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TA D EU SZ M ASZCZYŃSKI

Z DZIEJÓW SZYDŁOWA

WSTĘP

W dziejach Szydłowa można zauważyć dwie fazy rozwoju miasta i dwu
krotny całkowity jego upadek, zniszczenie i wyludnienie, spowodowane 
kataklizm am i w postaci wojen i pożarów. Szczytowy punkt rozwoju gospo
darczego i społecznego m iasta został zaham owany w połowie XVI w. poża
rem, k tóry zniósł z powierzchni ziemi obwarowania, budowle publiczne 
i wiele domostw. Wysiłkiem mieszkańców Szydłowa odbudowano miasto, 
ale nie na długo. Napad zbuntowanego rycerstw a w r. 1630 i klęski „potopu” 
szwedzkiego zostawiły Szydłów ponownie w ruinie.

Mimo ty lu  zniszczeń wojennych pozostał on chlubą architektoniczną 
Kielecczyzny i znajduje się w kręgu zainteresowań władz wojewódzkich. 
Uchwała Prezydium  WRN w Kielcach z 15 lutego 1957 r. w sprawie odbu
dowy i aktywizacji Szydłowa gw arantuje, że to polskie Carcassonne stanie 
się w niedługim czasie — ze względu na charakter swoich zabytków, stop
niowo już odbudowywanych, oraz z uwagi na piękne i malownicze położe
nie — atrakcyjnym  ośrodkiem zabytkowym  i turystycznym .

Trudno jest przedstawić dokładnie i wyczerpująco historię tego do nie
daw na jeszcze miasta (od roku 1869 zaliczone do rzędu gmin) ponieważ 
w wypadkach dziejowych, naw iedzających często miasto, uległy zniszczeniu 
akta i dokum enty, odnoszące się bezpośrednio do Szydłowa. Z tych może 
względów nie mamy dotąd żadnego monograficznego opracowania przeszłości 
Szydłowa. Poniższa próba omówienia niektórych ważniejszych — moim 
zdaniem — zagadnień z dziejów Szydłowa, oparta na bardzo fragm entarycz
nej i skąpej podstawie źródłowej, może chociaż częściowo wyrów na lukę 
w literaturze dotyczącej przeszłości naszych miasteczek.
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1. GENEZA OSADY

Szydłów położony jest na pograniczu Gór Świętokrzyskich i Niecki Ni- 
dziańskiej na tzw. Pogórzu Szydłowskim, na jednym  z cypli, tworzących 
silnie rozczłonkowany, południowo-wschodni skraj Wyżyny Kielecko-San- 
domierskiej \  Cypel szydłowski wchodzi w widły rzek: Czarnej i Wschod
niej, których doliny ograniczają go od północnego-wschodu (Czarna) i po
łudnia (Wschodnia). Osada usytuowana została na wzniesieniu (250 m n. p. m.) 
o łagodnym nachyleniu południowo-zachodnim, otoczonym od zachodu, 
północy i częściowo wschodu głębokim wąwozem, w którym  płynie rzeka 
Ciekąca. W ystępują tam bardzo zróżnicowane gleby leśne, w północnej zaś 
części Pogórza Szydłowskiego — gleby mułowo-błotne.

Teren ten pod względem całokształtu w arunków  fizjograficznych posiada 
wszelkie dane na to, aby mógł być w ykorzystany przez osadnictwo pradzie
jowe. Jak  dotąd zarejestrow ano tu  stosunkowo mało stanowisk osadniczych. 
Czy stan ów jest rezultatem  słabo zaawansowanych badań archeologicznych, 
czy też odzwierciedla rzeczywiście niewielkie nasilenie osadnictwa — 
odpowiedzieć na razie nie można.

Na obecny stan wiedzy o tam tejszym  osadnictwie pradziejowym  skła
dają się głównie znaleziska przypadkowe, bliżej nie przebadane, oraz pewna 
znikoma ilość przeprowadzonych prac badawczych typu ratowniczego; prac 
wykopaliskowych na szerszą skalę dotychczas nie przeprow adzano2. Unie
możliwia to głębszą in terpretację procesów osadniczych. Posiadane m ate
riały  z uwagi na ich przypadkowość grożą możliwością popełnienia zasad
niczych błędów w razie podjęcia prób syntetycznego ustalenia na ich pod
stawie problemu osadnictwa pradziejowego.

Dotychczasowe znaleziska zdają się potwierdzać słabe zaludnienie 
w okresie wczesnośredniowiecznym. Najczęstszym typem  osady były bardzo 
małe, prawdopodobnie kilkuchatow e wsie nieobronne. Rozpoznane grodziska 
w oddalonym od Szydłowa o 12 km Gnojnie 3 i o 7 km — Kurozwękach 4 
nie zmieniają w niczym dominującego, drobnego zapewne osadnictwa w iej
skiego.

W miejscu obecnego zespołu zamkowego, na wzniesieniu, położonym 
u zbiegu traktów  kom unikacyjnych (Staszów — Chmielnik, Pińczów — Ła
gów), znajdował się prawdopodobnie dw ór książąt krakowskich, na którym  
przebywali w czasie łowów. W północnej części dzisiejszej osady istniał za
pewne targ  otw arty w formie zbliżonej do ow aln icy5, służący wymianie 
produktów  leśnych obszarów północnej wyżyny na płody rolne z żyznych 
dolin południowej części Małopolski ". Dowodem przem awiającym  za tym 
jest nieregularne rozplanowanie tej części m iasta, typowe dla osad przedlo- 
kacyjnych, wykształcone w oparciu o istniejącą sieć drożną. Ponadto pozo
stałości w nazewnictwie ulic (m. in. ulica Targowa) świadczą o handlowej 
funkcji tej części miasta.

