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SZYDŁOWSKA PASJA 2018

W dn. 25 marca br. Niedziela Palmowa) na ulicach Szydłowa odbyła się inscenizacja Drogi Krzyżowej zorganizowana 
przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych AVH, Parafi ę Rzymskokatolicką i Gminne Centrum Kultury.

Zdjęcia: Piotr Walczak
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Nowy Przewodniczący Rady Gminy Szydłów

Rada Gminy Szydłów wybrała nowego Przewodniczą-
cego. Został nim Ireneusz Jastrząb z Potoka.

 XLV sesja Rady Gminy odbyła się 30 stycznia 
2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Jednym 
z punktów obrad był wybór Przewodniczącego Rady Gmi-
ny. Ireneusz Jastrząb był jedynym zgłoszonym kandyda-
tem na to stanowisko. Za jego wyborem głosowali wszy-
scy obecni tego dnia radni – 13 osób.
 Ireneusz Jastrząb ma 52 lata. Pracuje w Nadleśnic-
twie Chmielnik na stanowisku leśniczego. Z leśnictwem 
związany od 1986 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły 
Ochrony Środowiska w Radomiu na kierunku Ochrona 
zasobów leśnych i gospodarka leśna.
 Radnym Gminy Szydłów jest II kadencję. Od po-
czątku poprzedniej kadencji tj. od 2010 r. szefuje Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Nowa radna z Kotuszowa

Nową radną z okręgu wyborczego nr 1 została Agniesz-
ka Juszczak z Kotuszowa. 

 Kandydatkę na radną zgłosił Komitet Wyborczy 
Wyborców „Dla Rozwoju Sołectwa Kotuszów”. Była to 
jedyna kandydatura zarejestrowana przez Gminną Komi-

ZMIANY W RADZIE GMINY

Ireneusz Jastrząb składa podziękowania za wybór na 
Przewodniczącego Rady Gminy. Dalej od lewej radni: Ka-
rolina Samiec, Marek Skuza, Łukasz Gondek, Katarzyna 
Skuza, Andrzej Tuz i Andrzej Pasternak. 

Fot. S. Celejowski

sję Wyborczą w Szydłowie. W związku z tym, na podsta-
wie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym 
nie przeprowadzono głosowania, a za wybraną radną 
uznano Agnieszkę Juszczak.
 Nowa radna ma 44 lata. Pracuje w Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Staszowie.

(Red.)
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100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI LITWY
W dniach 15-16 lutego 2018 r. delegacja z Gminy Szy-

dłów przebywała w powiecie Raseiniai na Litwie. 
Na zaproszenie starosty Algirdasa Griciusa uczestniczyła 
w uroczystościach 100-lecia odzyskania niepodległości 
przez Litwę.
 W skład 4-os. delegacji weszli: Jan Klamczyński 
– Wójt Gminy, Ireneusz Jastrząb – Przewodniczący Rady 
Gminy oraz Radny Krzysztof Gruca wraz z żoną Wiesławą.
 W dn. 15 lutego delegacje z Polski, Łotwy i Rosji 
zwiedziły Pałac Ogińskich w Płungianach, Pałac Tyszkie-
wiczów wraz z ogrodem zimowym w Kretyndze oraz nad-
morskie kurorty Palanga i Kłajpeda. 

 Uroczystości rocznicowe w dniu 16 lutego rozpo-
częły się od Mszy Świętej w kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP w Raseiniai. Na placu Žemaitis odbyło się uroczy-
ste wciągnięcie na masz litewskiej flagi, po czym odbył 
się koncert chóru mieszanego Šatrija i studentów Akade-
mii Muzycznej Uniwersytetu Witolda Wielkiego. O godz. 
12:30 we wszystkich kościołach litewskich zadzwoniły 
dzwony. Był to specjalny projekt na cześć niepodległo-
ści, zatytułowany „Gloria dla Litwy”. Pół godziny później 
delegacje uczestniczyły w uroczystym posiedzeniu Rady 
Powiatu Raseiniai poświęconej obchodom rocznicowym 
oraz ceremonii wręczenia nagród „Auksinė lūšis” i „Že-
maitis” w Ratuszu Raseiniai. Po południu otwarto wystawę 
„Raseiniai w umyśle” Stowarzyszenia Artystów Raseiniai 
„Pegasas” w Bibliotece Publicznej Marcelijus Martinaitis. 
Ostatnim punktem oficjalnych obchodów była akcja arty-
styczna „Kronika państwa litewskiego. Znaki stulecia” na 
placu Žemaitis.
 W Powiecie Raseiniai (pol. Rosienie) leży miej-
scowość Šiluva (pol. Szydłów) z którym nasz samorząd 
ma podpisaną partnerską umowę o współpracy. Podczas 
obchodów delegacja spotkała się z wójtem Šiluvy Juoza-
sem Šlepasem.

Piotr Walczak
Zdjęcia ze zbiorów Krzysztofa Grucy

Delegacje zwiedziły nadmorskie m. Palanga i Kłajpeda.

Na uroczystym posiedzeniu Rady Powiatu Raseiniai. Od 
lewej: Krzysztof Gruca, Juozas Šlepas, Jan Klamczyński, 
Ireneusz Jastrząb, Wiesława Gruca.

W sali konferencyjnej rosieńskiego ratusza po uroczystej 
sesji z udziałem zaprzyjaźnionych samorządów. W środ-
ku z kwiatami, gospodarz uroczystości, starosta Algirdas 
Gricius.

Wiktorija Baire – burmistrz niespełna 6-tysięcznego, 
łotewskiego miasta Kekava i wójt Jan Klamczyński.
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„STAMBUŁKA”  DLA BANKU
W dniu 3 marca br., w Staszowie odbyła się 21. gala 

zorganizowana przez Staszowską Izbę Gospodar-
czą, podczas której wręczono „Stambułki Staszowskie” 
oraz stypendia dla uczniów szkół z terenu powiatu sta-
szowskiego. Wśród nagrodzonych znalazł się Bank Spół-
dzielczy w Szydłowie.

 Bank Spółdzielczy w Szydłowie otrzymał nagro-
dę w kategorii I – Jednostka organizacyjna/firma mająca 
największy wpływ na rozwój gospodarczy na terenie po-
wiatu staszowskiego. Stambułkę z rąk Wojciecha Skowro-
na – Prezesa SIG, odebrała Katarzyna Zarzycka – Prezes 
Zarządu szydłowskiego banku. W gronie nagrodzonych 
w tej kategorii znalazła się także Enea Elektrownia Po-
łaniec S.A. oraz Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.
 Laureatem tegorocznej „Stambułki” w kategorii V 
– Osoba, której działalność menedżerska i społeczna jest 
zgodna z celami statutowymi Staszowskiej Izby Gospo-
darczej został m.in. Michał Skotnicki – starosta staszowski 
i mieszkaniec Szydłowa.   (Red.)

Historia Banku Spółdzielczego w Szydłowie sięga 
roku 1918, kiedy to rozpoczęła swoją działalność 

„Kasa Stefczyka z nieograniczoną odpowiedzialno-
ścią” w Potoku. Bank nie posiada żadnej dokumen-
tacji na ten temat, swoją wiedzę opiera na źródłach 
pochodzących od świadków. Rejestracja Spółdzielni 
dająca początek udokumentowanej działalności ban-
kowej w Szydłowie nastąpiła 15 września 1950 r. Była 
to „Gminna Kasa Spółdzielcza w Szydłowie”, której 
prawnym następcą i kontynuatorem jest Bank Spół-
dzielczy w Szydłowie. W 1991 r. dokonano kupna bu-
dynku Banku w Rakowie natomiast w 1996 r. Bank 
rozszerzył teren działania o Punkt Kasowy w Gnoj-
nie. Bank Spółdzielczy w Szydłowie działa w obrębie 
trzech powiatów: staszowskiego, kieleckiego oraz bu-
skiego. Bank zrzeszony jest w Banku Polskiej Spół-
dzielczości S.A. w Warszawie. Jest Bankiem, który 
łączy tradycję i nowoczesność oraz jest bezpieczny 
i przyjazny dla klientów. Swoją poszerzającą się ofer-
tę Bank adresuje do wszystkich klientów, zarówno 
instytucjonalnych jak i osób fizycznych. Oferuje peł-
ną obsługę w zakresie produktów rozliczeniowych, 
depozytowych, kredytowych oraz możliwość obsługi 
rachunków przez Internet.

EKOPLON NOMINOWANY DO VICTORII
Firma EKOPLON znalazła się w gronie nominowanych do 

Świętokrzyskiej Victorii w kategorii: Przedsiębiorczość.
Świętokrzyska Victoria to nagroda Samorządu Wojewódz-
twa, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych 
świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – 
społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. 
W każdej z trzech kategorii: przedsiębiorczość, samorząd-
ność i osobowość o statuetkę i prestiżowy laur zwycięzcy 
ubiega się piątka nominowanych. W skład kapituły ple-
biscytu wchodzą m.in. przedstawiciele samorządu woje-
wództwa, laureaci poprzednich edycji, przedstawiciele 
świata nauki i biznesu oraz organizacji pozarządowych.
Wręczenie nominacji odbyło się podczas uroczystej gali 
w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Kamila Pytowska
Specjalista ds. komunikacji marketingowej

W imieniu Firmy EKOPLON nominację z rąk Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa i Prze-
wodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
Arkadiusza Bąka, odebrał wiceprezes Firmy EKOPLON 
Pan Jacek Wiśniewski (czwarty od lewej).
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JEDYNE TAKIE MIEJSCE – SZYDŁÓW
W dniu 17 lutego 2018 r. Program I Polskiego 

Radia nadawał z Szydłowa. Słuchacze z całego 
kraju mogli się dowiedzieć o atrakcjach turystycznych 
miasteczka a także o pasjach i zainteresowaniach jego 
mieszkańców w audycji „Jedyne takie miejsce”. To 
była świetna promocja naszej gminy – Program I zaj-
muje 3. miejsce pod względem ilości słuchaczy w kraju.

 Program w Szydłowie prowadzili Monika Tarka 
i Robert Kilen, którzy jeżdżą po Polsce (na przemian z Ro-
manem Czejarkiem) i, jak czytamy w opisie programu: co 
tydzień odwiedzają miejsca jeszcze nie odkryte, bądź te, 
które nie wiadomo czemu zostały zapomniane. W progra-
mie nie brakuje wędrówek ciekawymi szlakami turystycz-
nymi, rozmów z ludźmi, którzy dzielą się ze słuchaczami 
swoimi pasjami i miłością do miejsca w którym żyją. Warto 
włączyć Jedynkę w sobotę o 9 rano, żeby przekonać się jak 
inspirujący i fascynujący jest nasz kraj, jak bogatą mamy 
historię i jak wiele można „zobaczyć”, słuchając radia.

