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Szydłów - stolica śliwki

Szydłów to miasteczko w woj. świętokrzyskim otoczone murami obronnymi i słynące z pro-
dukcji śliwek. Po rewitalizacji w 2019 r. najcenniejszych zabytków, a w 2021/22 przebudowy 

parkingu turystycznego i budowy parku miejskiego, znacznie poszerzył swoją ofertę turystyczną. 
Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z nową ofertą spędzenia czasu w Szydłowie. 

Zapraszamy do Szydłowa

Jagielloński pałac królewski – jedyna, integralnie zachowana, średniowieczna rezydencja 
królów polskich. Podzielona jest na dwie części: reprezentacyjną – audiencyjną i prywatną 

komnatę. Król Władysław Jagiełło wizytował Szydłów aż 17 razy, a podczas pobytów w Szy-
dłowie, sprawował w pałacu sądy. Do tej pory obiekt miał formę trwałej ruiny. Po rewitalizacji 
w 2019 r. pałac zadaszono i przystosowano do ruchu turystycznego. Na placu zamkowym 
odbywają się różnego rodzaju imprezy plenerowe, m.in. turnieje rycerskie czy święto śliwki.

Mury obronne wraz z Bramą Krakowską – wzniesione w poł. XIV w. przez króla Kazimie-
rza Wielkiego z miejscowego wapienia. Stworzyły z Szydłowa miasto warowne o pow. 

7 ha, strzegące granic Małopolski. Obecnie zachowały się cztery odcinki o długości około 700 
metrów. Na mury można wejść i poczuć się jak miejski strażnik w dawnych czasach. 
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W zamku można zwiedzić prywatną komnatę królewską wraz z kominkiem, zaś w przyzie-
miu salę tortur oraz unikatowy na ziemiach polskich zabytek techniki – średniowieczne 

piece hypokaustyczne, które służyły do ogrzewania sali tronowej ciepłym powietrzem.

    

Muzeum Zamków Królewskich to jedyna taka placówka w Polsce, prezentująca tema-
tykę zamku szydłowskiego w szerokim kontekście polskim i europejskim. Znajduje się 

w Skarbczyku, który sam w sobie jest budynkiem o niezwykle złożonej genezie, powstałym na 
fundamentach dwóch średniowiecznych, cylindrycznych wież. 
 W muzeum znajduje się 10 makiet zamków 3D: dwa z Szydłowa (Zamek w Szydłowie 
w dobie średniowiecza oraz wczesnej nowożytności, cesarski kompleks w Akwizgranie, zespół 
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palatialny w Wiślicy, pałac papieski w Awi-
nionie, pałac Wielkich Mistrzów w Malborku, 
kompleks rezydencjalny w Vincennes, zamek 
Karola IV w Karlštejnie, pałac królewski w Wy-
szehradzie, Wawel w Krakowie. Makiety wy-
konane są w technologii druku 3D. 

Prawdziwą chlubą muzeum są figury znanych postaci, żyjących na przełomie XIV i XV wieku, 
wykonane w skali 1:1. Manekiny zostały wykonane w prestiżowej Lorifactor Metalworks Łu-
kasza Lewandowskiego z Łodzi, specjalizującej się w odtwórstwie przedmiotów ze średnio-
wiecza. Ceramiczne głowy zostały wykonane w pracowni rzeźbiarskiej łódzkich artystów: dr 
Magdaleny Walczak i dr Marcina Mielczarka. Do odtworzenia strojów postaci użyto m.in. 
tkanin specjalnie sprowadzonych z Azji. Szczegóły poszczególnych strojów, obuwia, płaszczy, 
zapinek czy uzbrojenia wprawiają w zachwyt. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć jak naprawdę 
wyglądał Zawisza Czarny, wójt średniowiecznego Szydłowa, król Władysław Jagiełło i jego 
córka Jadwiga Jagiellonka, król Ludwik Węgierski, król Kazimierz Wielki czy król Karol IV Luk-
semburski, to dokładniej odwzorowanych postaci, nie znajdziecie w całej Polsce.

Makiety zamku szydłowskiego
wykonane w technologii druku 3D.

