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Marzenie, by nasze miasto było jedną z pereł turystycznych
szlaków w Polsce i dynamicznym ośrodkiem gospodarczym,
nie jest z pewnością wyjątkowe. Tyle że w wypadku
Szydłowca nie jest mrzonką. Na korzyść miasta przemawiają
wspaniałe zabytki, kilkaset lat historii, przedsiębiorczość
mieszkańców i fantastyczne położenie – w malowniczym
miejscu, w którym z pofalowanego środkowopolskiego niżu
wyrastają Góry Świętokrzyskie, niemal w połowie drogi
między Warszawą a Krakowem. W 2009 r. Szydłowiec
otrzymał szansę wsparcia swoich dążeń konkretnymi
działaniami – rewitalizacją obiektów zabytkowych, budową
i urządzaniem nowych. Wartość prac wykonanych w ramach
tak zwanego projektu kluczowego wyniosła 30 mln złotych.
Ogromna kwota w porównaniu ze środkami, jakimi
może dysponować miasto tak niewielkie jak Szydłowiec.
Niezbędny na wykonanie wszystkich prac czas i oddany do
dyspozycji kapitał wykorzystano najlepiej, jak tylko było
można. Przekształcenia w centralnej streﬁe miasta znacząco
poprawiły jej funkcjonalność i dostępność, a starówka
odzyskała świetność. Efekty oceńcie sami. Przyjeżdżajcie
i cieszcie się pięknem ziemi szydłowieckiej. Korzystajcie
z możliwości, jakie przed mieszkańcami i gośćmi – turystami
i inwestorami – roztacza teraz miasto.
Serdecznie zapraszamy do Szydłowca!

A dream to make our city one of Poland’s tourist gems
and a dynamic business centre is certainly not unique.
Only that in the case of Szydłowiec it is not pipe dream.
The city boasts magnificent historic buildings, centuries of
history, enterprising residents and a fantastic location – in
a picturesque place in which the Świętokrzyskie Mountains
rise up from the rolling plains of central Poland, nearly half
way between Warsaw and Krakow. In 2009 Szydłowiec got
the opportunity to pursue its ambitions by means of concrete
actions – the restoration and renovation of historic buildings
as well as construction and furnishing of new ones. Some
30 million zloty have been spent on works completed under
our so-called Key Project. It’s a huge sum compared to the
level of funding such a small city like Szydłowiec could
expect to dispose of. The time and capital needed to carry
out all these works have been put to the best possible
use. The transformation of the city centre has substantially
improved its functionality and accessibility, while the old
town has regained its splendour. See and judge for yourself.
Come and enjoy the beauty of the Szydłowiec region. Take
advantage of the opportunities our city offers its residents
as well as its guests – tourists and investors alike.
We cordially invite you to Szydłowiec!
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Szydłowiec by the numbers

Szydłowiec
w liczbach

Szydłowiec By the nUMBerS
Miasto leży na południowych kresach województwa mazowieckiego, przy granicy z województwem świętokrzyskim. Jest stolicą
gminy miejsko-wiejskiej i powiatu.
Powierzchnia
• miasta – 2193 ha
• gminy – 13.815 ha
• powiatu – 45.000 ha

Szydłowiec w liczbach

Liczba mieszkańców (2012 rok)
• miasta – 12,3 tys.
• gminy – 29,6 tys.
• powiatu – 41 tys.
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Miasto Szydłowiec tworzy gminę z miejscowościami wiejskimi
z 22 sołectw: Barak, Chustki, Ciechostowice, Hucisko, Jankowice,
Korzyce, Krzcięcin, Łazy, Majdów, Omięcin, Rybianka (z Marywilem i Długoszem), Sadek, Szydłówek I i Szydłówek II, Świerczek,
Świniów, Wilcza Wola, Wola Korzeniowa, Wysocko, Wysoka, Zastronie, Zdziechów (www.szydlowiec.pl).
Powiat szydłowiecki obejmuje miasto oraz 96 wsi zgrupowanych
w 88 sołectwach. Łącznie 5 gmin: Szydłowiec, Chlewiska, Jastrząb, Mirów i Orońsko www.szydlowiecpowiat.pl).
Gmina Szydłowiec należy do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice, która będzie działać do 31 grudnia 2026 r. Na jej potrzeby w mieście i okolicach przeznaczono obszar o powierzchni
9 ha (www.sse.com.pl).
The city lies in the far southern part of Mazowieckie voivodeship,
near the border of Świętokrzyskie voivodeship. It’s the capital of its
urban-rural municipality and county.
Area
• city – 2,193 ha
• township – 13,815 ha
• county – 45,000 ha
Population (2012)
• city – 12,300
• township – 29,600
• county – 41,000

Within the city and township of Szydłowiec there are 22 villages
(sołectwa): Barak, Chustki, Ciechostowice, Hucisko, Jankowice, Korzyce, Krzcięcin, Łazy, Majdów, Omięcin, Rybianka (together with the
Marywil and Długosz), Sadek, Szydłówek I, Szydłówek II, Świerczek,
Świniów, Wilcza Wola, Wola Korzeniowa, Wysocko, Wysoka,
Zastronie and Zdziechów (www.szydlowiec.pl).
Szydłowiec county includes Szydłowiec township together with
a total of 96 villages and hamlets grouped into 88 sołectwa.
The county is divided into 5 townships: Szydłowiec, Chlewiska,
Jastrząb, Mirów and Orońsko (www.szydlowiecpowiat.pl).
Szydłowiec township belongs to the Starachowice Special Economic Zone, which will be continued until the end of 2026. Nine
hectares have been designated for inclusion in the Zone within the
city and its vicinity (www.sse.com.pl).
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Szydłowiec – Location, LandScaPe and natUraL wonderS

Szydłowiec leży u stóp północnego progu Gór
Świętokrzyskich. Wystarczy wyjść na ratuszową wieżę,
udostępnioną jako punkt widokowy, by podziwiając
rozległą panoramę, dostrzec osobliwości i uroki
krajobrazu. Delikatnie zarysowane wzniesienia
po północnej stronie nie przekraczają 200 m n.p.m.
Po południowej są dwukrotnie wyższe i tworzą wał,
kulminujący w masywie Altany (408 m n.p.m.).
Różnice w rzeźbie terenu podkreśla odmienna
szata roślinna.

Dwa światy

Na północ od Szydłowca rozciągają się tereny rolnicze.
Ze względu na dość ubogie gleby bielicowe więcej tam jednak
łąk i nieużytków niż pól uprawnych. W kępach zarośli czerwieni
się głóg, a w skupiskach rachitycznych drzewek przeważają sosny i brzozy. Większy kompleks leśny pojawia się dopiero w rejonie Omięcina, około 12 km od miasta.
Od strony południowej i południowo-zachodniej krajobraz jest
zgoła odmienny. Lasy wydają się na wyciągnięcie ręki, bo otulają ciemnym płaszczem strome górskie stoki. Robią tym większe
wrażenie, że są pozostałością potężnej niegdyś Puszczy Świętokrzyskiej. Dominują w nich sosny i jodły z domieszką buków

Szydłowiec lies at the foot of the northern part of the
Świętokrzyskie Mountains. Just go to the top of the town
hall tower, which is open as an observation gallery, and
admire the unique and charming views of the surrounding
panorama. The low hills etched along the northern horizon
do not exceed 200 m above sea level. In contrast,
the land rises twice as high to the south, forming a high
ridge that culminates on Altana mountain range
(408 m). The differences in landforms are accentuated
by the diversified vegetation which can be found there.

Two worlds

Agricultural lands stretch out to the north of Szydłowiec. However,
due to the low-nutrient podsols of the region, meadows and fallow
land predominate over cultivated fields. Tufts of hawthorn with red
foliage are commonplace, while the scattered clusters of trees mainly consist of pine and birch. The nearest sizeable forest lies about 12 km from the city in the vicinity of Omięcin.
The landscape to the south and southwest is completely different.
The forests there appear close at hand, as they form a dark mantle
on the steep slopes of the nearby mountains. They seem more evocative when one considers they are remnants of the once vast Świętokrzyska wilderness. The dominant species are pines and firs, with

oraz jaworów. Rośnie tu sporo cisów, których drzewiaste okazy osiągają 9 m wysokości. W leśnictwie Majdów, około 6 km
na południowy zachód od miasta, kilka okazałych buków, dębów i klonów uznano za pomniki przyrody. Ich wiek szacuje
się na 250-350 lat. Występujące w tutejszych lasach modrzewie – z wyjątkiem większego skupiska w masywie Altany – pochodzą ze sztucznych nasadzeń.

some beech trees and sycamores. Numerous yew trees also grow
here, some of which reach a height of 9 m. About 6 km to the southwest of Szydłowiec, in the forest sub-district of Majdów, several
venerable beech, oak and maple trees have been designated natural monuments. These protected trees are estimated to be 250-350
years old. Larch can also be found here, but – except for a cluster
on Altana mountain range – they come from artificial plantings.
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Skarby natury

Próg, jakim ta część Gór Świętokrzyskich, zwana Garbem Gielniowskim opada ku Przedgórzu Iłżeckiemu, zbudowany jest
z piaskowca. Wprawdzie zdaniem geologów to najpospolitsza
odmiana piaskowców jurajskich, czyli powstałych przed 210-180 mln lat, ale tutaj występują one w ławicach o grubości do
kilku metrów, a ich imponującą miąższość szacuje się na 180 m.
Pokłady kamienia nie leżą przy tym głęboko, więc łatwo go
eksploatować. Niezbyt trudny w obróbce piaskowiec stanowi najcenniejszy naturalny surowiec ziemi szydłowieckiej.
W przeszłości wykonywano z niego żarna, kamienie młyńskie,
osełki, a w XIX w., gdy intensywnie zaczął rozwijać się przemysł – wykładziny do pieców hutniczych i wanien szklarskich.
Do dziś powstają z niego płyty, kolumny, rzeźby, chrzcielnice,
nagrobki, obramowania drzwi i okien, czasem schody, pomniki,
okładziny elewacji sakralnych i świeckich budowli. Wydobycie
trwa nadal w okolicach Szydłowca, głównie na terenie Śmiłowa i Szydłówka. W granicach miasta są trzy wyrobiska, już nieeksploatowane – „Pikiel” i „Podkowiński” w południowo-zachodniej części oraz na Polankach w południowo-wschodniej.
Dwa pierwsze wyrobiska podeszły wodą, tworząc ograniczone