 Spośród szerokiego spektrum zaproponowanych 
przez nas propozycji tematów, redaktorzy wyłonili te, któ-
re najbardziej, ich zdaniem, pasowały do formuły progra-
mu. 
 Realizacja trwała dwa dni. W piątek nagrano część 
materiału a w sobotę, w godz. 9:00 – 12:00 emitowano na-

Monika Tarka i Robert Kilen – autorzy Programu 
„Jedyne takie miejsce”. 

grania piątkowe naprzemiennie z wejściami „na żywo” za 
pośrednictwem wozu satelitarnego.
 W programie udział wzięli: Maria Stachuczy (dy-
rektor Gminnego Centrum Kultury – legendy i historia), 
Tomasz Olszacki (archeolog i badacz Szydłowa – o zam-
ku), Teodozja Guz i Witold Świtalski (Zespół Pałacowy 
w Kurozwękach – o pałacu i bizonach), Katarzyna Kałan-
dyk i Kinga Sadłocha (Koło Gospodyń Wiejskich w Rud-
kach – o kulinariach), Adam Kluszczyński wraz z akto-
rami (Teatr Bez Nazwy – o spekataku „Wesele”), Adam 
Barabasz wraz z członkami zespołu „Kasztalon” (dwa 
utwory na antenie), Marta Wolny-Boś (Gminne Centrum 
Kultury – o kościółku pw. Wszystkich Świętych), Paweł 
Krakowiak i Paweł Staszczak (Bractwo Rycerskie Zam-
ku Szydłów – o turniejach rycerskich i niemieckim czoł-
gu „Tygrys królewski” w Oględowie), Stanisław Woj-
terski (Sołtys Szydłowa – o śliwce szydłowskiej), Piotr 
Walczak (Urząd Gminy Szydłów – o biegach sylwe-
strowych i pałacyku w Grabkach Dużych), ks. Mariusz 
Chmura (Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Władysława 
w Szydłowie, Katolickie Stowarzyszenie Karawaningo-
we „Razem w Drodze” – o swojej pasji do karawaningu), 
Agnieszka Ziółkowska (instruktorka tańców dawnych – 
o zespole tanecznym), Marian Lesiak i Marcin Franke 
(Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie – o kolekcji mili-
tariów, strzelectwie i działalności STS), Sylwester Cele-
jowski (Urząd Gminy Szydłów – o swojej kolekcji monet 
i banknotów).
 Nagranie programu dostępne jest na stronie inter-
netowej radia: 
https://www.polskieradio.pl/7/5586/Artykul/2030551

Piotr Walczak
Zdjęcia: Jedynka Polskie Radio, PW, MW-B
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W dniu 22 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy w Szydłowie odbyło się spotkanie Za-

rządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczy Straży 
Pożarnych R.P. w Szydłowie. 
 Obrady poprowadzili wspólnie wójt gminy a za-
razem prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP 
R.P. w Szydłowie – Jan Klamczyński oraz Stanisław Woj-
terski – wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
OSP R.P. w Szydłowie. Tematami spotkania było omó-
wienie przepisów i dokumentacji oraz ustalenie harmono-
gramu spotkań sprawozdawczych w 2018 roku organizo-
wanych przez jednostki a także przedstawienie krótkiego 
sprawozdania z zakresu skali potrzeb umundurowania 
i kondycji sprzętu strażackiego. 
 Na zakończenie spotkania prezes zarządu złożył 
wszystkim zebranym druhom życzenia: pogodnych, ra-

POSIEDZENIE ZARZĄDU GMINNEGO

dosnych, pełnych życzliwości Świąt Bożego Narodzenia 
oraz obfitującego w sukcesy Nowego Roku. 

Sylwester Celejowski

KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ
W dniu 15 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 kpt. Michał Żal oraz mł. asp. 
Łukasz Kruk.

 W eliminacjach, które polegały na rozwiązaniu te-
stu pisemnego, udział wzięło łącznie trzynaścioro uczniów 
z gimnazjum oraz szkół podstawowych z Szydłowa i Solca.

 Po sprawdzeniu testów ustalono zwycięzców, i tak 
w kategorii szkół podstawowych (klasy I-VI szkół podsta-
wowych) 1. miejsce zajął Wiktor Depczyński, 2. miejsce 
Przemysław Arendarski, 3. miejsce Natalia Rudnik. W kate-
gorii gimnazjum (klasa VII szkoły podstawowej oraz II i III 
klasa gimnazjum) wygrała Katarzyna Cecot, drugie miejsce 
zajął Szymon Grosicki, trzecie zaś Dawid Godziszewski.
 Nagrody w postaci książek ufundowane przez 
Urząd Gminy oraz dyplomy wręczył w imieniu wój-
ta gminy Jana Klamczyńskiego inspektor ds. promocji 
Piotr Walczak. Prowadzący konkurs kpt. Michał Żal oraz 
mł. asp. Łukasz Kruk podziękowali wszystkim za udział 
w eliminacjach i pomoc organizacyjną, w tym opiekunom 
uczniów: Urszuli Skotnickiej – Gimnazjum w Szydłowie, 
Małgorzacie Konopackiej – SP w Szydłowie i Dorocie Fit 
– SP w Solcu.
 Zwycięzcy eliminacji gminnych: Wiktor Depczyń-
ski i Katarzyna Cecot będą reprezentować Gminę Szydłów 
w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 10 
kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Staszowie.

Tekst i fot. Sylwester Celejowski
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Projekt Gminy Raków i Gminy Szydłów pn. „Poprawa 
jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE 

w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szy-
dłów” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 

Są pieniądze na energię odnawialną!

Na przełomie roku 2017/2018 trwał remont strażni-
cy OSP w Osówce. Dzięki zaangażowaniu druhów 

z miejscowego OSP oraz wsparciu finansowemu Gminy 
Szydłów udało się wyremontować wnętrze strażnicy. Ze-

rwano stare tynki, położono gładzie, pomalowano ściany, 
zerwano starą podłogę oraz wykonano wylewkę podłogo-
wą.
 Koszty przedsięwzięcia pokryte z budżetu gminy 
wyniosły 17 tys. złotych. Prace społeczne które wykona-
li druhowie: Wójcik Kazimierz, Kuliński Andrzej, Pitek 
Stanisław s. Marcelego, Gruca Krzysztof, Pitek Stanisław 
s. Wincentego, Bucki Mateusz, Bucki Marcin, Bucki Ry-
szard, Kwiecień Jan, Skrzypek Zbigniew, Wójcik Zbi-
gniew, Suchojad Jarosław, Tołdowski Stanisław, Kwiat-

REMONT STRAŻNICY W OSÓWCE
kowski Mariusz, Pitek Andrzej, Pitek Eugeniusz, Rudnik 
Bogdan, Pasternak Piotr, Prajs Arkadiusz, Arendarski Ma-
riusz, Kuliński Jan, Karwat Piotr, Cecot Piotr, Mazur Piotr, 
Schabowicz Leszek, Sobiegraj Wiesław, Kwiatkowski Pa-
weł lat 12, Pitek Szymon lat 12, Pitek Szczepan lat 10, 
opiewają na kwotę 22 tys. złotych. 
 Wyremontowana strażnica będzie służyć jednost-
ce do realizacji jej zadań statutowych oraz mieszkańcom 
sołectwa Osówka.
 Warto nadmienić, że pod koniec ub. roku prace re-
montowe w siedzibach swoich jednostek przeprowadzili 
druhowie z OSP Kotuszów i OSP Korytnica. 

Tekst i fot. Sylwester Celejowski

Rozwoju Regionalnego. Liderem projektu parasolowe-
go jest Gmina Raków w partnerstwie z Gminą Szydłów. 
Łącznie w ramach w/w projektu zostanie wybudowanych 
426 instalacji wykorzystujących OZE – energię elektrycz-
ną, z czego 172 stanowią instalacje fotowoltaiczne nato-
miast 254 to instalacje solarne.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 453 269,98 zł. 
Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 60% kosz-
tów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 2 884 847,21 zł.
 
 Głównym celem projektu jest zwiększenie wyko-
rzystywania OZE w ogólnej produkcji energii na terenie 
gmin Raków i Szydłów.
 Zakończenie realizacji całego projektu planowane 
jest na 31 grudnia 2018 r.

Marta Stachowicz-Hanczke
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MOJA WIEŚ SOLEC
Alina Mikuśkiewicz

Niedaleko Szydłowa,
Znajduje się wieś Solec.
Tu się wychowałam,
Tutaj kończyłam szkołę.

 Czasy były ciężkie,
 kwitła bieda wszędzie
 A mnie tu ciągnęło!
 Gdzie mi lepiej będzie?

Ciągnęło mnie do wsi,
jak wilka do lasu.
Często przyjeżdżałam,
choć brakowało czasu.

 Choć byłam daleko,
 to blisko myślami.
 Raz Solec, raz Szydłów
 były przed oczami.

Znałam każdą dróżkę,
wielu ludzi znałam.
Miasto było obce!
Znów powrócić chciałam!

 Do tych łąk zielonych!
 Do lasów sosnowych!
 Do kwiatów w ogrodach
 takich przydomowych.

Powróciłam znowu,
Choć trochę to trwało.
Miasto ciągle obce!
Wsi mi brakowało!

 Tej małej Ojczyzny!
 Solca i Szydłowa,
 w którym jego ziemia,
 najbliższych mych chowa.

Wieś Solec i Szydłów
są mi bardzo bliskie.
Znam wszystkie zabytki
oraz ścieżki wszystkie.

 Miło jest żyć na wsi,
 gdzie pola, łąki, las.
 I kwiaty pachnące
 w ogrodach obok nas.

PRAWA MIEJSKIE 1329
Do końca marca 2018 r. Gmina Szydłów złoży wniosek do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji (za pośrednictwem Wojewody Święto-
krzyskiego) o nadanie dla Szydłowa praw miejskich. Szydłów był miastem 
przez 540 lat. Za oficjalną datę przyznania praw miejskich uznaje się 1 lipca 
1329 r. kiedy Władysław Łokietek sprzedał wójtostwo w Szydłowie miesz-
czaninowi krakowskiemu Zammeloniemu za 100 grzywien. Przypominamy 
treść tego dokumentu. Z łaciny przetłumaczył dr Krzysztof Bracha.

W Imię Pańskie, amen. Gdy zamyka się drogę fałszu, zwykle usuwa się każdą 
niepewność, aby to, co się czynem dokonuje na wieczność utrwalić, to królew-
skim bądź książęcym zatwierdzeniem oraz świadectwem pisma się umacnia i po-
twierdza. My przeto Władysław z Bożej łaski Król Polski, ziemi Krakowskiej, 
Sandomierskiej, Sieradzkiej, Łęczyckiej i Kujawskiej Pan i Władca, zarówno 
współczesnych jak i potomnych pragniemy powiadomić, że zgodnie ze zwycza-
jem i rozsądkiem dla pomnożenia i powiększenia naszych dochodów i pożytków 
królewskich poddanemu naszemu, mieszczaninowi krakowskiemu Zammelonie-
mu wójtostwo nasze w Szydłowie lokowane na prawie niemieckim, to znaczy na 
prawie „nowego targu”, zwanym w języku potocznym Średzkim wraz ze wszyst-
kimi użytecznościami i przynależnościami za cenę stu grzywien postanowiliśmy 
sprzedać. Zgodnie z umową rzeczony wójt nasz wraz ze swoimi spadkobiercami 
posiadać będzie na własność sześć łanów wolnych a miasto sto łanów czynszo-
wych, z których ów wójt zawsze szósty łan lub szósty denar ze wszystkich czyn-
szów otrzymywać będzie, nadto trzeci denar z dochodów sądowych, jeden młyn 
na ten czas już wzniesiony i inne gdziekolwiek byłyby postawione, jeden staw 
rybny, gdy tylko go sobie urządzi, jatkę mięsną, kramy piekarskie i szewskie, 
kramy sukienników, jedną łaźnię, jeden folusz, gdzie się płótno wyrabia, sady ile 
tylko tam wzniesie, dom i plac dawnego wójta ze wszystkimi innymi użyteczno-
ściami, które staraniem tegoż wójta w przyszłości będą wzniesione: te wszyst-
kie wolności i daniny prawem dziedzicznym będzie dzierżyć i posiadać. Dajemy 
również pomienionemu wójtowi naszemu oraz jego prawnym spadkobiercom 
i dzierżawcom owo wójtostwo wraz ze wszystkimi należnościami prawem dzie-
dzicznym sprzedawać, podmieniać i na inne wymieniać, tak jak wydawać się 
mu będzie lepiej lub użyteczniej i wg jego woli; zwalniamy pomienionego wójta 
oraz wszystkich mieszkańców Szydłowa ze wszystkich ceł we wszystkich naszych 
ziemiach, gdziekolwiek ze swoimi towarami by się nie pojawili i ze wszystkich 
praw i powinności kasztelańskich, wojewodzińskich, sądowych i wszystkich in-
nych obciążeń, w ten sposób, że gdy kiedykolwiek wymienieni byliby przed ich 
sądy pozywani, żadną miarą nie będą do nich pociągani, chyba że pomieniony 
wójt sądziłby niedbale, wtedy przed naszą obecnością pismem naszym i pie-
częcią naszą wezwani będą, odtąd też w naszej obecności ktokolwiek będzie 
oskarżony, nie wg innego prawa, niżli podług prawa niemieckiego odpowia-
dać w sądzie będzie. Gdy zaś miastu upłyną i wygasną lata wolne, obywatele 
owi nam i naszym prawowitym dziedzicom i spadkobiercom będą zobowiązani 
wysyłać należne opłaty, jeden wóz z czterema końmi i łucznika na jakąkolwiek 
wyprawę podług zwyczaju tej ziemi Ponadto prawo odbierania wszelkich przy-
siąg sądowych pomieniony wójt wraz z potomnymi na zawsze będzie dzierżył 
i posiadał. W rzeczy tej czynimy to spisane świadectwo i pieczęcią naszą umac-
niamy. Działo się w Krakowie w oktawę św. Jana Chrzciciela roku Pańskiego 
tysiąc trzysta dwudziestego dziewiątego Obecni byli szlachetni mężowie: Nawój 
kasztelan, Spycimir wojewoda, Mszczuj sędzia, Mikołaj podkomorzy, Piotr cho-
rąży, panowie krakowscy oraz Sąd sędzia sandomierski i inni liczni godni wiary. 
Sporządzone ręką Zbigniewa prepozyta i kanclerza krakowskiego.
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W 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie 
zakupiła 600 woluminów, książek i audiobooków. 

