Przemysław Jędrzejewski
Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce

Dzieje podkrakowskich Szyc

Miejscowość Szyce to sołectwo leżące na południowym cyplu pasa Jury KrakowskoCzęstochowskiej, w gminie Wielka Wieś, w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim.
Obecnie liczy 207 hektarów powierzchni, a jego funkcja stopniowo zmienia się z charakteru
rolniczego na podmiejski1. Obszar wsi, podobnie jak i całej gminy jest typowy dla krajobrazu Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej. Charakteryzuje się falistą wierzchowiną z ostańcami skalnymi oraz
malowniczymi dolinami jurajskimi o stromych, zalesionych zboczach i płaskich dnach z potokami. Na
terenie gminy znajdują się doliny podkrakowskie: Dolina Kluczwody, Dolina Będkowska i Dolina
Prądnika.
Działalność człowieka na terenie gminy Wielka Wieś jest datowana już na okres paleolitu2. Prace
archeologiczne prowadzone przez Jacka Lecha i Ewę Rook na terenie Szyc w związku z budową drogi
ekspresowej D 94 w latach 1976-1980, wykazały, że pierwsze osadnictwo na tym terenie wystąpiło
w okresie wczesnego neolitu. Podczas badań założono dwa wykopy o łącznej powierzchni 112,5 metra
kwadratowego. Pod ziemią orną odsłonięto ślady dziewięciu obiektów – jam o kształcie nieckowatym
lub trapezowatym, o charakterze gospodarczym, jak również pozyskano ceramikę, wyroby krzemienne
i kamienne, o jednolitej chronologii, wiążące się z fazą pleszowską kultury lendzielskiej (5 000-4 000
lat p.n.e.). Tylko nieliczne fragmenty naczyń przynależały do wcześniejszej kultury ceramiki rytej 3.
W czasie badań terenowych w latach 2008-2010 zleconych przez Krakowski Zespół do Badań
Autostrad odkryto ślady osadnictwa z epoki neolitu i brązu4. Od końca kwietnia do połowy maja 2013
Załącznik do Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś, nr XXXIV\144\93 z dnia 12 lutego 1993 roku.
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roku przeprowadzono ratownicze badania archeologiczne, w związku z odkryciami w czasie budowy
gmachu Urzędu Gminy Wielka Wieś oraz Placu Wspólnoty. Prace objęły obszar o łącznej powierzchni
1,06 hektara, na którym odkryto 111 obiektów neolitycznych oraz jeden z epoki brązu.
Pochodzenie nazwy Szyce nie jest do końca jasne. Kazimierz Rymut wywodził ją od nazwy
osobowej Syk lub Szyk5. Zdaniem krakowskiego mediewisty Jerzego Rajmana, etymologię nazwy
Szyce należy kojarzyć z osadnictwem węgierskim na terenie na północ od Krakowa oraz
z węgierskiego słowa szȕcs oznaczającego kożusznik6. Miejscowa tradycja przypisuje nazwę
miejscowości św. Wojciechowi. Patron Polski miał zatrzymać się w pobliskiej Modlnicy podczas
swojej misji do Prus, gdzie w „Świętym Gaju”7 nawracał ludność głosząc Ewangelię. Jak wspomina
Oskar Kolberg, zgodnie z ustnymi przekazami mieszkańców, św. Wojciech uderzył w ziemię laską
powodując wytryśnięcie źródła wody o właściwościach leczniczych, m.in. leczyła choroby oczu8.
Podobne źródełko powstało również w Szycach – woda wytrysnęła spod głazu. Było to o tyle istotne,
że mieszkańcy nie mieli bliskiego dostępu do wody, a w tym czasie miała panować susza. Ludzie
z tego powodu „szyceli” z pragnienia. Legenda głosi też, że kiedy mieszkańcy dowiedzieli się
o męczeńskiej śmierci świętego, wybudowali w „Świętym Gaju” kapliczkę poświęconą biskupowi.
Obecna została wystawiona w połowie XIX wieku zgodnie ze zwyczajem na granicy miejscowości9.
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Zdjęcie 1. Przedstawienie św. Wojciecha, biskupa i męczennika. Karta ze starodruku
'Series Archiepiscoporum Gnesnensium, Atque Res gestae, e vetustis antiquitatum
ruderibus collectae...' (poczet arcybiskupów gnieźnieńskich autorstwa Stefana
Damalewicza) wydanego w Warszawie za pontyfikatu prymasa Macieja Łubieńskiego.

Źródło: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej cyt. ZNiO), sygn. XVII-3809.
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Po raz pierwszy Szyce wzmiankowano w źródłach w 1234 roku. W nadaniu księcia
sandomierskiego Bolesława, później zwanego Wstydliwym, dla kasztelana krakowskiego Klemensa
z Brzeźnicy z rodu Gryfitów-Świebodziców, wymieniono wieś „Sicha”, którą otrzymała później żona
Klemensa – Racława10. Powyższą parę łączy się z fundacją klasztoru benedyktynek w Staniątkach,
chociaż niektórzy badacze przypisują ją krewniakowi i imiennikowi Klemensa – Klemensowi
z Ruszczy11.

Informacja na temat Szyc wystąpiła także w przywileju z 5 sierpnia 1243 roku,

wydanego przez księcia Konrada Mazowieckiego dla klasztoru, w którym stwierdzono, że dla dobra
zgromadzenia przesiedlono chłopów z wsi Tropiszów do Szyc 12. Możliwe jednak, że oba te
dokumenty dotyczą Szyc koło Pilicy. Natomiast wpis sądowy z 1400 roku, z cała pewnością odnosi się
do miejscowości tutaj opisywanej i dotyczył skargi Miczki, kmiecia z Modlnicy na karczmarza Bartka
z Szyc o przyoranie pola13.
Wczesne powstanie osady można wiązać z usytuowaniem miejscowości na mapie drogowej
średniowiecznej Polski. Przez Szyce biegła główna droga z Krakowa na Śląsk, zwana via magna
– „wielką drogą” lub też na odcinku z Krakowa do Olkusza „traktem olkuskim”. Z lustracji dróg
z 1570 roku wiadomo, że trasa ta wiodła z Krakowa przez Tonie, Szyce, Wielką Wieś, Biały Kościół,
Czajowice ku Olkuszowi i dalej w kierunku Sławkowa i Będzina14. Droga ta istnieje do dziś, ale
w średniowieczu i w okresie wczesnowożytnym interesujący nas odcinek biegł inaczej, m.in. z Szyc
do Giebułtowa wiodła prawdopodobnie na plac przed kościołem15. W tym miejscu warto zaznaczyć,
że Szyce w okresie staropolskim, wraz z Modlnicą, Modlniczką, Tomaszowicami i Zabierzowem
należały do parafii w Modlnicy16.
Dotychczas nie udało się ustalić dokładnej daty oddania Szyc na własność szpitalowi dla chorych
kapłanów przy prebendzie św. Marcina w Krakowie. Wiadomo, że wieś ta należała do uposażenia
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szpitala już przed 1440 rokiem, czyli w okresie fundacji instytucji przez kardynała Zbigniewa
Oleśnickiego17. Jan Długosz oszacował jej wielkość w 1460 roku na cztery łany kmiece, z których
płacono pół „seksageny” – czynszu w wysokości 30 groszy na rzecz prebendy. We wsi znajdował się
też folwark. Kmiecie byli zobowiązani do odrabiania pańszczyzny w wymiarze jednego dnia
w tygodniu, a także do dostarczania daniny w postaci jaj. Trzech zagrodników z Szyc uiszczało po pół
grosza czynszu, natomiast właściciel karczmy z rolą – osiem grzywien. Także dziesięcina ze
wszystkich ról kmiecych przypadała prebendzie św. Marcina i wynosiła 10 groszy18. Oszacowanie
wielkości wsi na cztery łany potwierdzono w rejestrze poborowym z 1490 roku19.W 1499 roku pobór
w Szycach przeprowadzono z trzech łanów20. Dochód z Szyc uległ powiększeniu w 1511 roku, kiedy
całość dziesięciny (także z łąk i ról zagrodniczych) przekazano na rzecz prebendy21.
Wiele informacji na temat dziejów Szyc z drugiej połowy XVI i pierwszej połowy XVII stulecia
dostarczają kolejne rejestry poborowe, sporządzone w celu oszacowania dochodu z dóbr królewskich,
duchownych i szlacheckich na rzecz skarbu państwa. W 1576 roku pobierano podatek od chłopów
w wysokości 1 florena i 28 groszy, w tym po 20 groszy z 2,5 ról kmiecych oraz po 4 grosze
z zagrodniczych22. W 1580 roku dochód z Szyc wyniósł już 3 floreny i 1 grosz. Kmiecie płacili po
30 groszy z 2,5 łanu (2 złote i 15 groszy), zagrodnicy po 6 groszy od roli (12 groszy), komornicy bez
bydła po 2 grosze (4 grosze), natomiast karczmarz był zobowiązany do dostarczania piwa23.
Analogiczna sytuacja prezentowała się w 1581 roku24. Z kolei w 1588 roku wymieniono dodatkowo
jednego czynszownika, który płacił rocznie 12 groszy25. W rejestrze poborowym z 1629 roku
odnotowano, że niejaki Matys, zapewne kmieć, wypłacił od dziesięciu chłopów 10 złotych z dwóch