Długosz tak m. in. pisze o Szydłowie:

Szydłów — miasto królewskie przez Kazimierza II, najjaśniejszego króla pol
skiego murowane, przez Władysława Łokietka, drugiego króla polskiego — ojca zaś 
tegoż Kazimierza ufundowane, w  którym jest kościół parafialny, poświęcony kró
lowi, św. Władysławowi [...] 7.
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2. LOKACJA MIASTA

Pierw sza wzmianka historyczna odnosząca się do najdaw niejszych cza
sów Szydłowa, k tórą znajdujem y u Długosza 8, mówi o bitw ie, stoczonej przez 
rycerstw o Małopolski z T ataram i w r. 1241 w rejonie Szydłowa. Główne siły 
tatarskie , idące spod Włodzimierza Wołyńskiego znanym szlakiem przez Za
wichost, dotarły  na początku marca 1241 roku do Sandomierza, gdzie na
stąpił ich podział na dwie grupy operacy jne9. Grupa dowodzona przez 
Boidara, w liczbie około 15 000 ludzi, skierowała m arszrutę w stronę 
Chm ielnika 10.

Przejście Tatarów  przez Szydłów nie oszczędziło na pewno osady, jej 
dobytku i ludzi. Było ono — jak się wydaje — powodem, dla którego Szydłów 
utracił na przeciąg praw ie stu lat praw a miejskie, otrzymane przed r. 1241X1. 
Do naszych czasów nie dochował się pierw otny dokum ent lokacyjny Szy
dłowa, toteż kwestia ustalenia daty pierwszej lokacji jest rzeczą trudną. 
W ydaje się raczej pewne, że miała ona miejsce przed rokiem 1241 i nie po
wiodła się z przyczyn, o których wyżej mowa. W r. 1329 W ładysław Łokietek 
obdarzył Szydłów nowym przywilejem  lokacyjnym  i w ykupił za 300 groszy 
praskich od Toligniewa Kotuszowskiego herbu Zirzawa dziewięć istn ieją
cych tu  karczem 12. Lokowanie m iasta na praw ie niemieckim połączone było 
ze sprzedażą w ó jto stw a13 szydłowskiego obywatelowi krakow skiem u, 
Zemmiloniemu, aby „powiększyć dochody i pożytki nasze królew skie” 14. 
Zemmiloni, jako nowy wójt, oraz jego prawowici następcy otrzym ali sku t
kiem transakcji 6 łanów wolnych, prawo do pobierania szóstego denara 
z czynszów i trzeciego z kar sądowych. Nowy wójt przejął w swoje posia
danie „jeden młyn już zbudowany i inny, gdziekolwiek mógłby [go] zbudo
wać... zbuduje sobie jeden staw  na ryby” 15. Dokument W ładysława Łokietka 
pozwalał mu ponadto posiadać jatkę, ławy, na których sprzedawano wyroby 
szewskie i piekarskie, kram y sukienników, folusz i łaźnię 16. Dom i plac „ze 
wszystkimi użytecznościami”, które należały do poprzedniego wójta, również 
znalazły się w posiadaniu Zemmiloniego. „Te wszystkie [rzeczy] niech ma 
[Zemmiloni] i posiada w sposób wolny i w pokoju prawem  dziedzicznym” 17.

Nowy w ójt i wszyscy obywatele Szydłowa zostali uwolnieni od wszelkich 
ceł „w całej ziemi naszej, gdziekolwiek by się udali z tow aram i swoimi”. 
Wyjęci zostali spod jurysdykcji sądów i w ładzy „kasztelanów, wojewodów, 
sędziów, podsędków i wszelkich innych urzędników tak, żeby nigdy nie byli 
pozywani przed ich sądy i żeby nie odpowiadali [sądownie], chyba że wspo
mniany wyżej wójt sądziłby n ied b a le ..., w tedy będą wezwani przed naszą 
obecność... Uzyskawszy wolność miasta, ciż sami obywatele nam i naszym 
praw ym  dziedzicom i następcom  [mają świadczyć następujące] powinności: 
jeden wóz czterokonny z jednym  łucznikiem na każdą w ypraw ę będą zobo
wiązani [dać] według zwyczaju ziemi” 18.

Dziesięciny z folw arku królewskiego i wójtostwa należały do miejsco
wego kościoła, z łanów mieszczan — do prebendy zajączkowskiej w kolegiacie 
sandom iersk ie j1!).

W kilkadziesiąt lat po otrzym aniu przez Szydłów praw  miejskich Kazi
m ierz Wielki, w ykorzystując naturalne w arunki obronne, otoczył miasto mú
rem  20, bram am i i basztam i, a w połowie XIV w. zbudował kościół m uro
wany 21. Janko z Czarnkowa nie wspomina o wybudowaniu przez tego mo
narchę zamku obronnego. Stąd możemy wnioskować, że Kazimierz Wielki
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odnowił tylko istniejący tu  dwór książęcy, wydzielając go jako osobny ele
m ent rozplanowania, sprzężony z miastem  wybudowanym  dodatkowo m urem 
kurtynow ym  z bram ą od strony miasta. Wytycza obszar miasta w granicach 
system u fortyfikacyjnego. W ykorzystując naturalne spadki terenu  (krawędzie 
płaskowyżu) i w arunki fizjograficzne (rzeczka), Kazimierz Wielki buduje 
obwarowania: m ury obronne z gankiem strzelniczym i blankam i, przeryw ane 
basztam i i bramam i u wylotu traktów , fosą — od strony nieobronnej, połud
niowej i wschodniej. Tworzy ponadto regularne rozplanowanie zbliżone do 
układu szachownicy z rynkiem, o w ym iarach średnio 70 X 100 m, usytuow a
nym  w południowej części miasta, z ulicami wybiegającym i z narożników 
rynku, z kościołem parafialnym  na wydzielonym placu w narożniku połud
niowo-wschodnim i z włączeniem istniejącego targu. Powierzchnia lokowa
nego miasta wynosiła około 6,5 ha. W ydaje się, że powstały na wzgórzu przy 
drodze Staszów—Chmielnik kościół pod wezwaniem W szystkich Świętych 
może potwierdzać istnienie w tym  miejscu grodu wczesnośredniowiecznego. 
Z braku  jednak wykopalisk archeologicznych na tym terenie problem  ten jest 
na razie nierozstrzygnięty.

