maria Stachuczy
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W dniu 29 lutego 2016 r. w Pałacu w Kurozwękach od-
była się Gala podsumowująca Programu Działaj Lo-

kalnie IX w 2015 roku na terenie powiatu staszowskiego.
 Spotkanie rozpoczęło się występem Zespołu Tań-
ca Dawnego Zamku Szydłów, który swoje taneczne pasje 
zrealizował pod opieką Pani Agnieszki Ziółkowskiej w 
projekcie pn. „Taneczne fascynacje”.
 „W 2015 roku aż 17 grup w ramach Programu 
Działaj Lokalnie dostało dofinansowanie na realizację 
swojego pomysłu. Myślę będą Państwo zaskoczeni tym ile 
wspaniałych inicjatyw zadziało się na terenie 7 gmin po-
wiatu staszowskiego oraz ich rezultatami”. Takimi słowa-
mi Pani Justyna Górska– Sekuła – członek Zarządu Fun-
dacji FARMa, animatorka w Programie Działaj Lokalnie 
w Staszowie, powitała zgromadzonych gości.

 W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele grup 
realizujących projekty oraz władz samorządowych wśród 
których byli: Pan Tomasz Fąfara Wicestarosta staszowski, 
Pani Ewa Kondek – Wiceburmistrz Miasta i Gminy Sta-
szów, Pan Grzegorz Forkasiewicz – Wójt Gminy Rytwiany, 
Pani Maria Kogut – Sekretarz Gminy Bogoria, Pani Alek-
sandra Stachniak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Łubnicach, Pan Piotr Walczak – specjalista ds. promocji 
w Gminie Szydłów, Pani Małgorzata Żugaj Skarbnik Mia-
sta i Gminy Połaniec, Pani Alicja Misiak Dyrektor Przed-
szkola nr. 8 w Staszowie, Pani Barbara Zamożniewicz 
– Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskiego, do niedawna również 
Prezes Fundacji FARMa, Pan Wojciech Zych – Koordyna-
tor Ośrodka Działaj Lokalnie w Sandomierzu.
 Goście obejrzeli krótką relację prezentującą efek-
ty działań wszystkich grup oraz wysłuchali najważniej-
szych osiągnięć trzech edycji Programu Działaj Lokalnie. 
W ciągu trzech edycji programu Ośrodek Działaj Lokalnie 
w Staszowie – Fundacja FARMa, przyznała dofinanso-
wanie 31 projektom na łączną kwotę 105 100 zł. Podczas 
Gali był moment podziękowania dla członków grup za ak-

tywny udział w realizacji projektów i włodarzom gmin za 
udzielone wsparcie finansowe.
 Kolaże zdjęć z przeprowadzonych działań, jako 
symbol dobrych wspomnień i inspiracji do podejmowania 
kolejnych wyzwań w lokalnych społecznościach, wręczyły 
Pani Justyna Górska – Sekuła, Anna Bańka – Członek Za-
rządu Fundacji FARMa, koordynatorka Programu Działaj 
Lokalnie oraz Ewa Szpakowska specjalista ds. promocji.
 Wśród nagrodzonych znalazły się następujące 
grupy i ich projekty:
1. Grupa nieformalna Ratownicy Latarni 
– „Zostań Leśnym Latarnikiem”,
2. Zuch Dziewczyny – „Bawimy się w zuchy”,
3. Grupa nieformalna Rada Sołecka Zdrowo Zakręcona – 
„Grzybów żyje zdrowo”,
4. Innowacyjne Trio Medyczne – 
„Start młodych ambasadorek”,
5. Grupa nieformalna Tradycja i Integracja – 
„Zwyczaje ludowe w naszej miejscowości”,
6. Grupa nieformalna Aktywni Sichowianie – 
„Boisko Marzeń”,
7. Koło Gospodyń Wiejskich w Święcicy – 
„Pierogi, ryby, kapusta i grzyby”,
8. Stowarzyszenia Szczeglice – Tradycja, Kultura, Rozwój 
– „Szczeglice–  wspomnienia łączą pokolenia”,
9. Grupa Pasjonatów Rękodzieła – 
„Pasjonaci w działaniu”,
10. Stowarzyszenie „Buczyna” – 
„Młodzieżowa Giełda Talentów”,
11. Klub Miłośników Gier i Fantastyki w Połańcu – 
„Dołącz do GRY!”,
12. Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin 
„Bliżej” z Połańca – „Wolontariackie wariacje kulturalne”,
13. Grupa nieformalna Energicznie na obcasach – 
„W zdrowym ciele zdrowy duch”,
14. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Feniks w Sworoniu – 
„Sworoń – wioska, którą znamy i kochamy”,

PODSUMOWANIE „DZIAŁAJ LOKALNIE” 2015
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7 kwietnia 2016 r. obchodzony będzie Światowy Dzień 
Zdrowia poświęcony tematowi cukrzycy.