B. S Kumor, Dzieje Diecezji Krakowskiej do roku 1795, t. 3, Kraków 2000, s. 499.
J. Długosz, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. II, Kraków 1884, s. 19.
19
Źródła dziejowe. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Małopolska (dalej cyt.
Źródła dziejowe), oprac. A. Pawiński, t. IV, Warszawa 1886, s. 434.
20
J. Laberscheck, Osadnictwo średniowieczne w świetle źródeł pisanych, [w:] Natura i kultura w krajobrazie
Jury, t. IV, „Pradzieje i średniowiecze”, Kraków 1995, s. 167.
21
Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej w Krakowie (dalej cyt. AKMKr.), Acta Hospitalia,
sygn. 4\3, k. 1.
22
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej cyt. AGAD), Archiwum Skarbu Koronnego (dalej cyt.
ASK), Dział I, sygn. 114, k. 40.
23
AGAD, ASK, Dział I, sygn. 119, k. 65.
24
Źródła dziejowe…, s. 28.
25
AGAD, ASK, Dział II, sygn. 126, k. 62.
17
18

5

i pół łanu, 1 złoty i 18 groszy od dwóch zagrodników, a także 2 złote i 4 grosze od czynszownika
i dwóch komorników bez bydła26.
Zdjęcie 2. Fragment rejestru poborowego z 1629 roku dotyczący Szyc.

Źródło: ZNiO, Rejestr poborowy z 1629 roku, sygn. 6139\II, k. 22.
Trudno ustalić szacunkową liczbę ludności dla Szyc w okresie przedrozbiorowym. W spisie
ludności diecezji krakowskiej sporządzonej z polecenia prymasa Michała Poniatowskiego w 1787
roku, oszacowano liczę mieszkańców Szyc na 55. Dwa lata później wymieniono w Szycach
12 domów oraz 65 mieszkańców27. Niestety, nie zachowały się dla parafii modlnickiej spisy ludności
sporządzane przez proboszczów w latach 1790-1791, na polecenie Komisji Porządkowej CywilnoWojskowej powiatów krakowskiego i proszowickiego. Zdaniem Cezarego Kukli spisy te były:

„bliższe nowoczesnym spisom ludności, z racji przede wszystkim ich imienności oraz uwzględnienia wieku [...],
ale i początkiem — co podkreślam z naciskiem — regularnej statystyki ludnościowej na ziemiach polskich. Jak
na owe czasy były to decyzje i działania nowatorskie w skali europejskiej”28.
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Przetrwały jedynie odpisy metryk chrztów, ślubów i pogrzebów, obejmujące okres od 1 stycznia do
ostatniego grudnia 1791 roku, opracowane przez proboszcza modlnickiego ks. Józefa Nemeckiego.
Z materiału źródłowego wynika, że w powyższym okresie ochrzczono 73 dzieci, w tym: Reginę, córkę
Szymona Lądka (4 kwietnia), Wojciecha, syna Błażeja Kantorskiego (21 kwietnia) oraz Wojciecha,
syna Jana Woźniczka (2 maja)29; zawarto 13 związków małżeńskich, z czego odnotowano tylko jedną
parę z Szyc oraz pochowano 44 parafian (spisujący nie podał miejsca zamieszkania zmarłych)30.
Dnia 3 lipca 1606 r. dochody z Szyc, wraz z samym kościołem i prebendą św. Marcina, zostały
przekazane na fundusz dla Domu Księży Emerytów w Krakowie31. Pomysłodawcą instytucji, której
celem było zapewnienie opieki dla księży starych, zniedołężniałych, niemających środków do życia
był kardynał Bernard Maciejowski, biskup krakowski. Decyzja zapadła na synodzie krakowskim
23 maja 1601 roku32. Oprócz sum pozyskiwanych z prebendy św. Marcina, na utrzymanie szpitala
przekazano dwie wsie w Księstwie Siewierskim, a także majątki księży, którzy zmarli nie
pozostawiając testamentu. Ponadto połowę legatów zapisywanych ogólnie, kary finansowe
wymierzane na duchownych oraz dochody z dóbr kościelnych objętych sekwestrem33. Decyzja
o przekazaniu Szyc na własność Domu Księży Emerytów potwierdził biskup krakowski Marcin
Szyszkowski dnia 8 lipca 1617 roku34.
Od czasu fundacji szpitala przez kardynała Bernarda Maciejowskiego w 1606 roku, siedziba Domu
Księży Emerytów znajdowała się przy ul. Grodzkiej naprzeciwko kościoła św. Marcina. Dopiero
w 1787 roku szpital przeniesiono do budynku klasztoru św. Ducha, po wcześniejszej kasacie męskiej
gałęzi zakonu duchaków. Od tego czasu, każdy kolejny rektor domu był zarazem proboszczem parafii
św. Krzyża, dodatkowo obejmując wszystkie fundusze należące do fary. W 1801 roku szpital
przeniesiono do klasztoru duchaczek, a w 1807 roku po raz kolejny do klasztoru kanoników
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regularnych „de Poenitentia” przy kościele św. Marka. Na skutek zniesienia i tego zgromadzenia,
Księża Emeryci przejęli kolejne fundusze klasztorne i obowiązki35.
Zdjęcie 3. Kościół św. Marcina w Krakowie