Szydłów, jako królewszczyzna, opasany był szeregiem wsi królewskich. 
W ich sąsiedztwie znajdowało się w iele wsi szlachty zagrodowej, jak  np. 
Grabki, Jarząbki, Glinka, Gnojno, Falki.

3. FUNKCJE MIASTA I JEGO ROZWÓJ DO WOJEN SZWEDZKICH
f

W wiekach XI — XIV w skład dzielnicy sandom ierskiej wchodziła m. in. 
kasztelania wiślicka, na terenie której leżał Szydłów 22. Dzielnica ta 
w XIV w. została przekształcona w województwo, w obrębie którego po
w stały nowe jednostki tery toria lne — powiaty, m ające na celu organizację 
sądów, wojska i skarbow ości23. Województwo sandom ierskie do r. 1465 li
czyło 5 powiatów, wśród których był powiat szydłowsko-stopnicki z siedzibą 
roczków sądów ziemskich na przem ian w Szydłowie i Stopnicy 24.

Ziemię sandomierską, stanowiącą wraz z innym i dzielnicami Małopolski 
rezerw uar sił, przy pomocy którego Kazimierz W ielki budował potęgę ów
czesnej Polski, należało osłonić przed napadam i Litwinów, Rusinów i T ata
rów 25. Utworzony więc został przez Kazimierza Wielkiego system obronny, 
k tóry  bronił Małopolski przed tym  niebezpieczeństwem. W jego skład wcho
dził również Szydłów, k tóry  z tej racji został otoczony m uram i ob ronnym i2G.

Szydłów, liczący wówczas 576 m ieszkańców 27, Kazimierz W ielki popie
rał i otaczał szczególną opieką na równi z takim i m iastam i, jak  Sandomierz, 
Radom czy Lublin. Leżały one bowiem na drogach wiodących ku Węgrom 
i R u s i28.

Szydłów stał się ważnym punktem  strategicznym . Umocnienia obronne 
zabezpieczały miasto w obrębie murów przed zniszczeniem ze strony nie
przyjaciela i dawały schronienie ludności przedmieść w razie zbliżającego 
się niebezpieczeństwa.

Ponadto położenie Szydłowa na pograniczu różnych regionów gospodar
czych, sprzyjające wykształceniu się tu ta j ośrodka wym iany gospodarczej, 
spowodowało, że Szydłów był w X III a zwłaszcza XIV w. osadą o w ybit
niejszym znaczeniu gospodarczym i politycznym. Zapewne w początkach 
XIV w. utworzono tu  parafię.
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Fundatorem  kościoła był W ładysław Łokietek, co potwierdza fak t nada
nia tem u kościołowi wezwania św. W ładysław a29. Około r. 1355 został wy
budowany przez Kazimierza Wielkiego kościół m urowany pod powyższym 
wezwaniem, jako zadośćuczynienie za wykonanie z rozkazu królewskiego 
niesprawiedliwego wyroku śmierci na w ikariuszu katedry  krakow skiej, ks. 
B aryczce30. Obszar, jaki obejmowała parafia szydłowska, ilustru je  poniższe 
zestawienie 31 wsi, wchodzących w skład parafii:

1565 1598 1664 1711

Brzeziny Brzeziny Brzeziny Brzeziny

Gacki Gacki Gacki Jarząbki

Solec Solec G rabki Gacki

Ossówka Ossówka Solec G rabki

Wolica Wola Żyznowa Ossówka Solec

Wola Żyznowa Wolica Wolica Ossówka

— Życiny Wola Żyznowa Wola Żyznowa

— — — Wolica

W edług wiadomości, podanych przez Długosza w Liber benefic iorum 32, 
proboszcz parafii szydłowskiej posiadał następujące m ajątki i dochody: 
2 łany pola i ogród przy drodze do Opatowa, jeden łan pola na przedmieściu, 
pole i łąkę przy drodze do Woli Żyznowej, 2 łany pola i łąki w tejże Woli 
oraz pół łana w Gackach. Dziesięciną na rzecz proboszcza obciążone były 
pola starostw a szydłowskiego oraz wsie: Gacki i Koniecmosty.

Z p rzy w ile ju 33, wydanego przez Kazimierza Jagiellończyka w r. 1470, 
w ynika, że w zamian za łany, rozrzucone po wielu miejscowościach, pro
boszcz omawianej parafii miał w połowie XV w. młyn, folw ark i łan pola 
w Szydłowie. Dziesięcina pozostała bez zmian. Sądząc z akt w izytacji para
fii szydłowskiej, dokonanej przez kardynała Radziwiłła 34 w r. 1598, m ajątek 
proboszcza znacznie się powiększył. W tym  czasie dziesięcinę zbożową 
uiszczały nadto wsie: Wolica, Brzeziny i Życiny. Pleban posiadał kilka łanów 
pola, ogrody, staw i trzecią część dochodów z młyna. W w izytacji zaznaczono 
posiadanie przez proboszcza 5 domów, z których dwa przeznaczone były dla 
w ikariuszy, jeden dla kierow nika szkoły.