Kazimierz Wielki

Detale z figury Zawiszy Czarnego

Ludwik Węgierski
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 Aplikacje multimedialne skierowane są 
głównie do dzieci: „Oblężenie Zamku”, „Tur-
niej Rycerski”, „Mapa zamków w Polsce i Eu-
ropie”, „Dzieje Szydłowa”. 
 W piwnicy Skarbczyka zaaranżowanej 
na piwnicę zamkową, odtwarzane są kilkumi-
nutowe filmy: „Uczta” oraz „Audiencja”. Filmy 
przedstawiają hipotetyczne sceny z pobytu 
króla Władysława Jagiełły i królowej Anny Cy-
lejskiej na Zamku w Szydłowie (przedział lat 
1402-1416). Filmy zintegrowane są z aplika-
cjami: „Piec” oraz „Beczka”. Filmy w pewnym 
momencie zatrzymują się, a w aplikacjach na-
leży wykonać pewne zadania, żeby odtwarza-
nie filmu mogło zostać wznowione.  

Musimy więc, przy pomocy dotykowego panelu rozpalić w piecu, aby ogrzać królewską salę 
audiencyjną. Ciepło i dym wydobywający się z pieca są jak najbardziej realne i symulują dzia-
łanie prawdziwego hypokaustum, którego relikty można oglądać w pobliskim pałacu.

Stopklatka z filmu  „Uczta”. Stopklatka z filmu  „Audiencja”.

Piwnica w Muzeum Zamków Królewskich. Piec rozpalany jest przy pomocy specjalnej aplikacji.

Z aplikacji „Turniej Rycerski” chętnie 
korzystają najmłodsi turyści.
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 Muzeum daje jeszcze jedną możliwość „przeniesienia się w czasie”. Wyposażone jest 
w stereoskop, dzięki któremu archiwalne zdjęcia Szydłowa można oglądać w rewelacyjnym 
efekcie przestrzenności. Każdy budynek, postać, drzewo, na zdjęciu staje się osobnym obiek-
tem. Widz ma wrażenie jakby cofnął się w czasie i na żywo oglądał Szydłów sprzed 100 lat.
 Całość dopełniają  atrakcyjne wizualnie i merytorycznie ekspozycje, m.in. dziejów Szy-
dłowa, rezydencji królewskich w Polsce i Europie, gablot z eksponatami odkrytymi w Szydło-
wie podczas eksploracji archeologicznych, kasetonu z monetami, manuskryptów i ilustracji, 
tzw. „okien wiedzy” dla dzieci.
 Goście muzeum mogą skorzystać z aplikacji Księga Gości, gdzie mogą opisać swoje 
wrażenia z wizyty, a na e-maila wysłany zostanie stosowny certyfikat, potwierdzający wizytę 

w Szydłowie, który można sobie w domu wy-
drukować.

Z muzeum, dzięki odpowiedniej aplikacji 
wyślesz na swojego maila certyfikat 
z pobytu w Królewskim Mieście Szydłowie.

Jeden z symboli władzy 
królewskiej Kazimierza Wielkiego.
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Walory Muzeum Zamków Królewskich, Jagiellońskiego Pałacu Królewskiego, otaczających 
miasto murów obronnych wraz z kilkusetletnimi świątyniami czynią z Szydłowa znako-

mite miejsce do organizowania tutaj żywych lekcji historii.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych mogą utrwalić swoją wiedzę na temat postaci 
i wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej, m.in.: 

Kazimierz Wielki: był w Szydłowie 7 razy. Otoczył miasto murami obronnymi, wniósł kościół 
pw. św. Władysława. Jego postać w ubiorze królewskim znajduje się w muzeum.

Władysław Jagiełło: był w Szydłowie 17 razy. Za jego rządów zbudowano na zamku w Szy-
dłowie pałac królewski, będący jedyną, przetrwałą do naszych czasów w niezmienionej formie, 
średniowieczną siedzibą królów polskich na ziemiach dawnego Królestwa Polskiego. Rzeźby 
Jagiełły i królowej Jadwigi Andegaweńskiej znajdują się na placu zamkowym. W muzeum  
oglądać można znakomicie odwzorowaną po-
stać króla wraz z jego córką Jadwigą Jagiellonką.