Rekordowego zakupu dokonano ze środków budżetowych 
gminy oraz z programu MKiDN pod nazwą: „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet1 – zakup no-
wości wydawniczych do bibliotek publicznych, którego 
celem jest wzbogacenie i uaktualnienie księgozbioru po-
przez stały dopływ nowości wydawniczych. Zakupiono 
książki o różnorodnej tematyce zarówno dla dzieci jak 
i osób dorosłych. 
 Spośród licznych nowości, najmłodszym czytel-
nikom biblioteka szczególnie poleca pięknie ilustrowane 
Bajki niebajki. Opowieści z całego świata autorstwa zna-
nej podróżniczki Elżbiety Dzikowskiej; zbiór baśni i le-
gend węgierskich Cudowny jeleń, w którym znajdują się 
m.in. opowieści o świętym Władysławie – patronie szy-
dłowskiej fary. Miłośnicy Tolkiena natomiast wypożyczyć 
mogą epicką opowieść Beren i Lúthien – odtworzoną z rę-
kopisów autora. 
 Na czytelników dorosłych czekają utwory dwóch 
noblistów – Boba Dylana (Nobel 2016) oraz Kazuo Ishi-

guro (Nobel 2017), a także książki znanych polskich pisa-
rzy współczesnych: Jakuba Żulczyka, Łukasza Orbitow-
skiego i Szczepana Twardocha.
 Wielbicielom powieści historycznej polecamy 
Córki Wawelu. Opowieść o jagiellońskich królewnach 
Anny Brzezińskiej – porównywanej do Pawła Jasienicy. 
Na koniec warto wspomnieć o godnych uwagi Twarzach 
depresji autorstwa Anny Morawskiej, książce o chorobie, 
na którą cierpi co dziesiąty Polak i która może dotknąć 
każdego. 
 Dzięki dużej ilości nowości wydawniczych 
w 2017 r. GBP odnotowała wzrost liczby czytelników 
i wypożyczeń. 
 Zapraszamy mieszkańców do korzystania z boga-
tego księgozbioru placówki.

Iwona Baran

NOWOŚCI W BIBLIOTECE

W związku z realizacją w najbliższym czasie inwesty-
cji pn. „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie 

obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szy-
dłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i tu-
rystycznych” w Szydłowie wystąpią utrudnienia w dzia-
łalności instytucji publicznych. 
 Lokalizację zmieni Gminna Biblioteka Publiczna 
oraz Gminne Centrum Kultury w Szydłowie, gdyż zarów-
no Skarbczyk jak i Synagoga będą kompleksowo remonto-
wane. Eksponaty muzealne z tych obiektów przeniesione 
będą czasowo do Piwnic Kazimierzowskich. Biuro i sprzęt 
GCK znajdzie się budynkach sąsiadujących z Synagogą. 
Odnośnie przeniesienia księgozbioru biblioteki rozpatry-
wane są różne warianty, łącznie z opcją wynajmu prywat-
nych lokali na terenie Szydłowa a nawet w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy. Na razie nie ma ostatecznej decyzji 
w tej sprawie. 
 W związku z zaistniałą sytuacją, proszę Miesz-
kańców o zrozumienie i cierpliwość. Wierzę, że planowa-
na inwestycja przyniesie dla Szydłowa same korzyści i że   
za dwa lata będziemy się cieszyć z pięknych, wyremonto-
wanych obiektów, które będą służyć całej naszej społecz-
ności oraz turystom.

Jan Klamczyński
Wójt Gminy Szydłów

PROBLEMY LOKALOWE Walne zebranie SKKW w Żarnowcu

W dniach 23-24 marca 2018 r. w Żarnowcu (woj. ma-
łopolskie) odbyło się Walne Zebranie Stowarzysze-

nia Króla Kazimierza Wielkiego. W spotkaniu uczestni-
czył Jan Klamczyński, gdyż Gmina Szydłów jest jednym 
z członków tej organizacji a Wójt Gminy Szydłów pełni 
funkcję wiceprezesa zarządu tej organizacji.

W tym roku stowarzyszenie będzie obchodzić 10-lecie 
swojego powstania i niewykluczone, że związana z jubile-
uszem uroczystość odbędzie się w Szydłowie, podczas te-
gorocznego 20. Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego 
o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego.

(Red.)
Fot. Wojciech Nawrocki
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GMINNY DZIEŃ KOBIET
Ósmego marca obcho-

dziliśmy Dzień Ko-
biet. W Szydłowie odbyła 
się kolejna, gminna edycja 
tego miłego dla wszystkich 
Pań święta. Były życzenia, 
prezenty i występy arty-
styczne.
 Czwartkowy wie-
czór w Gminnym Centrum 
Kultury rozpoczął się od 
poetyckich życzeń Piotra 
Długosiewicza. Następnie 
wychowankowie Krzysz-
tofa Pituli zaprezentowali 
swoje talenty muzyczne. 
Mogliśmy usłyszeć oko-
licznościowe utwory mini-
-zespołu wykonane przez: 
Annę Stachuczy, Julię 
i Natalię Zarzyckie oraz 
Aleksandra Basę, woka-
le: Szymon Grosicki oraz 
Wiktoria Pabian. Następ-
nie oglądaliśmy występy 
taneczne przedszkolaków 
oraz uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Szydłowie. 
Kilka bardzo energicznych 
układów wprowadziło wi-
dzów w zachwyt i wzbu-
dziło podziw dla talentów 
naszych pociech. Grupy 
przygotowała instruktor 
Joanna Biała-Wilk. Na-
stępnie mogliśmy obejrzeć 
krótki występ Zespołu Tań-
ca Dawnego Szkoły Pod-
stawowej w Szydłowie. 
Nasze księżniczki przygo-
towała Agnieszka Stasz-
czak.

 Po zasłużonych brawach życzenia dla wszystkich 
zgromadzonych Pań złożyli Starosta Staszowski Michał 
Skotnicki oraz Wójt Gminy Szydłów Jan Klamczyński. 
Wójt tradycyjnie wręczył każdej Pani tulipana, a słodki 
upominek od Starosty Staszowskiego również trafił do 
wszystkich obecnych kobiet. Zakończeniem części arty-
stycznej wieczoru był wspaniały występ zespołu Roxanne 
– Roxette Tribute Band. Wielokrotnie bisowany koncert, 
na który składały się największe przeboje ROXETTE 

w aranżacjach akustycznych, zachwycił zgromadzoną pu-
bliczność. 
 Dziękujemy wszystkim wykonawcom i instrukto-
rom za wspaniałe pokazy i koncerty, a wszystkim Paniom 
jeszcze raz składamy serdeczne życzenia.

Tekst: Maria Stachuczy
Zdjęcia: Justyna Molska

Fot. S. Celejowski
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Dwa dni w miesiącu styczniu są wyjątkowe dla wszyst-
kich babć, dziadków oraz ich wnuków. To właśnie 

wtedy obchodzone jest ich wspólne święto. I choć uro-
czystość ta przypada na 21 i 22 stycznia to przedszkolaki 
z Solca uczciły to piękne święto w sobotę, 3 lutego.

 W akademii wzięły udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie, 
które pięknie i bardzo dzielnie zaprezentowały się przed 
tak szanowną publicznością. Każda z grup pod okiem swo-
jego wychowawcy poprzez wiersze, piosenki i tańce po-
dziękowała swoim babciom i dziadkom za miłość, opiekę 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SOLCU

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W POTOKU

i wsparcie, którymi na co dzień obdarzają ich dziadkowie. 
Na twarzach wielu zaproszonych gości widać było wielkie 
szczęście, dumę, a także łzy wzruszenia. Naszych przed-
szkolaków wspierali z widowni najukochańsze babcie 
i dziadkowie, rodzice, rodzeństwo, a nawet i prababcie!
  Dziękujemy rodzicom za pomoc w organizacji 
tego święta, przybyłym gościom za wspaniałą atmosferę 
i przede wszystkim naszym dzielnym przedszkolakom za 
piękne występy!

Agata Kazieł, Monika Rudnik

FERIE W GCK 2018
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MUZYKA, KTÓRĄ KOCHAMY

Jako pierwsze wystąpiły najmłodsze uczestniczki Justyna 
Bąk, Julia Grosicka, oraz Aleksandra Tarnowska. Na 
początku wspólnie zaśpiewały piosenkę z bajki „Kraina 
lodu” - „Ulepimy dziś bałwana”. Kolejny utwór z tej samej 
bajki pt. „Mam tę moc” wykonała Justynka. W rolę niepo-

Krystian Walkowicz zaprezentował piosenkę, która stała 
się najczęściej granym utworem w Polsce tuż po premie-
rze - „Tamta dziewczyna”. Krystian odważnie przedstawił 
nam także historię magicznego kamienia z napisem „love”.
Daria Lech w piosence „Dwie bajki” opowiedziała uni-
wersalnym językiem, jakim jest muzyka, o dziewczęcych 
marzeniach i rozterkach. 

Kolejny utwór „Takiego chłopaka” wykonała Roksana 
Smółka. Śpiewała w sposób błyskotliwy, ironiczny, a jed-
nocześnie nieco zabawnie, o trudności w znalezieniu ide-
alnego kandydata na chłopaka.

Tego, co nie potrafią powiedzieć barwy, marmury czy wiersze potrafi powiedzieć MUZYKA.

W dniu 7 marca w budynku OSP w Szydłowie odbył się koncert „Muzyka,  którą kochamy”. To niecodzienne wyda-
rzenie muzyczne zostało przygotowane w ramach projektu „Tanecznym krokiem w Świat” i było efektem warszta-

tów wokalnych oraz tanecznych zorganizowanych w ramach działań projektowych. Opiekę nad całym przedsięwzięciem 
sprawowały dwie osoby: Agnieszka Ziółkowska i Sylwia Ziółkowska. Dekoracja sali przenosiła zebranych w inną 
rzeczywistość. Stanowiła odpowiednią oprawę dla muzycznych i tanecznych prezentacji, a słuchaczom dawała przyjem-
ność estetyczną. Tytuł koncertu wynikał z różnorodności utworów, od dziecięcych bajkowych ilustracji muzycznych do 
światowych przebojów. Rolę konferansjera pełniła Magdalena Sajkiewicz, która z wrodzoną sobie swobodą zapowiada-
ła kolejnych wykonawców. Wykonywane piosenki szlifowane pod fachowym okiem Absolwentki Akademii Muzycznej 
w Krakowie sprawiały przyjemność czystością brzmienia, łagodnością barwy i dobrym wyczuciem melodii i rytmu.

prawnej marzycielki, wierzącej, że wszystko jest możliwe 
wcieliła się Julia i zaśpiewała disnejowski przebój „Pół 
kroku stąd”, natomiast Aleksandra zauroczyła publiczność 
wykonaniem utworu „Laleczka z saskiej porcelany”.