Źródło:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C
5%9Bw._Marcina_w_Krakowie.jpg [stan na: 17.09.2018].
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Uposażenie szpitala powiększyło się już w XVII stuleciu, m.in. w latach 1690-1695 Jan Karol
Opaliński, starosta międzyleski i osiecki, zapisał na rzecz Domu Księży Emerytów kwotę 5 000
złotych, zabezpieczoną na dobrach Rytwiny, z której roczny dochód wynosił 350 złotych36. W 1735
roku wpływy z samej prebendy św. Marcina wyniosły 2 848 złotych, w tym z dzierżawy wsi Szyce –
600 złotych37. W czasie wizytacji w 1748 roku sporządzono spis inwentarza żywego we wsi: 4 konie,
11 krów, 7 jałowic, 6 świń, 15 owiec oraz drób (w tym 8 gęsi i indyki) 38. Od 19 grudnia 1788 roku
fundusz szpitalny powiększył się o podatki ze wsi Wronin koło Miechowa39. Zgodnie z wykazem
uposażenia szpitala z 18 grudnia 1789 roku do dochodu Księży Emerytów zaliczały się już przychody
z: Szyc, dziesięcina z Woli Justowskiej, od zagrodników z parafii zwierzynieckiej, chełmskiej,
z folwarku Zakamycze, z Grębenic, Krowodrzy, Bałtowa oraz jednej roli kmiecej ze wsi Kózki.
Ponadto do zysków rocznych wliczały się dochody od zapisanych legatów – 1 000 złotych na dobrach
Szreniawa, a także 1 600 złotych na kazimierskim kahale40.
Z utrzymaniem i prowadzeniem domu wiązały się także pewne wydatki. Oprócz wynagrodzeń dla
czeladzi w Szycach stałe ekspensy ponoszono na pensje dla prepozyta domu – 200 florenów,
tygodniowo na żywność – 312 florenów, wynagrodzenia roczne dla emerytowanych księży – po 50
florenów, dla prokuratora i wiceprokuratora kapituły – także po 50 florenów, dla pielęgniarek – 20
florenów, dla chirurga – 60 florenów, na roczny opał – 300 florenów41.
Po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej w 1795 roku Szyce znalazły się w granicach tzw. Nowej
Galicji. Po przegranej wojnie Austrii z Napoleonem I, na mocy traktatu w Tylży z 1809 roku,
miejscowość przyłączono do Księstwa Warszawskiego. Od 1810 roku wieś przynależała
administracyjnie do departamentu krakowskiego. Po kongresie wiedeńskim z 1815 roku znalazła się
w granicach nowoutworzonego Królestwa Polskiego, tzw. Kongresówki. Dawna parafia modlnicka
została przedzielona kordonem granicznym. Szyce znalazły się w farze Biały Kościół, w powiecie
olkuskim departamentu krakowskiego. Po reformie z 1816 roku miejscowość przynależała
administracyjnie do województwa krakowskiego. Następnie do guberni krakowskiej, a po 15 czerwca
1841 roku weszło w skład guberni kieleckiej. W wyniku połączenia tej ostatniej z gubernią
36
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sandomierską, od 1845 roku Szyce przynależały do guberni radomskiej. W 1848 roku rejestr
pomiarów gruntowych dla Szyc sporządził geometra Stanisław Popławski. Powierzchnia wsi wynosiła
331 nowych morgów polskich oraz 266 prętów (około 186 hektarów)42.
Nieruchomości księży emerytów znalazły się w dwóch zaborach – austriackim oraz rosyjskim.
W latach czterdziestych XIX wieku księża emeryci posiadali 22 fundusze kapitalne, w tym: 4 500
złotych na dobrach Mianocice, 6 000 – Łuczyce, 2 000 – Pawłowice, 3 000 – Wysocice, 3 000 –
Pieskowa Skała, 2 500 – Mstyczów, 6 000 – Studzienna, 1 000 – Szreniawa, 1 087 – Opatkowice,
1 000 – Buk, 2 000 – Rzeżuśnia, 5 000 – Dziewięczyce i Zagórze, 4 000 – Minoga, 1 000 – synagoga
olkuska. Łącznie na rzecz szpitala zapisano 41 087 złotych, z których roczny dochód wynosił 1 738
złotych i 15 groszy43. W wykazie majątkowym funduszów Szpitala i Domu XX Emerytów przy
kościele św. Marka, które znalazły się w granicach zaboru rosyjskiego wymieniono dwie wsie: Wronin
w powiecie miechowskim oraz Szyce w powiecie olkuskim44.
Spore trudności władzom szpitalnym sprawiały próby uzyskania od administracji carskiej zgody na
zwolnienie z obciążeń podatkowych względem wojska. Starania te wynikały z faktu, że Dom Szpitala
Księży Emerytów był zwolniony ze wszelkich podatków na mocy konstytucji sejmowej z 6 kwietnia
1787 roku45. Po przyłączeniu do Księstwa Warszawskiego ziem zabranych przez Austrię w wyniku
trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej, mieszkańcy Szyc, podobnie jak i innych dóbr szpitalnych
leżących w sześciu departamentach Księstwa, zostali zwolnieni z podatków publicznych. Przywilej ten
wynikał z wydanego w Dreźnie 10 stycznia 1811 roku przez Fryderyka Augusta I, króla saskiego
i księcia warszawskiego dekretu, w którym podkreślono ponadto złą kondycję finansową instytucji
„miłosierdzia”46. Dokument objął dwie miejscowości, należące do funduszu Domu XX Emerytów –