Cukrzyca to choroba prze-
wlekła, do której dochodzi, 

gdy organizm nie wytwarza wy-
starczającej ilości insuliny lub 
nie jest w stanie skutecznie wy-
korzystywać własnej insuliny 
w procesie metabolizmu cukrów 
pochodzących ze spożywanej 

żywności. Insulina to hormon regulujący poziom cukru 
we krwi, będącego źródłem energii potrzebnej nam do 
życia. Jeżeli glukoza nie może przeniknąć do komórek 
organizmu, w których jest spalana jako energia i pozo-
staje w krwiobiegu, jej stężenie może wzrastać do szko-
dliwego poziomu. Długotrwale utrzymujący się we krwi 
wysoki poziom glukozy powoduje uszkodzenie narządów 
wewnętrznych i może być przyczyną ataku serca, udaru 
mózgu, niewydolności nerek, impotencji oraz zakażeń 
prowadzących do amputacji kończyn.

Rozróżniamy dwa główne typy choroby.
•  Osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 na ogół w ogóle nie 
wytwarzają własnej insuliny i dlatego, aby przeżyć, muszą 
przyjmować insulinę w formie iniekcji.
•  Chorzy na cukrzycę typu 2, którzy stanowią około 90% 
wszystkich przypadków zachorowań, najczęściej wytwa-
rzają własną insulinę, ale w niewystarczającej ilości lub 
ich organizm nie jest w stanie jej właściwie wykorzysty-
wać. Osoby chore na cukrzycę typu 2 na ogół mają nadwa-
gę i prowadzą siedzący tryb życia.

 Przy zastosowaniu właściwego leczenia wpływ 
cukrzycy na życie chorego można zminimalizować. Na-
wet osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 mogą cieszyć się 
długim życiem w zdrowiu, jeżeli będą ściśle kontrolować 
poziom cukru we krwi.

Światowy Dzień Zdrowia poświęcony cukrzycy
 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) powsta-
ła 7 kwietnia 1948 r. Od tamtej pory 7 kwietnia obcho-
dzi się na całym świecie jako Światowy Dzień Zdrowia. 
W tym roku dzień ten będzie poświęcony właśnie  cukrzy-
cy, związane jest to z rosnącym rozpowszechnieniem tej 
choroby. Niemal 350 mln osób na całym świecie cierpi na 
cukrzycę. W 2012 r. cukrzyca była bezpośrednią przyczy-
ną około 1,5 mln.  zgonów, z których 80% miało miejsce 
w państwach o niskich i średnich dochodach. Według pro-
gnoz WHO do 2030 r. cukrzyca stanie się 7 najczęściej 
występującą przyczyną zgonów. W związku z tym coraz 
ważniejsze staje się posiadanie wiedzy o tym, jak moż-
na zminimalizować ryzyko wystąpienia choroby, a także 
o sposobach jej wykrywania i leczenia. Organizując wy-
darzenia związane ze Światowym Dniem Zdrowia 2016, 
WHO pragnie:
•  doprowadzić do zwiększenia wiedzy o rosnącym rozpo-
wszechnieniu cukrzycy, ogromnym obciążeniu tą chorobą 
i jej poważnych następstwach, zwłaszcza w krajach o ni-
skich i średnich dochodach;
•  spowodować podjęcie konkretnych, skutecznych i eko-
nomicznych działań w walce z chorobą, które będą obej-
mować zarówno profilaktykę, jak i metody diagnozy, le-
czenia i opieki nad osobami chorymi na cukrzycę;
•  ogłosić pierwszy światowy raport o cukrzycy opisu-
jący obciążenie chorobą  i jej skutki oraz wzywający do 
wzmocnienia systemów ochrony zdrowia w celu zapew-
nienia lepszego nadzoru i profilaktyki cukrzycy oraz sku-
teczniejszego leczenia chorych.
Przy podejrzeniu cukrzycy należy zgłosić się do lekarza 
internisty - lekarz pierwszego kontaktu lub innego specja-
listy, który skieruje na badania laboratoryjne w kierunku 
cukrzycy. Diagnozę stanu pacjenta, który może chorować 
na cukrzycę, będzie można postawić po przeprowadzeniu 
badania stężenia glukozy na czczo we krwi żylnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Staszowie