Zawisza Czarny. Postać najsłynniejszego, 
polskiego rycerza w pełnym uzbrojeniu znaj-
duje się w muzeum.

Bitwa pod Grunwaldem. Replika obrazu 
Jana Matejki w Jagiellońskim Pałacu Królew-
skim.

Na placu zamkowym znajdują się rzeźby 
książąt i królów polskich.

Na skwerze przed synagogą można oglądać 
około 2-metrowe postaci słynnych Polaków: 
Mikołaj Kopernik, Tadeusz Kościuszko, Maria 
Skłodowska-Curie, Józef Piłsudski, Czesław 

Replika „Bitwy pod Grunwaldem”

Miłosz, Władysław Reymont, Wisława Szym-
borska, Henryk Sienkiewicz, Olga Tokarczuk.

Rzeźby słynnych Polaków
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W północnej części śre-
dniowiecznego  mia-

sta, w obrębie murów obron-
nych, znajduje się synagoga. 
Zbudowano ją w latach 1534-
1564, co czyni ją najstar-
szą w woj. świętokrzyskim 
i jedną z najstarszych świą-
tyń żydowskich w Polsce. 
Po gruntownej rewitalizacji 
zakończonej w 2019 r. śmia-
ło można zaliczyć ją do najle-
piej zachowanych tego typu 
obiektów w naszym kraju. 

Do zwiedzania sala modlitw z oryginalnym 
wnętrzem: Aron ha Kodesz (rodzaj ołta-
rza w którym przechowywano Torę - świętą 
księgę), skarbona, świeczniki, odblaśnice, 
fragmenty polichromii. Bardzo bogata kolek-
cja judaików m.in. korona Tory, jady, księgi, 
świeczniki, przedmioty wykorzystywane pod-
czas obrzędów religijnych. Rzeźby i płasko-
rzeźby wybitnego rzeźbiarza, prof. Kazimierza 
G. Zemły: Mojżesz, Dawid Psalmista, Wrota 
do przeszłości. 

Kościół pw. Wszystkich Świętych to naj-
starszy zabytek Szydłowa z piękną gotyc-

ką polichromią figuralną z ok. 1375 roku. 
Odrestaurowano ją na początku XXI w. Spod 
ręki średniowiecznych malarzy wyszły piękne 
w swej prostocie sceny z Nowego Testamen-
tu, m.in. najlepiej zachowane „Siedem rado-
ści Maryi”, czy też sceny pasyjne. Interesująco 
prezentuje się pasmo scen przedstawiających 
siedem grzechów głównych. Każdy grzech 
symbolizowany jest przez zwierzę na którym 
wjeżdżają do piekła grzesznicy. W 2017 r. 
pod posadzką świątyni odkryto krypty z po-
chówkami średniowiecznymi. Dalsze badania 
archeologiczne w tym zakresie odkryją, być 
może, nowe karty z fascynującej przeszłości 
Szydłowa.
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Ruiny szpitala i kościoła pw. Ducha Świę-
tego. Obok cmentarza parafialnego w Szy-

dłowie, poza murami miejskimi, znajdują się 
ruiny dawnego kościoła pod wezwaniem Du-
cha Świętego oraz szpitala dla ubogich i star-
ców. Obiekt powstał w XVII wieku. Po rewi-
talizacji w 2018/19 r. został udostępniony do 
zwiedzania. Stanowi ciekawy przykład obiek-
tu łączącego w sobie funkcje kultu religijnego 
i szpitalnictwa.

Kościół pw. św. Władysława to zaledwie je-
den z dwóch kościołów w Polsce pod tym 

wezwaniem (drugi znajduje się w Kunowie, 
także w woj. świętokrzyskim). Jako jedyny za-
bytek Szydłowa wzniesiony nie z wapienia, 
a z cegły. Ufundował go król Kazimierz Wielki, 
wg legendy, jako jeden z siedmiu kościołów 
pokutnych za spowodowanie śmierci ks. Ba-
ryczki z Krakowa. Kościół  można zwiedzać bez 
biletu, o ile nie odbywają się w nim obrzędy 
religijne. W pobliżu kościoła znajduje się XVIII-
-w. dzwonnica zbudowana w linii muru obron-
nego (prawdopodobnie przebudowana z ist-
niejącej tu niegdyś baszty obronnej) oraz ruina 
średniowiecznej wikarówki.