APK, Komisarz do spraw włościańskich powiatu olkuskiego, sygn. 21\44\1082, s. 1-7; Urząd Gubernialny
Kielecki do spraw włościańskich, sygn. 21\40\244, s. 1-8.
43
Do dochodu zaliczano w tym okresie również przychody z dziesięcin z dóbr: Bełżów – 12,5 korców żyta;
dziesięcina z Korzkwi-35 złotych, dziesięcina z dóbr Pojałowice-122 złotych i 15 groszy, z dóbr Bętkowice-71
złotych i 5 groszy; z dóbr Cudzynowice-20 złotych i 15 groszy, z dóbr Motkowice – 17 złotych i 4 groszy;
z dóbr Pieskowa Skała 5 złotych i 9 groszowej, z dóbr Przytyki 161 złotych i 2 grosze, dziesięcina z dóbr
Grębinice – 200 złotych (od kmieci, zagrodników i z karczmy – co najmniej od 1440, potwierdzenie 1529
i 1606 roku), dziesięcina z Piotrowic i Zagorzowa 90 złotych, z dóbr Szreniawa 40 złotych – dochód roczny 2
499,5 zł oraz 12,5 korców żyta; por. ANKr., Archiwum Domu Księży Emerytów w Krakowie, sygn.
29\498\EM. 9, s. 656, 870, 871, 1059.
44
ANKr., Archiwum Domu Księży Emerytów w Krakowie, sygn. 29\498\EM. 9, s. 941-943.
45
Tamże, s. 465.
46
Tamże, s. 181.
42
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Szyce i Wronin47. Po przyłączeniu Szyc do Królestwa Polskiego Komisja Wojewódzka Województwa
Krakowskiego na prośbę rektora Domu zwolniła mieszkańców obu miejscowości z liwerunków oraz
nadzwyczajnych opłat decyzją z dnia 7 lipca 1817 roku, oraz decyzję namiestnika Królestwa
Polskiego z 27 lutego 1819 roku48. Decyzje te potwierdzono w rozporządzeniu cesarza Mikołaja I
z dnia 26 września 1834 roku49. Szyce zostały zwolnione ponownie od ciężarów liwerunku
i nadzwyczajnych opłat dekretem cara dopiero 19 stycznia 1871 roku50.
Szyce były często oddawane w dzierżawę przez władze zwierzchnie. W drugiej połowie XVI
wieku tenutariuszem wsi był Krzysztof Zenikowski, który w 1573 roku procesował się z prebendą
o przedwczesne rozwiązanie umowy dzierżawy karczmy z rolą (13 zagonów)51. Możliwe, że
dzierżawcą Szyc w latach czterdziestych XVIII stulecia był Stanisław Kostka z Suchych i Łazów
Młodzianowski, przeciwko któremu wystąpili przed sądem grodzkim 2 października 1747 roku
mieszkańcy miejscowości, reprezentowani przez Wojciecha Janasa, Adama Grabskiego oraz Jana
Marasa52. Według bilansu dochodów Domu Księży Emerytów z 5 czerwca 1800 roku wpływy
z dzierżawy Szyc wynosiły 4 600 złotych. Dodatkowo szpital otrzymywał dziesięcinę pieniężną
w wysokości 542 złotych oraz w naturaliach – 20 korców żyta i 37 garnców owsa53. W okresie
rozbiorów wzrosła liczba mieszkańców wsi. W 1827 roku Szyce liczyły 82 osoby oraz 14 domów 54.
W 1840 roku dzierżawcą wsi był niejaki Sadowski, który płacił rocznie na rzecz szpitala kwotę 2 400
złotych. W tym czasie folwark składał się z 10 pól o łącznej powierzchni ponad 171 morgów (około
96 hektarów), ogrodów warzywnych – ponad morga, łąk – cztery morgi i pastwisk – 20 morgów.
Stanowiło to ponad 50% całego terenu wsi (zobacz tabela 1.)55. Zabudowania folwarku były
ubezpieczone w warszawskiej Dyrekcji Ubezpieczeń, które obejmowało drewniany dwór z dachem
gontowym, drwalnię, budynek folwarczny, spichlerz, stodołę, owczarnię, oborę, chlew, karczmę,
Tamże, s. 183, 279.
Tamże, s. 185, 267, 285.
49
Tamże, s. 465. Warto wspomnieć, że w Rzeczpospolitej Krakowskiej, prawo ustanowione przez Sejm
Krakowski w 1844 roku, a także reskrypt Wydziału Dochodów Publicznych z 19 marca 1845 roku zwalniał
dobra szpitalne z podatku dymowego, podobnie jak w okresie przerozbiorowym; zob. ANKr., Archiwum Domu
Księży Emerytów w Krakowie, sygn. 29\498\EM. 9, s. 465.
50
ANKr., Archiwum Domu Księży Emerytów w Krakowie, sygn. 29\498\EM. 9, s. 957.
51
AKKK, Acta Hospitalia, sygn. 4\10, k. 1.
52
ANKr., Variae Civitates et Villae, sygn. 29\121\288, s. 1775-1777.
53
B.S. Kumor, dz. cyt., s. 508.
54
Natura i kultura w krajobrazie Jury, T. V. Osadnictwo i krajobraz od schyłku średniowiecza po współczesność,
Z. Noga (red.), Kraków 1997, s. 105.
55
Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej cyt. APK), Komisarz do spraw włościańskich powiatu olkuskiego,
sygn.. 21\44\1082, s. 1-7.
47
48
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zajazd oraz dwa domy56. Do jego dochodu ze wsi wchodziła m.in. dziesięcina od gromady
w wysokości 183 złotych i 37 groszy57. W liście do namiestnika Królestwa Polskiego i księcia
warszawskiego Iwana Paskiewicza z 23 września 1854 roku stwierdzono, że dzierżawcy Wronina
i Szyc byli zobowiązani do dostarczania do domu szpitalnego zboża i leguminy „na potrzeby spiżarni”
Wronina, według kontraktu z lipca 1853 roku 15 korców pszenicy, 27 żyta i 10 jęczmienia, natomiast
z Szyc – dwa korce kaszy tatarczanej, dwa kaszy perłowej, dwa pszennej i cztery korce grochu.
W związku z zakazem wywozu zbóż za granicę Kongresówki (oprócz pszenicy), wystosowano prośbę
o zgodę na przewożenie danin zbożowych na rzecz Domu Księży Emerytów przez komory celne do
Krakowa58. Analogiczną notę wystosował 28 grudnia 1855 roku ks. Serafin Piątkowski, przełożony
szpitala59. Podanie to zostało jednak odrzucone przez władze carskie 23 stycznia\4 lutego 1856 roku60.
Tabela 1. Wielkość powierzchni gospodarstw rolnych we wsi Szyce z 1842 roku.
L.p.

Imię i nazwisko właściciela gruntu

Powierzchnia gruntu
morgi

pręty

174

145

1

Folwark

2

Grunt folwarczny oddany w dzierżawę

2

139

3

karczma

0

7

4

Mikołaj Litewka, Wojciech Gabaja

35

104

5

Józef Rodacki

4

16

6

Błażej Krawczyk, Jan Gierat

36

99

7

Józef Bielecki, Wojciech Buła

33

221

APK, Dyrekcja Ubezpieczeń w Warszawie, sygn. 21\17\1074, s. 5-8. Nieruchomości ubezpieczali również
włościanie z Szyc, m.in. Tomasz Woźniczka, Franciszek Milkuś, Szymon Filipowski, Józef Kutań, Andrzej Boa,
Józef Bielecki czy Błażej Krawczyk; zob. Tamże, s. 9-16.
57
ANKr., Archiwum Domu Księży Emerytów w Krakowie, sygn. 29\498\EM. 10, s. 1108-1110,
58
ANKr., Archiwum Domu Księży Emerytów w Krakowie, sygn. 29\498\EM. 9, s. 439-440.
59
Tamże, s. 447.
60
Tamże, s. 449-450.
56

12

8

Marcin Woźniczka

5

207

9

Kazimierz Szumiec

5

179

10

Grzegorz Kantorski

5

79

11

Andrzej Buła

6

18

12

Józef Kulosz

7

229

13

Szymon Filipowski

7

238

14

Trakt z Olkusza do Krakowa

7

90

331

266

Razem

Źródło: APK, Komisarz do spraw włościańskich powiatu olkuskiego, sygn. 21\44\1082, s. 1-7; Urząd
Gubernialny Kielecki do spraw włościańskich, sygn. 21\40\244, s. 1-8.

Kolejny kontrakt dzierżawy podpisano dnia 19 kwietnia 1864 roku z Marcinem Grabowskim na
okres 12 lat, od 1 czerwca tego roku do dnia 1 czerwca 1877 roku. Dzierżawca zobowiązał się do
uiszczania rocznego czynszu w wysokości 4 600 złotych na rzecz Domu i Szpitala Księży
Emerytów61, w zamian za objęcie gruntów na terenie Szyc – 177 morgów i 47 prętów – a także
ponoszenia wszelkich podatków na rzecz władz rosyjskich, opłat skarbowych, ciężarów gruntowych,
jak również utrzymania i zabezpieczania budynków od ognia62. Termin dzierżawy nie został jednak
dotrzymany, gdyż w 1874 roku, na mocy konwencji pomiędzy rządem austro-węgierskim i rosyjskim,
Szyce zostały scedowane na rzecz skarbu Imperium Rosyjskiego63, a w 1892 roku zostały sprzedane
prywatnym właścicielom64.

