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WIEŚ SZYDŁOWIEC JAKO PRZYKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA I PERSPEKTYW ROZWOJU
ENKLAWY ŚRÓDLEŚNEJ
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian i perspektyw rozwoju wsi położonej w obrębie enklawy śródleśnej. Badania przemian krajobrazu
i sposobów gospodarki człowieka prowadzone były różnymi metodami; wykonano
analizę źródeł historycznych, analizę map archiwalnych i współczesnych, a także
przeprowadzono wywiady i pomiary własne w terenie.
W obrębie Puszczy Sandomierskiej, w Dolinie Dolnej Wisłoki, znajduje się kilka wsi i przysiółków położonych na terenie enklaw śródleśnych. Każda jest na innym
etapie rozwoju lub zaniku. Wśród nich jest wieś Szydłowiec, która swym zasięgiem
obejmuje równinny fragment doliny potoku Babulówka, otoczony wzgórzami
wydmowymi, oraz okoliczne lasy (ryc. 1); jej powierzchnia wynosi 3825 ha.
Użytki rolne oraz tereny zabudowane zajmują jedynie około 170 ha (4,4% ogólnej
powierzchni wsi) i ciągną się pasem wzdłuż utwardzonej drogi, zamkniętym od
północy naturalnym kompleksem łąk. Pozostałą część areału wsi, jak wspomniano
wyżej, stanowią lasy. Wieś charakteryzuje się mało zwartą zabudową, ulokowaną
po jednej stronie drogi. Budynki gospodarskie znajdują się w środku użytków
rolnych, tworzących nieregularne czworoboki. Wieś położona jest w odległości
10 km od Mielca, przy bocznej drodze, jej wschodnie granice są równocześnie
granicami powiatu.
W omawiany fragment Puszczy Sandomierskiej stałe osadnictwo wkroczyło
dopiero w XVII w. Wcześniej był to teren czasowo eksploatowany przez ludność
zamieszkującą obrzeża puszczy – głównie doliny większych rzek. Stąd pierwsze
informacje o wsi Szydłowiec pochodzą ze spisu rejestru pogłównego z 1662 r.
Dwieście lat później, jak podaje Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego (Sulimirski i in. 1892), we wsi znajdowały się 24 domy zamieszkałe przez 160 osób.
Powierzchnia ówczesnego Szydłowca wynosiła ponad 980 ha, z czego jedynie 9,2%
zajmowały grunty orne. Ponad 84% powierzchni wsi stanowiły lasy, które były
ważnym źródłem utrzymania dla mieszkańców (łowiectwo, bartnictwo, gospodarka
leśna). Nad Babulówką funkcjonował tzw. „folusz” – warsztat produkujący sukno
na wojskowe płaszcze. Ponadto na potoku założone były cztery stawy, przy których pracowały trzy młyny i tartak wodny. Młyny działały do II wojny światowej,
jeden z nich zlikwidowany został już po zakończeniu wojny. Właśnie młyny były
najprawdopodobniej powodem powstania tu wsi – osady młyńskiej. Na Wisłoce
czy Wiśle takie przedsięwzięcie byłoby trudne do wykonania, natomiast idealnymi
okazały się doliny małych potoków. Do wybuchu II wojny światowej we wsi były
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również leśniczówka oraz karczma
(stąd lokalna nazwa części Szydłowca
„Pod Karczmą”). Przy karczmie był
staw, w nim hodowano karpie, pełnił
on również rolę naturalnej chłodni dla
właściciela karczmy. Staw ten istnieje
do dzisiaj.
We wrześniu 1940 r. mieszkańcy
enklaw leśnych, m.in. Szydłowca otrzymali nakaz przesiedlenia się w okolice
Mielca, Kolbuszowej i Tarnobrzegu.
Tereny w pobliskich lasach przeznaczone zostały na poligon wojskowy. Nieliczni, którzy zgodzili się pracować dla
Niemców jako robotnicy leśni, zostali.
Po zakończeniu działań wojennych
mieszkańcy Szydłowca wrócili do swojej wioski. Takiej możliwości nie mieli
mieszkańcy innych enklaw Biesiadki
i Podlesia. Na ich gruntach w dalszym
ciągu funkcjonował poligon wojskowy, a wsie przestały istnieć. Niewiele
gospodarstw ocalało w Szydłowcu, po
zmianie terenu wsi na poligon. WracaRyc. 1. Użytkowanie gruntów w centralnej
jący do wsi gospodarze odbudowywali
części Szydłowca
swe posiadłości od podstaw.