W Szydłowie — według w izytacji — istniały różne bractw a, które po
siadały trzy domy dla kapłanów i płaciły rocznie ustaloną kw otę pieniężną.
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Istniały w mieście dwie prebendy: literacka pod wezwaniem NMP była 
m urowana z folwarkiem , domem i zabudowaniam i gospodarczymi; prebenda 
WW. Świętych posiadała rezydencję prebendarza.

Obok kościoła znajdow ał się szpital (schronisko dla starców), mający 
uposażenie półtora łanu ziemi, którą zarządzali dzierżawcy wyznaczeni przez 
radnych. ,,I tak  dzięki tym  dochodom, jak  również dzięki jałmużnom nie
dzielnym obdarzają biednych dwa razy w tygodniu mięsem wołowym” 35. 
Przy szpitalu była — przedzielona kancelarią — kaplica drew niana. Liczba 
starców i biednych w schronisku w niektórych okresach w yglądała nastę
pująco: w r. 1664 — 12, w r. 1699 — 6, w r. 1711 — 7, w r. 1783 — 5.

W Szydłowie oprócz kościoła parafialnego znajdowały się dwie kaplice 
filialne położone poza m uram i: m urow ana pod wezwaniem WW. Świętych 
i drew niana pod wezwaniem św. Leonarda.

Szydłów był siedzibą starostw a niegrodowego. W wykazie starostw  spo
rządzonym przez K utrzebę Szydłów nie figuru je  w w. XIV jako starostwo 36. 
Trudno powiedzieć, od kiedy można datować tam  istnienie starostw a nie
grodowego. Pierwszy zachowany do naszych czasów dokum ent w tej sprawie 
to inw entarz starostw a szydłow skiego37 sporządzony 8 stycznia 1533 r. po 
śmierci starosty krakowskiego, Krzysztofa Szydłowieckiego, k tóry  zarządzał 
starostwem  w Szydłowie. Obejmowało ono wg inw entarza następujące wsie: 
Gacki, Wolę Żyznową, Solec, Brzeziny, Wolicę, Rudki, Ossówkę, Potok, Czy
żów, Osiny oraz m iasta: Szydłów i Pierzchnicę. Taryfa podymnego z r. 1783 38 
podaje, że w skład starostw a wchodziły ponadto w tym  czasie wsie: Życiny, 
Wojteczki i Wólka W ąkopna.

W skutek likw idacji w r. 1465 w woj. sandom ierskim  kilku powiatów 
przestał również istnieć powiat szydłowsko-stopnicki, wchodząc przejściowo 
w skład powiatu wiślickiego. Wg Paw ińsk iego39 na początku wieku XVI 
powiat wiślicki rozpadł się na dwa powiaty: właściwy wiślicki i szydłowski. 
Do powiatu szydłowskiego, zajmującego ok. 20 tys. mil kw. (pow. wiślicki — 
24 tys. mil kw.), należała duża część byłego powiatu wiślickiego. Granica 
pow. szydłowskiego sięgała Pierzchnicy, stykając się z granicą pow. chęciń
skiego. Wschodnią granicę stanowiła linia od Czyżowa poprzez Raków, Ku- 
rozwęki do Połańca, linia zaś biegnąca od Połańca przez Stopnicę do Chmiel
nika była zachodnią granicą pow. szydłow skiego40. Szydłów nie był długo 
siedzibą powiatu. Znalazł się z powrotem  w obrębie pow. wiślickiego, któ
rego granice z roku 1579 pozostały niezmienione aż do pierwszego rozbioru.

W połowie w. XVI m iasta polskie przeżyw ały okres rozwoju. Wzrost za
potrzebowania na artykuły  w ytw arzane przez miasto oraz podniesienie się 
techniki w ytw arzania były następstwem  kształtow ania się przy końcu XV w. 
rynku ogólnokrajowego. Szydłów również w tym  czasie przeżywał okres 
największego rozwoju gospodarczego i społecznego.

O zamożności m iasta w pierwszej połowie XVI w. świadczy fakt, że 
w r. 1528 zbudowało ono z własnych funduszów wodociąg zaopatrujący 
w wodę ludność Szydłow a41. Praw o pobierania opłat za użytkowanie wo
dociągu (opłata za tzw. ,,rurne”) otrzym ali mieszkańcy od Zygm unta Au
gusta 42. Fundusze te przeznaczone były na cele publiczne m iasta, na repe
rację i konserw ację ru r w ykonanych z drew na oraz na utrzym anie „rur- 
m istrza”.

Z istnieniem  wodociągów wiążą się łaźnie miejskie, k tóre funkcjonowały 
w Szydłowie przez dłuższy okres czasu. L ustracja z r. 15 6 4 43 podaje opłatę,
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związaną z korzystaniem  z łaźni (tzw. „łaziebne”). Jej wysokość zależała od 
miejsca położenia domu: z domów w rynku łaziebne wynosiło 6 gr, z pozo
stałych domów po 4 gr w skali rocznej.