ANKr., Archiwum Domu Księży Emerytów w Krakowie, sygn. 29\498\EM. 9, s. 942-943.
Tamże, s. 956-957.
63
ANKr., Archiwum Domu Księży Emerytów w Krakowie, sygn. 29\498\EM. 10, s. 1337.
64
J. Zinkow, dz. cyt., s. 659.
61
62
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Zdjęcie 4. Fragment kordonu granicznego rosyjsko-austriackiego pomiędzy Szycami a Modlnicą
z 1914 roku.

Źródło: Wydział Geografii i Studiów Regionalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Новая
Топографическая Карта Западной России 1:84 000 (1880-ca1935).
Po włączeniu Szyc do zaboru rosyjskiego wieś stała się miejscowością graniczną, w której
utworzono komorę celną, stanowiącą uzupełnienie całej sieci granicznej przy kordonie z Krakowem.
Pobierano w niej tzw. cło „wychodowe”, czyli opłaty za eksport towaru z Królestwa Polskiego do
Rzeczypospolitej Krakowskiej i dalej do Galicji. Po powstaniu listopadowym w ramach represji
podniesiono opłaty celne, a punkt graniczny podniesiono do rangi „komory drugiego rzędu”. Kordon
graniczny był wyznaczony w północnej części wsi, chociaż rogatkę można było ominąć przez
pomieszczenia przydrożnej austerii. Początkowo na zabudowania komory składały się jedynie
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budynki drewniane („celbudy”), w tym budynek wagi miejskiej o wymiarach 15,5 x 12 x 4,5 łokcia.
Dom posterunkowy był podmurowany, parterowy i zbudowany z drewna kostkowego (zdjęcie 1.)65.
Pokrycie dachu wykonano z gontu. O dziwo w 1851 roku, wraz z decyzją o „degradacji” posterunku
granicznego w Szycach do kategorii tzw. „przykomórek celnych” postanowiono o wystawieniu
murowanego budynku punktu granicznego, piętrowego i podpiwniczonego. Utworzono również
budynki pomocnicze, w tym posterunek straży granicznej, skład amunicji oraz areszt. Budynek
komory przetrwał do dnia dzisiejszego.
Zdjęcie 5. Plan parteru rosyjskiej komory celnej z 1847 roku.

Źródło: APK, Dyrekcja Ubezpieczeń w Warszawie, sygn.. 21\17\1074, s. 101.

Całokształt kompleksu celnego na granicy Szyc i Modlnicy (Rosji i Austrii) wieńczyła komora
celna austriacka. Początkowo po stronie krakowskiej nie utworzono samodzielnego posterunku
granicznego, a sprawy celne nadzorowała Główna Komora Celna w Krakowie. Dopiero po aneksji
Rzeczypospolitej Krakowskiej przez monarchię habsburską w 1846 roku, nadzór nad granica przejęły
austriackie służby celne. Utworzono posterunek graniczny i komorę celną. Na początku XX stulecia
wybudowano nowy budynek komory wraz z zapleczem gospodarczym – stajnią, składzikiem,
65

APK, Dyrekcja Ubezpieczeń w Warszawie, sygn. 21\17\1074, s. 99-104.
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magazynem oraz sadem i ogrodem warzywnym. Budynek wymurowano za pomocą cegły i kamienia
wapiennego. Był otynkowany. W piwnicy znajdowała się wylewka cementowa, natomiast
w pomieszczenia parteru i piętra podłogi były drewniane. Komorę wzniesiono na planie litery „T”. Do
bryły głównej przylegał piętrowy ryzalit akcentujący wejście od strony północnej oraz dwie
przebudówki – wiatrołapy przy wejściach frontowym i bocznym od strony północy (zdjęcie 2.).
Wnętrze budynku podzielone zostało na części. W partii frontowej pomieszczenia zgrupowano wzdłuż
wąskiej sieni. W skrzydle północnym znajdowały się dwa pomieszczenia, a w północnym jedno.
Z obu skrzydeł można było przejść w głąb budynku, do dwutaktowego korpusu zachodniego,
z korytarzem pomiędzy traktami. Wejście główne prowadziło do niewielkiego holu mieszczącego
klatkę schodową na piętro. Tam również pomieszczenia były zgrupowane w dwóch traktach (zdjęcie
3.). Do wyposażenia komory zaliczały się m.in. drzwi płycinowe, przeszklone, z ozdobnymi kratami,
stolarka klatki schodowej (tralki, profilowane stopnie) oraz dwa piece kaflowe, postawione zapewne
wraz z wybudowaniem budynku, w kolorze brązowym i zielonym, ze skromnym ornamentem
secesyjnym. Dawna komora istnieje do dnia dzisiejszego. W 1990 roku wpisano ją do wojewódzkiego
rejestru zabytków nieruchomych. W 1991 roku była własnością prywatną66. Na przełomie 1912 i 1913
roku austriackie Ministerstwo Finansów, w porozumieniu z Ministerstwami Handlu i Spraw
Zagranicznych zamierzało unowocześnić kordon graniczny z Rosja na odcinku pomiędzy Szycami
a Niesułowicami, w tym wybudować drogę67.
Zdjęcie 6. Komora rosyjska w Szycach

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa, dawna
komora celna w Modlnicy, nr rejestracyjny zabytku A-624 [bez paginacji].
67
AGAD, Ministerstwo Robót Publicznych, sygn. 1\311\200, s. 1-3.
66

16

Zdjęcie 7. Widok na dawna komorę celna austriacką od strony północno-zachodniej.

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa,
dawna komora celna w Modlnicy, nr rejestracyjny zabytku A-624 [bez paginacji].
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Zdjęcie 8. Plan budynku dawnej komory celnej austriackiej.

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa,
dawna komora celna w Modlnicy, nr rejestracyjny zabytku A-624 [bez paginacji].

Bohaterskie, ale i zarazem tragiczne wydarzenia okresu powstania styczniowego nie ominęły Szyc.
Już 4 lutego 1863 roku doszło do potyczki przy budynku komory celnej, pomiędzy niewielkim
oddziałem 11 ułanów, dowodzonym przez Franciszka Gaszyńskiego, a 17 rosyjskimi konnymi straży
granicznej. Oddział Gaszyńskiego był jednym z liczniejszych sił powstańczych, sformowanych przez
Apolinarego Kurowskiego pod koniec stycznia w Ojcowie. Rosjanie poddali się, a zdobytą na nich
broń i konie oddano okolicznym chłopom. Zachęceni zwycięstwem ułani zaatakowali następnie carską
piechotę, która również uległa Polakom. Powstańcy zdobyli w sumie na Rosjanach 27 koni, 45
karabinów, po 17 pałaszy i pistoletów68. Trzy miesiące później, 7 maja, doszło do bitwy pod Szycami.
Oddział pod dowództwem Józefa Rumockiego, liczący około 300 strzelców i 20 kawalerzystów starł
S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864; na podstawie materiałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum
Narodowego w Rapperswilu, Rapperswil 1913, s. 159.
68
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się z dwiema kompaniami rosyjskimi (około 1000 żołnierzy), nadchodzącymi od strony Michałowic.
Jak donoszono na łamach „Wiadomości z pola bitwy” z 5 czerwca, gazety wydawanej w okresie od 10
lutego 1863 do 9 kwietnia 1864 roku, początkowo przez Rząd Tymczasowy, a następnie Narodowy:

Po godzinnym wypoczynku naszych pod Wielką Wsią wideta dała znać, że Moskale nadeszli z Michałowic,
rozwijają linię tyralierską pod Szycami. Kawaleria nasza rozpoczęła bój od szarży, którą dowodził por. Topór,
sam zaś dowódca oddziału Rumocki i Perret poprowadzili do boju żuawów i strzelców. Dwie kompanie Moskali
z oddziałem kawalerii z armatami pokazały się tymczasem na drodze z Olkusza. Następnie nadciągnęła ze Skały
jeszcze jedna kompania z oddziałem kawalerii. Pod naciskiem przeważających sił, oddział nasz wsparty do lasu
ku granicy austriackiej, odstrzeliwując się przeszedł tę granicę (…)69.