Muzyka od zawsze wzbu-
dzała emocje, tych emo-
cji nie zabrakło podczas 
wykonania przez Justy-
nę Zimoląg dwóch bal-
lad: „I will always love 
you” z filmu Bodyguard 
oraz najlepszej miło-
snej ballady lat 90 XX 
w nagrodzonej Oskarem, 
a skomponowanej do be-
stsellerowego filmu Ti-
tanic. Justyna przeniosła 
publiczność na pokład pięknego statku gdzie zrodziła się 
wielka miłość.
Dominika Jaros w utworze „Bądź dużym chłopcem” 
wyśpiewała mocnym zdecydowanym głosem,  że kobie-
ty zasługują na więcej, niż to, co oferuje im codzien-
ność.
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Czym jest muzyka? Może po prostu niebem, z nutami za-
miast gwiazd? W słonecznej piosence „Nie przeszkadzać” 
wystąpiła Patrycja Kamińska. 

Piosenkę „O mnie się nie martw”, Zuzanna Milewicz 
zadedykowała wszystkim Paniom z okazji ich święta. 
Wiktoria Cecot swoją silną, ale jedwabistą barwą głosu 
wprowadziła publiczność w klimat refleksji nad ulotno-
ścią życia i poszukiwaniem szczęścia wykonując piosenkę 
„Przyjdzie taki dzień”

„Tu na ziemi nam trzeba próbować, życiem cieszyć się, 
życiem radować!” W pozytywnym i pełnym nadziei utwo-
rze Piotra Rubika wystąpiły Anna Lech oraz Zuzanna 

Ziółkowska chórzystka Filharmonii Świętokrzyskiej 
w Kielcach. 
Bez miłości nasze życie 
pozbawione byłoby blasku, 
dlatego tak ciężko jest cza-
sem poradzić sobie z roz-
staniem, w piosence „Jar of 
hearts” pokaz swoich umie-
jętności wokalnych dała 
Weronika Wawszczyk. 
Zaprezentowała także pio-
senkę aktorską Agniesz-
ki Osieckiej pod tytułem 
„Miasteczko cud”. Opo-
wiadała o nieodwzajem-
nionej miłości, wytrwałości 
w oczekiwaniu i w końcu spełnionych marzeniach.
Zwieńczeniem wspólnie spędzonego wieczoru było trochę 
bluesa i rock’and’rolla w piosence „Bo jak nie my to kto”, 
w wykonaniu wszystkich uczestników koncertu.

Koncert uświetnił występ Zespołu Tańca Dawnego Zamku 
Szydłów. Dziewczęta: Cecot Wiktoria, Górecka Kata-
rzyna, Ewa Kwiatkowska, Kaczmarska Patrycja, Lech 
Anna, Ramska Aleksandra, Radomska Zuzanna, Red-
ka Wiktoria, Syguła Izabela, Woźniak Daria, Wujcik 
Izabela, Ziółkowska Zuzanna tanecznym krokiem wpro-
wadziły publiczność w świat tańca dworskiego.

Adam Kluszczyński, Magdalena Gołubowicz
Zdjęcia: J. Zbytek Wytwórnia Fotografii Artystycznej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LE-
ADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja 

pt. „Tanecznym krokiem w Świat” realizowana w ramach Projektu Grantowego 
„Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom poprzez cykl warsztatów, 

spotkań i szkoleń na obszarze LGD Białe Ługi”.



Strona 14 Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 1/2018 (LXIII)

KURIER ZIEMI SZYDŁOWSKIEJ

W piątek, 16 lutego w GCK w Rytwianach odbyło 
się uroczyste podsumowanie projektów dofinanso-

wanych z programu Działaj Lokalnie. Program ten jest 
współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację 
Wolności. Na terenie powiatu staszowskiego realizuje go 
Ośrodek Działaj Lokalnie prowadzony przez Fundację 
Farma przy wsparciu finansowym samorządów. Gmina 
Szydłów w ub. roku dołożyła do wspólnego budżetu 4 tys. 
zł, dzięki czemu zrealizowano u nas dwa przedsięwzię-
cia: „Kuchnia regionalna wczoraj i dziś” (Stowarzyszenie 
Koła Gospodyń Wiejskich w Rudkach) oraz „W poszuki-
waniu tanecznej przeszłości Szydłowa”. 
 Podczas gali przedstawiciele wszystkich grup re-
alizujących projekty w 2017 roku mieli okazję opowie-
dzieć o swoich doświadczeniach. Padło mnóstwo pięk-
nych słów, wspomnień, relacji. Były salwy śmiechu i łezki 
wzruszenia. Była to dla każdego piękna lekcja różnorod-
ności, otwarcia na potrzeby innych, dostrzeżenia wartości 
w zwykłych, mogłoby się wydawać błahych działaniach. 
Każdy projekt był inny, miał inny cel, skierowany był do 
innej grupy, odpowiadał na inne potrzeby. Wszystkie mia-
ły jednak jedną cechę wspólną, były realizowane na wy-
sokim poziomie, z dbałością o szczegóły, uważnie obser-
wując reakcję otoczenia i dostosowując ich formę do ich 
potrzeb. 

PODSUMOWANIE DZIAŁAJ LOKALNIE

Międzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Króla Ka-
zimierza Wielkiego w Szydłowie w dniu 23.07.2017 r.

Spotkanie z tańcem dawnym i muzyką klasyczną w Mu-
zeum Narodowym w Kielcach w dniu 16.09.2017 r.

Festyn Rodzinny 
w Grabowicy koło Pacanowa w dniu 13.08.2017 r.

Akademia z okazji Dnia Nauczyciela 
w Gimnazjum w Szydłowie w dniu 14.10.2017 r.

Narodowe Czytanie „Wesela” w dn. 12.11.2017 r. 
i 21.01.2018 r. w Szydłowie i  28.01.2018 r. w Stopnicy. 

 Grupa Taneczne Inspiracje prowadzona przez 
Agnieszkę Ziółkowską realizowała  projekt „W poszuki-
waniu tanecznej przeszłości Szydłowa”. Główny celem 
projektu była integracja i aktywizacja młodzieży Gminy 
Szydłów oraz rozwój Zespołu Tańca Dawnego Zamku 
Szydłów poprzez wspólne działanie i dążenie do wspól-
nego celu. Zmotywowanie członków zespołu do stałego 
podnoszenia swoich umiejętności w dziedzinie tańca. 
Ukazanie sposobu na twórcze i aktywne wykorzystanie 
czasu wolnego. Celem projektu była promocja zespołu 
oraz wydanie kalendarza ze zdjęciami zespołu. W ramach 
projektu przygotowano pokazy tańców dworskich na:

AZ, Red.
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Raz w miesiącu odbywają się w Szydłowie koncerty 
muzyków Filharmonii Narodowej z Warszawy. Bar-

dzo cieszy nas fakt, że mieszkańcy naszej gminy coraz 
licznej przychodzą na występy tak utalentowanych arty-
stów i z przyjemnością uczestniczą w tym kulturalnym 
wydarzeniu. Każde spotkanie poświęcone jest innej te-
matyce i oprócz doskonałej muzyki, można z ciekawością 
wysłuchać wykładu związanego z tematem koncertu. 
 W styczniu słuchaliśmy występu pt. „Piosenka jest 
dobra na wszystko”. Spotkanie z Kabaretem Starszych Pa-
nów – jednym z najciekawszych zjawisk polskiej piosenki 
autorskiej, duetu Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przy-
bory było niewyczerpanym bogactwem subtelnych aluzji, 
dowcipu i liryki. W dn. 6 lutego 2018 r. wysłuchaliśmy 
koncertu pt. „Ignacy Jan Paderewski – artysta i mąż sta-
nu”. Było to spotkanie nie tylko z doskonałą muzyką, ale 
też wydarzenie wpisujące się w rocznicę 100-lecia odzy-
skania niepodległości. W marcu doskonale bawiliśmy się 
w rytm muzyki przedwojennej Warszawy, Wilna i Lwowa. 
Wybraliśmy się w podróż po najważniejszych miastach II 
Rzeczpospolitej. Przeszliśmy się po ulicach, zajrzeliśmy na 
podwórka, na dworce, do kawiarni i do kabaretu. Koncert 
jak zwykle prowadziła pani Malina Sarnowska, która poże-
gnała się z nami, gdyż zmieniła rejon pracy. 

Trwa sezon z Filharmonią Narodową

 Serdecznie podziękowaliśmy prowadzącej za 
dwuletnią współpracę z Szydłowem. Zapraszamy Państwa 
na koncert w kwietniu pt. „Trzej Muszkieterowie”. 

Maria Stachuczy
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Inscenizacja „Wesela” w wykonaniu amatorskiej 
grupy teatralnej z Szydłowa doczekała się dwóch 

kolejnych odsłon: w Szydłowie i Stopnicy. Obydwie in-
scenizacje odbyły się w ramach rocznicy 100-lecia Od-
zyskania Niepodległości.

chodziło i gratulowało pomysłodawcy spektaklu – Ada-
mowi Kluszczyńskiemu, że potrafił zebrać i zaangażować 
w przedsięwzięcie kulturalne tak dużą grupę osób. Gratulo-
wano także poszczególnym odtwórcom ról dramatu. Warto 
dodać, że transport osób z Szydłowa do Stopnicy i z powro-
tem zapewnił Wójt Gminy Szydłów Jan Klamczyński.
 – Niewykluczone, że spektakl wystawimy w in-
nych miejscowościach naszego województwa – mówi Adam 
Kluszczyński, spiritus movens całego przedsięwzięcia. – 
Obchodzimy 100-lecie Odzyskania Niepodległości, a pro-
blematyka „Wesela” doskonale wpisuje się w te obchody. 
Zespół jest otwarty na propozycje występów – dodaje.
 Podsumowując, kolejne dwie inscenizacje „Wese-
la” Stanisława Wyspiańskiego udały się znakomicie. Było 
po trosze wszystkiego: wspaniałej polskiej literatury, żywe-
go słowa, śpiewu, gry na instrumentach, tańca i śmiechu.

Katarzyna Krzemińska, Piotr Walczak

W dn. 9 marca br., na zaproszenie starosty staszowskiego 
Michała Skotnickiego, spektakl w skróconej wersji, grupa 
zaprezentowała podczas Dnia Kobiet w Staszowie.

Z „WESELEM” W SZYDŁOWIE I STOPNICY

Fot. Justyna Zbytek

 „Wesele. Dramat w trzech aktach” najsłynniejszy 
utwór Stanisława Wyspiańskiego, powstał na kanwie au-
tentycznego wydarzenia – wesela poety i dramaturga Lu-
cjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z pod-
krakowskich Bronowic. Prapremiera sztuki odbyła się 16 
marca 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie.
 W niedzielę, 21 stycznia o godz. 17.00 mieszkań-
cy Szydłowa i okolic spotkali się na „Weselu” w remizie 
strażackiej. Podczas inscenizacji zaprezentowano pokaz 
taneczny. Były to krakowiaki w wykonaniu zespołu pani 
Agnieszki Ziółkowskiej. Inscenizacja ubogacona była grą 
na instrumentach: trąbka – Adam Kluszczyński, klawisze 
– Henryka Kluszczyńska, flety – Zuzanna Ziółkowska, 
Mikołaj Rudnik oraz śpiewem w wykonaniu Justyny Zi-
moląg. Przedstawienie ubogaciła także wystawa prac rę-
kodzieła artystycznego Aliny Mikuśkiewicz z Solca.
 Wrażenie autentyczności chłopskiego wesela 
z przełomu XIX i XX wieku wywoływała nie tylko sce-
nografia, lecz także stroje lektorów, którzy wcielili się 
w postacie dramatu. Wśród nich byli uczniowie naszego 
gimnazjum, szkoły podstawowej oraz dorośli mieszkańcy 
Szydłowa i okolic. Zarówno młodzież, jak i dorośli sprawili 
się naprawdę świetnie. Ich żywiołowe, wzbogacone ruchem 
scenicznym interpretacje wywoływały śmiech i aplauz 
wśród zgromadzonych widzów, wśród których byli m.in. 
Michał Skotnicki – Starosta Staszowski oraz Proboszcz Pa-
rafii pw. św. Władysława ks. Ryszard Piwowarczyk.
 Tydzień później, 28 stycznia br., zespół wystąpił 
w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy na za-
proszenie dyrektor Wioletty Ciećko. Publiczność gromkimi 
oklaskami doceniła zaangażowanie i poziom artystyczny 
grupy teatralnej z Szydłowa. Po spektaklu wiele osób pod-