15. Grupa nieformalna MOC TAŃCA – 
„Taneczne fascynacje”,
16. Bractwo Jakubowe – „Kotuszów – Nasza Mała Ojczy-
zna jej piękno i kultura ludowa”,
17. Koło Gospodyń Wiejskich w Łubnicach – 
„Wilkowska truskawka marką naszej grupy lokalnej”.
 Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć zaproszono 
wszystkich gości na bankiet. Kilka grup, aby pochwalić 
się swoją pracą, przygotowało wystawy obrazów i pięk-
nych wytworów rękodzieła. To był również czas na wy-
mianę doświadczeń zdobytych przy realizacji swoich ini-
cjatyw i omawianie planów na przyszłość, gdyż Ośrodek 

Działaj Lokalnie w Staszowie już niebawem rozpocznie 
realizację kolejnej edycji konkursu.
 Działaj Lokalnie to Program Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce i sieć Ośrodków Działaj 
Lokalnie.
 Fundacja FARMa realizuje Program na terenie 
7 gmin powiatu staszowskiego: Staszów, Połaniec, Ry-
twiany, Osiek, Bogoria, Szydłów, Łubnice.

Fundacja FARMA
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Lok. Nazwisko i imię Klub Kraj Rok ur. Czas Strata do 1 Tempo na 
km

Mężczyźni
1 Szafar Witalij Kiev 42195 Lutsk UKR 1982 00:30:01 +00:00:00 03:00,1
2 Starzyński Andrzej Chemik Noxy Puławy POL 1990 00:30:05 +00:00:03 03:00,5
3 Potockij Anton Kovel UKR 1984 00:30:16 +00:00:14 03:01,6
4 Pechnikov Ruslan MK Luchesk Kijów UKR 1988 00:30:20 +00:00:19 03:02,0
5 Kern Artur Unia Hrubieszów POL 1980 00:30:33 +00:00:31 03:03,3
6 Dudovodiuk Dmitro MK Luchesk Kijów UKR 1988 00:30:50 +00:00:48 03:05,0
7 Tsopa Viktor Iveruk UKR 1990 00:31:08 +00:01:07 03:06,8
8 Maslov Stanislav Kovel UKR 1989 00:31:12 +00:01:11 03:07,2
9 Wojciechowski Michał Witar Tarnobrzeg POL 1988 00:31:22 +00:01:20 03:08,2

10 Iveruk Michajlo Iveruk UKR 1975 00:31:33 +00:01:32 03:09,3
Kobiety

1 Kudelicz Svetlana Mińsk BLR 1987 00:33:50 +00:03:48 03:23,0
2 Borisewicz Daria Mińsk BLR 1990 00:34:21 +00:04:20 03:26,1
3 Fiskovicz Julia Nyzkinyczi MDA 1989 00:34:25 +00:04:24 03:26,5
4 Zinenko Valeria MK Poltava UKR 1995 00:34:48 +00:04:47 03:28,8
5 Broniatowska Katarzyna KS AZS AWF Kraków POL 1990 00:34:59 +00:04:57 03:29,9
6 Półrda Karolina TS „Wieliczonka” Wieliczka POL 1989 00:36:29 +00:06:27 03:38,9
7 Dodovodiuk Olesya MK Luchesk Kijów UKR 1990 00:38:07 +00:08:06 03:48,7
8 Kazimirova Olga Ice Mat Team 0 UKR 1975 00:38:12 +00:08:10 03:49,2
9 Fedorova Olena MK Luchesk Kijów UKR 1992 00:38:18 +00:08:17 03:49,8

10 Oliyuk Oleksandra MK Luchesk Nikolaew UKR 1993 00:38:45 +00:08:43 03:52,5

Wyniki biegu głównego na 10 km.

Rekordowa liczba niemal 500 uczestników wzię-
ła udział w kolejnej, 36. edycji Międzynarodowych 

Ulicznych Biegów Sylwestrowych. 
 Duża frekwencja to zapewne zasługa coraz lep-
szej organizacji imprezy. Pomimo zmniejszenia wysoko-
ści nagród, uczestników przybyło. Aura także była łaska-
wa, choć było dość mroźnie, to niemal bezśnieżnie i przez 
większą część zawodów świeciło słońce.