Zdjęcie 9. Powstańcy Styczniowi z krakowskiego.

Pierwsza wojna światowa rozpoczęła się dla mieszkańców Szyc bardzo wcześnie. W kronice
z parafii w Giebułtowie odnotowano, że wojska austriackie dotarły do Szyc w sierpniu 1914 roku,
a Rosjanie stacjonujący w komorze celnej uciekli w stronę Miechowa w nocy z 29 na 30 czerwca:

69

„Wiadomości z Pola Bitwy”, nr 12, 1963.
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Dnia 29 lipca, a był to czwartek, Moskale w Szycach wieczorem, jakimś niezwykłym zapałem śpiewają,
a w piątek nam przynieśli wieść, że Moskali już na granicy nie ma […] w nocy uciekli w stronę Miechowa70.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Szyce znalazły się administracyjnie w powiecie
olkuskim, w gminie Cianowice. Władzę we wsi sprawowali sołtysi oraz rady gromadzkie. W 1922
roku sołtysem Szyc został Stanisław Wierzbicki, a jego zastępcą Stanisław Krawczyk. W latach
1924-1927 sołtysem miał być Piotr Buła71. W 1929 roku nowym sołtysem i podsołtysem zostali Jan
Buła oraz Wincenty Radacki72. W latach 1933-1936 w radzie Szyc zasiadali: Paweł Bielecki (radny
gminny)73, Piotr Buła, Wincenty Kulan, Franciszek Buła, Jan Kasprzyk, Stanisław Gabaja, Piotr
Jasiński, Jan Kantowski, Franciszek Kołodziejczyk, Wincenty Radacki, Józef Rosa i Stanisław
Wierzbicki. W wyborach samorządowych z 20 grudnia 1936 roku na sołtysa Szyc wybrano Stanisława
Gabaję (urodzonego w 1894 roku). Jego zastępcą został Stanisław Wierzbicki (urodzony w 1874
roku). Innymi zgłoszonymi kandydatami byli: Wincenty Radocki i Paweł Bielecki74.
Nieruchomości na terenie Szyc należących do władz byłych zaborców przeszły na własność rządu
polskiego. Do dnia 1 września 1919 roku grunt byłej komory rosyjskiej był wydzierżawiony przez
mieszkańców wsi. Na jego terenie znajdowało się 11 budynków o fundamencie murowanym w tym
jeden na ceglanym), o ścianach ceglanych i z dachami pokrytymi papą w tym: dom komory celnej,
lazaret, łaźnia, stodoła, stajnia i chlewy75. Już w marcu tego roku z prośbą o przekazanie na własność
realności byłej komory zwróciło się do Ministerstwa Zdrowia Publicznego Towarzystwo „Rodzina
Sieroca” w Krakowie. Instytucja ta starała się utworzyć ochronkę dla sierot po poległych na polu wali
żołnierzach polskich i legionistach. W tym samym czasie w analogicznej kwestii zwrócili się do
Sejmu Rzeczpospolitej mieszkańcy parafii Biały Kościół, m.in. Jan Witkowski, Paweł Bielecki,
Wincenty Kantowski, Józef Kołodziejczyk, Jan Litewka, Jan Jasiński, Jakub Jagielski, Franciszek
Archiwum Parafii Giebułtów, Liber memorabilium [bez paginacji]. Działania zbroje pierwszej wojny
światowej nie odbiły się w znaczący sposób na liczbie ludności Szyc. W aktach stanu cywilnego z 1914 roku
odnotowano na terenie wsi narodziny dziewięciu dzieci, trzy śluby oraz dziewięć zgonów; zob. ANKr., Akta
urodzeń, małżeństw i zgonów 1914, sygn.. 29\338\4\45, s. 1-122, 149-170, 184-248.
71
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Litewka oraz Bartłomiej Buła, którzy chcieli przeznaczyć budynki wraz z 10 morgami pola oraz
3 ogrodu pod szkołę rolniczą, szkołę rzemieślniczą i warsztat tkacki. Ponadto proponowali zakup
sąsiedniej działki na terenie Modlnicy, należącej do Adama Konopki. Swoja prośbę argumentowali:

Petycję swą mocno potwierdzamy naszymi życzeniami i przecież za czasów niewoli myśmy tylko włożyli na te
budynki trud – w postaci pracy rąk naszych i podwód. Następnie umyślne trzymanie nas w czasach zaborczych
z dala od szkół i nauk, nie dało nam możliwości ulepszania gospodarstw i lepszego uprawiania roli 76.