Fig. 1. Usage of farm fields in the central
Do lat 80. XX w. w Szydłowcu
part of Szydłowiec
szczególnie
rozwijała się hodowla byObjaśnienia: 1 – lasy, 2 – łąki i pastwiska,
dła,
czemu
sprzyjał
duży areał natural3 – użytki rolne
nych łąk; bogatsi gospodarze posiadali
po 8-9 sztuk bydła. Hodowano również
trzodę chlewną tzw. bekony, wysyłane m. in. na eksport. Restrukturyzacja rolnictwa i załamanie koniunktury spowodowały spadek opłacalności i zainteresowania
indywidualną gospodarką rolną.
Współcześnie w Szydłowcu zaobserwować można proces stopniowego wyludniania i starzenia się mieszkańców (tab. 1). W 1970 roku wieś zamieszkiwało
169, obecnie 139 osób, z tego 25% stanowią emeryci i renciści. Z pośród 37
istniejących zabudowań gospodarskich, 5 jest trwale opuszczonych. Już w 1978
r. zamknięta została szkoła, której budynek dzisiaj służy jako kaplica kościelna.
Dzieci dowożone są do położonej w odległości 8 km szkoły w Trześni. Zmniejsza
się także areał gruntów ornych (tab. 2); w latach 70. XX w. zajmował 77,5 ha, w
roku 1986 zmniejszył się o 36% i wynosił 49,1 ha; zaś w roku 2000 ponownie
zmalał do 29,1 ha.
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Na ugorowanych polach najczę- Tab. 1. Zmiany liczby ludności we wsi
ściej wyrastają samosiewki sosnowe, na Szydłowiec w latach 1890-2000
niewielu tworzone są szkółki leśne (do- Tab. 1. Population changes in the village
tyczy to pól na obrzeżach wsi). Leżące Szydłowiec during years 1890-2000
odłogiem pola w centrum wsi porasta
przeważnie roślinność synantropijna.
Powodem zaniechania przez mieszkańców upraw rolnych jest m.in. mała urodzajność gleb. Przeważają gleby 5 i 6 klasy, wytworzone głównie z piasków gliniastych i słabo gliniastych pochodzenia
wodnolodowcowego (na tych glebach
znajdują się przede wszystkim grunty Źródło: 1 Sulimirski, Chlebowski, Waleworne) oraz gleby bagienne torfowe i ski (1892); 2 Chanderys (1909);3 Zielecki
murszowo mineralne (na nich są użytki (1988); 4 Momot (1988); 5 informacje
zielone). Gleby są słabo zróżnicowane, własne UG w Mielcu
ubogie w składniki pokarmowe i próchnicę oraz okresowo za suche, natomiast
gleby bagienne wytworzone są z torfów Tab. 2. Użytkowanie gruntów
w Szydłowcu (w ha)
niskich są częściowo zabagnione. Melioracja, która została przeprowadzona Tab. 2. Usage of farm fields in Szydłowiec
(in ha)
w latach 80. XX w. nadmiernie osuszyła
teren, co pogorszyło i tak już nie najlepsze stosunki wodne. Innym powodem
ugorowania pól jest niska opłacalność
produkcji rolnej oraz szkody, jakie
w uprawach wyrządzają zwierzęta leśne.
Stąd niektórzy rolnicy grodzą swoje
pola. Głównie uprawia się ziemniaki,
Źródło: 1 Sulimirski, Chlebowski, Walewski
żyto, buraki pastewne i warzywa.
(1892); 2 mapa taktyczna Polski (1937);
Jeszcze 30 lat temu gospodarka rol- 3 informacje własne Starostwa Powiatowego
na była źródłem utrzymania dla blisko w Mielcu, 4 mapa ewidencji gruntów (1986)
połowy (42%) mieszkańców wsi. Dzisiaj
nikt nie utrzymuje się wyłącznie z rolnictwa, a nieliczne pola uprawne służą zaspokajaniu bieżących, własnych potrzeb
gospodarzy. Mieszkańcy Szydłowca zmuszeni są poszukiwać innych, pozarolniczych
źródeł dochodu – we wsi są dwa stawy hodowlane, jest też kilka pasiek. Młodsi
szukają miejsc pracy w pobliskim Mielcu, najmują się jako robotnicy sezonowi w
pobliskich lasach, wielu wyjechało za granicę.