Kościół pw. św. Władysława w zimowej szacie.

Wśród innych, interesujących atrakcji, wymienić należy tron królewski w pałacu, na któ-
rym można zasiąść jako król i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie oraz klatka błaznów 

w rynku, do której można wejść i przez chwilę poczuć się jak miejski złoczyńca.
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W 2022 r. do użytku oddano park miejski. 
To zielona strefa wypoczynku dla miesz-

kańców, a także ciekawe miejsce dla turystów 
m.in. ze względu na interesujące odsłonięcie 
geologiczne będące pomnikiem przyrody. To 
pionowa skała wapienna o wysokości ok. 
10-12 m i długości około 100 metrów z war-
stwowaniami przekątnymi wielkiej skali. Te 
osadowe skały powstały w wyniku erozji Gór 
Świętokrzyskich i osadzania materiału w stre-
fie brzegowej ciepłego morza – Paratetydy 
około 11 mln lat temu. W parku znajduje się 
m.in. duży plac zabaw dla dzieci, siłownia ze-
wnętrzna, miejsce na ognisko wraz z altana-
mi. 

Duży plac zabaw dla dzieci znajduje się 
także obok synagogi. Nawiązuje do charakte-
rystycznych obwarowań miejskich. Głównym 
elementem placu jest widoczny na zdjęciu 
zamek. Ponadto wyposażony jest w huśtaw-
ki, zjeżdżalnie, skałkę do wspinania, tyrolkę. 
Wstęp bezpłatny. Dzieci mogą tu przebywać 
tylko pod opieką rodziców/opiekunów.

Fragment odsłonięcia geologicznego w parku miejskim.

Plac zabaw obok synagogi.
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Nieznany jest dokładnie 
czas, kiedy w okolicach 

Szydłowa zaczęto uprawiać 
śliwki. Już jednak w XIV-
-wiecznych zapisach znajdu-
jemy informacje o ogrodach 
w Szydłowie z których płaco-
no tzw. ogrodne. W XVIII wie-
ku celnicy zatrzymali na Wi-
śle dwóch Żydów z Szydłowa. 
Okazało się, że przemycali 
śliwki. Dzisiaj Gmina Szydłów 
jest największym zagłębiem 
śliwkowym w Polsce. Upra-

informacji turystycznej i punktach handlowych/gastronomicznych na terenie miasta. 

Corocznie w Szydłowie odbywa się duża impreza plenerowa - Święto Śliwki. W tym roku 
impreza planowana jest na 5 i 6 sierpnia 2023 r. Dostępne będą różnego rodzaju produk-

wianych jest tutaj ponad 40 różnych odmian śliw na obszarze ponad 1700 ha. Oprócz śliwek 
surowych sadownicy oferują lokalny produkt, jakim jest wędzona śliwka szydłowska. Susze-
nie odbywa się na tzw. „laskach”. Metoda ta pozostaje niezmieniona od wielu pokoleń. Zbiór 
owoców prowadzony jest od sierpnia do października. Partie przeznaczone do suszenia są 
ręcznie segregowane, a następnie podwędzane w specjalnych, 
tradycyjnych suszarniach. Owoce wędzi się gorącym powie-
trzem wraz z dymem uzyskanym ze spalania twardego drew-
na liściastego: dębu, grabu, buka lub drzew owocowych. Dużą 
popularnością cieszy się inny produkt tradycyjny: śliwowica 
szydłowska, a także różnorodne przetwory ze śliwek m.in.: po-
widła, soki, konfitury i słodycze. Można je nabyć w punktach 

ty ze śliwek, wystawy, będzie 
można obejrzeć pokazy sta-
rodawnego wędzenia śliwek 
„na laskach”. Na rynku sta-
nie duży lunapark dla dzieci. 
Muzycznymi gwiazdami im-
prezy będą „Daj to głośniej” 
(w sobotę) oraz „Elektryczne 
Gitary”, „Akurat”, „Weź nie 
pytaj” (w niedzielę). 