W maju 1920 roku Ministerstwo Robót Publicznych oznajmiło petentom, że nie może przeznaczyć
posesji po byłej komorze celnej pod szkołę rolniczą, gdyż realność ta została przekazana Ministerstwu
Wyznań Religijnych i Oświaty Publicznej77. Ostatecznie budynki pomocnicze i gospodarcze komory
celnej (w tym stodołę i stajnię)78, wraz z gmachem głównym przejęła administracja wojewódzka, która
zadecydowała o wydzierżawieniu go inspektorowi szkolnemu powiatu olkuskiego, a ten z kolei
o przekazaniu nieruchomości po części Związkowi Młodzieży Chrześcijańskiej – Polska Y.M.C.A –
pod szkołę ludową na okres 12 lat, internat dla emigrantów oraz uzdrowisko dla ubogich studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego79. Organizacja ta powstała w Stanach Zjednoczonych i była instytucją
charytatywną, mającą na celu niesienie pomocy dla młodzieży europejskiej, pokrzywdzonej wskutek
działań „Wielkiej Wojny”. Do końca 1923 roku organizowano na terenie byłej komory celnej obozy
wypoczynkowe i szkolenia80. W sierpniu 1925 roku rada gminy Cianowice przeznaczyła budynek na
szkołę powszechną, zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej z 30 grudnia 1924 roku.
W tym czasie nieruchomość wyceniono na kwotę 15 200 złotych81.
Ostatecznie zabudowania komory celnej wydzierżawiono Związkowi Młodej Wsi, a społecznicy –
Ignacy Solarz, Zofia Michałowska i Eustachy Nowicki zorganizowali na jej terenie Wiejski
Uniwersytet Ludowy przy pomocy Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej, Małopolskiego
Związku Młodzieży i Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Ignacy Solarz i Zofia
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Michałowska pobrali się w 1925 roku82. W 1927 roku budynek Uniwersytetu Ludowego był w dobrym
stanie, pokryty dachówką, obielony, o łącznej objętości 2054 metrów sześciennych. Jego wartość wraz
z zabudowaniami gospodarczymi i przyległościami oszacowano łącznie na 8 761 317 złotych, przy
czym gmach główny wyceniono na 41 080 złotych83. W 1934 roku przeprowadzono inwentaryzację
budynków byłej komory celnej. Uniwersytet Ludowy użytkował 10 obiektów: trzy piwnice, trzy domy
mieszkalne, stodołę, wozownię, oborę i jeden budynek gospodarczy84. Termin dzierżawy budynku
byłej komory rosyjskiej w Szycach przez Uniwersytet Ludowy miał minąć dnia 1 maja 1935 roku.
W związku z tym, Dyrekcja Robót Publicznych Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zamierzała
sprzedać nieruchomość Związkowi Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Rozmowy w tej
sprawie rozpoczęto już w czerwcu 1928 roku. Początkowo cena posesji miała być obniżona.
Ostatecznie kontrakt nie doszedł do skutku85, a Urząd Wojewódzki w Kielcach podpisał umowę
dzierżawy 5 października 1935 roku z Towarzystwem „Przewodnik Wiejski”. Nieruchomość składała
się z gruntów o powierzchni 5 hektarów i 7319 metrów kwadratowych, trzech budynków
mieszkalnych murowanych, jednego budynku gospodarczego, dwóch budynków drewnianych
gospodarczych, trzech piwnic murowanych z nasypami ziemnymi oraz ze studni z kręgów
betonowych z kołowrotem. Umowa miała obowiązywać w okresie od 1 maja 1935 do 31 marca 1940
roku. Czynsz dzierżawny wynosił rocznie kwotę 708 złotych, wypłacanych w czterech ratach po 177
złotych do dni: 8 stycznia, 8 kwietnia, 8 lipca i 8 października86. Pieniądze nie były jednak wpłacane
terminowo, a dług Towarzystwa względem państwa wyniósł w 1937 roku kwotę 2 745 złotych i 83
groszy87. W 1936 roku opracowano szczegółowe plany nieruchomości, w tym: pięciu budynków
i dwóch piwnic, których koszt wyniósł 868 złotych i 15 groszy (zdjęcie 4.) 88.
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Zdjęcie 10. Ignacy Solarz (po lewej) i Zofia Michałowska (po prawej)

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Szycach
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Zdjęcie 11. Wnętrze świetlicy Uniwersytetu Ludowego w Szycach.

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3830-2.
Zdjęcie 12. Widok zewnętrzny Uniwersytetu
Ludowego w Szycach w latach 1925-1930.

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-38301.

24

Zdjęcie 4. Plan gruntów byłej komory celnej w Szycach.

Źródło: ANKat., Starostwo powiatowe w Olkuszu, sygn. 12\1139\232, s. 10.

Statut Wiejskiego Uniwersytetu w Szycach został zarejestrowany 23 maja 1925 roku w Urzędzie
Wojewódzkim w Kielcach pod numerem 1665. Nadrzędnym celem placówki było kształcenie
społeczności wiejskiej pod względem ówczesnej Polski, historii wsi, polityki kraju, języka polskiego,
arytmetyki, higieny życia, ale także organizowanie gier, zabaw i uroczystości89. Uniwersytetem
interesowała się nie tylko młodzież z trzech dawnych zaborów, ale także ludzie nauki. Bywali
w Szycach m.in. Helena Radlińska, Kazimierz Korniłowicz, Zygmunt Kobyliński, Zofia Mierzwińska,