The rev of Szydłowiec

Treasures of nature

The low ridge marking the start of the Świętokrzyskie Mountains
known as Gielniowski Hump consists of sandstone. While geologists consider it to be the most common variant of Jurassic sandstone (laid down 210–180 million years ago), it attains an impressive thickness estimated to be 180 m, with individual deposits several meters thick. The stone deposits lie near the surface, so quarrying them is not difficult. This sandstone, which is fairly easy to work,
constitutes the most valuable natural resource of the Szydłowiec
region. In past centuries it was used to make millstones and hones; in the XIX century, when industry began to grow rapidly, it served to line blast furnaces and glass-making vats. Today it is used to
make stone slabs, columns, sculptures, baptismal fonts, tombstones, door and window frames, sometimes stairs, monuments and
facade cladding for sacred and secular buildings. Sandstone continues to be quarried in the area, mainly at Śmiłów and Szydłówek.
Three inactive quarries lies within the city limits of Szydłowiec – “Pikiel” and “Podkowiński” in the southwest part of town, and “Polanki” in the southeast. The first two have filled with water, forming reservoirs surrounded by sandstone blocks. They have become favourite places to take strolls, as they are now surrounded by greene-

blokami piaskowca zbiorniki. Otoczone zielenią są dziś celem
spacerów, tym ciekawszym, że z warstw skalnych można odczytywać dzieje Ziemi niczym z księgi.
Przedgórze Iłżeckie, nazywane w rejonie miasta Garbami Szydłowieckimi, zalegają bogate pokłady żwirów i piasków. Znacznie młodsze od piaskowców, bo powstałe 240 tys. lat temu, gdy
naszym kontynentem zawładnął skandynawski lądolód. Próg
Gór Świętokrzyskich zastopował go tak, jak tama zatrzymuje
rzekę. Zanim jednak klimat się ocieplił, lądolód miażdżył, kruszył i ścierał materiał skalny. Pod Przedgórzem Iłżeckim także drzemią piaskowce. Ale są ukryte tak głęboko pod ziemią,
że praktycznie niedostępne. W przeszłości wydobywano tu także rudy żelaza. Na potrzeby działających w okolicy kuźnic intensywnie karczowano lasy, co doprowadziło do zubożenia gleb
i zmian szaty roślinnej.

ry and, all the more interesting, enable visitors to read the history
of the Earth like the pages of a book.
The Iłżeckie foothills, locally known as the Szydłowiec Humps, contain rich deposits of sand and gravel. These geologic layers are
much younger than the sandstones, as they were laid down only
240,000 years ago when the continent was covered by the vast
Scandinavian ice sheet. The Świętokrzyskie mountains halted the
glacier’s southward advance, damming it like a river. Before the climate could warm up again, the glacier crushed and ground up the
rocky material beneath it. Sandstone deposits, too, lie beneath these foothills. But they occur at such great depths that they are practically inaccessible. Another mineral resource mined here in the
past is iron ore. The local forests were intensely exploited for the
needs of early ironworks, which depleted the soil and altered the
ecosystems.

Szydłowiec – Location, landscape and natural wonders

Szydłowiec – położenie, krajobraz i skarby natury
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Sięgająca XII wieku historia Szydłowca
jest odbiciem dziejów Polski na przestrzeni
minionych 800 lat. Nie brak w niej jednak wydarzeń,
które zadecydowały o wyjątkowym
charakterze miasta.

Początki (XII-XV w.)
Szydłowiecka rzeka

Na stokach Garbu Gielniowskiego, na dawnych przedmieściach,
a dziś w dzielnicy zwanej Książkiem, bierze źródła Korzeniówka – główny szydłowiecki ciek wodny. Kiedyś rozlewała się szeroko, a osada na jednej z wysepek pośród rozlewisk dała w średniowieczu początek Szydłowcowi. Dziś rzeczka ma uregulowany bieg, a w wyniku spiętrzenia w latach 70. XX w. powstał
na wysokości starego miasta zalew. W jego toni, jak w zwierciadle, przeglądają się najokazalsze miejskie budowle: ratusz i fara
oraz Góra Trzech Krzyży – porośnięta trawą hałda odpadów
z pobliskiego kamieniołomu piaskowca. Dzikie tereny nad zalewem służą rekreacji. Tam się uprawia jogging, spaceruje z psami, wędkuje i organizuje pikniki w gronie rodziny lub przyjaciół.
Na lewym brzegu Korzeniówki zlokalizowano kompleks sportowy – „Orlik”. Rzeczka zasila też fosę szydłowieckiego zamku.

Szydłowiec’s river

The source of the biggest stream in Szydłowiec, the Korzeniówka
River, lies on the Gielniowski Hump in the city district of Książek.
The river’s waters once flowed broadly, and a settlement founded in
the Middle Ages on a small island amidst the marshes and backwaters would give rise to the town of Szydłowiec. Today the river is narrow and regulated. A dam built in the 1970s has formed a reservoir by the city’s old town district. In its waters you can see reflections
of the city’s most magnificent structures: Town Hall, parish church
and Three Crosses Hill – a grass-covered heap of tailings from the
nearby sandstone quarry. The wild area around the reservoir serves
recreational purposes. People like to jog there, walk their dogs, fish
and picnic with family and friends. A small sports complex (“Orlik”)
is located on the right bank of the Korzeniówka. The river’s waters
also serve to fill the moat around Szydłowiec Castle.

Patrząc na przekopane koryto Korzeniówki, trudno uwierzyć,
że w XII w. rzeka tworzyła rozległe rozlewiska. Pośród nich,
w obronnym z natury miejscu, powstała osada nazwana Szydłowcem, która weszła w skład kształtującego się wówczas klucza dóbr ziemskich Odrowążów. Nieopodal osady, przy trakcie
Końskie – Wierzbica – Iłża, rycerski ród wzniósł warownię, która
z czasem przekształciła się w zamek i rezydencję. W XIV w. pod
patronatem Odrowążów, zaczęła się rozwijać na prawym brzegu
Korzeniówki osada targowa. Ponieważ nazywano ją także Szydłowcem i szybko przekształcała się w ośrodek miejski, położoną
kilkaset metrów dalej na wschód pierwotną osadę zaczęto określać mianem Starej Wsi. Przywileje, jakimi właściciele obdarowywali nowy Szydłowiec, zatwierdził w 1470 r. Kazimierz Jagiellończyk, nadając mu prawo magdeburskie. Miejscowa gałąź
rodu Odrowążów przyjęła nazwisko Szydłowieckich, a ich herb
stał się używanym do dziś godłem miasta. W 1493 r. rozpoczęto
budowę murowanego kościoła parafialnego.

Szydłowiec, whose history stretches back
to the 12th c., reflects the history of Poland
over the past 800 years. Nevertheless, many
of the events that occurred here have helped
shape the unique character of the city.

Szydłowiec – Brief history of the city

Szydłowiec
The beginning (12th–15th c.)

When looking at the narrow, straightened channel of the Korzeniówka, it’s hard to imagine the broad, meandering marsh-sided river that
existed back in the 12th c. Nestled on an island in this watery landscape,
a defensive settlement named Szydłowiec was established by the knightly Odrowąż clan, who were acquiring a vast estate in the area. Not far
from this settlement, on the Końskie-Wierzbica-Iłża road, the clan erected a fort, which over time was transformed into a castle. In the 14th c.
under the patronage of the Odrowąż clan, the market settlement on the
right bank of the Korzeniówka began to grow. Because this settlement
was also called Szydłowiec and quickly turned into an urban centre,
the original settlement several hundred meters to the east began to be
referred to as the Old Village. The privileges bestowed upon the new
Szydłowiec by its owners were confirmed in 1470 by King Casimir IV,
who conferred Magdeburg law upon the town. The local branch of the
Odrowąż clan came to assume the name Szydłowiecki, and their coat of
arms became the city’s emblem, still in use today. In 1493 the construction of a brick parish church was begun.
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Lata świetności (XVI w.)

Szydłowieccy Odrowążowie piastowali coraz wyższe urzędy,
pomnażali fortunę i rozbudowywali miasto. Ukoronowaniem rodowej kariery była godność kanclerza. Został nim na początku
XVI w. Krzysztof Szydłowiecki i z racji obowiązków przeniósł
się w 1515 r. na Wawel. Dobra szydłowieckie odziedziczyła jego
córka Elżbieta, która poślubiając Mikołaja Radziwiłła „Czarnego”, wniosła mężowi miasto w wianie. Od lat 30. XVI w.
do 1802 r. Szydłowcem władało osiem pokoleń tego należącego
do najmożniejszych w Rzeczpospolitej rodów. W 1533 r. Mikołaj uzyskał tytuł hrabiego na Szydłowcu. Ale latyfundia rodowe
były tak rozległe, że zarząd tutejszych dóbr Radziwiłłowie po-

The Golden Age (16th c.)

The Szydłowiecki-Odrowąż family came to hold increasingly higher
offices in the Polish state, multiplied their fortune and expanded the
city borders. The crowning achievement of the family’s career was
the promotion of Krzysztof Szydłowiecki to the position of Chancellor at the beginning of the 16th c. Due to his state duties, Krzysztof
moved to the royal castle in Krakow in 1515. His Szydłowiec estate
was inherited by his daughter Elżbieta, who turned the city over to
her husband, Mikołaj Radziwiłł “the Black” as her dowry. Thenceforth, from the 1530s until 1802, Szydłowiec was to be ruled by
eight generations of the most powerful clan in the country. In 1533,
Mikołaj Radziwiłł assumed the title of Earl of Szydłowiec. But the

Na lata 1638-1649 przypadły ostatnie akcenty złotego wieku
miasta. Szydłowiec liczył ponad tysiąc mieszkańców. Rynek
Wielki ozdobił okazały ratusz, a pierzeje wyznaczyło 10 kamienic należących do najzamożniejszych mieszczan. Jednak mimo
obfitych zasobów piaskowca większość domów nadal wznoszono z drewna, a ich zagęszczenie wywołane wzrostem liczby ludności sprawiło, że plagą stały się pożary. W 1630 r. ogień zniszczył 74 domy. Ziemię szydłowiecką nękało też co jakiś czas morowe powietrze. Katastrofalna epidemia dżumy, która w latach
1652-1653 ogarnęła cały kraj, pochłonęła połowę mieszkańców
miasta. Największym nieszczęściem były wojny, jakie w XVII w.
przetoczyły się przez Rzeczpospolitą, bo wojska szwedzkie, saskie i rosyjskie grabiły Szydłowiec. Mieszczanie i okoliczni
włościanie zubożeli, a koniunktura gospodarcza uległa załamaniu i miasto ogarnął marazm. W pierwszych dwóch dekadach
XVIII w. gospodarka podupadła tak dalece, że zamykano kolejno łomy piaskowca. Pozostały nieczynne do połowy XIX w.