W połowie XVI w. miasto Szydłów „przypadkowym pożarem zostało 
zniszczone” (hoc ipsum oppidum fortuito incendio deletum esset)44. Mury 
kazimierzowskie i zamek uległy całkowitemu zniszczeniu. Świadczy o tym 
m. in. wzmianka w lustracji z r. 1564: „Podstarości szydłowski imieniem 
JM P krakowskiego opowiedział, że zamek za dzierżenia swego zbudował, 
który zasię zgorzał...” 45. L ustratorzy nie wspominają o m urach, które, jako nie 
przynoszące królewszczyźnie dochodu, nie interesowały ich. Faktem  jest, że 
munitiones et alias publica aedificia 46 zostały doszczętnie zniszczone. Obró
cone w tedy w ruinę m ury i zamek odbudowano ponownie w II połowie 
XVI w. z miejscowego m a te r ia łu 47; duże ich fragm enty zachowały się do 
dzisiaj.

Zygmunt August, chcąc „ażeby tym łatwiej do uprzedniego stanu toż 
samo miasto doszło i w przyszłych czasach obfitszy wzrost osiągnęło”, wy
dał w r. 1556 dokument, w którym  potwierdził przywileje dla Szydłowa o wol
nym przewozie soli przez miasto Wiślicę i Nowy Korczyn, „nie sprzeciwiając 
się temu, że sól może być wyłożona w tym  mieście, nazwanym Nowy K or
czyn” 48. Mieszczanie szydłowscy zostali ponownie uwolnieni tym  dokum en
tem  od wszelkich opłat rynkowych i ceł w całym kraju  z zachowaniem cła od 
wołów dla króla.

O niemal całkowitym zniszczeniu miasta przez pożar w połowie XVI w. 
świadczy również dokum ent Zygm unta Augusta, w ydany w Piotrkow ie 
10 IV 1565. „Ponieważ — czytamy w dokumencie — gdy nam wyjaśniono 
za pośrednictwem  radnych i całej społeczności Miasta Naszego Szydłów, że 
obwarowania i inne publiczne budowle miasta owego zostały zniszczone 
i zniesione z powierzchni ziemi na skutek częstych pożarów i podpaleń...” 40, 
król zezwolił, aby m agistrat pobierał dochód roczny z palenia i propinacji 
wódki i wina, przeznaczając go na odbudowanie obwarowań i innych znisz
czonych budowli. Miasto bowiem nie miało „prawie żadnych środków i do
chodów, z pomocą których mogłoby owe rzeczy wskrzesić i odbudować”.

Szydłów w szybkim tempie napraw iał zniszczenia i powracał do stanu 
sprzed pożaru, aby znów w I połowie XVII w. paść ofiarą tym razem 
umyślnego podpalenia. W r. 1630 pod miasto podstąpiła gromada rycerstw a 
zbuntowanego z powodu nieotrzymywania żołdu, chcąc „ten gród zamożny 
złupić” 50. Napotkali jednak na opór ze strony starosty szydłowskiego, S ta
nisławskiego, który zamknąwszy się z załogą i mieszczanami w obrębie m u
rów, skutecznie odpierał ataki. Nie mogąc zdobyć miasta, napastnicy podłożyli 
ogień na przedmieściach, skutkiem  czego uległy całkow itemu zniszczeniu 
budowle wew nątrz m urów oraz zamek. Wówczas szydłowianie w obawie 
wielkiego niebezpieczeństwa opuścili miasto, zostawiając swój d o b y tek 01. 
„Miasto z zamkiem i kościołem od swawolnej kupy do szczętu jest pogo- 
rzałe; aby obywatele tameczni do pobudowania prędszego przyjść mogli, 
a zatem ad onera rei publicae ferenda  sposobniejsi byli, onych do lat czte
rech od podatków wszelakich wolnymi czynim y” 52.

W kilkadziesiąt la t później „potop” znów zostawił miasto zniszczone. 
S tan zabudowań Szydłowa oraz liczba jego mieszkańców uległy katastro 
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falnem u spadkowi. W r. 1660 stwierdzono, że „m ury przez ogień stracone 
wielkiego sum ptu na restaurację potrzebują, którem u mieszczanie wydołać 
nie mogą. Wodę do m iasta beczkami wożą” B3.

4. LUDNOŚĆ I JEJ ZAJĘCIA

Sprzyjające w arunki (położenie na pograniczu odrębnych regionów 
gospodarczych, dobre gleby, lasy) pozwoliły na wykształcenie się Szydłowa 
jako centrum  nie tylko wym iany dla dość rozległej parafii, ale i większego 
ośrodka handlowego. Świadczą o tym m. in. zwolnienia celne mieszczan 
szydłowskich, wydaw ane przez królów polskich.

W dokumencie lokacyjnym  W ładysława Łokietka z r. 1329 szydłowianie 
zostali uwolnieni od wszelkich ceł „w całej ziemi naszej, gdziekolwiek by 
się z towaram i swoimi udali” r’4. Nieobca im była droga do Bochni, dokąd 
jeździli po sól. Wolny przewóz soli przez Nowy Korczyn i Wiślicę, „jaki od 
starożytności był praktykow any” 55, znajduje potwierdzenie w przywilejach 
nadanych m iastu przez wielu królów. Sprzeciwiali się tem u starostowie 
miast, przez które mieli m ieszkańcy Szydłowa wolny przejazd po sól i jej 
przewóz. O takim  zakazie wystosowanym przez starostów  wymienionych 
m iast wspomina w dokumencie W ładysław W arneńczyk б6. W r. 1556 Zygmunt 
August w wydanym  dyplomie dla Szydłowa ponawia te przywileje, dając 
jego mieszkańcom hadlującym  solą prawo jej w ykładania w Nowym Kor
czynie.