Fot. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy

OBSADA:
Reżyseria, Czepiec I, Dziennikarz II – Adam Kluszczyń-
ski; Panna Młoda – Weronika Wawszczyk; Pan Młody 
– Hubert Laskowski; Gospodarz I – Józef Samiec; Go-
spodarz II – Sylwester Celejowski; Gospodyni – Halina 
Ratajczak; Ojciec – Szczepan Rożek; Poeta I, Dzienni-
karz I – Piotr Walczak; Poeta II – Mariusz Bąk; Maryna 
– Katarzyna Krzemińska; Rachel – Zuzanna Ziółkowska; 
Radczyni – Teresa Panek; Klimina – Małgorzata Makuła; 
Jasiek – Jakub Siwulski; Kuba – Mikołaj Rudnik; Staszek 
– Szymon Grosicki; Isia – Magdalena Sajkiewicz; Hanna 
– Anna Lech; Czepiec II – Zbigniew Kapral; Wernyhora, 
Dziad, Chochoł – Stanisław Zawada; Śpiew – Justyna Zi-
moląg; Akompaniament – Henryka Kluszczyńska; Flety – 
Zuzanna Ziółkowska, Mikołaj Rudnik; Śpiew – Weronika 
Wawszczyk, Szymon Grosicki, Jakub Siwulski; Przygoto-
wanie zespołu tanecznego – Agnieszka Ziółkowska.
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W dn. 21 stycznia 2018 r. Szydłowskie Towarzystwo 
Strzeleckie zorganizowało po raz ósmy marsz upa-

miętniający wybuch Powstania Styczniowego. Marsz od-
był się na trasie Szydłów – Kurozwęki. Strzelcy pokonali 
około 9 km.
 Powstanie Styczniowe było największym polskim 
zrywem narodowowyzwoleńczym. Ogłoszone Manife-
stem 22 stycznia 1863 r. wydanym w Warszawie przez 
Tymczasowy Rząd Narodowy objęło ziemie zaboru rosyj-
skiego. Podczas walk z Imperium Rosyjskim stoczonych 
zostało około 1200 bitew i potyczek. Zryw zakończył się 
na jesieni 1864 r. klęską powstańców.
 Walki powstańcze miały miejsce także na ziemi 
staszowskiej. W Kurozwękach znajdują się pamiątki po 
tym okresie: krzyż powstańczy w pobliżu drogi do Staszo-
wa, gdzie w 1863 r. pogrzebano około 20 ciał powstańców 
oraz tablica wmurowana w ścianę kościoła, poświęcona 
58 powstańcom zmarłym od ran w przykościelnym szpita-
lu sióstr miłosierdzia.
 Te dwie pamiątki były celem styczniowego mar-
szu strzeleckiego, zorganizowanego z inicjatywy komen-
danta STS st. insp. ZS Mariana Lesiaka. Uczestniczyli 
w nim strzelcy z Orląt Armii Krajowej w Kielcach, Strze-
leckiej Obrony Wybrzeża STS w Gdańsku, Gimnazjum 
w Jarosławicach i STS w Szydłowie. Dwudziestoosobowa 
grupa strzelców wyruszyła spod strzelnicy STS o godz. 10 
rano. Po półtoragodzinnym marszu grupa dotarła do po-
wstańczego krzyża w Kurozwękach. Strzelcy wystawili tu 
dwa poczty sztandarowe: Stowarzyszenia Polskich Kom-
batantów w Göteborgu (Szwecja) i Szydłowskiego Towa-
rzystwa Strzeleckiego. Delegacja samorządowa z Gminy 
Szydłów w osobach wójta Jana Klamczyńskiego i radnego 
Jerzego Skuzy zapaliła znicze, zaś st. insp. ZS Marek Ol-
czyk odebrał, zgodnie z tradycją, przyrzeczenie strzelec-
kie od strzelców.
 Hołd poległym powstańcom, uczestnicy marszu 
złożyli także pod płytą przy kurozwęckim kościele.
 Po posiłku w zespole pałacowym w Kurozwę-
kach, ufundowanym przez Starostwo Powiatowe w Sta-
szowie, uczestnicy marszu wyruszyli w drogę powrotną do 
Szydłowa.
 Marsz upamiętniający powstańców styczniowych 
wpisał się w obchodzone w tym roku 100-lecie Niepod-
ległości Polski. Powrót naszego kraju na mapę Europy 
w 1918 r. poprzedzony był ofiarą krwi złożoną przez po-
wstańców styczniowych i uczestników innych zrywów na-
rodowowyzwoleńczych okresu zaborów.

Piotr Walczak
Zdjęcia: Andrzej Pomian-Karyś

i ze zbiorów Gimnazjum w Jarosławicach  

MARSZEM UCZCILI POWSTAŃCÓW
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W SZYDŁOWIE ZEBRANO 10 TYS. ZŁ
Podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy w Szydłowie zebrano
10.021,01 zł (dziesięć tysięcy dwadzieścia 

jeden zł i 1 grosz).
W Punkcie Przedszkolnym w Solcu zebrano 667,50 zł, 
w Punkcie Przedszkolnym w Potoku – 726,25 zł, przed 
kaplicą w Solcu – 323,85 zł a przed kościołem w Szydło-
wie do puszek trafiło 3.762,60 zł.
 Ze sprzedaży gadżetów oraz licytacji przedmio-
tów uzyskano kwotę 4.540,81 zł. Najwyższą kwotę na 
licytacji osiągnięto za godzinę urzędowania na fotelu sta-
rosty staszowskiego Michała Skotnickiego. Za kwotę 300 
zł zakupił ją Zbigniew Laskowski z Szydłowa, a specjalne 
„Skierowanie do pracy” wręczył mu sam zainteresowany.
 Organizatorem finału było Gminne Centrum Kul-
tury w Szydłowie w partnerstwie ze Szkołą Podstawową 
w Szydłowie.

 Dużym zaangażowaniem wykazali się uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Szydłowie, którzy zbierali datki 
do puszek: Amelia Basa, Maciej Dziewirz, Katarzyna Gó-
recka, Szymon Grosicki, Dominika Jaros, Julia Janecka, 
Jakub Janecki, Antonina Jaskólska, Anna Lech, Magdale-
na Sajkiewicz, Jakub Siwulski, Anna Stachuczy, Aleksan-
dra Tarnowska, Kamila Trątnowiecka.
 – Podczas finału mieliśmy ciekawy program ar-
tystyczny – mówi Maria Stachuczy, dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i główny koordynator akcji w Szydło-
wie. – Występy artystyczne rozpoczęło bardzo profesjonal-
ne przedstawienie jasełkowe w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej w Szydłowie. Dzieci zostały przygotowane 
przez Panią Bożenę Opatowicz i Krzysztofa Pitulę. Na-
stępnie mogliśmy posłuchać młodych talentów z naszej 
gminy grających na instrumentach muzycznych. Bardzo 
pięknie prezentowały się zespoły grające na perkusji, key-
boardzie, gitarach klasycznej i elektronicznej, oczywiście 
uświetnione śpiewem. W przerwach między występami od-
bywały się liczne licytacje, w których mieszkańcy naszej 
gminy chętnie brali udział. Mogliśmy również oglądać wy-
stępy kolędnicze dwóch grup, które zaprezentowały swoje 
scenki. Wszystkich zachwyciły słodkie występy taneczne 
przedszkolaków i pierwszaków. W tym dniu wręczono dla 
dzieci młodzieży nagrody za udział w bożonarodzeniowym 
konkursie plastycznym oraz dla najlepszych zawodników 
z gminy Szydłów biorących udział w Biegach Sylwestro-
wych. Finał zakończył się koncertem zespołu Kasztalon 
w repertuarze kolędniczym oraz biesiadnym. Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim artystom za bezpłatny udział 
w gminnym Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
gdyż dzięki im udało nam się zgromadzić tak liczną grupę 
widzów, a jednocześnie licytujących gadżety na sprzedaż.

P. Walczak, Zdjęcia: Marta Wolny-Boś
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ORSZAK TRZECH KRÓLI 2018
W Szydłowie po raz kolejny uroczyście obchodzo-

no Święto Trzech Króli. Przez miejscowość prze-
szedł barwny orszak w którym uczestniczyli królowie, 
pastuszkowie, aniołowie i kolędnicy. Uczestnicy orsza-
ku założyli na głowy efektowne korony.

lędowano i gdzie odegrana została scena przy gospodzie. 
Uczestnicy przeszli następnie na plac zamkowy, gdzie trzej 
królowie spotkali się z Herodem. Następnie wyruszono 
w stronę kościoła parafialnego pw. św. Władysława, gdzie 
król Kacper, Melchior i Baltazar pokłonili się Zbawicielowi 
i ofiarowali Mu złoto, mirrę i kadzidło. Po złożeniu darów, 
uczestnicy orszaku uczestniczyli we Mszy Świętej.
 Orszak Trzech Króli zorganizowało Gminne Cen-
trum Kultury i Parafia Rzymskokatolicka w Szydłowie.

P. Walczak, Zdjęcia: ks. Mariusz Chmura

 Trzej Królowie, symbolizujący Europę, Afrykę 
i Azję, wyruszyli z trzech stron Szydłowa, by złożyć uro-
czysty pokłon Nowonarodzonemu Zbawicielowi – Jezuso-
wi Chrystusowi. Orszak koloru niebieskiego wyruszył spod 
kościółka Wszystkich Świętych. Spod ruin szpitalnych wy-
ruszył orszak zielony a spod synagogi – orszak czerwony. 
Trzej królowie spotkali się w rynku, gdzie wspólnie ko-

Heroda zagrał Zdzisław Gondek. W rolach królów: 
Jan Klamczyński, Michał Skotnicki, Paweł Krakowiak.
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Co nam powiedziała archeologia o kościele i szpi-
talu pod wezwaniem świętego Ducha w Szydłowie? 

Położony poza kazimierzowskimi murami obronnymi, 
niewyróżniający się w sylwecie zespołu staromiej-

skiego, a przede wszystkim zdominowany sąsiedztwem 
współczesnego cmentarza zespół sakralno-szpitalny świę-
tego Ducha to chyba najbardziej zapomniany zabytek Szy-
dłowa. Pomijają go nie tylko turyści, ale i nauka – nie  był 
on bowiem dotąd przedmiotem szerszych studiów, a jego 
dzieje architektoniczne pozostawały w zasadzie nieznane. 
Jest to optyka zupełnie niesłuszna i krzywdząca dla tego 
wyjątkowego zabytku, którego obecność czyni szydłow-
ski zespół urbanistyczny w jego historycznym rozumie-
niu nieomal kompletnym, obok istniejących obwarowań, 
zamku, kościołów i synagogi mamy bowiem do czynienia 
z nadzwyczaj rzadko przetrwałym do naszych czasów na 
ziemiach polskich materialnym świadectwem dawnego 
szpitalnictwa. Ten stan rzeczy zmienią, miejmy nadzieję, 
badania archeologiczno-architektoniczne przeprowadzone 
przez piszącego te słowa wiosną 2017 roku (kontynuacja 
i zakończenie których przewidziane jest w roku bieżącym) 
oraz przyszła konserwacja zabudowań i ich udostępnienie 
turystom, na co Gmina Szydłów szczęśliwie pozyskała 
środki finansowe. 