Epoka pozytywnych działań
(pierwsza tercja XIX w.)

W 1795 r., po trzecim rozbiorze Polski, Szydłowiec znalazł się
w monarchii habsburskiej. Gdy zmarł bezpotomnie ostatni z Radziwiłłów, wystawiono dobra szydłowieckie na licytację. Nabyła je w 1802 r. Anna Sapieżyna. Dbała o rozwój i przyszłość

clan’s agricultural estates were so vast that they entrusted their
management to administrators, known as the Szydłowiec executives or governors. At the close of the regin of Odrowąż and the
times of Radziwiłł fell the Golden Age in the history of Szydłowiec.
Documents from the first half of the 15th c. show that sandstone
was being quarried at that time. The mining and smelting of iron ore
was another profitable local business. By the end of the 16th c., local ironworks were producing nearly 16 tons of iron a year.
In 1591 a merchants’ guild was established. The number of artisans’ guilds grew, while the ethnic and religious composition of
Szydłowiec’s population became increasingly diverse. For example,
Scots persecuted for their Catholic faith in their homeland arrived
here in 1576. Jews began to settle down in Szydłowiec about the
same time (by the 18th c. they accounted for about 25% of the population, and in the late 19th c. they made up 74%), and established
their own separate district in 1778 around Skałeczny Square. An
Italian colony arose in the early 17th c., consisting of the builders
who constructed the Castle and Town Hall.

Decline (17th–18th c.)

The last touches of the town’s Golden Era came during 1638-1649.
Szydłowiec had over a thousand residents then. Lining the Great
Market Square was the striking Town Hall together with ten residential buildings with stone frontages owned by the town’s wealthiest
burghers. However, despite the plentiful supply of sandstone, most
homes were constructed entirely of wood, and the great density of
residential structures caused by the rising population led to numerous fires. A fire in 1630, for instance, destroyed 74 homes. The
Szydłowiec region also suffered from pestilence. A catastrophic epidemic of plague, which enveloped the entire country during 16521653, killed half the town’s residents. Worst of all were the wars
that ravaged Poland in the 17th c., during which Swedish, Saxon
and Russian armies plundered Szydłowiec. Townspeople as well
as peasants slipped into poverty as the local economy sharply declined. In the first two decades of the 18th c. the economy had got
so bad that demand for sandstone dried up, driving quarries out of
business. They would remain idle until the mid-19th c.
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wierzali administratorom, zwanym starostami lub gubernatorami szydłowieckimi. Na schyłek panowania Odrowążów i czasy
Radziwiłłów przypadła złota era w dziejach Szydłowca. Dokumenty od I połowy XV w. potwierdzają eksploatację piaskowca.
Dochodowym przedsięwzięciem było także wydobycie i przetwarzanie rud żelaza. Pod koniec XVI w. miejscowe kuźnice wytwarzały blisko 16 ton żelaza rocznie.
W 1591 r. powstała kongregacja kupiecka. Wzrastała liczba rzemieślniczych cechów, a skład narodowy i religijny mieszkańców
Szydłowca stawał się coraz bardziej mozaikowy. W 1576 r. pojawili się Szkoci, prześladowani w swoim kraju za katolicyzm. Od
końca XVI w. osiedlali się w Szydłowcu Żydzi (w XVIII w. stanowili około 25% populacji, w II poł. XIX w. – 74%, a w 1778 r.
utworzyli wyodrębnioną dzielnicę wokół Rynku Skałecznego).
Na początku XVII w. powstała kolonia włoska, utworzona przez
budowniczych zamku i ratusza.

A few steps forward (ﬁrst third of the 19th c.)

In 1795, when Poland lost its independence in the last of three partitions, Szydłowiec found itself in the Habsburg monarchy. When
the last member of the local Radziwiłł family died without a heir, the
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Powstanie listopadowe i trzy dekady później styczniowe dały
caratowi pretekst do nakładania dotkliwych sankcji. Ponadto
w 1860 r. Żydzi zostali ukazem carskim zrównani w prawach ze
stanem mieszczańskim, a w1864 r. uwłaszczono chłopów. Paradoksalnie pojawienie się konkurencji dla katolickiego mieszczaństwa i konieczność wprowadzania wydajniejszych form
upraw rolnych oraz hodowli na okolicznych terenach wiejskich
służyło nawrotom gospodarczej koniunktury. Podobnie pozytywnych skutków można się dopatrzyć po katastrofalnym pożarze
w 1876 r. Zniszczeniu uległo wtedy 85% przeważnie drewnianej
zabudowy Szydłowca, ale potrzeby związane z odbudową stały
się bodźcem dynamicznego rozwoju kamieniołomów i rzemiosła
kamieniarskiego. Eksport piaskowca nabrał tempa, gdy do Szydłowca doprowadzono kolej. Ziemia szydłowiecka weszła w obręb Staropolskiego Okręgu Przemysłowego z obiecującym bilansem. Apogeum jego rozwoju przypadło na przełom XIX i XX w.

Lata światowych wojen (1915-1945)

Wzrost gospodarczy przerwała I wojna światowa. Wprawdzie działania zbrojne w ziemi szydłowieckiej miały miejsce
jedynie na początku, ale okupujące armie plądrowały miasto.
W konsekwencji u progu II Rzeczpospolitej gospodarkę uruchamiano niemal od zera. Światowy kryzys ekonomiczny lat
30. sprawił, że miasto nie zdążyło podnieść się z upadku przed
wybuchem II wojny światowej. W jej wyniku z dziejowej sceny zniknęli wymordowani przez nazistów szydłowieccy Żydzi.
A Rosjanie, którzy zajęli w 1945 r. miasto bez walki, omyłkowo je zbombardowali, zabijając wielu własnych żołnierzy
i mieszkańców. Przeżyło zaledwie 3 tys. obywateli Szydłowca,
w tym niewielu ponad 100 Żydów.

Szydłowiec estate was put up for auction. Anna Sapieżyna acquired
it in 1802. She supported the city’s development with an eye toward
its future. She founded a public elementary school by the Great Market Square, where 100 pupils were taught. Her educational efforts
were supported by Stanisław Staszic, whom she employed as the
administrator of the Szydłowiec estate, and were coincided with actions taken to modernize Polish cities – particularly in the Polish
Kingdom, to which Szydłowiec belonged after the fall of Napoleon.
In 1828 Anna Sapieżyna sold her estate to the State Treasury. Three
years later the November Uprising broke out, initiating over a century of dramatic events in the history of the city.

The vicissitudes of history (1830 – 1914)

The November Uprising, followed three decades later by the January Uprising, gave the Tsar a pretext do impose painful sanctions on
his Polish provinces. Moreover, by an ukase issued in 1860 by the
Tsar, the Jews were elevated to the equal status with Christian burghers, while the peasantry were freed from serfdom in 1864. The new
competition faced by Catholic burghers and the necessity of adopting much more productive forms of agriculture in rural areas helped
to generate greater prosperity. Similarly positive consequences resulted from the catastrophic Fire of 1876, which destroyed 85% of
Szydłowiec’s mainly wooden buildings – the demand generated by rebuilding needs triggered a dynamic growth in the local quarrying and
stoneworking industries. Furthermore, sand export increased soon
after Szydłowiec gained its first rail link. Then the Szydłowiec area
was included in the Old-Polish Industrial Region with a promising balance. The high point of the city’s growth came soon after the turn of
the XIX and XX c.
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miasta. Założyła przy szydłowieckim rynku publiczną szkołę
elementarną, w której pobierało nauki około 100 uczniów. Jej
oświatowe działania wspierane przez Stanisława Staszica, zatrudnionego w roli zarządcy dóbr szydłowieckich, zbiegły się
z próbami unowocześnienia miast. Zwłaszcza podejmowanymi
w Królestwie Polskim, w którego granicach znalazł się Szydłowiec po upadku Napoleona. W 1828 r. Anna Sapieżyna sprzedała
swój majątek skarbowi państwa. Trzy lata później wybuchło powstanie listopadowe, rozpoczynając wypełniony dramatycznymi
wydarzeniami ponadstuletni okres w dziejach miasta.

The World Wars (1915-1945)

The period of economic growth was cut short by World War I. Although
the military operations in the region took place only at the beginning of
the war, occupying armies ended up plundering the city. As a result, when
Poland regained its independence at the end of the war, Szydłowiec had
to start almost from the ground up. Due to the Great Depression in the
1930s, the city was unable to recover before the outbreak of the World
War II. The city’s Jewish population was almost entirely wiped out by
the Nazis during. And the Russians, who took the city in 1945 without
a fight, bombarded it by mistake killing numerous residents as well
as many of their own soldiers. When the war ended, barely 3,000 residents of Szydłowiec survived, and just a little over 100 Jews.
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Władza ludowa przeobraziła cywilizacyjnie ziemię szydłowiecką, upowszechniając oświatę na poziomie szkoły średniej, elektryfikując miejscowości i budując drogi. Pozytywnym przemianom w PRL towarzyszyło likwidowanie prywatnej własności
ziemskiej oraz nacjonalizowanie zakładów przemysłowych. Ich
miejsce zajęły przedsiębiorstwa państwowe, wśród których największe znaczenie uzyskały Szydłowieckie Zakłady Kamienia
Budowlanego. Pozyskiwany przez nie surowiec służył m.in. do
odbudowy Warszawy. W 1967 r. miasto zdobyło tytuł Mistrza Gospodarności. Poddano restauracji miejskie zabytki, ale zrujnowaną stylową zabudowę modernizowano i uzupełniano, wznosząc typowe dla PRL pudełkowate pawilony, a później także wielorodzinne
domy mieszkalne. Osiedla z wielkiej płyty do
dziś rozkładają się pierścieniem wokół szydłowieckiej starówki. Do ożywienia przyczyniło się ustanowienie miasta siedzibą władz
powiatowych. W sferze kultury Szydłowiec
został rozsławiony przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych otwarte
w 1975 r. na zamku. Jest to jedna z najważniejszych placówek w regionie, wciąż niepowtarzalna w skali kraju.
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Od przełomu ustrojowego lat 80. i 90. XX w. piszą go obywatele Szydłowca, wybierając demokratycznie władze i rozwijając
gospodarkę na zasadach rynkowych. Szydłowiec stał się w tym
czasie stolicą gminy miejsko-wiejskiej i powiatu, objętych od
1 stycznia 1999 r. granicami rozległego województwa mazowieckiego. W 2011 r. podpisano umowę związaną z dotacją
i rozpoczęto rewitalizację centrum. Z rozmachem, na jaki miasto
z własnych środków nigdy nie mogłoby sobie pozwolić. Dotacja
stanowiła bowiem 85% niebotycznej kwoty 30 mln zł potrzebnej na realizację projektu kluczowego zatytułowanego: „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”. Jesienią
2014 r. prace zakończono, przywracając świetność zabytkowym
obiektom oraz budując i urządzając nowe w historycznym centrum miasta.