 Po oficjalnym otwarciu imprezy przez wójta Jana 
Klamczyńskiego na trasę ruszyły najmłodsze roczniki – od 
przedszkolaków i klas I-II szkół podstawowych. Po biegu 
juniorów i juniorek – uczniów szkół średnich, start prze-
niesiono na drogę wojewódzką przy Bramie Krakowskiej. 

36. BIEGI Z REKORDEM FREKWENCJI

Bieg główny na 10 km, podobnie jak rok temu, odbył się 
na dwóch dużych pętlach ulicami: Kielecką, Staszowską, 
Brzezińską i Ogrodową. Po przebiegnięciu dwóch dużych 
kółek, zawodnicy mieli do pokonania cztery małe pętle ul. 
Rynek, Kościelną i Staszowską. 
 Najszybsi w tym roku byli obcokrajowcy. Wśród 
panów zwyciężył Witalij Szafar z Ukrainy, drugi był 
Andrzej Starzyński – Ukrainiec z polskim paszpor-
tem a trzeci Anton Potockij. Podium kobiet także było 
bez polskich zawodniczek. Wygrała Svietlana Kudelicz 
z Białorusi przed swoją rodaczką Darią Borisevicz i Lilią 
Fiskovicz z Mołdawii. 
 Ceremonia zakończenia odbyła się w sali gimna-
stycznej Gimnazjum. Zwycięzców dekorowała m.in. Aga-
ta Wojtyszek – wojewoda świętokrzyski, a także przed-
stawiciele sponsorów imprezy.

Witalij Szafar i Svietlana Kudelicz - tegoroczni zwycięzcy.
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L. Nazwisko i Imię Klub/Szkoła Rok 
ur. Czas

Szkoły Podstawowe dziewczęta kl. I-II (320 m)
1 Bajorska Hanna PSP Nr 6 w Radomiu 2007 00:00:55
2 Barabasz Oliwia SP Szydłów 2007 00:00:56
3 Pońska Aleksandra SP Gnojno 2008 00:00:59

Szkoły podstawowe chłopcy kl. I-II (320 m)
1 Duda Jakub SSR Olimp Strawczyn 2007 00:00:52
2 Szlifierz Kacper LKB Rudnik 2007 00:00:53
3 Bryja Wojciech SSR Olimp Strawczyn 2007 00:00:54

Szkoły podstawowe dziewczęta kl. III-IV (425 m)
1 Guzewicz Oliwia KS „Słoneczko” Busko-Zdrój 2005 00:01:15
2 Borkowska Magda LKB Rudnik 2006 00:01:21
3 Banaś Izabela SP Gnojno 2005 00:01:22

Szkoły podstawowe chłopcy kl. III-IV (425 m)
1 Kasprowicz Igor STS Skarżysko-Kamienna 2005 00:01:10
2 Płużek Oliwier Żaczek Połaniec 2005 00:01:13
3 Reynolds Philip SP Nakło Sędziszów 2006 00:01:17

Szkoły podstawowe dziewczęta kl. V-VI (715 m)
1 Suwara Amelia STS Skarżysko-Kamienna 2003 00:02:16
2 Mastalerz Ida SSR Olimp Strawczyn 2004 00:02:20
3 Banaś Wiktoria SSR Olimp Strawczyn 2003 00:02:20

Szkoły podstawowe chłopcy kl. V-VI (715 m)
1 Śliwa Kacper SSR Olimp Strawczyn 2003 00:02:08
2 Kuca Miłosz PSP Kurozwęki 2003 00:02:12
3 Przewlekły Sylwester UKS Orlik Klimontów 2003 00:02:19

Gimnazjum dziewczęta (1370 m)
1 Szymkiewicz Julia SSR Olimp Strawczyn 2001 00:04:35
2 Fiutek Karolina UMKS Nadir Jędrzejów 2001 00:04:42
3 Przybyło Aleksandra Żaczek Połaniec 2000 00:04:50

Gimnazjum chłopcy kl. (1370 m)
1 Siadul Bartłomiej SSR Olimp Strawczyn 2000 00:04:01
2 Szymański Szymon STS Skarżysko Kamienna 2001 00:04:03
3 Przeździk Hubert SSR Olimp Strawczyn 2000 00:04:03

Szkoły średnie (juniorki) (2055 m)
1 Witek Paulina Żaczek Połaniec 1999 00:07:10
2 Markowska Paulina Gryf Rytwiany 1996 00:07:13
3 Kowalska Kinga KS „Słoneczko” Busko-Zdrój 1999 00:07:41