 Kościoły lub kaplice pod wezwaniem świętego 
Ducha wraz z towarzyszącymi im szpitalami, które w na-
szym rozumieniu bliższe byłyby raczej przytułkom i ho-
spicjom, wyrastały w średniowieczu i wczesnej nowożyt-
ności nieomal przy każdym szanującym się mieście, które 
stać było na ich utrzymanie. Nie inaczej było i w Szydło-
wie. W świetle źródeł pisanych, których zebranie i upo-
rządkowanie zawdzięczamy Stanisławowi Kołodziejskie-
mu, pierwsza informacja o położonym na przedmieściu 
szpitalu pw. św. Ducha pojawia się w 1529 roku, zaś jego 
prepozyt odnotowany został nieco później, w 1561 roku, 

kiedy to musiała już istnieć przy nim drewniana kaplica. 
O tej ostatniej, jako o zlokalizowanej przy szpitalu, mowa 
jest w wizytacji parafii z 1595 roku. W 1610 roku opisano 
konsekrowaną kaplicę św. Ducha, którą przykrywał dach 
…drewniany, niedobry… i …prosty strop deskowy…, 
a posadzka wyłożona była …ciosami kamiennymi…, 
obok znajdowała się drewniana zakrystia. Przy kaplicy 
(i szpitalu) posadowiona była siedziba prepozyta. W 1630 
roku szpital i kaplica najpewniej spłonęły wraz z miastem 
podczas napadu nieopłaconych żołdaków. Do 1635 roku 
wzniesiono nową, murowaną kaplicę św. Ducha wraz z ta-
kimże szpitalem. O szpitalu świeżo wymurowanym po 
pożarze donosi tekst wizytacji z 1640 roku. Po wojnie pol-
sko-szwedzkiej w 1663 roku stwierdzono, iż …za bramą 
[Opatowską – T.O.] jest kościół konsekrowany przez wyko-
nawcę obecnej wizytacji [tj. biskupa Mikołaja Oborskiego 
– T.O.], z ołtarzem większym i cmentarzem. Dach z wie-
życzką ma dobry... Rok później mowa jest o dwóch muro-
wanych domach szpitalnych: osobnym dla kobiet i męż-
czyzn. Szczegółowy opis kompleksu szpitalno-sakralnego 
daje wizytacja biskupa Jerzego Poniatowskiego z 1783 
roku. Do murowanego kościoła prowadziły …drzwi dwo-
je, jedne wielkie do miasta [czyli na zachód – T.O.], drugie 
mniejsze od strony południowej… Sytuacja ta jest zatem 
analogiczna z obecnie obserwowaną. Ponadto opisana jest 
…Zakrystia murowana (…) w tej posadzka kamienna… 
Na kościele i zakrystii położony był …dach stary (…) 
i kopułka także gontami pokryta, w której sygnaturka (…). 
Odnośnie do zabudowań towarzyszących świątyni zano-
towano, iż: …(…) po jednej stronie kościółka Ś. Ducha 
jest szpital murowany dla ubogich, w drugiej stronie rezy-
dencja dla księdza, także murowana (…). Pomiędzy 1783, 
a 1789 r. doszło do pożaru, przez co kościół św. Ducha 
widziano podczas lustracji jako …bez dachu stojący, któ-
ry od ognia piorunowego zniszczony...  Wedle informacji 
pozyskanych przez piszącego te słowa, po drugiej wojnie 
światowej południowa część kruchty kościelnej służyła 
jako warsztat kowalski. W południowym skrzydle szpita-
la trzymane były zwierzęta, natomiast wewnątrz kościoła 
uprawiany był niewielki ogródek. Północne skrzydło szpi-
tala zajęte było przez dwie ubogie, wiekowe panie. Po ich 
śmierci nieużytkowany zabytkowy kompleks niszczał, aż 
do podjęcia prac konserwatorsko-porządkowych, których 
inicjatorem był p. Marian Lesiak. 
 Po zrealizowanych w 2017 roku badaniach arche-
ologicznych kompleksu duchackiego, którymi objęto ob-
szar o powierzchni 45 m² mówić można o znacznym po-
szerzeniu wiedzy o tym niezwykle interesującym obiekcie. 
Zanim badana przestrzeń przeznaczona została pod zabu-
dowę, był to położony na piaskach dość wyrównany teren, 

Ryc. 1. Widok ogólny na zachodnią fasadę kompleksu pw. 
św. Ducha (fot. T. Olszacki 2017)
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od strony południowej 
(czyli z terenu obecnego 
cmentarza). Zachowana 
podstawa kamiennego oł-
tarza pochodzi z tego sa-
mego czasu. Od początku 
we wnętrzu kościoła cho-
wano zmarłych w grobach 
wziemnych, w drewnia-
nych trumnach i bez zasto-
sowania krypt. W sąsiedz-
twie ołtarza odnaleziono 
pochówek dziecka, a ko-
lejne groby rozciągały się 
wzdłuż muru południowe-
go, gdzie – jak dowiodły 
badania antropologiczne, 
które przeprowadziła  Dok-
tor Agnieszka Przychodni 
– w obrębie przebadanego 
wykopu spoczywały dwie 
dorosłe kobiety. Wszy-
scy zmarli zwróceni byli 

głowami na zachód. Nowy szpital stanął na południe od 
kościoła, zajmując częściowo przestrzeń dawnego cmen-
tarza. Z jego pozostałościami identyfikuję mury skrajnej, 
południowej części obecnego południowego skrzydła bu-
dynku szpitalnego, choć weryfikacja tej sugestii wymaga 
dalszych badań terenowych. Wejście do gmachu znajdo-
wało się od strony zachodniej, a jego dolną kondygnację 
oświetlały małe prostokątne otwory okienne.   
 Rozbudowa kompleksu szpitalno-sakralne-
go nastąpiła po „potopie szwedzkim”, w latach 1658-
1663. Kościół został wówczas przedłużony ku zacho-
dowi (do 15,75 m długości całkowitej), po obu jego 
stronach wzniesiono skrzydła szpitalne, a pomiędzy nimi  
wprowadzono okalającą zachodnią część kościoła kruchtę 
obejściową – rodzaj korytarza mającego w planie kształt 
litery „U”. Do nawy dostawione zostały dwie przypo-
ry południowe, co mogło mieć związek z planowanym 
przesklepieniem wnętrza, do czego jednak – jak wiemy 
z tekstów wizytacji – nigdy nie doszło. Dawna nisza we-
wnątrz nawy została pomniejszona, a wprowadzono w nią 
drugi otwór wejściowy z prostym, zachowanym do dziś 
kamiennym portalem. W przedłużonej części nawy zna-
lazł się chór muzyczny doświetlony okrągłym oknem 
w ścianie szczytowej, dostępny najpewniej drabiną, lub 
bardzo stromymi drewnianymi schodami przez portalik 
w ścianie zachodniej. Kruchta obejściowa zaplanowana 
została jako przestrzeń poprzedzająca wejście do kościo-
ła (od strony miasta oraz od skrzydeł szpitalnych przez 
osobne portale z zachowanymi śladami po oprawach ka-
mieniarskich i łożami po belkach ryglujących umożliwia-
jącymi zamknięcie kościoła od środka), następnie jako 

Fundament pierwotnego muru zachodniego kościoła św. Ducha (1630-1635) oraz odsło-
nięte w jego sąsiedztwie pochówki kobiece (XVII – XVIII w.) (fot. M. Cichocki 2017)

z niewysoką kulminacją w rejonie wschodniej części pre-
zbiterium i południowo-wschodniej strefy nawy obecnego 
kościoła, skąd obniżał się on łagodnie w stronę obecnej 
ulicy Staszowskiej i stromiej w kierunku południowym. 
Warstwa ziemna zawierająca  zabytki o średniowiecznej 
metryce odłożyła się wyłącznie na „kościelnej” kulmi-
nacji. Dalej na północ rozpoczynały się grunty uprawne, 
jak o tym przekonują ślady orki pod północnym krańcem 
szpitala. W 1 połowie XVI wieku na wspomnianej kulmi-
nacji zbudowano drewnianą kaplicę p.w. Świętego Ducha 
i znajdujący się przy niej (jak donosi wizytacja z 1618 
roku pod tym samym dachem) drewniany szpital. Relikty 
kaplicy i być może szpitala rozpoznane zostały wyłącznie 
w postaci rozwaliska ich zbudowanych z belek ścian oraz 
związanych z nimi dołów pozostałych po wbitych w zie-
mię słupach konstrukcyjnych. Być może we wnętrzu ka-
plicy oraz dowodnie po jej południowej i zachodniej stro-
nie znajdował się cmentarz. Rozpoznano trzy związane 
z nim pochówki. 
 Spalone w 1630 roku kaplica i szpital zostały od-
budowane w murze do 1635 roku. Wedle obserwacji po-
czynionych w wykopach, kościół był wówczas krótszy od 
obecnego, jego skrajne wymiary osiągały  8,30 x 11,95 
m, a pierwotna ściana zachodnia świątyni przesunięta była 
o około 4 m na wschód w stosunku do istniejącej. Od stro-
ny północnej do prezbiterium i jednoprzestrzennej nawy 
przylegała do dziś zachowana zakrystia o wymiarach 2,95 
x 6,10 m. Wejście do świątyni prowadziło od strony za-
chodniej. W ścianie wschodniej prezbiterium oraz zachod-
niej części ściany południowej nawy znajdowały się nisze, 
nie było natomiast jeszcze wówczas wejścia do kościoła 



Strona 23Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 1/2018 (LXIII)

kwiecień 2018

strefa komunikacji pomiędzy oboma skrzydłami szpitala, 
a wreszcie komunikująca szpital ze strefą ogrodu i cmen-
tarza, przez wyjścia ku wschodowi i północy na styku 
kościoła i obu skrzydeł szpitalnych. Pierwotnie  kruchta 
wyłożona była brukiem. W jej ścianie zachodniej znajdo-
wało się centralne wejście, dwa otwory okienne po obu 
jego stronach i dwie nisze przy narożnikach ze skrzydła-
mi szpitalnymi. Południowe skrzydło szpitala powstało po 
bodaj częściowej rozbiórce i rozbudowie ku północy mu-
rowanego szpitala sprzed 1658-1663 roku. Uzyskało ono 
ostatecznie kształt prostokąta o wymiarach 7,50 x 12,50 
m; było budowlą jednokondygnacyjną, dwuprzestrzen-
ną, z poddaszem. Skrajne, mniejsze pomieszczenie połu-
dniowe miało 3,35 x 5,85 m, oświetlało je jedno okienko  
w ścianie zachodniej, a w jego północno-zachodnim naroż-
niku ustawiono piec chlebowy. Większe wnętrze północne 
miało 5,85 x 7,05 m, oświetlały je cztery okna i mieściły 
się tam dwie nisze. Skrzydło północne szpitala powstało 
od podstaw w analizowanej fazie. Mierzyło ono pierwot-
nie 7,50 x 8,05 m i było wówczas jednym pomieszczeniem 
oświetlonym prawdopodobnie czterema oknami, w które-
go ścianach znajdowało się aż siedem nisz. Na zachód od 
wejścia ustawiony był piec kaflowy. Południowa część 
tego skrzydła była podpiwniczona.
 Dalsze przekształcenia obiektu nastąpiły w 1 po-
łowie XVIII wieku. Kruchta obejściowa została wówczas 
przesklepiona, okno położone po północnej stronie drzwi 
głównych zamurowano, a wybito nowe – w miejscu niszy 
północnej. Po przekształceniach starszych nisz wprowa-
dzono zachowane wnęki na kropielnice. W skrzydle po-
łudniowym pojawiła się wnęka (zapewne kominkowa) 
w ścianie działowej, czemu towarzyszyła likwidacja star-
szej niszy. Istotniejsze przeobrażenia dotknęły skrzydło 
północne, zlikwidowano w nim piwnicę, za to na jego 
przedłużeniu dostawiono nowe pomieszczenie, przez co 
obiekt powiększył się do 12,50 m długości, stając się tym 
samym bliźniaczym względem skrzydła południowego. 
Tak też uformowała się do dziś zachowana bryła z dłu-
gim ciągiem szpitalnym o elewacji mającej około 36,15 m 
i górującą nad nim zachodnią ścianą kościoła. Zrezygno-
wano też wówczas z piwnicy. 
 Badania dostarczyły także aż 5103 różnego ro-
dzaju zabytków, dzięki którym wiele możemy dowiedzieć 
się o wyposażeniu stałym i ruchomym szpitala. Najlicz-
niej reprezentowane są ułamki naczyń ceramicznych, 
pośród których wystąpiły okazy związane ze szpitalnic-
twem, a także doskonale zachowane garnki z 2 połowy 
XVIII – początków XIX wieku, które udało się w całości 
zrekonstruować. Zbiór uzupełniają kafle płytowe, aż 258 
fragmentów metali, ponad 100 zabytków szklanych, a tak-
że wydzielone destrukty budowlane i ponad pół tysiąca 
zwierzęcych kości. 
 Kompleks szpitalno-sakralny p.w. Świętego Du-
cha w Szydłowie to przez stan swego zachowania i dawną 
funkcję wyjątkowo cenny obiekt, wymagający szczegól-

nej opieki. Wydaje się, iż właściwym jej uwieńczeniem 
winno być jego odtworzenie, w pełni – jak sądzę – dopusz-
czalne, obecna forma zabytku nie przedstawia bowiem 
w najmniejszej części walorów słusznie przypisywanych 
tzw. trwałym ruinom. Pośród potencjalnych funkcji prze-
widzieć można częściowe przywrócenie sakralnego wy-
miaru obiektu (w przestrzeni kościoła) oraz wprowadze-
nie do skrzydeł szpitalnych ekspozycji dotyczącej historii 
szpitalnictwa (co postulował już niegdyś Stanisław Koło-
dziejski) wraz z prezentacją zabytków archeologicznych 
i wizualizacją przeobrażeń przestrzennych gmachu. Póki 
co, wybierając się przy okazji nadchodzących Świąt Wiel-
kiej Nocy na groby bliskich, warto zatrzymać się przy 
może dotąd pomijanej ruinie i zauważyć w niej wspaniały 
pomnik troski naszych przodków o swych słabszych bliź-
nich, uszanować dawne miejsce kultu z wciąż obecną pod-
stawą kamiennego ołtarza i wspomnieć ludzi: możnych 
fundatorów, księży i ubogich, którzy znaleźli tu miejsce 
wiecznego odpoczynku.        