Uwaga: W dniach 4-7 sierpnia, 
ze względu na imprezę, ze zwie-
dzania wyłączony będzie Jagiel-
loński Pałac Królewski.
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Pierścienie, broszki, kolczyki czy wisiorki 
były elementami ubioru wyższych, zamoż-

nych warstw społecznych w średniowieczu. 
Podkreślały wysoki status społeczny danej 
jednostki. Podczas warsztatów uczestnicy 
zdobędą wiedzę o najbardziej popularnych 
elementach średniowiecznej biżuterii i… wy-
konają własną. Każdy uczestnik wykona wy-

brany przez siebie rodzaj biżuterii, na przykład 
pierścień, wisiorek lub broszkę. Organizator 
zapewnia uczestnikom poszczególne elemen-
ty do wykonania precjozów: półfabrykaty ju-
bilerskie, grafiki, kamienie, szklane kaboszony 
i inne. Uczestnicy nauczą się podstawowych 
technik zdobienia biżuterii z wykorzystaniem 
różnych materiałów: półfabrykatów, tradycyj-
nych koralików czy kolorowych makaroników. 
Podczas warsztatów powstaną przeróżne 
ozdoby, w zależności od zastosowanych ele-
mentów i wieku uczestnika. Udział w warszta-
tach może być początkiem ciekawej przygody 
z tworzeniem biżuterii handmade. Na zaję-
ciach omówione zostaną podstawy tworzenia 
ozdób, reszta zależy od inwencji i wyobraźni 
uczestników. Po skończonej pracy własno-
ręcznie wykonana błyskotka staje się własno-
ścią uczestnika.

Cena: 20 zł/osoba

Uczestnicy dowiedzą się jak wyglądały ko-
rony królewskie, czym je ozdabiano, z ja-

kich materiałów były wykonywane na przy-
kładzie wiernych kopii regaliów w Muzeum 

Zamków Królewskich, gdzie znajdują się m.in. 
korony Kazimierza III Wielkiego, Władysława 
Jagiełły czy Karola Luksemburskiego. 

Po zdobyciu wiedzy o zdobieniu koron, 
uczestnicy wezmą udział w warsztatach zdo-
bienia koron. Najpierw będą mogli je poma-
lować  farbami według własnego pomysłu. 
Następnie ozdobią je kolorowymi cyrkoniami, 
innymi kamieniami i ozdobami. Każdy uczest-
nik zabiera wykonaną przez siebie koronę. Or-
ganizator zapewnia wszystkie potrzebne na-
rzędzia i materiały do stworzenia korony od 
podstaw według własnego pomysłu.

Cena: 20 zł/osoba
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Skrzynia znaleziona na starym strychu za-
wsze intryguje i wzbudza wiele emocji. 

Jakie tajemnice skrywa w swoim wnętrzu? 
Podobne emocje wzbudzają szkatułki. To 
skrytki na małe skarby: starą monetę, bursz-
tyn czy muszlę znalezioną nad Bałtykiem, gór-

W Szydłowie można sobie kupić wiele 
pamiątek, m.in. magnesy czy breloki 

przedstawiające zamek, rycerza, księżniczkę, 
ducha, smoka czy czarownicę. W tym roku 
taką pamiątkę można sobie wykonać samo-
dzielnie podczas warsztatów dedykowanych 
dla grup turystycznych. 

Organizatorzy zapewniają wszystkie po-
trzebne narzędzia i materiały do stworzenia 
magnesu/breloczka od podstaw, według wła-
snego pomysłu. Uczestnicy będą mogli udeko-
rować ceramiczne lub drewniane formy, przy-
gotowane wcześniej przez prowadzących. Do 
dyspozycji będą farby, mazaki, kleje, koraliki i 
inne elementy do ozdabiania pamiątek. For-
my będą nawiązywać do wspomnianych wy-
żej zamkowych i średniowiecznych klimatów 
takich jak rycerz, zamek, duch czy księżniczka.
Każdy uczestnik zabiera wykonany przedmiot 

ski kryształ, szklane kulki, kostki do gry i całe 
mnóstwo innych.