The communist government transformed the Szydłowiec, providing free secondary education, conducting rural electrification
and building roads. Positive changes accompanied the liquidation of the vast private agricultural estates and the nationalization
of private industry. Their place was taken by the state enterprises,
the most important of which became Szydłowieckie Zakłady Kamienia Budowlanego (Szydłowiec Construction Stone Works).
The stone quarried and processed there was used, among other
purposes, to rebuild Warsaw. In 1967 the city won the title of
Champion of Thrift. Historic buildings were restored, however
ruined stylish buildings were modernized and
partly replaced by boxy pavilions then also by
multi-family apartment buildings raised in the
typical communist-era style. The drab pre-fabricated apartment blocks built during this era
continue to ring Szydłowiec’s old town. Elevation of the city to the status of county seat contributed to an economic upturn. In the cultural
sphere, Szydłowiec made a name for itself with
the opening of the Museum of Folk Musical Instruments in the castle. It’s one of the most important museums in region, and remains unique
in all of Poland.
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The citizens of Szydłowiec have been writing it since the country
switched systems in 1990, participating in democratic elections
and growing the economy through the free market. During this time
Szydłowiec became the seat of its eponymous county as well as
the township, and fell within the borders of Mazowieckie voivodeship when the country was re-districted on 1 January 1999. In 2011
Szydłowiec signed a largely EU-financed contract and began the
revitalization of the city centre. It was a grand project that a city of its
size could never have afforded on the basis of its own budget. The
grant covered 85% of the enormous sum of 30 million zloty needed
to complete the key project entitled: “Renewal of historic structures
and public space in Szydłowiec, improvement in the functionality
and accessibility of cultural and tourist infrastructure for the residents of Mazowsze”. In the autumn of 2014 work on the project was
completed, which restored the splendour of the city’s historic buildings and granted some new structures in the city centre.

21

Rewitalizacja Szydłowca

The rev of Szydłowiec

Szydłowiec – Beauty worth investing in

Szydłowiec

piękno, w które warto inwestować
Szydłowiec –piękno, w które warto inwestować

Szydłowiec – BeaUty worth inVeSting in

22

Jesienią 2014 r. zakończono prace, dzięki którym
przywrócono świetność historycznemu centrum
Szydłowca. Odzyskały blask i nową aranżację
kluczowe obiekty zabytkowe, a serce miasta stało
się bardziej dostępne, funkcjonalne i po prostu
wypiękniało. Pojawiła się też nowa placówka
– Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne.
Projekt „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach priorytetu V „Wzmacnianie roli miast
w rozwoju regionu”, działania 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013. Wartość prac zamknęła się kwotą 30 mln zł, z czego 85% stanowiły otrzymane przez miasto dotacje, pozostałe
15% – środki własne z gminnego budżetu. Nieuniknione uciążliwości związane z prowadzonymi w latach 2010-2014 pracami
należą do przeszłości. A Szydłowiec w nowej szacie można podziwiać z widokowej galerii wieży ratuszowej.
Zrewitalizowane strefy i obiekty, ważne historycznie miejsca
oraz zabytkowe budowle łączy interdyscyplinarna ścieżka edukacyjna „Szydłowiec – miasto na kamieniu”. Jest na niej 8 przystanków: Kamieniołom „Pikiel”, Kamieniołom „Podkowiński”,
Cmentarz parafialny, Góra Trzech Krzyży, Kościół parafialny
św. Zygmunta, Ratusz, Kirkut i Zamek.

The project to restore the splendour of the historic
city centre of Szydłowiec was completed in autumn
2014. Key historic buildings regained their external
and internal lustre, while the heart of the city was
made more accessible, functional and beautiful.
A new cultural institution was opened:
the Regional Library and Multimedia Centre.
The project entitled “Renewal of historic structures and public
space in Szydłowiec, improvement in the functionality and accessibility of cultural and tourist infrastructure for the residents of
Mazowsze” was co-financed by the European Regional Development Fund under Priority V „Strengthening the role of cities in the
development of the region”, Measure 5.2 „Urban Renewal” of the
Regional Operational Programme for Mazowieckie Region 2007 –
2013. The value of the works performed was 30 million zloty, 85%
of which came from outside financing, and 15% from the township’s
own budget. The unavoidable inconveniences that accompanied
the work over the period 2010-2014 now belong to the past. And
now the beautified city can be viewed from the observation gallery
atop Town Hall tower.
The renewed zones and buildings, historically important sites and
other historic structures can be toured following the interdisciplinary educational path: “Szydłowiec – city on stone”. The tour includes 8 stops: „Pikiel” quarry, „Podkowiński” quarry, the parish
cemetery, Three Crosses Hill, St. Sigmund Parish Church, Town
Hall, the Jewish Cemetary and the Castle.

Rynek Wielki

Miejska tkanka Szydłowca kształtuje się od średniowiecza.
Centrum ogniskuje się niezmiennie wokół Rynku. Nazwano go Wielkim, bo w podlegającym dynamicznym przemianom ośrodku gospodarczym i handlowym, jakim jest miasto
od zarania swoich dziejów, rynków jest więcej. Ale tylko na
tym wznosi się ratusz, zaś od południa sąsiaduje z nim fara –
najwspanialsze, a zarazem symboliczne budowle Szydłowca.
Z Rynku Wielkiego wybiegają ulice: Radomska, Kąpielowa,
Rzeczna, Źródlana, Kamienna, Kielecka i Kilińskiego. Wskazują kierunki traktów łączących miasto ze światem. Prowadzą
do kamieniołomów piaskowca – skarbu, który stał się podstawą rozwoju i bogactwa miasta. Remont nawierzchni rynku
oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej zmieniły
oblicze Rynku, nie naruszając jego zabytkowego układu. Nie
będą go już szpecić kałuże, a woda nie będzie zalewać piwnic.
Kwiaty w gazonach dodają rynkowi kolorów. Nastrojowy klimat podkreśla wieczorami stylowe oświetlenie.

The Great Market Square

Szydłowiec has been growing since the Middle Ages. The city has always
been centred around Great Market Square. The square was called “the
Great” to differ it from the other market squares naturally growing in the
constantly and dynamically changing comercial and business unit which
is the city from the beginning of its history. But only this square has the
Town Hall on one side, and the parish church on the other – the most magnificent as well as symbolic buildings in Szydłowiec. The following streets
lead away from the Great Market Square: Radomska, Kąpielowa, Rzeczna,
Źródlana, Kamienna, Kielecka and Kilińskiego. They indicate the directions
of the roads linking the city with the rest of the world. They also lead to
sandstone quarries – the treasure that became the foundation for the city’s
growth and prosperity. The resurfacing of the square, the reconstruction
of the underlying sewage and stormwater system have improved and
beautified the Square without disturbing its original layout. It shall no
longer be disfigured by puddles, and stormwater shall no longer flood
the basements. Flowers lining tended lawns add colour to the market.
The romantic ambience is accentuated in the evening by stylish lighting.
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mi i pilastrami. Umieszczone między nimi otwory strzelnicze
nadają budowli obronny wygląd. Na narożnikach sterczą wieżyczki-latarnie z hełmami podobnymi do tego na wieży, choć
proporcjonalnie mniejszymi. Potężne skarpy podkreślają solidne wrażenie, jakie gmach wywiera na przybyszach. Ratusz
wznoszono przez 27 lat, od 1602 do 1629 r. Do jego budowy
użyto miejscowego piaskowca. Przetrwał dziejowe burze i zalicza się do najwybitniejszych budowli mieszczańskich w Polsce.
Tak jak przed laty urzęduje w nim burmistrz. W ramach projektu kluczowego budowlę poddano gruntownemu remontowi.
Osuszono ściany i udostępniono galerię na wieży, skąd roztacza
się wspaniała panorama miasta i okolic.
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Ratusz

Jest symbolem miejskiej samorządności. Powstał na początku
XVII w., w schyłkowym okresie świetności miasta. Jest więc
okazały, bo świadczy o dumie mieszczan i dobrobycie, jakim się
wówczas cieszyli. Góruje nad rynkiem wysoką wieżą. Dostawiona od strony wschodniej, u dołu jest kwadratowa, na wyższych
kondygnacjach ośmioboczna. Przykrywa ją kopulasty hełm.
Strony świata wyznaczają cztery tarcze umieszczonego na wieży
zegara. Ozdobą budynku, a zarazem bardzo czytelnym późnorenesansowym akcentem architektonicznym, jest wieńcząca ściany attyka z powtarzającymi się rytmicznie arkadowymi blenda-

Town Hall

This building symbolizes municipal self-government. It was erected at the beginning of the 17th c., towards the end of the town’s
Golden Age. It’s a magnificent edifice, as it reflects the pride of
the town’s burghers and the prosperity they enjoyed at the time.
Its tower rises high above the Great Market Square. Built onto the
east side of the building, it is square at the bottom, then octagonal on the higher floors. It ends in a cupola. The four clock faces
on the tower point in the four main directions. An embellishment
of the building – a typically late-Renaissance architectural accent
– is the parapet wall crowning the tower, with its rhythmically re-

peating arcaded blinds and pilasters. The crenelles (shooting
slots) appearing between them impart a defensive appearance
to the structure. Turret-lanterns protruding from the corners are
capped with miniature versions of the main tower cupola. Steep
embankments accentuate the powerful impression the edifice
makes on visitors. It took 27 years to build the Szydłowiec Town
Hall, from 1602 to 1629. Local sandstone was used in its construction. It has endured through the tempestuous centuries and
is ranked among the most magnificent town halls in Poland. Just
as in the past years, it houses the mayor’s office. The building
was thoroughly overhauled under the key project. The walls were
dried and the observation gallery on the tower, together with its
magnificent views of the city and environs, were opened up to
the public.
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Governing a town has always entailed enforcement of the law.
Thus, two pillories once used to meet out punishment stand at
the foot of Town Hall. The one by the northeast corner looks like
an ordinary column. It is adorned with a wreath of gargoyles, but
its purpose is made clear by the iron shackles to which convicts’
hands were attached. A second pillory is situated by the southeast
corner of Town Hall. It’s a column with an unusual, bulging shape.
It was used no doubt to punish mainly women, as it is popularly
called “Zośka” (Sophie), and a stone female figurine adorns its
small metal gallery. Both pillories are smartly illuminated, thanks to
which they look intriguing in the evening, too.
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Fara
Pręgierze

Władanie miastem wiązało się zawsze z egzekucją prawa. Pod
ratuszem stoją więc dwa pręgierze, przy których wymierzano
kary. Ten przy północno-wschodnim narożniku wygląda jak
zwykła kolumna. Zdobi go wieniec maszkaronów, ale o przeznaczeniu przypominają żelazne okowy, do których przywiązywano skazanym ręce. Przy południowo-wschodnim narożniku ratusza stoi drugi pręgierz. Kolumna z oryginalnym pękatym
brzuścem. Zapewne karano przy nim głównie kobiety, bo przylgnęła do niego nazwa Zośka, a na metalowej galeryjce umieszczono kamienną figurkę niewiasty. Oba pręgierze zyskały efektowne oświetlenie, dzięki czemu intrygująco prezentują się także wieczorami.