Szkoły średnie (juniorzy) (2055 m)
1 Bielawski Kamil SSR Olimp Strawczyn 1998 00:05:52
2 Tomaszewski Maciej CWKS Resovia Rzeszów 1997 00:06:01
3 Piwko Dawid SSR Olimp Strawczyn 1998 00:06:11

VIP Kobiety (715 m)
1 Zielińska Magdalena UKS Orlik Klimontów 1976 00:02:50
2 Struska Jolanta NSP Gnieszowice 1971 00:03:08

VIP Mężczyźni
1 Dudek Sylwester Prezes LKB Rudnik 1963 00:02:10
2 Kaczmarczyk Marcin Radny Rady Miejskiej w Połańcu 1978 00:02:13
3 Dywan Krzysztof UKS Orlik Klimontów 1984 00:02:16

Wyniki biegów dzieci i VIP

Organizatorzy imprezy: Gminne Centrum Kultury 
i Urząd Gminy w Szydłowie dziękują wszystkim in-
stytucjom, firmom, organizacjom i osobom zaanga-
żowanym w pomoc przy organizacji imprezy. Podzię-
kowania kierujemy do Komendy Powiatowej Policji 
w Staszowie oraz jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu gminy, które zabezpieczały trasę bie-
gów. Głównym sponsorem imprezy była firma EKO-
PLON z Grabek Dużych. Wsparcia udzieliły także: 
Starostwo Powiatowe w Staszowie, Świętokrzyskie 
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, LOTTO, ZPUE 
Włoszczowa, Enrem Połaniec, Wrześniak Glassworks, 
Dylmex Staszów, Kolporter Kielce, Emizet Szydłów, 
Subor Staszów, Środowisko i Innowacje, Intester Do-
brów, Drog-Bud Bis, ADMA Staszów, GMC Budow-
nictwo, GMC Fabryka Bombek, Elbud Staszów, Fa-
bet Kielce, Grupa Azoty, Metrax Sp. z o.o. Dobrów, 
PPUHT Zbigniew Laskowski, Budkor Bogdan Sałata, 
Akwedukt Staszów, Top-Serwis Kielce, Bank Spół-
dzielczy w Szydłowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Szydłowskiej, Darbud Kłoda, Centrum Pielęgnacyjno-
-Rehabilitacyjne „DOM”, Elpologistyka Połaniec.

Zdjęcia: P. Walczak, S. Celejowski

Zwycięzcom gratulowała m.in. Agata Wojtyszek - nowopo-
wołany wojewoda świętokrzyski.

 Imprezę objęli patronatem: Agata Wojtyszek – 
wojewoda świętokrzyski i Adam Jarubas – marszałek 
województwa świętokrzyskiego. Patronat medialny spra-
wowały redakcje Echo Dnia, Gazety Wyborczej, Radio 
Kielce i TVP Kielce. 

Piotr Walczak
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Urząd Gminy wraz z Gminnym 
Centrum Kultury wydał w lu-

tym br. kartki pocztowe z reproduk-
cjami najstarszej ikonografii zabyt-
ków Szydłowa z lat 1844 – 1846. 
Akwarele i gwasze zostały namalo-
wane w poł. XIX w. przez Teodora 
Chrząńskiego - polskiego malarza 
i heraldyka. Namalował je pracując 
dla komisji rządowej przeprowa-
dzającej inwentaryzację zabytków 
w Królestwie Polskim  na czele któ-
rej stał Kazimierz Stronczyński.
 Etui z pięcioma pocztówka-
mi będzie na pewno miłą pamiątką 
z pobytu w Szydłowie. Kartki do-
stępne są w Punkcie Informacji Tu-
rystycznej (synagoga) w Szydłowie 
w cenie 7,50 zł za komplet.