Sama szkatułka może być takim małym 
skarbem. Stanie się nim na pewno po warsz-
tatach zamkowych w Szydłowie. Będzie na 
nich można stworzyć własną, niepowtarzalną 
szkatułkę na średniowieczną modłę. Każdy 
uczestnik otrzymuje drewnianą kasetkę bez 
ozdób zamykaną na zatrzask lub magnes oraz 
narzędzia i materiały do zdobienia.

Rodzaj zdobień zależy od pomysłu i inwen-
cji uczestnika warsztatów. Po ich zakończe-
niu, szkatułka może posłużyć jako skrytka na 
drobiazgi i „skarby”. Może być także miłym, 
własnoręcznie ozdobionym prezentem dla 
bliskiej osoby, gdyż każdy uczestnik zabiera 
skrzyneczkę ze sobą. 

Cena: 20 zł/osoba

ze sobą. Będzie to ciekawa pamiątka z Szydło-
wa lub miły podarunek dla bliskiej osoby. 

Cena: 20 zł/osoba
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Pokaz tkania na krośnie, wykonywania 
osnowy i innych czynności związanych 

z tkactwem, opowieść o tradycjach tkackich 
i sukienniczych. Na zajęciach uczestnicy po-
znają budowę i zasadę działanie tradycyjne-
go krosna tkackiego. Dowiedzą się, że tkanina 
powstaje poprzez splecenie dwóch, prostopa-
dłych do siebie układów nici, zwanych osnową 
i wątkiem. Zaprojektują własną krajkę. Ważną 
częścią warsztatów tkackich jest nauka zakła-
dania nici konstrukcyjnych, czyli snowanie. 
Adepci tkactwa przygotują i założą osnowę 
na krosno i będą tkać na minikrośnie określo-
ne wzory np. szmaciaki, krajki, pasiak święto-
krzyski czy bransoletkę. Zajęcia przeznaczo-
na są dla początkujących i koncentrować się 

będą na splocie płóciennym. Każdy uczestnik 
wykona krajkę na tabliczkach, którą zabiera 
ze sobą. 

Cena: 20 zł/osoba 

Uczestnicy poznają historię i symbolikę 
znaków przedstawianych na tarczach 

rycerskich i podstawowe zasady ich tworze-
nia. Dowiedzą się czym jest herb. Następnie 
zaprojektują własny herb na drewnianej tar-

czy, którą będą ozdabiać według własnego 
pomysłu lub gotowego wzoru. Zamiast tar-
czy uczestnik może ozdobić drewniany miecz. 
Wykonany w ten sposób przedmiot staje się 
własnością uczestnika. Organizator zapewnia 
wszystkie potrzebne narzędzia i materiały, 
aby  stworzyć tarczę/miecz według własnego 
pomysłu. 

Cena: 25 zł/osoba 
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* Grupy wiekowe: dowolne, dzieci i dorośli * Liczba uczestników grupy warsztatowej: od 20 
do 45 osób, za wyjątkiem warsztatów tkackich (max 25 osób) * Warsztaty odbywają się wy-
łącznie po wcześniejszej, telefonicznej rezerwacji grupy i potwierdzeniu przez organizatora 
wolnego terminu. * Warsztaty trwają od 1 do 1,5 godziny. Wszystkie zapytania proszę kiero-
wać pod podane niżej numery telefonów.

Podstawy pisania stalówką i atramentem, 
nauka uncjały, jednego z wczesnośrednio-

wiecznych krojów pisma. Warsztaty pięknego 
pisania to doskonała okazja do poznania in-
nych narzędzi piśmienniczych niż długopis czy 
pióro wieczne, takich jak stalówka i obsadka, 
gęsie pióro czy lipowy patyk. Uczestnicy po-
znają krótką historię rozwoju pisma, od staro-
żytności po współczesność, nauczą się pisać 
patyczkiem i piórem maczanym w kałamarzu, 
a także zgłębią tajniki kaligrafii średniowiecz-
nej. Na zakończenie uczestnicy warsztatów 
ozdobią własnoręcznie wykonane zaprosze-
nie  inicjałem.