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Zygmunta wznosi się
po południowej stronie rynku. To budowla gotycka, przy której wznoszeniu używano oprócz cegieł miejscowego piaskowca. Widoczny w elewacjach nadaje bryle świątyni charakterystyczną i ciepłą, jasnokremową barwę. Wybudowano ją w latach
1493-1509. Po południowej stronie dobudowano kaplicę Matki
Boskiej. Służyła Szydłowieckim za mauzoleum; przedstawicieli
rodu chowano w podziemiach. Po stronie północnej znajduje się
druga kaplica, której patronem jest św. Stanisław ze Szczepanowa. Tablice na przykościelnym placu tworzą swoistą kronikę miasta, upamiętniając szlachtę, mieszczan i księży pochowanych na
przykościelnym cmentarzu. Na ścianach kościoła widać też wydrapane nazwiska, przypuszczalnie tych, których rodziny również pragnęły upamiętnić, ale nie mogły sobie pozwolić na ufundowanie tablic. Najstarszy napis epitafijny pochodzi z 1592 r.

Parish church

St. Sigmund parish church rises above the south side of the
square. It’s a Gothic building constructed of both: bricks and a
local sandstone. Visible in the building’s facade, the sandstone imparts a warm, light, cream-coloured hue to the church. It was erected from 1493 to 1509. Later the Chapel of Our Lady was added to
the south side of the church. It served the Szydłowiecki family as a
mausoleum: its members are buried in the catacombs beneath. A
second chapel, whose patron is St. Stanislaus of Szczepanów, is
located on the north side of the church. Plaques on the grounds
of the church constitute a kind of town chronicle, commemorating nobles, burghers and priests buried in the churchyard. Names
have also been scratched into the walls of the church –presumably
of people whose families wished them to be commemorated, but
could not afford to fund plaques. The oldest epitaph dates back
to 1592. Two 17th c. sundials also adorn the walls of the church.
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A bell tower constructed from local sandstone in the
16th c. stands next to the church.
The church interior has a hall structure. Its walls are
covered with polychrome paintings. The vaulted ceiling of the chancel has a Gothic stellar structure.
Above the choir is a Renaissance coffered ceiling
decorated with rosettes. A polyptych funded by Jakub Odrowąż holds a prominent position among the
church’s precious furnishings. The sculptor portrayed
the powerful nobleman as a knight in armour with a
shield in the company of his wife and daughter, setting
them in a scene from the Assumption – in the main
stage polyptych. This Gothic masterpiece used to be
displayed on the high altar; now it is installed in the
Chapel of Our Lady. Its place in the chancel has been
taken by a 16th c. triptych of the Coronation of the
Virgin Mary, funded by Mikołaj Szydłowiecki. When
the triptych was expanded in the 17th c., the coats of
arms of the Sapieha and Radziwill families, who ruled
the town the longest, were added as an exquisite ornament.
Mury świątyni zdobią także dwa zegary słoneczne z XVII w. Obok wznosi się wybudowana także
z miejscowego piaskowca XVI-wieczna dzwonnica.
Wnętrze świątyni ma układ halowy. Ściany pokrywają polichromie. Sklepienie w prezbiterium ma gotycki
gwiaździsto-sieciowy układ. Nad chórem jest renesansowy kasetonowy strop ozdobiony rozetami. Wśród
cennych elementów wyposażenia poczesne miejsce
zajmuje poliptyk fundacji Jakuba Odrowąża. Rzeźbiarz sportretował na nim magnata w rycerskiej zbroi
z tarczą, w towarzystwie żony i córki, umieszczając
ich postacie w scenie Wniebowzięcia – głównej scenie poliptyku. Niegdyś to gotyckie arcydzieło zajmowało ołtarz główny, dziś znajduje się w kaplicy Matki
Boskiej. Jego miejsce w prezbiterium zajmuje XVI-wieczny tryptyk fundacji Mikołaja Szydłowieckiego ze sceną Koronacji Matki Boskiej. Gdy w XVII w.
rozbudowywano tryptyk, w kunsztowny ornament
wkomponowano herby najdłużej władających miastem Radziwiłłów i Sapiehów.

Na południe od fary

Z południowo-zachodniego narożnika rynku odchodzi na południe ulica Kamienna. Nazwa kojarzy się natychmiast z szydłowieckim skarbem – piaskowcami. Ulica prowadzi bowiem
do nieczynnych już wyrobisk kamieniołomów „Podkowiński”
i „Pikiel”. Przechodzi u stóp niewysokiej Góry Trzech Krzyży.
Biegnie wzdłuż muru rzymskokatolickiej nekropolii. Wszystkie
te miejsca związane są z epopeją wydobycia i obróbki szydłowieckich piaskowców. Miejskie kamieniołomy szydłowieckie
są nieczynne już niemal pół wieku. Zamieniły się w tym czasie
w krajobrazowe perełki.
Obok kamieniołomu „Podkowiński”, po zachodniej stronie ulicy
Kamiennej, wznosi się Góra Trzech Krzyży. Wierzono, że krzyże zagrodzą ramionami dostęp epidemiom, które nader często nawiedzały miasto w XVII-XIX w. Figura Matki Boskiej u ich stóp
jest dziełem współczesnego rzeźbiarza, Franciszka Aleksandra
Majewskiego. Na cmentarzu katolickim, po wschodniej stronie
ulicy, pośród nagrobnych figur i płyt nawet niewprawne oko wychwyci od razu te wykonane z piaskowca. Już przy bramie wita
wchodzących św. Jan Nepomucen. XVIII-wieczną rzeźbę przeniesiono tutaj znad kamieniołomu „Podkowiński”.

To the south of fara
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Kamienna street extends from the southwest corner of the square.
The street’s name („Stone”) immediately brings to mind the
treasure of Szydłowiec – sandstone. It also leads to the inactive
“Podkowiński” and “Pikiel” quarries. It passes by the foot of Three
Crosses Hill. Then it runs along a wall of the Roman Catholic cemetery. All these places are connected with the peak era of sandstone extraction and processing. But the Szydłowiec quarries have
been inactive for nearly half a century now. They have turned into
gems of the local landscape since they were shut down.
Next to “Podkowiński” quarry, on the west side of Kamienna street,
is Three Crosses Hill. The arms of the crosses are believed to
block epidemics from entering the town, which struck on numerous occasion during the 17th-19th centuries. The Virgin Mary statue beneath them is the work of a contemporary sculptor, Francis
Alexander Majewski. On the east side of the street, amongst the
funerary statuary and tombstones of the Catholic cemetery, even
an untrained eye can immediately spot the ones made of sandstone. Upon entering the cemetery, visitors are greeted by an 18th
c. statue of St. John of Nepomuk, which was moved here from
“Podkowiński” quarry.
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Św. Jan Nepomucen, Tadeusz Kościuszko i papież
Jan Paweł II to trzy historyczne postacie, których
wyrzeźbione z szydłowieckiego piaskowca sylwetki
znajdują się na terenie przykościelnym. Najstarsza
jest figura św. Jana Nepomucena, którego dawnym
obyczajem kupcy uważali za patrona zawieranych
umów. Tonący dziś w zieleni plac przed kościołem
ukształtował się po I wojnie światowej, gdy w wyniku
dewastacji zniknęły z miejskiego pejzażu kamienica
proboszczowska, karczma plebańska i inspektorat
ogniowy. Skwer nosi nazwę Staromiejskiego,
lecz z racji okazałego pomnika bywa określany
Skwerem Kościuszki, natomiast dlatego, że tworzy
z Rynkiem Wielkim integralną przestrzenną całość,
nazywany jest także Rynkowym. W ramach prac
rewitalizacyjnych ze Skweru Staromiejskiego
usunięto część starego drzewostanu, uregulowano
ciągi piesze, założono nowe trawniki i klomby,
nasadzono nowe krzewy i drzewa. Na Skwerze
pojawiły się stylowe lampy, a pomnik Tadeusza
Kościuszki zyskał niezależne podświetlenie.
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The Old Town Square

St. John of Nepomuk, Tadeusz Kościuszko and Pope
John Paul II are the three historical figures whose
likenesses, carved in sandstone, can be found on the
church grounds. The oldest statue is that of St. John
of Nepomuk, whom merchants once regarded as the
patron saint of signed contracts. This space, now filled
with greenery, is the gap left behind after destruction
of presbytery buildings and the fire inspectorate during World War I. the Old Town Square is sometimes
called Kościuszko square due to the grand Tadeusz
Kościuszko monument that stands there. The revitalization of this square included removal of selected trees,
improvement of walkways, establishment of lawns and
flowerbeds and planting of new shrubs and trees. Stylish lamps were also installed, and the Kościuszko monument was given independent illumination.
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Hotel „Pod Dębem”

Przy Rynku Wielkim pod numerem 5 wznosi się budynek
przykryty czterospadowym dachem. Tym ciekawszy, że choć
parterowy, nie wydaje się mniej imponujący niż piętrowe
kamienice wyznaczające od północy, wschodu i zachodu
rynkowe pierzeje. Ufundowała go w 1819 r. Anna z Zamoyskich
Sapieżyna i przeznaczyła na szkołę elementarną. W okresie
międzywojennym działała tu szkoła podstawowa, której nadano
imię Józefa Piłsudskiego. W latach 70. minionego stulecia zaczęła
służyć jako hotel. Po modernizacji trzygwiazdkowy hotel „Pod
Dębem” stał się sztandarowym obiektem turystycznym w mieście
i oferuje gościom przyjemne, wygodne pokoje. W tym samym
budynku znalazła siedzibę Miejska Informacja Turystyczna.