PW

PSIA PLAKIETKA Z SZYDŁOWA
Kilka dni temu redakcję „Kuriera” odwiedził Maciej 

Stachacz przynosząc ze sobą małą ciekawostkę w po-
staci owalnej, mosiężnej blaszki. Myślę, że warto ją zapre-
zentować na łamach naszej gazety. Na jednej stronie znaj-
duje się wizerunek psiego łba i napis „SZYDŁÓW 1933 
POW. STOPNICKI”. Na odwrocie wybito numer 589.
 Cóż to takiego? Otóż jest to rodzaj psiego iden-
tyfikatora a wiąże się on z... podatkiem od psów. Pierw-
szy raz podatek od psów wprowadził król pruski Fryderyk 
Wilhelm III. Miało to miejsce ponad 200 lat temu - w 1810 
r. Był to rodzaj podatku od luksusu. Zakładano, że posia-
danie czworonoga, który nie przynosi konkretnych korzy-
ści jak np. krowa czy koń, powinien podlegać specjalnej 
opłacie. Właściciel wpłacał odpowiednią sumę w urzędzie 
gminnym / miejskim / powiatowym a w zamian otrzymy-
wał stosowny dokument i ową blaszkę właśnie (niem. hun-
demarke - psia plakietka), którą przytwierdzić należało do 
psiej obroży. Psy nieopłacane bądź bezpańskie były odła-
wiane i najzwyczajniej w świecie uśmiercane. W tamtych 
czasach był to też pewien rodzaj ochrony przed wściekli-
zną. Wzorem Prus, podatek od psów wprowadzały także 
inne kraje. W Nowej Zelandii doprowadziło to nawet do 
ostrego sprzeciwu nazwanego później „wojną o podatek 
od psów” (ang. dog tax war). Rdzenna ludność maoryska 
sprzeciwiła się podatkowi nałożonemu na psy przez admi-

nistrację brytyjską w 1890 r. Na szczęście była to wojna 
bezkrwawa - padło tylko kilka strzałów.
 Jak widać w okresie międzywojennym na naszych 
terenach prowadzona była ewidencja psów i pobierano 
z tytułu ich posiadania opłaty. W Polsce podatek od po-
siadania psa obowiązywał jeszcze całkiem niedawno - do 
2007 r. Zwolnione były z niego psy gospodarskie, jednak 
nie więcej niż dwa na jednej posesji. Obecnie rada gminy 
ma możliwość wprowadzenia takiej opłaty, jednak samo-
rządy rzadko ją stosują.

Piotr Walczak

Najstarsza ikonografia na pocztówkach

Okładka etui z pocztówkami.
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MISTERIUM ULICAMI SZYDŁOWA
W Niedzielę Palmową, 20 marca 2016 r. na ulicach 

Szydłowa odbyło się Misterium Męki Pańskiej. 
Droga Krzyżowa rozpoczęła się o godz. 17:00 tuż po za-
kończeniu popołudniowej Mszy Świętej w kościele św. 
Władysława. 
 Zorganizowali ją, ja co roku, członkowie Sto-
warzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Avito Vivit 
Honore” z Pawłem Krakowiakiem na czele. Misterium 
współorganizowała Parafia Rzymskokatolicka i Gminne 
Centrum Kultury w Szydłowie. W tym roku inscenizacja 
miała dodatkową, barwną oprawę, za sprawą dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Szydłowie, które ubrane w styli-
zowane nakrycia głowy szły za aktorami.
 Droga Krzyżowa była zwieńczeniem rekolekcji, 
które odbywały się w szydłowskiej parafii przed święta-
mi wielkanocnymi. Wszystkie czternaście stacji aktorzy 
odtwarzali z wielkim zaangażowaniem, starając się jak 
najbardziej przybliżyć widzom wydarzenia na Golgocie 
przed dwoma tysiącami lat. Po raz kolejny znakomicie im 
się to udało a wyrazem tego był aplauz uczestników i wi-
dzów zaraz po zakończeniu inscenizacji.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak
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Z „KURIEREM”
PRZEZ ŚWIAT

Pomyślności dla Ryszarda Kuc i czytelników „Kuriera 
Szydłowskiego” Tenerife, 31 XII 2015. Berta Fernan-
dez Lopez. Piękne kanaryjskie plaże są czarne lub sza-
roczarne. Sprawiają wrażenie trwale brudzących. Naj-
piękniejszymi plażami są nasze,  bałtyckie, z drobniutkim 
bielutkim piaseczkiem. Czy są jakieś inne różnice? Tak! 
Okoliczne wody Wysp Kanaryjskich są zawsze cieplejsze 
niż bałtyckie. Rekiny też tam są. Wszyscy o to pytają, od-
powiem więc awansem. Na Wyspach Kanaryjskich nie ma  
kanarków i nigdy nie było.

Hiszpańska Malaga to nie tylko wino, nie tylko kobiety 
i śpiew ale i mieszkający tam rodacy ubogacający osobo-
wości czytaniem „Kuriera Ziemi  Szydłowskiej”.

Ryszard Kuc

Droga Krzyżowa, 20 III 2016 r.