Kupcy i sukiennicy jeździli ze swoimi wyrobam i do Sandomierza. Mię
dzy nimi a mieszkańcami Sandomierza w ynikł spór w sprawie opłat za zaj
mowanie placu. Kazimierz Jagiellończyk rozstrzygnął go w r. 1488 na ko
rzyść szydłowian, którzy udowodnili, iż obowiązani są płacić tylko za zaj
mowanie placu w Sandomierzu, nie zaś uiszczać opłaty za place poza 
miastem 57.

W r. 1520 Zygmunt S tary  wydał w Krakowie dokum en t58 zabraniający 
Elżbiecie Tarnowskiej, wdowie po Dobiesławie z Kurozwęk, wojewodzie 
sandom ierskim  i staroście wieluńskim , wymuszania na mieszczanach szy
dłowskich cła w W ieluniu i Radomsku, od których to ceł — dzięki przywi
lejom poprzednich królów — wolni byli w całym państwie. Król potwierdził 
raz jeszcze w r. 1520 wolności nadane mieszkańcom Szydłowa przez Włady
sława W arneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka, motywując wydanie tego 
dokum entu faktem  „użytkowania i spokojnego posiadania przywilejów”, 
nadanych uprzednio miastu. Zobowiązał ich jednak do płacenia specjalnego 
cła od wołów 5Ö.

Przez Szydłów, leżący na skrzyżowaniu traktów  kom unikacyjnych, pro
wadzono latem  na targ  woły. Podatek, czyli tzw. ,,paszne”, jak podaje lu
stracja z r. 1564, wynosił od 100 wołów 6 gr. Podatek ten pobierany był od 
wołów kupieckich, „które tędy się trafiają, że przez puszczę idą”. W roku 
przeprowadzania powyższej lustracji w Szydłowie wynosił on „ex villa 
Pothok — 24 gr., ex  Pyrzchnica — 1 talarus” c0.

Istnienie w Szydłowie pięciu młynów, poruszanych wodą rzeki Ciekącej, 
sprawiło, że wśród rzemieślników tego miasteczka w w. XVI najliczniejsi 
byli piekarze. Z dokum entu lokacyjnego W ładysława Łokietka wynika, że 
już wówczas zbudowany był tam  jeden młyn. Pierwsze, bardziej dokładne 
dane o funkcjonow aniu wszystkich młynów i o ilości piekarzy pochodzą



Z dziejów Szydłowa 205

z w. XVI. Z ksiąg lustracji z r. 1564 dowiadujem y się, że dwa m łyny prze
znaczone były do mielenia słodów i zboża, w pozostałych, z których dochód 
należał do skarbu królewskiego, mielono tylko zboże.

Ilość wody spadającej ze stoków położonych w obrębie rzeki w arunko
wała zdolność przem iałową młynów. Ich wydajność wpływała prawdopo
dobnie na liczbę piekarzy, których w latach sześćdziesiątych XVI w. było 22, 
gdy natom iast w r. 1660 — tylko 10.

W dokumencie lokacyjnym jest także mowa o kram ach sukienników 
i foluszu, które w skutek sprzedaży wójtostwa szydłowskiego otrzym ał jego 
nowy właściciel. Regestr lustratorski z r. 1569 podaje, że cech krawiecki na 
dzierżawionym łanie ziemi „postawił sukiennice”. Lustracja z r. 1660 omawia 
dokument Zygmunta Starego, wydany w Nowym Korczynie dla tkaczy sukna 
w Szydłowie; w dokumencie postanowiono, iż kupcy i mieszkańcy tego miasta 
„mogą prowadzić i mieć w sposób wolny sukna zagraniczne w obrębie kró
lestwa, lecz onych sukien nie mogą ani sprowadzać do Szydłowa, ani sprze
dawać w Szydłowie, chyba tylko w takim  wypadku, iż w jakimś czasie tkacze 
sukna z.Szydłowa nie mieliby wystarczającej ilości sukna pochodzącego z w ła
snej pracy”. W ykroczenie przeciwko tem u pociągało za sobą karę 10 grzywien.

W Szydłowie mieszkali również w tym  czasie ślusarze, kotlarze, miecz
nicy, wędzidlarze, siodlarze, czapnicy, bednarze, garncarze, szewcy i rzeź- 
nicy.

W drugiej połowie XVI w. Szydłów zamieszkiwało ok. 710 mieszkańców, 
którzy mieszkali w 180 domach; w rynku  było 49 domów, w ulicach — 75, 
na przedmieściach — 56. Żydzi (gospodarzy było wówczas 14) „bożnicę 
w tym mieście zbudowali na placu pustym , k tóry  prawem caduco przypadł 
na KJM ” el.

W r. 1790 62 liczba mieszkańców i zabudowań Szydłowa przedstawiała 
się następująco:

Miasto S z y d łó w ........................................... 36 domów 239 mieszkańców
Przedmieście Krakowskie . . . .  80 „ 450 ,,
Przedmieście Opatowskie . . . .  160 „ 942 ,,

o g ó ł e m ............................................ 276 domów 1631 mieszkańców

Taryfa podymnego z r. 1775 wylicza 270 dymów miejskich oraz 314 dy
mów wiejskich 63.