Hotel „Pod Dębem”

The building at Rynek Wielki 5 is covered with a hipped roof. Although it is only a ground-floor building it appears no less impressive than the multi-storey historic apartment houses along the north,
east and west sides of the Great Market Square. It was originally
built in 1819 as an elementary school, funded by Anna Sapieha
Zamoyska. During the period between the first and second world
wars, it was called “Józef Piłsudski Primary School”. It began to
serve as a hotel in the 1970s. After being completely remodelled,
Hotel “Pod Dębem” („Under the Oak”) became the city’s flagship
tourist accommodation and now offers modern, pleasant, comfortable rooms. The hotel building also houses the City Tourist Information Centre.
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Zamek

Jest nieco odsunięty od Rynku Wielkiego, co w symboliczny
sposób oddaje dystans, jaki również w sensie społecznym dzielił właścicieli miasta od mieszczan. Z północno-zachodniego
narożnika Rynku prowadzi do otoczonego parkiem zamku ulica
Kąpielowa (wejście i parking znajdują się przy Sowińskiego).
Początki budowli sięgają XII-XIII w. Na usypanej wówczas pośród rozlewisk Korzeniówki, wyspie Odrowążowie wznieśli
drewniano-ziemny gród, by strzegł przeprawy przez rzekę. Rozbudowywali go wprawdzie, ale znaczące zmiany przyniosły dopiero stulecia XV i XVI. Boczna gałąź Odrowążów, która przejęła miasto, przyjęła wtedy nazwisko Szydłowieckich. Stani-

The Castle

Is set back slightly from the Great Market Square, which symbolically reflects the social distance that divided the noble
family who owned the city from its burghers. Kąpielowa street
leads from the northwest corner of the square to the Castle
and its surrounding park (the entrance and parking lot are on
Sowińskiego Street). The origins of the Castle date back to the
12th-13th c. The Odrowąż clan built a wood-and-earth stronghold back then on an artificial island in the backwaters along
the Korzeniówka to guard the river crossing. While the stronghold was expanded in the centuries thereafter, it was not until
the 15th and 16th centuries that it underwent truly substantial

sław i jego trzej synowie doszli do wysokich godności w Rzeczypospolitej, a obdarowywani królewskimi przywilejami pomnożyli znacznie rodowy majątek. Generalnej przebudowy zamku
z gotyckiego założenia obronnego w reprezentacyjną renesansową rezydencję dokonał Mikołaj Szydłowiecki w latach 1510-1526. Kolejne przebudowy podjęli Radziwiłłowie po 1557 r.
Szczególnym sentymentem darzył szydłowieckie dobra Mikołaj Krzysztof zwany „Sierotką”, być może dlatego, że były rodowym gniazdem jego matki – ostatniej z tutejszych Odrowążów
– Elżbiety Szydłowieckiej. W 1600 r. Kasper Fotyga, architekt
pracujący dla magnata w Nieświeżu, uformował trzyskrzydłową bryłę szydłowieckiego zamku. A portal skrzydła wschodnie-

changes. The branch of the Odrowąż clan who owned the town
changed their name to Szydłowiecki. Stanisław Szydłowiecki
and his three sons assumed high posts in the Rzeczpospolita
(Polish State), and the privileges bestowed upon them by the
King enabled them to considerably enlarge the family estate.
The general reconstruction of the castle from a Gothic fortification to a grand Renaissance residence was carried out by
Mikołaj Szydłowiecki during 1510-1526. The Radziwiłł family further transformed the castle after 1557. Mikołaj Krzysztof, called “the Orphan”, felt a special sentiment for the
Szydłowiecki estate – perhaps because it was the ancestral
seat of his mother, Elżbieta Szydlowiecka, the last represent-
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Zamoyska Sapieha, sold the estate together with the castle to
the Treasury of the Polish Kingdom in 1828. The castle was
then used as a granary and a brewery, and fell into disrepair.
The first restoration work on the castle was undertaken after
World War II, when its interiors were adapted to house the city’s
cultural centre. Spectacular changes were made, however, only
in 2010-2014. The grand staircase was renovated, the interior
lighting was replaced, hardwood floors were renovated, stone
embellishments and coffered ceilings were reconstructed, and
valuable fragments of wall paintings were restored. The bastion
was opened to the public and the loggia – one of the oldest examples taken from Italian architecture in the Polish lands – was
featured. The windows were replaced, and lifts were installed
inside the building. With freshly plastered walls, a new red-tile
roof and restored courtyard, the castle looks superb during the
day as well as at night, due to spotlight illumination. It serves as
the headquarters of the “Zamek” Szydłowiec Cultural Centre. It
also contains conference halls, training rooms, exhibition space

go ozdobił bogatym kartuszem herbowym. Trąbom Radziwiłłów
towarzyszą w nim herby: Odrowąż – matki Radziwiłła oraz Tarnawa i Dąbrowa – jego babek. Rozwojem Szydłowca zachwiały
wojny prowadzone przez Rzeczpospolitą w XVII w. oraz rozbiory. Ostatnia właścicielka Anna z Zamoyskich Sapieżyna sprzedała
klucz szydłowiecki wraz z zamkiem Skarbowi Królestwa Polskiego w 1828 r. Zamek wykorzystywany potem jako magazyn zbożowy i browar podupadł. Po II wojnie światowej podjęto pierwsze
prace konserwatorskie, adaptując wnętrza na potrzeby miejskiego
centrum kultury. Spektakularnych przemian dokonano jednak do-

ative of the local Odrowąż clan. In 1600, Kasper Fotyga, an
architect working for the magnate in Nieśwież, designed the
three-wing structure of Szydłowiec Castle. He also embellished
the portal of the castle’s east wing with a rich cartouche. In it,
the Radziwiłł trumpets are accompanied by the Odrowąż coat
of arms (from Radziwiłł’s mother) as well as the Tarnawa and
Dąbrowa coats of arms (from his grandmothers). The development of Szydłowiec was undermined by the wars conducted by
the Rzeczpospolita in the 17th c., followed by the partitions of
Poland in the late 18th c. The last owner of Szydłowiec, Anna
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piero w latach 2010-2014. Odnowiono reprezentacyjne schody,
a wewnątrz zmieniono oświetlenie, odrestaurowano parkiety, zrekonstruowano ozdobne kamienne detale, kasetonowe sufity i cenne fragmenty ściennych malowideł. Udostępniono bastion i wyeksponowano loggię – jeden z najstarszych na ziemiach polskich
przykładów zaczerpniętej z Włoch architektury. Wymieniono okna,
a wewnątrz zamontowano windy. Otynkowany i pokryty czerwoną dachówką zamek z odnowionym dziedzińcem i odrestaurowanymi salami prezentuje się świetnie w dzień w promieniach słońca, a nocą – w światłach reﬂektorów. Jest siedzibą Szydłowieckiego Centrum Kultury „Zamek”. Są tam także sale konferencyjne,
szkoleniowe, wystawiennicze i pokoje gościnne.
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Museum of Folk Musical Instruments

Opened at the castle in 1975, it’s the world’s first museum
dedicated to the folk music culture of a single country. The
museum has become the pride of Szydłowiec. Its collection of
over 2,000 exhibits includes extremely rare instruments, many
of which have gone out of use, including hurdy gurdy, Polish
fiddle and Biłgoraj suka. The accordion collection is among the
largest in the world. The Museum also contains impressive collections of cimbaloms, fiddles, clay instruments, pipes, fifes and
bagpipes.
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The Szydłowiec History Workshop
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Muzeum Ludowych
Instrumentów Muzycznych

Otwarto je na zamku w 1975 r., jako pierwszą na świecie placówkę koncentrującą działalność na ludowej kulturze muzycznej jednego kraju. Muzeum stało się chlubą Szydłowca. Jego
kolekcja liczy ponad 2 tys. eksponatów, obejmując niezwykle
rzadkie, często nieużywane już instrumenty, takie jak liry korbowe, skrzypice polskie i suki biłgorajskie. Zbiór harmonii różnych typów należy do największych na świecie, są imponujące
kolekcje cymbałów, skrzypiec, instrumentów glinianych, fujarek, piszczałek i dud.

Is also housed in the Castle. It occupies two exhibition rooms on
the second floor. The Workshop’s exhibits consist of family heirlooms donated or loaned by inhabitants of Szydłowiec township
– documents, old photographs, small household furnishings, everyday objects, trinkets. It includes numerous items relating to the
history of city organizations, offices and manufacturing plants.
A highly important task of the Workshop is to archive the memories of people who lived through important events in the history of
Szydłowiec. Their written and recorded statements will serve the
daily work of teaching and education conducted in the Atelier.

Pracownia Historii Szydłowca

Zagościła w zrewitalizowanych zamkowych wnętrzach. W komnatach drugiego piętra i obejmuje dwie sale wystawiennicze.
Wyeksponowano w nich rodzinne pamiątki podarowane lub wypożyczone przez mieszkańców szydłowieckiej gminy. Dokumenty, stare fotografie, drobne elementy wyposażenia domów
i mieszkań, przedmioty codziennego użytku, bibeloty. Nie brakuje przedmiotów związanych z historią miejskich organizacji,
urzędów i zakładów produkcyjnych. Niezwykle istotnym zadaniem Pracowni jest archiwizacja wspomnień osób, pamiętających ważne wydarzenia z dziejów Szydłowca. Ich spisane i nagrane wypowiedzi będą służyć codziennej pracy dydaktyczno-oświatowej prowadzonej w Pracowni.

Park Radziwiłłowski

Zamek szydłowiecki okala rozległy park. Założył go wprawdzie jeszcze Mikołaj Szydłowiecki, ale nazwano go Radziwiłłowskim, jako że dzisiejszy układ pochodzi z czasów długiego panowania tego rodu w Szydłowcu. Wiadomo, że park był
w przeszłości znacznie większy, obejmował zwierzyniec, alejki

Radziwiłł Park

Szydłowiec Castle is surrounded by an extensive park. Although
it was established by Mikołaj Szydłowiecki, it came to be called
Radziwiłł Park, because its current arrangement comes from the
long period when the Radziwiłł clan owned the castle. It is known
that the park was used to be larger and included a zoo, sculpture-

43

44

The rev of Szydłowiec

Szydłowiec – Beauty worth investing in

Szydłowiec –Piękno, w które warto inwestować

Rewitalizacja Szydłowca

Miejski deptak

zdobiły rzeźby, a w romantycznych zakątkach kryły się pawilony. Nie zachowały się. Efektem rewitalizacji jest szczególna metamorfoza. Wytyczono bowiem nowe alejki spacerowe i wybudowano kamienne mostki ze stylowymi balustradami, używając
miejscowego piaskowca. Oczyszczono fosę. Zieleń została uporządkowana, ustawiono nowe ławeczki i urządzono plac zabaw
dla dzieci. Zamek na wyspie i otaczający go park tworzą znowu spójne i efektowne założenie przestrzenno-architektoniczne. A miasto zyskało kolejną, prócz Rynku, atrakcyjną i rozległą
scenę plenerowych wydarzeń.

lined lanes and pavilions tucked away in romantic corners. They
have not survived. The park’s renewal can be described as a metamorphosis. New strolling lanes were added together with bridges
sporting stylish balustrades made of local sandstone. Also, the moat
was cleaned up. The park’s greenery was put into good order, new
benches were set up and a children’s playground was installed. The
Castle on the Island and its surrounding park once again form a cohesive, beautiful work of architecture and landscaping. And the castle park provides the city with another – in the addition to the Great
Market Square – large and attractive setting for outdoor events.