89
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Feliks Popławski czy Kazimierz Maj90. Wiele informacji o pracy placówki dostarczają nam
wspomnienia Zofii Solarzowej91.
W 1931 roku doszło do konfliktu dyrekcji uniwersytetu z władzami sanacyjnymi. Dyrektor Ignacy
Solarz został usunięty ze stanowiska za popieranie Stronnictwa Ludowego, podobnie jego małżonka –
Zofia, którzy przenieśli się do Krakowa92. Czynności placówki zostały zawieszone w okresie od
1 września 1931 do 4 marca 1932 roku. Na stanowisko dyrektora powołano Józefa Chudego,
sympatyzującego z Bezpartyjnym Blokiem Współpracy z Rządem (BBWR) i wychowującego
młodzież w duchu poparcia dla marszałka Józefa Piłsudskiego93. Do grona pedagogicznego dołączyła
w 1932 roku Maria Spiradkówna (pracowała z przerwą do 1939 roku), a w 1937 Maria Lipkowa 94.
Pracownicy placówki wzięli udział w organizacji akademii 19 marca 1933 roku z okazji uczczenia
imienin Józefa Piłsudskiego95.
Dzierżawcy terenu byłej rosyjskiej komory mieli problemy z mieszkańcami Szyc i okolic. Zarząd
Uniwersytetu Ludowego skarżył się w 1936 roku na brak możliwości podjęcia prac wiosennych na
wynajętym terenie wskutek konfliktu z Józefem Grzybem, który nabył w ramach licytacji sąsiedni
budynek zajmowany do 1933 roku przez Szkołę Powszechną. Zgodnie z zawartą umową budynek
miał zostać rozebrany, do czego nowy właściciel się nie kwapił. Z relacji Towarzystwa „Przewodnik
Wiejski” wynika, że 4 marca doszło do napadu rabunkowego na dwóch robotników uniwersytetu,
dokonanego przez brata Józefa Grzyba – Jana, który zabrał narzędzia rolnicze96. Cała sprawa trafiła do
Starostwa Powiatowego w Olkuszu. W odpowiedzi na zarzuty, Józef Grzyb oskarżył na posterunku
Policji Państwowej w Ojcowie kierownictwo placówkio bezprawne zdemolowanie budynku:
rozebranie podłogi i sufitu, pieca i komórki, zdjęcia dachu i kradzież cegieł, okien i szyb 97.
Ostatecznie nakazano rozebranie budynku pod groźbą grzywny.
Ignacy Solarz był także jednym z twórców Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” (ZMW RP
WICI), którą utworzono w 1928 roku. Młodzież z Szyc oraz z Modlnicy prężnie działała
90
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w organizacji, którą nazwano „Siew”. W sierpniu 1931 roku zorganizowała dożynki we wsi – zabawę
taneczną oraz uroczyste złożenie wieńca w budynku Uniwersytetu Ludowego, a w marcu 1938 roku
przedstawienie, z którego dochód przeznaczono na utworzenie biblioteki. W 1936 roku Związek
Młodzieży w Szycach liczył 12 członków. W skład zarządu wchodził Wincenty Gabaja - prezes,
Wincenty Wierzbicki – wiceprezes, Zofia Rodacka – sekretarz, Józef Litewka – skarbnik oraz Józefa
Litewka – bibliotekarka. Z powodu braku lokum, zebrania odbywały się w domu jednego z członków
zarządu, najczęściej prezesa98.
Po klęsce wojny obronnej z września 1939 roku Szyce znalazły się w granicach kontrolowanej
przez Trzecią Rzeszę jednostki administracyjno-terytorialnej tzw. Generalnego Gubernatorstwa,
utworzonego na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z dnia 12 października z mocą obowiązująca od 26
października99. Prawdopodobnie w 1940 roku Niemcy zamordowali Ignacego Solarza100, a sami
mieszkańcy miejscowości musieli poradzić sobie z nowa sytuacją i represjami ze strony okupanta,
zwłaszcza uciążliwym dostarczaniem kontyngentów zbożowych dla Niemców. Ówczesnemu
sołtysowi Szyc – Tadeuszowi Wierzbickiemu – w ramach represji aresztowano żonę oraz nakazano
uiścić karę pieniężną. Sołtys od 1943 roku miał brać udział w pracach konspiracyjnych przeciwko
okupantowi101, a na terenie gminy Cianowice działał batalion Armii Krajowej – „Skała”. W budynku
uniwersytetu od maja 1942 roku działał także konspiracyjny Związek Młodzieży Wiejskiej
Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”, który przybrał kryptonim „Młody Las”102. W pewnym sensie trwała
również praca uniwersytetu, gdyż Niemcy zgodzili się na organizowanie kursów spółdzielczych.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej Szyce przynależały administracyjnie do województwa
krakowskiego, powiatu olkuskiego i gminy Cianowice. Wybory na sołtysów i podsołtysów
przeprowadzono 13 lutego 1945 roku. Zgłoszono czterech kandydatów: wcześniejszych sołtysów
Władysława Wierzbickiego i Piotra Bułę, a także Kacpra Kmitę i Józefa Grzbowskiego.
Przewodniczącym Komisji Wyborczej był Franciszek Kołodziejczyk, zastępcą Stanisław Kantorski,
a członkami Komisji Józef Rosa i Paweł Bielecki. Na sołtysa wybrano ponownie Władysława
Wierzbickiego (urodzonego 1 listopada 1911 roku) 23 głosami. Podsołtysem został Piotr Buła, który
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otrzymał 17 głosów103. Ich kadencja trwała trzy lata. W 1946 r. w miejscowości mieszkało 181 osób
uprawnionych do głosowania ludowego104. W kwietniu tego roku w miejscowości wznowił działanie
Uniwersytet Ludowy im. Władysława Orkana, mimo pewnych wątpliwości ze strony Chłopskiego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (Ch. T.P.D.), co do celowości wznawiania pracy placówki w Szycach.
Szkoła była wyposażona w bibliotekę obejmującą 1637 książek i broszur. Kierownictwo placówki
objęły Maria Spiradkówna (pedagogika) – prowadziła ponadto zajęcia z literatury oraz rodziny
i wychowania, oraz Maria Lipkowa (administracja) – organizowała kurs z samokształcenia w zakresie
geografii. W kadrze pedagogicznej znalazł się również Stanisław Jęczeń – prowadził zajęcia z historii
oraz od 2 stycznia 1947 roku Helena Jęczeniowa. Ponadto niektóre wykłady wygłaszali prelegenci
dojeżdżający z Krakowa, w tym: przedstawiciele Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” oraz
pedagodzy z krakowskich liceów. Pensje nauczycieli były wpłacane z funduszu Związku
Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). W wykładach organizowanych przez uniwersytet brało udział 12
słuchaczy (6 dziewcząt i 6 chłopców), zapisanych na kurs, a także 24 pracownice przedszkoli
z polecenia Ch.T.P.D105.
Na przełomie 1946 i 1947 roku na Uniwersytecie Ludowym w Szycach zorganizowano kurs
zimowy dla 36 słuchaczy, w wieku od 18-34 lat z małych wsi z 12 powiatów (olkuskiego,
dąbrowskiego, żywieckiego, wadowickiego, tarnowskiego, brzeskiego, krakowskiego, krośnickiego,
kraśnickiego, warszawskiego, iłżeckiego i końskiego). Zajęcia rozpoczynały się o godzinie 7 rano
gimnastyką. Po śniadaniu odbywały się wykłady do 12.30, a po obiedzie zebrania dyskusyjne, prace
samokształceniowe w sekcjach, a po kolacji do 21 zajęcia świetlicowe. Kurs obejmował wykłady
z historii Polski na tle dziejów świata, z dziejów życia i porządku w przyrodzie, historii chłopów
polskich, historii ruchu ludowego i młodzieżowego, kultury ludowej, piśmiennictwa polskiego
i obcego, zagadnień Polski współczesnej: życia na wsi, spółdzielczości i rodziny. Zajęcia były
opłacone przez Zarząd „Szkolnicy” Spółdzielni Nauczycielskiej Z.N.P. Kraków. Dla słuchaczy
zorganizowano również wycieczki do Krakowa, Ojcowa, Doliny Prądnika i Korzkwi106.
W 1947 roku biblioteka obejmowała już 1870 książek, w tym 900 o tematyce beletrystycznej oraz
970 naukowej. Uniwersytet wzbogacił się o pomoce naukowe: aparat projektowy oraz pięć map.
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Wciąż jednak brakowało licznego wyposażenia, m.in. przeźroczy, obrazów, szaf, łózek, bielizny
pościelowej, czy radia.107 Na przełomie 1948 i 1949 roku w kursie organizowanym przez placówkę
wzięło 28 osób (16 chłopców i 12 dziewcząt), a w 1951 aż 40 słuchaczy. Program obejmował zajęcia
z literatury – 120 godzin, zagadnień „współczesności” – 100 godzin, ekonomii – 40 godzin, historii –
100 godzin, przyrody – 80 godzin, geografii – 80 godzin, zasad samokształcenia – 40 godzin,
matematyki – 40 godzin, spółdzielczości – 60 godzin oraz higieny – 20 godzin108.
Uniwersytet Ludowy w Szycach zamknięto w 1952 roku. W jego miejsce utworzono Wiejski Dom
Kultury, który kontynuował prace placówki, głównie w zakresie rozwoju lokalnego rolnictwa m.in.
uprawy zbóż przemysłowych, oleistych, kukurydzy, kapusty abisyńskiej czy ziemniaków 109. W latach
1957-1983 teren byłej komory celnej był użytkowany przez Ośrodek Szkoleniowy Kółek Rolniczych
w Krakowie, a od 1981 roku działało w Szycach Małopolskie Towarzystwo Uniwersytetów
Ludowych, które dwa lata później reaktywowało Uniwersytet Ludowy pod patronatem
Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej. W programie nowej placówki nawiązano do celów
Ignacego Solarza, ograniczonych jednak wskutek warunków politycznych ówczesnego PRL-u.
Od 1993 roku budynek byłej komory przeszedł na własność gminy w Wielkiej Wsi. Znajdują się
w nim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz apteka.
W 1988 roku część nieruchomości, na terenie której w latach siedemdziesiątych wystawiono
obszerny budynek, nabył Związek Rolników i Kółek Rolniczych, który z kolei odsprzedał go dwa lata
później Biuru Podróży „Pegrotour” pod hotel „Granica”. Kolejny właściciel – Spółka „Interprego”
nadbudował dalszą kondygnację oraz nadał nową nazwę obiektowi – „Park Hotel”, działający do dnia
dzisiejszego. Pobliską działkę przeznaczono na początku tego stulecia pod budowę Centrum
Administracyjnego Gminy Wielka Wieś, oddanego w użytkowanie w kwietniu 2016 roku. Placówka
składa się z dwóch budynków. W pierwszym z nich znajduje się Urząd Gminy oraz instytucje
towarzyszące – Rada Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego z salą ślubów, Gminny Zakład Komunalny
i biblioteka. Drugi z obiektów przeznaczono pod komercyjny wynajem. Centrum wyposażone jest
ponadto w drogi wewnętrzne oraz parking110.

Tamże, s. 127.
Tamże, s. 131-135.
109
AAN, Związek Samopomocy Chłopskiej. Zarząd Główny w Warszawie, sygn. 2\160\1675, s. 3.
110
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