Jedyną i podstawową gałęzią przemysłu, przynoszącą m iastu poważne 
dochody, była rozw inięta na dużą skalę produkcja napojów wyskokowych. 
Zapotrzebowanie istniejących na początku XIV wieku 9 karczem, które 
Zemmiloni wykupił od m iasta z przeznaczeniem dla wójtostwa, musiało być 
pokryte z miejscowego przem ysłu browarniczego i gorzelnianego. Źródła 
pochodzące z okresu od lokacji do początków XIX w. niewiele mówią o ilości 
wyprodukow anej w Szydłowie gorzałki czy piwa. Mimo to możemy stw ier
dzić, że istniejąca w tych czasach produkcja napojów wyskokowych przy
niosła zapewne m iastu niemałe korzyści. W regestrze z r. 1569 zaznaczono, 
że „kto pali gorzałkę, płaci od garnca na rok ta lary  2”. Według przywileju 
Zygm unta Augusta z r. 1565, czynsz płacony przez mieszczan produkujących 
gorzałkę przeznaczony był na „poprawę m iasta” 64.

Problem przynależności propinacji do starostw a czy do m iasta zajmuje 
w dziejach Szydłowa poczesne miejsce. W czasie przeprowadzania lustracji
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w roku 1564 lustratorow ie zaznaczyli, że „mieszczanie gorzałki nie palą, 
bo ją JM P krakow ski zapowiedział palić”. W m iarę jednak wzrostu b row ar
nictwa i gorzelnictwa, w skutek rozwinięcia się szynkarstw a, walka o propi
nację w Szydłowie, począwszy od końca XVIII w., przybiera dość jaskraw e 
formy. Zatargi na tym  tle m iały miejsce nie tylko pomiędzy radą miejską
1 dzierżawcami ekonomii szydłowskiej — jako dóbr narodowych. Objęła ona 
również mieszkańców m iasta wyznania rzymskokatolickiego i starozákon
ných.

W związku z usiłowaniem zabrania gminie miejskiej dochodów z propi
nacji urząd m unicypalny Szydłowa, udowadniając przynależne sobie prawo 
do tych dochodów, powoływał się na fakt, że przed r. 1662 ówczesny staro 
sta, Przyrębski, wystawił na placu miejskim austerię Bugaj i wprowadził 
szynk starościński, skutkiem  czego podupadła będąca na tym  placu austeria 
m iejska c5. Ponadto w brew przywilejowi Augusta III z r. 1760, który nadał 
m iastu wyłączność propinacji, w Szydłowie znajdowały się 3 szynki skar
bowe. Komisja województwa krakowskiego odrzuciła jednak słuszne żą
dania m iasta 60.

O rozm iarach produkcji trunków  i piwa w Szydłowie świadczy poniższe 
zestawienie, odnoszące się do drugiej połowy XVIII w. 07 :

m i ó d ...............................   200 garncy
wiśniak ............................................... 15 ,,
gorzałka p r o s t a ...................................  709 „
gorzałka a le m b ik o w a ............................. 157 „
p i w o ..............................................................102 beczki i 42 garnce

Inw entarz starostw a szydłowskiego z r. 1774 08 podaje, że miasto Szy
dłów liczyło 1 049 mieszkańców, z których 647 miało własne gospodarstwa 
rolne. Oprócz tych gospodarzy inw entarz wylicza 105 „luźnych” albo cze
ladzi i 297 komorników. Gospodarze szydłowscy posiadali 203 krow y, 149 
wołów, 68 sztuk jałowizny. Obciążały ich następujące powinności: 2 dni 
szarw arku w ciągu roku oraz kolejne wychodzenie do sadzenia kapusty. Od 
prac żniwnych otrzym ywali oni 60 gr za dzień, od młocki — 10 gr. Do siewu 
ozimego i jarego wychodzili darmo. Ponadto musieli bezpłatnie łowić ryby 
w stawie oraz pełnić Stróżę dzienną i nocną.

5. LOSY MIASTA DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH

Doprowadzony do nędzy skutkiem  zniszczenia, wyludnienia, upadku 
rzemiosła i zastoju w handlu nie dźwignął się już Szydłów w późniejszych 
czasach do stanu świetności i wspaniałego rozwoju gospodarczego i społecz
nego sprzed najazdu Szwedów. Były okresy, kiedy miasto liczyło ponad
2 000 mieszkańców, rozwinięty był na wielką skalę przemysł browarniczy 
i gorzelniany. Ludność jednak nie była w stanie jeszcze raz odbudować 
miasta. Zatracając charakter miasteczka, w którym  rozwijało się rzemiosło 
i handel, stał się Szydłów w XVIII w. miejscowością, której mieszkańcy 
utrzym yw ali się przede wszystkim z rolnictwa. Ich sytuację nieco zapewne 
poprawił sejm czteroletni, k tóry powziętą w dniu 18 IV 1791 r. uchwałą: 
Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej uznał wszyst
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kie g runta miejskie za własność miasta. P raw o wolności osobistej Neminem  
captivabimus  objęło teraz i mieszczan. Uchwała kw ietniowa pozwoliła im 
nadto nabyw ać posiadłości ziemskie i dawała możliwości uzyskania szla
chectwa 60.

Ogólnokrajowe w ydarzenia polityczne w ieku XIX nie pozostawiły i tym 
razem w spokoju miasta, nawiedzanego w poprzednim stuleciu epidemiami. 
Wojny napoleońskie, przemarsze i stacjonowanie w mieście oddziałów żoł
nierzy, rabunki wojska — wszystko to przyczyniło się do dalszego zubożenia 
m ia s ta70. W związku z wyprawą Napoleona na Moskwę zawiązano na sej
mie Księstwa W arszawskiego konfederację generalną, z k tórą naród wiązał 
nadzieje odzyskania niepodległości71. Do konfederacji tej przystąpili rów
nież — powziąwszy uchwałę w dniu 25 VIII 1812 r. na sejm iku w Szydło
wie — obywatele okręgu szydłowskiego 72.