Z północno-wschodniego narożnika Rynku Wielkiego wybiega
ulica Radomska. W przyziemiach jej kamienic są dziś liczne
sklepy, kawiarnie i cukiernie. Ma tu siedziby wiele szydłowieckich firm. Ulica jest więc popularnym miejscem zakupów i spacerowym deptakiem, tym bardziej atrakcyjnym, że ruch samochodowy jest na niej częściowo ograniczony. Biegnąc dalej ku
północy, ul. Radomska przecina ulice 1 Maja i Widok, doprowadzając do placu Marii Konopnickiej, czyli dawnego Rynku
Skałecznego. To wokół niego powstała w XVII w. sąsiadująca
ze starym Szydłowcem dzielnica, a w zasadzie odrębne miasto,
w którym mogli się osiedlać przybysze wyznania mojżeszowego (miasto wyludniało się na skutek epidemii, więc Radziwiłłowie chętnie witali nowych osadników).
W tej strefie miasta wykonano najwięcej prac inżynieryjnych.
Przebudowywano kanalizację sanitarną i deszczową. Wymie-

The city’s pedestrian street

Radomska street extends from the northeast corner of the Great
Market Square. The ground floors of apartment buildings lining
the street contain numerous shops, cafés and pastry shops. Numerous Szydłowiec companies have their offices here, too. Thus,
the street is a popular place to shop and stroll – all the more so
because vehicular traffic is restricted on it. Further north, Radomska intersects with 1 Maja and Widok streets, then goes on to
Maria Konopnicka Square (the former Skałecznego Square). It’s
around this square where a new district, essentially a separate
town, was established for Jewish settlers in the 17th c. (the city’s
population had been decimated by an epidemic at the time, so
the Radziwiłł family was eager to welcome new settlers.).
The greatest amount of civil engineering work under the key
project was carried out in this section of the city. The sanitary
and stormwater sewer system was rebuilt. Street lights were re-
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Kirkut

nione zostało uliczne oświetlenie. Zlikwidowano słupy i napowietrzne linie energetyczne, ukrywając przewody pod ziemią. Na
Rynku Wielkim i wzdłuż ulicy Radomskiej cieszą dziś oczy stylowe latarnie. Wymieniono tam również nawierzchnię, nie zapominając o podbudowie. Wjazdy do posesji, miejsca postojowe oraz
nawierzchnie wokół ratusza i ciągi piesze wykonano ze zróżnicowanej wielkości granitowej kostki i płyt. Na Rynku Wielkim i na
ulicy Radomskiej pojawiły się niezbędne w mieście, które opiera
przyszłość na rozwoju usług turystycznych, elementy małej architektury: stojaki na rowery, ławeczki i tablice informacyjne.

placed. Overhead power lines and poles were replaced by underground cables. Elegant lanterns were installed along Radomska
street as well as the Great Market Square. Ground-level surfaces
and underlying layers were also replaced. Entrances to private
driveways, public parking spaces and surfaces around the town
hall and pavements were paved with various sized granite blocks
and slabs. the Great Market Square and Radomska Street also
received bike racks, benches and information boards – necessary architectural accoutrements in a city that seeks to grow its
tourism industry.

Z perspektywy rozrosłego współcześnie Szydłowca nieliczne pamiątki kultury żydowskiej znajdują się dziś w centralnej
niemal strefie miasta. Ale w XVI i XVII w., gdy ludność wyznania mojżeszowego dopiero zawitała do Szydłowca, były
to peryferia, nawet jeżeli dzieliła je niewielka odległość od
Rynku Skałecznego. Czasy II wojny światowej przyniosły zagładę Żydom i ich kulturze w całej Polsce. Do rangi symbolicznej urasta więc fakt, że najokazalszą pamiątką materialną
w Szydłowcu jest cmentarz – kirkut z nagrobkami z lat 1831-1942. Cmentarz ograniczają: od zachodu – nomen omen –
ulica Wschodnia, od północy Staszica, a od południa i wschodu
sąsiaduje z nim duże osiedle mieszkaniowe. Brama wejściowa
znajduje się po stronie południowej, przy ulicy Spółdzielczej.
Na kirkucie zachowało się ponad 3 tys. piaskowcowych płyt.

The Jewish Cemetery

From the perspective of contemporary Szydłowiec, a city that has
grown substantially, it may seem there are very few mementos of Jewish culture in the central district where they once lived. But in the
16th and 17th centuries, when Jewish people began to settle here,
they lived in what was then the periphery of the town, though only
a short distance from Skałecznego Square. World War II resulted
in the destruction of the Jews and their culture in Poland. It is thus
symbolic that the most prominent material reminder of the Jewish
presence in Szydłowiec is the Jewish cemetery, with tombstones
dated 1831 to 1942. The cemetery is bordered, along its west side,
by East street; along its north side, by Staszica street; and along its
south and east sides, by a large housing estate. The entrance gate is
located on the south side, on Spółdzielcza street. Over 3,000 sandstone tombstones remain in the cemetery today.

47

48

The rev of Szydłowiec

Szydłowiec – Beauty worth investing in

Szydłowiec –Piękno, w które warto inwestować

Rewitalizacja Szydłowca

Regionalne Centrum
Biblioteczno-Multimedialne

Powstało przy ulicy Kolejowej 9b. Jest całkowicie nowym i nowoczesnym budynkiem. Do Centrum przeniesiono w 2013 r. księgozbiór Biblioteki Publicznej, która rozpoczęła działalność w 1930 r.
i mieściła się wcześniej na zamku. Zgromadzono tu około 40 tys.
woluminów z zakresu literatury pięknej dla dorosłych i dzieci,
naukowej i popularnonaukowej, wydawnictwa regionalne. Obok
współczesnych w księgozbiorze znajdują się także cenne, zabytkowe pozycje. Działa czytelnia i wypożyczalnia. Centrum dysponuje salami: multimedialną i konferencyjną. Dzięki systematycznym
zakupom zbiory biblioteki i jej wyposażenie są stale wzbogacane.
W Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym z powodzeniem działa Biblioteczna Akademia Malucha (BAM). Z bez-

The Regional Library
and Multimedia Centre

Occupies a brand-new building at Kolejowa street 9b. The book
collection of the Public Library – founded in 1930 and previously
housed in the Castle – was transferred to the Centre in 2013.
The Centre has about 40,000 volumes that include fiction for
adults and children, scientific and popular-science and regional
publications. In addition to the contemporary publications, the
collection includes valuable antique items. The Centre has a
reading room and a lending desk. It also has multimedia and
conference rooms. The Centre’s library and furnishings are being continually enriched through systematic acquisitions.
The Centre conducts a programme for young children known
as the Nursery University Library (Polish acronym: BAM). The

płatnych zajęć edukacyjnych łączących zabawę z nauką mogą
korzystać dzieci przyprowadzane przez rodziców czy dziadków.
BAM cieszy się dużym powodzeniem i jest z uśmiechem przyjmowana przez najmłodszych oraz pozytywnie oceniana przez rodziców. Starsze dzieci, a także dorośli mają do dyspozycji przestronną, nowocześnie urządzoną czytelnię, bogaty księgozbiór oraz
salę multimedialną z dostępem do komputerów i internetem. W Regionalnym Centrum jest również miejsce na okolicznościowe wystawy i wernisaże, a także spotkania i konferencje. Z jego gościnności korzystają działające w mieście organizacje pozarządowe.

programme’s free educational activities combining fun and learning are open to children accompanied by their parents or grandparents. BAM has enjoyed great success, as kids have a great
time during its activities, and parents evaluate it positively. Older
children and adults have access to a spacious, modern reading
room, an extensive library and a media room with computers and
Internet access. The Regional Library and Multimedia Centre is
also a place where exhibitions and art openings can be held as
well as meetings and conferences. NGOs operating in the city
take advantage of the Centre’s hospitality.
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Szydłowiec – Changes within reach

Rewitalizacja historycznej przestrzeni miasta
przyniosła istotne zmiany. Mieszkańcom będzie się
teraz żyć wygodniej i bardziej nowocześnie.
Poprawa miejskiego wizerunku zwiększa szanse
rozwoju, bo odzyskanym pięknem Szydłowiec będzie
mocniej przyciągać turystów i inwestorów.

Revitalization of the historic area of the city has brought about major changes. Residents can now live
more comfortably and up to date. The city’s improved
image enhances its growth prospects, because now
since it has restored its former beauty, Szydłowiec is
much more attractive to tourists and investors.

Zmiany w obrazie miasta dostrzeże każdy, kto był tu choć raz
przed rokiem 2010. Zabytkowe obiekty były zawsze interesujące, opowiadały bowiem długą i bogatą historię mozaikowego
pod względem kultury miasta. Nikt nie miał jednak wątpliwości, że wymagają radykalnego remontu.

Changes in the city’s appearance will be readily evident to anyone
who ever visited Szydłowiec prior to 2010. The city’s historic buildings were always interesting, as they told its long and rich history
as a cultural mosaic. But no one doubted the need to thoroughly
renovate and restore them.