Szansy dla rozwoju Szydłowca upatrywać można w rozwijaniu funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej, na co może mieć wpływ położenie wśród lasów i przepływający przez wieś potok. Są dobre warunki zaopatrzenia w wodę. Na gruntach wsi
Szydłowiec znajduje się Stacja Uzdatniania Wody, której projekt budowy znalazł się
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już w planach COP. Do użytku oddana została dopiero w 1983 r. Stacja posiada 12
studni ulokowanych w pobliskich lasach, lecz eksploatowane są jedynie 3 z nich.
Wynika to z braku zapotrzebowania na wodę – stacja zasila tylko SSE w Mielcu
i trzy pobliskie wsie. Pobierana woda z głębokości około 30 m jest bardzo dobrej
jakości, a przede wszystkim czysta bakteriologicznie. Uzdatnianie wody polega
jedynie na jej dotlenianiu oraz mechanicznemu filtrowaniu na filtrach piaskowych;
woda ta nie wymaga chlorowania.
Niestety, pomimo tych walorów, małe są tu szanse na rozwój agroturystyki.
Brak zainteresowania tą formą wypoczynku spowodowany jest faktem, iż większość
mieszkańców pobliskiego Mielca wywodzi się ze wsi i mają z nią ciągły kontakt.
Dla nich wakacje w gospodarstwie rolnym nie są atrakcyjne.
Zaczęły pojawiać się natomiast na terenie Szydłowca działki z zabudowaniami
o charakterze letniskowym. Właśnie taka forma rekreacji, ma duże szanse by rozwijać się w krajobrazie Szydłowca, tym bardziej, że w planach zagospodarowania
przestrzennego użytki rolne wsi przeznaczone są pod zalesienie. Mogłaby również
rozwijać się funkcja mieszkaniowa (rezydencjalna) – do pobliskiego Mielca jest
jedynie 10 km – a tańsze działki i specyfika położenia są czynnikami, które mogą
przyciągać przyszłych mieszkańców, zmęczonych życiem w mieście.
Rozwój wymienionych funkcji zależy również w dużej mierze od usprawnienia komunikacji między Mielcem a Szydłowcem. Obecnie autobusy komunikacji
miejskiej docierają do Szydłowca tylko 4 razy w ciągu doby i to jedynie w dni
powszednie. Poprawy wymaga również droga prowadząca do wsi. Jest to droga
boczna, biegnąca tylko do tej wsi, a więc stanowi jedyne połączenie jej ze światem.
Tu również wzrost zapotrzebowania, czyli wzrost liczby mieszkańców, wymusiłby
w sposób naturalny usprawnienie komunikacji. Barierą, która w sposób szczególny
ogranicza rozwój stałego osadnictwa jest linia energetyczna wysokiego napięcia
(o mocy 110 kV) przebiegająca wzdłuż, przez środek wsi. Jest to jedna z linii
przesyłowych z elektrowni w Połańcu.
Podsumowując powyższe rozważania zauważyć można, że Szydłowiec jest
wsią, która ulega stopniowemu zanikowi. Przyczynia się do tego jej marginalne
położenie na granicy powiatu, z dala od głównych szlaków komunikacyjnych. Z
powodu załamania gospodarki nie zostały zrealizowane plany zagospodarowania
-rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody i przeprowadzenia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Narastające wymogi gospodarki rynkowej spowodowały, iż rolnicy
małych wsi, takich jak Szydłowiec, nie potrafiący dostosować się do nowych praw
rynku, zostali pozbawieni dotychczasowych źródeł utrzymania. Pewną szansą dla
wsi jest rozwój funkcji mieszkaniowej; jest on jednak uzależniony od inwestycji
w infrastrukturę wsi i polepszenie możliwości dojazdu.
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THE TOWN OF SZYDŁOWIEC AS AN EXAMPLE OF MANAGEMENT
AND DEVELOPMENTAL PROSPECTS OF A WOODLAND ENCLAVE
Summary
Szydłowiec is situated in the valley of the Babulówka stream among dune
hillocks covered with pine-trees, at a distance of about 10 km from Mielec.
The first mentions about Szydłowiec are as late as 1662 and come from the poll-tax register. The area of farming land shrinks systematically. At the end of the
19th century it had covered 9,2% of the area while one hundred years later as little
as 3,9%. The crisis of agriculture is caused by the low quality of the soils (5th,
6th class), low-profit production, and wild-animal damage. Instead, forests have
always been an important source of maintenance for the inhabitants. At present
they constitute more than 90% of the town. The prospects for Szydłowiec lie in developing the residential-recreational and tourist functions. These are promoted
by its fortunate location amidst woodland, near a clean stream, the already
existing infrastructure, and in the immediate vicinity of the town.
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