W czasie powstania listopadowego na mieszkańcach Szydłowa ciążył 
obowiązek dostarczania żywności dla stacjonującego w mieście wojska oraz 
paszy dla koni. W tym czasie miała miejsce kradzież pieniędzy z kasy m iej
skiej przez wojska carskie T3. „W strząśnienia rewolucyjne, a z nimi dotkliwa 
klęska cholery stały się przy większej części powodem niem al we wszyst
kich m iasteczkach upadku dochodów. To samo spotkało i Szydłów” 74.

W połowie 1831 r. założono w Szydłowie w miejscu dawnego brow aru 
położonego nad rzeką — fabrykę saletry. Zaistniał jednak problem zdoby
cia potażu. Nakazano więc zbierać popioły z drzewa po lasach i domach pry
watnych, dostarczać bez względu na porę roku wielkie ilości drew na do Szy
dłowa. Naczynia (kadzie) do produkcji saletry  dostarczył Józef Załuski 
z Grabek. Czy i w jaki sposób odbywała się produkcja saletry — nie wiadomo. 
Źródła nic więcej o tym  nie mówią 75.

Ciężary, ponoszone przez miasto w czasie powstania styczniowego, wpły
nęły na dalsze zubożenie ludności.

W ydarzenia XIX stulecia nie pociągnęły za sobą ofiar w ludności Szy
dłowa. Liczebność jego mieszkańców przejaw iała w tym  okresie tendencje 
zwyżkowe. Zauważa się w latach trzydziestych dużą liczbę zabudowań 
drew nianych. W r. 1827 Szydłów liczył 1 718 ludności mieszkającej w 25 mu
row anych i 259 drew nianych domach; w kilkadziesiąt la t później, w r  1870, 
stan liczebny szydłowian zamykał się liczbą 1 802 7G, w przeciągu zaś następ
nych dwudziestu l a t 77 przekroczył 2 180. W okresie m iędzywojennym  wzro
sła jeszcze liczba mieszkańców Szydłowa, osiągając w r. 1921 cyfrę 2 246 
mieszkańców zamieszkałych w 346 budynkach78.

Druga wojna światowa zadała jednak ostateczny cios miastu. Okupacja 
hitlerow ska oraz działania wojenne w rejonie przyczółka sandomierskiego 
pogrzebały do reszty miasto w gruzach.
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ИЗ ИСТОРИИ ШИДЛОВА

Проход татар р. 1241 году (битва под Хмельником) по всей вероятности 
способствовал утрате городских прав Шидлова. В 1329 году, во время царство
вания Владислава Локетка, Шидлов опять получил эти права. Около 1355 г. 
Казимир Великий построил здесь костёл им. св. Владыслава, реставрировал 
или построил княжеский дворец (позднее в этом месте был построен окружив
ший город крепостной стеной замок с двумя воротами (Краковскими и Опатов- 
скими) и с двумя башнями. Так укреплённый Шидлов вошёл в состав защитной 
системы, ограждавшей Польшу от татарских нападений. В начале XVI в. Шид
лов был столицей уезда. В середине этого века город был сож жён до тла. На 
казимировских фундаментах были построены стены из местного сырья, зна
чительные части которых охранились по сей день; одна башня была переделана 
в обыкновенное здание — теперешний „Скарбчик”. Тогда ж е была построена 
ратуша, убежище с небольшим костёлом св. Духа, сынагога (костёл Всех Свя
тых середины XIV в.). В 1630 г. город был разграблен и сож жён восставшей 
рыцарской частью. Катастрофы шведского „потопа” почти совершенно разру
шили его; построенный в 1528 году за счёт города водопровод был уничтожен 
раз навсегда. Наступает время упадка ремесла и торговли, запустение. Шидлов 
становится сельскохозяйственным городом. Общепольские политические события 
XIX века не прошли мимо Шидлова. В 1869 году город был зачислен в разряд 
деревень. Военные действия в зоне сандомерских укреплений во время второй 
мировой войны окончательно превратили Шидлов в развалины.

AN OUTLINE OF THE HISTORY OF THE CITY OF SZYDŁÓW

Undoubtedly, the invasion of Tartars in 1241 (the battle of Chmielnik) con
tributed to the loss of the municipal rights of the city of Szydłów. In the year 1329, 
during the reign of the king Ladislaus the Short, Szydłów was given a new loca
tion. About 1355 king Casimir the Great erected there St. Ladislaus’ Church, re- 
staured or rather rebuilt the prince’s court (later on a castle was edified on that 
spot) and surrounded the town with a strong wall. There were two gates (the Kra
kowska and the Opatowska ones) and two towers in it. Thus fortified, the city of 
Szydłów formed a part of the defense system, protecting Little Poland from 
the Tartars’ invasions. At the beginning of the 16th century the city of Szydłów  
was the capital of a district. In the middle of that century it was completely burnt 
out. Upon old foundations dating from the time of king Casimir the Great, new  
walls were built of local raw material. Large fragments of those walls have been 
preserved till nowadays. One tower was turned into an edifice — the Skarbczyk 
(treasure-house) — of nowadays. The town-hall, the shelter-house with the Holy 
Ghost’s Church and a synagogue (All Saints’ Church of the middle of the 15th 
century) were erected at that time. In 1630 the town was burnt out and plundered by 
a band of rebelled knights. The calamities during the Swedish “Deluge” comple
tely ruined the town. An aqueduct built in 1529 at municipal cost ceased to exist 
for ever. Decadence of trade and handicraft followed. Szydłów became an agri
cultural town. Some events of importance for the whole country in the 19th cen
tury influenced also the city of Szydłów. It became a village. Military activities in 
the region of the Sandomierz promontory during the World War II added to 
its complete ruin.