Efekty prac są wyraźnie widoczne, wręcz namacalne. Szpecące perspektywę ulic instalacje ukryto pod ziemią. Wyremontowano nawierzchnie. Dzięki stylowemu oświetleniu oraz nowym
elementom małej architektury ciąg ulicy Radomskiej, od Skweru Staromiejskiego przez płytę Rynku Wielkiego po plac Marii
Konopnickiej, zamieniono w estetyczny miejski deptak. Efektownie oświetlony i odrestaurowany zamek otacza zrewitalizo-

The results of the project are clearly visible, even tangible. Aboveground infrastructure that marred potentially beautiful cityscapes
has been replaced and moved underground. Ground-level surfaces
have been renewed. New, stylish lighting and landscaping elements
have transformed the urban tract encompassing Radomska street
from Staromiejski Square to Great Market Square and on to Maria
Konopnicka Square into a highly attractive pedestrian zone. The

Szydłowiec – Changes within reach

Szydłowiec
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wany park. Cenne przestrzenno-architektoniczne założenie cieszy oczy harmonią i pięknem kompozycji. Panoramę Szydłowca w nowej szacie można podziwiać z galerii ratuszowej wieży.
Tkanka miejska wzbogaciła się o łatwo dostępny nowoczesny
ośrodek kultury i edukacji – Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne. Podobnie jak ścieżka edukacyjna łączy fizycznie najciekawsze pamiątki przeszłości, tak zasoby Centrum
i urządzonej na zamku Pracowni Historii Szydłowca pozwalają wniknąć intelektualnie w tradycje wielonarodowej i wieloreligijnej społeczności miasta. Dzięki tym inicjatywom filozofia

castle has been impressively restored and illuminated, together with
its surrounding park. The well-planned spatial-architectural urban
composition pleases the eye with its harmony and beauty. A panoramic view of the renewed city centre can be enjoyed from the observation gallery of the Town Hall tower. The urban fabric has been
enriched with an easily accessible modern cultural and educational
facility – the Regional Library and Multimedia Centre. While the educational trail links the most interesting physical relics of the city’s past,
institutions such as the Centre and the Szydłowiec History Workshop
enable residents and visitors to intellectually immerse themselves in

ukryta w słowach: „Szydłowiec – piękno, w które warto inwestować”, nie jest jedynie ideologicznym sloganem.
Wykonując tak szeroko zakrojone prace, miasto wysłało czytelny sygnał do przedstawicieli biznesu. Na zamku i w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym udostępniono sale konferencyjne, a wznoszący się w zabytkowym budynku przy Rynku Wielkim
hotel „Pod Dębem” oferuje wygodne miejsca noclegowe.
Ponadto Szydłowiec stał się bliższy mieszkańcom i przyjaźniejszy dla gości, ponieważ przy Rynku Wielkim pod numerem 5,
znalazła siedzibę Miejska Informacja Turystyczna.

our city’s ethnically and religiously diverse history. Thanks to these
initiatives, the city’s new motto „Szydłowiec – beauty worth investing
in” is no empty slogan. In carrying out such extensive work, the city
sent a clear signal to business representatives. Conference rooms
are available in the Castle and the Regional Library and Multimedia
Centre, and comfortable accommodations at the Hotel „Pod Dębem”
by the Great Market Square (Rynek Wielki).
Moreover, Szydłowiec is closer to its residents and friendlier to visitors since the establishment of the City Tourist Information Centre
at Rynek Wielki 5.
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Miejska Informacja Turystyczna
Rynek Wielki 5a (budynek hotelu „Pod Dębem”)
czynna codziennie w godz. 900-1700
tel.: +48 48 326 20 54
e-mail: info.turystyczna@sckzamek.pl
www.szydlowiec.pl
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Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych
ul. Gen J. Sowińskiego 2 (zamek szydłowiecki)
czynne (z wyjątkiem poniedziałków i świąt):
* od 1 kwietnia do 30 września:
wtorki: 900-1600
środy: 900-1600
czwartki: 900-1600
piątki: 900-1600
soboty: 1000-1700
niedziele: 1000-1700
1 i 3 maja: 900-1600
* od 1 października do 31 marca:
wtorki: 900-1600
środy: 900-1600
czwartki: 900-1600
piątki: 900-1600
soboty: 900-1600
niedziele: 900-1600

Sekretariat: tel./faks +48 48 617 17 89
e-mail: biuro@muzeuminstrumentow.pl
www.muzeuminstrumentow.pl
Szydłowieckie
Centrum Kultury i Sportu – ZAMEK
ul. Gen J. Sowińskiego 2
tel. +48 617 10 29, +48 617 02 96
e-mail sekretariat@sckzamek.pl
www.sckzamek.pl
Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne
ul. Kolejowa 9b
tel.: +48 48 326 23 13
www.facebook.com/Regionalne.Centrum.Biblioteczno.Multimedialne
Urząd Miejski w Szydłowcu
Rynek Wielki 1 (w ratuszu)
tel.: +48 48 617 86 30
urzad@szydlowiec.pl
www.szydlowiec.pl
(serwis informacyjny miasta i gminy)
www.bip.szydlowiec.pl
Informacje o projekcie kluczowym:
www.kluczowy.szydlowiec.pl

City Tourist Information
Rynek Wielki 5a (in the building housing Hotel „Pod Dębem”)
open daily, 900-1700
tel .: +48 48 326 20 54
e-mail: info.turystyczna@sckzamek.pl
www.szydlowiec.pl
Museum of Folk Musical Instruments
ul. Gen. J. Sowińskiego 2 (Szydłowiec Castle)
open (except Mondays and holidays):
* 1 April – 30 September:
Tuesday: 900-1600
Wednesday: 900-1600
Thursday: 900-1600
Friday: 900-1600
Saturday: 1000-1700
Sunday: 1000-1700
1 and 3 May: 900-1600
* 1 October – 31 March:
Tuesday: 900-1600
Wednesday: 900-1600
Thursdays 900-1600
Friday: 900-1600
Saturday: 900-1600
Sunday: 900-1600

Reception: tel./fax +48 48 617 17 89
e-mail: biuro@muzeuminstrumentow.pl
www.muzeuminstrumentow.pl
Szydłowiec
Cultural and Sport Centre – ZAMEK
ul. Gen J. Sowińskiego 2
tel. +48 617 10 29, +48 617 02 96
e-mail sekretariat@sckzamek.pl
www.sckzamek.pl

Szydłowiec Important information

Szydłowiec

Regional Library and Multimedia Centre
ul. Kolejowa 9b
tel.: +48 48 326 23 13
www.facebook.com/Regionalne.Centrum.Biblioteczno.Multimedialne
The Municipal Office Szydtowiec
Rynek Wielki 1
tel.: +48 48 617 86 30
urzad@szydlowiec.pl
www.szydlowiec.pl
(city and township information portal)
www.bip.szydlowiec.pl
Information about the key project:
www.kluczowy.szydlowiec.pl
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Zrewitalizowane

Revitalized

Zamek
Wyremontowany i przebudowany mieści centrum kultury, muzeum, pracownię historyczną, reprezentacyjne sale szkoleniowe, wystawiennicze i konsumpcyjne oraz apartament noclegowy. Urządzono wyjście na bastion i loggie widokowe.

Szydłowiec Castle
Renovated and restored, the Castle now houses a cultural centre,
museum, historical workshop, elegant training rooms, exhibition
space and banquet facilities as well as a suite for overnight accommodations. Access to the bastion and observation loggia was created.

Park Radziwiłłowski
Zmieniono organizację alei i posadzono nowe drzewa, wprowadzono kamienne elementy małej architektury i oświetlenie, zamieniając park i Wyspę Zamkową w atrakcyjne miejsce plenerowych imprez oraz codziennych spacerów.

Radziwiłł Park
The strolling lanes were reorganised, new trees were planted, and
stone elements and lighting were added, thereby turning the park
and Castle Island into attractive settings for outdoor events as well
as everyday walks.

Hotel „Pod Dębem”
Zmodernizowany budynek dawnej szkoły fundacji Anny Sapieżyny mieści dziś luksusowy hotel „Pod Dębem” oraz Centrum
Informacji Turystycznej.

Hotel „Pod Dębem”
The old school building established by Anna Sapieha was modernised and transformed into the luxury Hotel „Pod Dębem” together
with the Tourist Information Centre.

Ratusz
Osuszono mury, wyremontowano elewacje, balkon wieży przekształcono w galerię widokową.

Town Hall
Its walls were dried, facades renovated and the tower balcony was
turned into an observation gallery.

Ul. Radomska, Rynek Wielki, Skwer Staromiejski
Wymieniono częściowo nawierzchnie, utworzono nowe, wygodne miejsca parkingowe, wprowadzono nowe stylowe oświetlenie uliczne, oświetlono pomniki, urządzono strefy zieleni. Przywrócono blask zabytkowym obiektom małej architektury i wprowadzono nowe.

Radomska street, the Great Market Square, the Old Town Square
Ground-level surfaces were partially replaced; new, convenient
parking places were added; new, stylish street lights were installed;
monuments were illuminated; and green zones were established.
Historic small landscaping objects were renewed and new ones
built/installed.

Obiekt wzniesiony

New building erected

Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne
Nowy budynek przy ul. Kolejowej 9b mieści wzbogacany stale
księgozbiór Biblioteki Publicznej, wypożyczalnię i czytelnię (6 tys.
tytułów dostępnych jest na platformie elektronicznej IBUK-Libra).
Centrum dysponuje salami: multimedialną i konferencyjną.

Regional Library and Multimedia Centre
The new building at ul. Kolejowa 9b houses the continually expanded collection of the Public Library, a lending desk and reading
room (6,000 titles can be accessed on the IBUK-Libra electronic
platform). The Centre also has multimedia and conference rooms.

***

Szydłowiec – The new face of the city

Szydłowiec

***

Cenne obiekty historyczne i ciekawe miejsca w Szydłowcu łączy interdyscyplinarna ścieżka edukacyjna „Szydłowiec – miasto na kamieniu”. Znajduje się przy niej 8 przystanków:

Historic and interesting buildings and sites in Szydłowiec can be
toured by following the interdisciplinary educational path called
„Szydłowiec – city on stone”. There are eight stops along the path:

1. Kamieniołom „Pikiel”
2. Kamieniołom „Podkowiński”
3. Cmentarz parafialny
4. Góra Trzech Krzyży
5. Kościół parafialny św. Zygmunta
6. Ratusz
7. Kirkut
8. Zamek

1. „Pikiel” quarry
2. „Podkowinski” quarry
3. Parish cemetery
4. Three Crosses Hill
5. St. Sigismund parish church
6. Town Hall
7. Jewish cemetery
8. Castle
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6. Kościół św. Zygmunta / St. Sigismunt Church
7. Kirkut / The Jewish cemetery
8. Bóżnica i dom Nuty Ejsenberga / The prayer
house and the house of Nuta Ejsenberg
9. Zamek / The castle
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Wstępny plan gruntów
miasta Szydłowca z 1945 r.
 Kirkut
 Bóżnica
 Browar
Aktualny plan Szydłowca
 Ratusz miejski
 Pomnik Tadeusza Kościuszki
 Kościół św. Zygmunta
 Kirkut
 Bóżnica i dom Nuty Ejsenberga
 Zamek
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Szydłowiec – nowe oblicze miasta
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Szydłowiec - mapa / The map of Szydłowiec

Słomiana
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„Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności
i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.

Egzemplarz bezpłatny

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

dla rozwoju Mazowsza
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„Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.