 Autor pragnie serdecznie podziękować wszyst-
kim osobom w różny sposób zaangażowanym w badania, 
a zwłaszcza dyrektor Marii Stachuczy, wójtowi Janowi 
Klamczyńskiemu, antropolog dr Agnieszce Przychodniej, 
archeologom: Michałowi Cichockiemu i Michałowi Fili-
powiczowi, uczestnikowi badań: Jakubowi Zmarzlikowi 
oraz walnie wspierającym prace Robertowi Stachuczy, 
Krzysztofowi Jaskulskiemu i Piotrowi Walczakowi. Osob-
ne podziękowania, za modlitwę za odsłoniętych w wyko-
pach zmarłych, kieruję do księdza dra hab. Pawła Mazanki 
i księdza proboszcza Ryszarda Piwowarczyka, a za cenne 
informacje dziękuję panom Adamowi Kluszczyńskiemu 
i Marianowi Lesiakowi.   

Tomasz Olszacki

Ryc. 4. 
Zrekonstruowane 
naczynie 
ceramiczne 
z końca 
XVIII – 
– 1 połowy XIX w. 
(fot. M. Cichocki 
2017)
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W pobliżu kościoła pw. Św. Władysława znajduje się 
tajemniczy relikt, właściwie niezbadany, a jednak 

znany z nazwy wszystkim mieszkańcom Szydłowa jako 
„wikariówka”. 

KILKA SŁÓW O RUINACH WIKARIÓWKI
 Obiekt o charakterze mieszkalnym, trzykondygna-
cyjny. Nawet obecnie łatwo zaobserwować, że dostawio-
ny na poziomie piwnic i parteru do lica muru obronnego, 
a w partii piętra nadbudowany na tenże mur z wykorzysta-
niem ściany krenelażowej. Był to budynek wybudowany 
z miejscowego kamienia łamanego na planie prostokąta 
o wymiarach około 13 x 6,5 metra. Do jego budowy wy-
korzystano także cegłę użytą do wymurowania sklepień 
kolebkowych do tej pory widocznych w pomieszczeniach 
piwnicznych, na pół zagłębionych w terenie. W roku 1982 
dr Przemysław Gartkiewicz na podstawie obserwacji sta-
nu zachowania obiektu opracował zalecenia konserwator-
skie. Doktor twierdził, że sposób wiązania murów, a także 
gatunek cegły o wymiarach identycznych jak w kościele 
św. Władysława, zastosowanie profilowanej kamieniarki 
gotyckiej we wnękach okiennych wskazują na budowę 
obiektu na przełomie XIV i XV wieku. Datowanie obiektu 
na XIV wiek sugerował także już w 1948 Jerzy Żukow-
ski w pracy Fara w Szydłowie. Historyk domniemywał, 
że znaleziony w ruinach wikarówki wspornik (identycz-
ny jak wsporniki w zakrystii kościoła św. Władysława) 
o szerokości 19,5 cm i wysokości 22 cm jest zbyt drobny, 
aby pochodził z szydłowskiej fary. Sądził, że pochodził 
on z nieistniejącej, gotyckiej sali wikariówki. Dodatko-
wo na wcześniejsze datowanie obiektu wskazują sposób 
jego usytuowania i zamierzona funkcja – przeznaczenie na 
siedzibę plebana. Położenie obiektu – bezpośrednio obok 
kościoła, a także duża forma architektoniczna świadczą 
o wysokiej pozycji jaką zajmował duchowny w społecz-
ności królewskiego miasta. 
 W akcie wizytacji generalnej sporządzonej przez 
księdza Antonina Dunina Kozickiego w roku 1783 opisuje 
się budynek jako rezydencję proboszczowską murowaną, 
dwukondygnacyjną i podpiwniczoną: Do niej wchodząc 
są wschody nowe z poręczami do ganku starego, drew-
nianego, a ten już nadpróchniały z podłogą nadpsutą. Do 
sieni rezydencji są drzwi pojedyncze z zamkiem. Scho-
dząc do sieni, po lewej ręce jest rezydencja zimowa z pie-
cem, kominem i dwiema oknami w tafle wielkie w drewno 
oprawne, z podłogą i powała z tarcic. Z tej jest komnatka 
przystawiona drewniana, z szafkami do zamknięcia, w niej 
okien z prętami żelaznymi dwa. Podłoga i powała dobra. 
Po prawej ręce jest rezydencja letnia bez pieca i komina 
z oknami dwiema w tafle w drewno oprawne, z podłogą 
i powałą. Do tych rezydencji są drzwi dobre […]. Na dru-
gie piętro są wschody dobre, podwójne, po których wszedł-
szy jest rezydencja letnia, bez pieca i komina, z podłogą 
i powałą dobremi. Z tej rezydencji są wschody na górę 
dobre, do których drzwi z zamkiem. Z tej [rezydencji] jest 
pokój drugi, letni z podłogą i powałą, z drzwiami na za-
wiasach z wrzeciądzem. W tych obydwóch rezydencjach 
okien nie masz. Nad całym pomieszkaniem dach miejscami 
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nadpustoszały. Pod tą rezydencją, na samym dole jest piw-
nic 5 murowanych, do których wniście spod ganku […].

 Budynek jest bardzo słabo rozpoznany i właści-
wie nieopisany w literaturze. W czasie użytkowania wie-
lokrotnie przebudowywany, niszczony, zmieniała się jego 
funkcja. Na przykład remonty piętra doprowadziły do 
zamurowania gotyckich okien, a wybito trzy nowożytne 
otwory obramowane obecnie współczesną cegłą. Budynek 
przed zniszczeniem podczas II wojny światowej posiadał 
sień ze schodami na piętro, pokryty był dachem cztero-
spadowym, krytym gontem. Ciekawostką jest informacja 
o istniejącym do wojny wyjściu prowadzącym bezpośred-
nio na chodnik w murze ze wschodniego pomieszczenia 
na piętrze. Pozostałości tego otworu, sugerują istnienie 
tam ciosowego portalu (we wschodniej ścianie obiektu 
A2-4.2). Wg Gartkiewicza element ten świadczy w jakimś 
sensie o włączeniu budynku do systemu obrony miasta, 
ale może to tylko wyjście konstruktorskie późniejszych 
budowniczych. Budynek kwalifikuje się jako element śre-
dniowiecznego zespołu sakralnego, chronologicznie wy-
budowany po kościele św. Władysława. W ruinach można 
dostrzec liczne walory dekorowanej, gotyckiej kamieniar-
ki. Po względem pierwotnej funkcji oraz rozmiarów, jest 
to jedyny obiekt średniowieczny w Szydłowie o trzech 
kondygnacjach. Gartkiewicz twierdzi, że fakt powiązania 
budynku w sposób integralny z murami obronnymi, po-
zwala na określenie go jako unikalnego, nie tylko w skali 
Szydłowa. 
 Mam nadzieję, że tych kilka ciekawostek na temat 
wikarówki stanie się punktem wyjścia do poszukiwań in-
formacji na temat obiektu zarówno w archiwach, ale też 
w terenie :)
 Zapewne niewielu mieszkańców Szydłowa zaglą-
dało do istniejących, przepięknych piwnic tej trwałej ruiny. 
Smuci fakt wielu śmieci znajdujących się w tym zabytku. 
Szkoda, że pewne osoby nie wyrzucają odpadków komu-
nalnych w miejscach do tego wyznaczonych. W końcu to 
jeden z obiektów zespołu sakralnego Szydłowa. 

Maria Stachuczy

Kompleks kościelny w 1941 r. Po lewej stronie budynek 
wikariówki. Fot. S. Krąkowski.
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Fara w Szydłowie, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury” r. 
X, 1948 Jerzy Żukowski
Szydłów. Studium Historyczno-Konserwatorskie, Kraków 
2005, Stanisław Kołodziejski 
Szydłów - Wikarówka, Warszawa 1982, dr hab.inż.arch. 
Przemysław Gartkiewicz 

Budynek o średniowiecznej metryce zamienił się ostatnio 
w śmietnisko. Wszak to znakomite miejsce do wyrzucania 
wypalonych świeczek, reklamówek, butelek i innych nie-
czystości...

WIKARIÓWKA CZY WIKARÓWKA? Poprawną for-
mą wg Słownika Języka Polskiego jest forma „wikarówka”, 
jednak w Szydłowie funkcjonuje w języku potocznym okre-
ślenie „wikariówka”.
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W 38. edycji Międzynarodowych Ulicznych Biegów 
Sylwestrowych w Szydłowie wzięło udział 468 bie-

gaczy. W biegu głównym na 10 km padł rekord frekwen-
cji – wzięło w nim udział 225 zawodników i zawodniczek 
z Polski, Ukrainy i Mołdawii. Po jednym przedstawicielu 
miała także Białoruś, Australia i Maroko.
 Z roku na rok rośnie popularność najstarszych 
biegów sylwestrowych w Polsce. Przyciąga siła 40-letniej 
tradycji, klimat zabytkowego Szydłowa i coraz lepsza or-
ganizacja. Magnesem dla zawodników, szczególnie tych 
zza wschodniej granicy, są wysokie nagrody finansowe. 
Nic więc dziwnego, że od wielu lat w Szydłowie rywali-
zują uczestnicy Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Europy 
czy poszczególnych krajów. Tak było i tym razem.
 Imprezę otworzył pomysłodawca imprezy wójt 
gminy Jan Klamczyński. Jako pierwsze startowały dzieci 
z rocznika 2009, 2010 i młodsze na dystansie 320 metrów. 
W biegu tym, z asystą swojej mamy, wzięła udział najmłod-
sza uczestniczka imprezy – Iza Boś z Szydłowa (rocznik 
2014). Następnie odbyły się biegi kolejnych roczników, na 
dystansach 425, 715, 1370 i 2055 metrów. Po przekrocze-
niu linii mety każdy uczestnik otrzymywał pamiątkowy 
medal i gorący posiłek. Pierwsze trzy miejsca nagradza-
ne były dyplomami oraz bonami towarowymi (I – 50 zł, 
II – 30 zł, III – 20 zł). Zwycięzca otrzymywał statuetkę 
z wizerunkiem Bramy Krakowskiej. Dzieci i młodzież 
do biegów zagrzewał komentator sportowy Włodzimierz 
Rezner, którego w biegu dorosłym i na ceremonii zakoń-
czenia zmienił dziennikarz sportowy Marek Cender. Warto 