Różne rodzaje zajęć w zależności 
od wieku i preferencji grupy:

Uncjała: proste i czytelne pismo z wczesnego 
średniowieczna wykonywane stalówką szero-
ko ścietą, rekomendowane dla uczniów naj-
młodszych.
Historia książki rękopiśmiennej: pokaz róż-
nych krojów kaligraficznych i omówienie eta-
pów powstawania manuskryptu; uczniowie 
kaligrafują różnymi stylami słowa związane 
z manuskryptami.
Pismo gotyckie (tekstura): pisanie literami 
gotyckimi a) sentencji łacińskich, b) cytatów bi-
blijnych, c) lekcja o pochodzeniu polskich słów 
z języka łacińskiego, d) jak odczytywać manu-
skrypty: łatwe ćwiczenia brachygraficzne.
Fraktura: ozdobne pismo gotyckie, rekomen-
dowane dla uczniów starszych.
Inicjał kaligraficzny: warsztat iluminatorski 
(uczniowie starsi).

Cena: 15 zł/osoba
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Pamiątki z Szydłowa. Obsługą ruchu tury-
stycznego w Szydłowie zajmuje się Miej-

sko-Gminne Centrum Kultury, które prowadzi 
trzy Punkty Informacji Turystycznej: na par-
kingu przy ul. Staszowskiej 12, w Bramie Zam-

Przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych: 
Punkty IT, Zamek królewski, Synagoga, Kościół i Szpital pw. Świętego Ducha, przy-
stosowane są dla ruchu osób niepełnosprawnych.

Zwiedzanie odbywa się CODZIENNIE z wyłączeniem:  1 stycznia, Wielkiej Niedzieli, 
         1 listopada, 25 i 26 grudnia.
od maja do września:
w godz. 10:00 - 18:00 (siedem dni w tygodniu)
kwiecień i październik:
w godz. 09:00 - 17:00 (siedem dni w tygodniu)
od listopada do marca:
w godz. 08:00 - 16:00 (siedem dni w tygodniu)

Obiekty można zwiedzać indywidualnie, grupowo, 
z usługą przewodnika po wcześniejszej rezerwacji.

CENY BILETÓW 2023
Bilet zbiorowy na WSZYSTKIE obiekty - 30 zł (normalny), 20 zł (ulgowy)
Można zwiedzać także pojedyncze obiekty:
Plac zamkowy (Muzeum Zamków Królewskich i Zamek) - 20 zł (normalny), 15 zł (ulgowy)
Synagoga - 10 zł (normalny), 7 zł (ulgowy)
Kościół Wszystkich Świętych - 10 zł (normalny), 7 zł (ulgowy)
Ruiny szpitala i kościoła pw. Ducha Świętego - 10 zł (normalny), 7 zł (ulgowy)
Bilet rodzinny na wszystkie obiekty (2 os. dorosłe + 2 dzieci) - 80 zł 
Grupom liczącym co najmniej 15 osób przysługują bilety ulgowe.

kowej przy ul. Szkolnej 7 i w synagodze przy 
ul. Targowej 3. W punktach tych, poza naby-
ciem biletów wstępu, można zakupić produk-
ty śliwkowe – powidła, soki, suszone śliwki, 
krówki ze śliwką, a także różnego rodzaju pa-
miątki m.in. maskotki śliwki i zbója Szydło, 
magnesy, kubki oraz wydawnictwa lokalne.

W okresie wakacji Kościół pw. Wszystkich 
Świętych otwierany jest o pełnych godzi-
nach, a Szpital i Kościół pw. Ducha Świętego 
w połówkach godzin. Wstęp po wcześniej-
szym zakupie biletu w jednym z PIT.
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Do wstępu bezpłatnego uprawnieni są przewodnicy, kierowcy autokaru, 1 opiekun na 10 pod-
opiecznych, dzieci do lat 6, opiekuni osób niepełnosprawnych, kombatanci.

Usługi przewodnickie po Szydłowie. Grupy zorganizowane powinny zarezerwować 
przewodnika przynajmniej na tydzień przed zwiedzaniem Szydłowa telefonicznie 
pod nr tel. 41 354 53 13, tel. 881 065 108. Usługa przewodnika - 200 zł.

Przewidywany czas oprowadzania po Szydłowie - ok. 3 godzin. Jest możliwość skrócenia tego 
czasu w zależności od preferencji grupy. Maksymalna ilość w grupie - 50 osób. Możliwy po-
dział dużych grup na mniejsze.

Wszystkie parkingi na terenie miasta są bezpłatne.
• Parking dla autokarów i samochodów osobowych (ul. Staszowska 12)
• Parking dla samochodów osobowych (przy kościele św. Władysława)
• Parking dla samochodów osobowych i autokarów (ul. Cmentarna)
• Mały parking przy ul. Kazimierza Wielkiego
• Parking przy parku miejskim (ul. Krakowska 1)

Toalety dostępne są w następujących obiektach: Budynek Informacji Turystycznej 
na parkingu, plac zamkowy, synagoga. Toalety są bezpłatne dla osób, które zakupi-
ły bilety uprawniające do zwiedzania zabytków.

Punkty Informacji Turystycznej w Szydłowie. Kupisz w nich bliety na zwiedzanie 
zabytków, otrzymasz informację turystyczną, zakupisz pamiątki:

Kontakt: 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie

ul. Targowa 3, 28-225 Szydłów
tel. 41 354 53 13, tel. 881 065 108, gck@szydlow.pl

Aktualna informacja turystyczna, wiadomości, ciekawostki, zdjęcia, filmy, baza wiedzy 
o turystycznych i historycznych walorach Szydłowa tworzona przez pasjonatów miasta 

na stronie: odkrywaj.szydlow.pl

PIT Staszowska 12 (Parking)  PIT Szkolna 7 (Brama Zamkowa)  PIT Targowa 3 (Synagoga)

Opracowanie i skład: Piotr Walczak, Urząd Miasta i Gminy Szydłów  Druk: P.H.U. SzostakDruk Staszów



12.11.2022: Cudowne miejsce z przepięknymi eksponatami. 
Dziękuję. Anna 23.10.2022: Dziękujemy za możliwość zwie-
dzania zamku w Szydłowie. Wspaniale spędziliśmy dzień. Po-
zdrawiamy, Anna 15.10.2022: Wspaniała wycieczka, bardzo 
ciekawie opowiedziana przez przemiłą Panią przewodnik. 
Jesteśmy absolutnie oczarowane i zachwycone. Nauczycielki
10.10.2022: Wspaniałe muzeum. Janusz 01.10.2022: Bardzo 
ciekawe i piękne miejsce. Mateusz 30.09.2022: Byłem, zwie-

Nasi goście o Szydłowie (kilka wpisów z Muzeum Zamków Królewskich)
dziłem, powrócę. Dziękuję! Sławomir Ostrowski 10.09.2022: 
Z wielką przyjemnością odwiedziliśmy to piękne miasto, za-
mek, kościoły i synagogę. Dziękujemy bardzo. Michał i Ela 
Sajak 07.09.2022: Magiczna podróż z nad morza w najstar-
sze zakątki Polski, miejsca ukryte, mało znane. Warte każdej 
chwili kontemplacji. Eliza 27.07.2022: Bardzo ciekawe ekspo-
naty i bardzo ładne makiety zamku. Bardzo polecam zoba-
czyć to miejsce. Piotr

Wybrane imprezy 2023 w Szydłowie
5-6 sierpnia 2023: 
XXV Święto Śliwki
2 lipca 2023: 
Turniej Rycerski
o Złotą Ostrogę
Jagiellonów 
24 czerwca 2023: 
Noc Świętojańska
23 kwietnia 2023: 
Premiera questa

Więcej informacji na odkrywaj.szydlow.pl