BIEGIEM W NOWY ROK 38. RAZ

podkreślić, że w biegu chłopców 2009-2010 całe podium 
należało do zawodników z Szydłowa a w biegu dziewcząt 
2008-2007 wygrała Nellya Baxter z SP Szydłów wygry-
wając z zawodniczkami, które na co dzień trenują biegi 
w klubie sportowym. Klasyfikację drużynową wygrał klub 
Olimp Strawczyn przed Szkołą Podstawową w Szydłowie 
i Juventą-Kobex Starachowice.
 W biegu głównym wzięła udział rekordowa liczba 
225 zawodników. Od początku mocne tempo podyktowali 
Ukraińcy. W prowadzącej grupie był także nasz faworyt, 
olimpijczyk i zwycięzca z ubiegłego roku – Artur Ko-
złowski z Sieradza. Na metę, po zaciętej walce przybiegł 
drugi, sześć sekund za Oleksandrem Matviychukiem 
i sekundę przed Dmytro Sirukiem. W pierwszej dziesiąt-
ce znalazło się ośmiu Ukraińców i dwóch Polaków, poza 
Kozłowskim jeszcze Mateusz Kaczor z Radomia. Pewną 

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

Mężczyźni
1 Matwiychuk Oleksandr JM Demolex Iphone Bardejov UKR 1984 00:29:50 00:00:00 02:59,0
2 Kozłowski Artur Sanprobi Team / Sieradz POL 1985 00:29:56 00:00:06 02:59,6
3 Siruk Dmytro MK Luchesk / Rovno UKR 1991 00:29:58 00:00:07 02:59,8
4 Yuhymchuk Mykola Młodzieżowa Kadra Ukrainy UKR 1985 00:30:02 00:00:11 03:00,2
5 Starżyński Andrzej Centrum Eksportu Klementynka UKR 1990 00:30:03 00:00:13 03:00,3
6 Kazban Artem Młodzieżowa Kadra Ukrainy UKR 1990 00:30:04 00:00:14 03:00,4
7 Koval Vasyl Młodzieżowa Kadra Ukrainy UKR 1989 00:30:10 00:00:20 03:01,0
8 Didovodiuk Dmytro MK Luchesk / Iwano-Frankiwsk UKR 1987 00:30:20 00:00:30 03:02,0
9 Antoniuk Viacheslaw MK Luchesk / Vinucia UKR 1995 00:30:35 00:00:45 03:03,5

10 Kaczor Mateusz RLTL ZTE Radom POL 1997 00:30:38 00:00:47 03:03,8
Kobiety

1 Fiskovicz Lilia Tiraspol MDA 1989 00:33:59 00:04:08 03:23,9
2 Ovczaruk Vira MK Luchesk / Winnica UKR 1980 00:34:18 00:04:28 03:25,8
3 Trzaskalska Izabela AZS UMCS Lublin POL 1988 00:34:41 00:04:51 03:28,1
4 Smovzenko Olesya Tiraspol MDA 1989 00:35:00 00:05:10 03:30,0
5 Kudelicz Svetlana Mińsk BLR 1987 00:35:11 00:05:21 03:31,1
6 Vlisova Tatiana MK Luchesk / Dnipro UKR 1982 00:35:36 00:05:45 03:33,6
7 Dudovodiuk Olesya MK Luchesk / Ivanofrankowsk UKR 1990 00:36:24 00:06:33 03:38,4
8 Jarząbek Sabina AZS UJK Kielce / Daleszyce POL 1993 00:39:09 00:09:19 03:54,9
9 Wywłoka Paulina AQUAREH / Jarosław POL 1990 00:39:37 00:09:47 03:57,7

10 Siembida Małgorzata Stalowowolski Klub Biegacza POL 1978 00:40:18 00:10:28 04:01,8

Wyniki biegu głównego na 10 km.

W biegu na 10 km wzięło 
udział 225 biegaczy.
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L. Nazwisko i Imię Klub/Szkoła Rok 
ur. Czas

Szkoły Podstawowe dziewczęta rocznik 2009-2010 i młodsze (320 m)
1 Zięba Karolina MKS Stal Nowa Dęba 2009 00:00:52
2 Łabędzka Blanka Słoneczko Busko-Zdrój 2009 00:00:58
3 Smalec Wiktoria Juventa-Kobex Starachowice 2009 00:00:59

Szkoły podstawowe chłopcy rocznik 2009-2010 i młodsi (320 m)
1 Wójcik Dominik SP Szydłów 2009 00:00:52
2 Pitek Mateusz SP Szydłów 2009 00:00:53
3 Walasek Ksawery SP Szydłów 2009 00:00:53

Szkoły podstawowe dziewczęta rocznik 2008-2007 (425 m)
1 Baxter Nellya SP Szydłów 2008 00:01:21
2 Marczak Julia Juventa-Kobex Starachowice 2007 00:01:21
3 Dróżdż Zofia Juventa-Kobex Starachowice 2007 00:01:21

Szkoły podstawowe chłopcy rocznik 2008-2007 (425 m)
1 Jaskot Nikodem Stal Nowa Dęba / SP Nr 3 2008 00:01:14
2 Kowalski Bartosz UMKS „Nadir” Jędrzejów 2007 00:01:17
3 Tarka Adam SP Nr 2 w Pińczowie 2007 00:01:18

Szkoły podstawowe dziewczęta rocznik 2006-2005 (715 m)
1 Niziołek Aleksandra STS Skarżysko-Kamienna 2005 00:02:13
2 Milczanowska Zuzanna MKS Stal Nowa Dęba 2006 00:02:16
3 Ziomek Zuzanna STS Skarżysko-Kamienna 2005 00:02:19

Szkoły podstawowe chłopcy rocznik 2006-2005 (715 m)
1 Kasprowicz Igor STS Skarżysko-Kamienna 2005 00:02:10
2 Płużek Oliwier Żaczek Połaniec 2005 00:02:14
3 Sikora Dariusz LKB Rudnik 2006 00:02:15

Gimnazjum dziewczęta rocznik 2004, 2003, 2002 (1370 m)
1 Równicka Kamila UMKS „Nadir” Jędrzejów 2004 00:06:24
2 Roesler Klaudia Juventa-Kobex Starachowice 2003 00:06:25
3 Łęgiecka Kamila LZS Sigma OSiR Staszów 2002 00:06:25

Gimnazjum chłopcy rocznik 2004, 2003, 2002 (1370 m)
1 Łakomiec Łukasz KKL Kielce 2002 00:04:02
2 Rugała Dominik Ruda 2002 00:04:06
3 Kuca Miłosz Sigma OSiR Staszów 2003 00:04:11

Szkoły średnie (juniorki) 2001-1998 (2055 m)
1 Szymkiewicz Julia Olimp Strawczyn 2001 00:06:49
2 Ostrowska Dominika UMKS „Nadir” Jędrzejów 2001 00:06:52
3 Fiutek Karolina UMKS „Nadir” Jędrzejów 2001 00:06:59

Szkoły średnie (juniorzy) 2001-1998 (2055 m)
1 Masaczyński Adam KKL Kielce 2001 00:05:56
2 Siadul Bartłomiej Olimp Strawczyn 2000 00:05:58
3 Karasiński Michał LKB Rudnik 1999 00:05:58

Wyniki biegów dzieci i młodzieży
Zdjęcia: P. Walczak, S. Celejowski

niespodzianką okazał się występ utytułowanego Marokań-
czyka Abderrahiego El Asri. Spodziewano się, że będzie 
walczył o podium, jednak nie wytrzymał tempa narzuco-
nego przez czołówkę i na metę dobiegł dwunasty. Wśród 
pań zdecydowanie wygrała Mołdawianka Lilia Fiskovicz, 
przed Ukrainką Virą Ovcharuk i Polką Izabelą Trza-
skalską. W biegu głównym brała udział trzykrotna zwy-
ciężczyni imprezy w latach 2013-2015 Svetlana Kudelicz. 
W 2016 roku Białorusinka była trzecia, w tym roku na 
metę dobiegła jako piąta. Każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowy medal oraz koszulki z okolicznościowym na-
drukiem wykonane w staszowskim Suborze.
 Pula nagród finansowych w tegorocznych biegach 
wyniosła 14.800 zł. Zwycięzcy w kategorii mężczyzn 
i kobiet otrzymali po 2.000 zł brutto, za drugie miejsce 
nagroda wyniosła 1.500 zł, III – 1.000 zł, IV – 800 zł, V – 
600 zł, VI – 500 zł, VII – 300 zł, VIII – 300 zł, IX – 200 zł 
i X – 200 zł. Ponadto, za miejsca I-III w kategoriach wie-

Dekoracja czołowej dziesiątki zawodników 
biegu głównego na 10 km.

kowych (M20 do M70 i K20 do K50) zawodnicy otrzy-
mali bony towarowe o wartości odpowiednio: 150, 100 
i 50 zł a także piękne bombki choinkowe ze staszowskiej 
Fabryki Bombek GMC. Dla pierwszej trójki w kategorii 
open puchary ufundowała Agata Wojtyszek – Wojewoda 
Świętokrzyski. Szklane puchary z Huty Szkła Gospodar-
czego Wrześniak Glassworks powędrowały do trzech naj-
szybszych pań w kat. open, do trzech najlepszych drużyn 
i do kilku zwycięzców kategorii wiekowych.
 Patronat honorowy nad imprezą objęli: Agata 
Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski i Adam Jarubas – 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Patronat me-
dialny objęły redakcje Radio Kielce, TVP Kielce, Echo 
Dnia i Gazeta Wyborcza Kielce. 
 Organizatorami tegorocznych biegów był Urząd 
Gminy i Gminne Centrum Kultury w Szydłowie. Głów-
nymi sponsorami imprezy były dwie firmy: Ekoplon sp. 
z o.o. sp. k. w Grabkach Dużych i Zakład Sieci Wodo-
ciągowych Instal-Groch z Solca-Zdroju. Imprezę wspar-
ły także następujące firmy i przedsiębiorstwa: LOTTO, 
Zakład Pracy Chronionej Subor w Staszowie, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Szydłowie, Świętokrzyskie Ludowe Zespoły Sportowe 
w Kielcach, Starostwo Powiatowe w Staszowie, Intester 
Sp. z o.o. w Dobrowie, Bank Spółdzielczy w Szydłowie, 
Enrem Połaniec, HSG Wrześniak Glassworks, ZPUE Ko-
ronea we Włoszczowie, Dolina Nidy w Pińczowie, Kopal-
nia Gipsu Leszcze, Kolporter Sp. z o.o. sp. k. w Kielcach, 
Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. w Dobrowie, Zakład 
Wyrobów Metalowych Emizet Sp. z o.o. w Szydłowie, 
Kastel Świętokrzyska Fabryka Okien i Drzwi Sp. z o.o., 
F.H.U. Skowron Pokrycia Dachowe w Staszowie, Rob-
-Bud Pacanów, Darbud Adam Darowski w Kłodzie, Elpo-
logistyka Połaniec, Elbud Szymański w Staszowie, Dyl-
mex Staszów, Top-Serwis Technika Biurowa w Kielcach, 
Fabryka Bombek GMC Sp. z o.o. Centrum Pielęgnacyjno-
-Rehabilitacyjne „Dom” w Szydłowie oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej.

Piotr Walczak



Najstarszą, znaną iko-
nografi ą Szydłowa są 

akwarele i gwasze Teodora 
Chrząńskiego (1821 – 1887) 
– polskiego malarza i heral-
dyka. Namalował je między 
1844 a 1846 rokiem na zle-
cenie komisji rządowej prze-
prowadzającej inwentaryza-
cję zabytków w Królestwie 
Polskim. Obrazy znalazły się 
w dziele pt. Opisy i widoki za-
bytków w Królestwie Polskim 
tzw. Albumach Stronczyńskie-
go. Kazimierz Stronczyński 
kierował pracami w/w komi-
sji.

„Wewnętrzna część ruin zam-
ku szydłowskiego”. Akwarela 
i gwasz. Obraz przedstawia 
ruiny tzw. sali rycerskiej. Po 
lewej widoczny budynek bra-
my zamkowej.

Kurier po raz kolejny zawędro-
wał do Jerozolimy, tym razem za 

sprawą Kamili Pytowskiej. 

Zapraszamy Szanownych Czytelni-
ków do nadsyłania zdjęć z „Kurierem” 
w różnych częściach świata. Wystarczy 
do podróżnej walizki wrzucić ostatni 
numer szydłowskiej gazety, pstryknąć 
sobie fotkę w jakimś charakterystycz-
nym miejscu i wysłać na adres e-mail: 
promocja@szydlow.pl

Publikacja gwarantowana ;-)
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