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Słowo wstępne
Pińczów jest sercem krainy, od rzeki Nidy zwanej popularnie Ponidziem, a naukowo
Niecką

Nidziańską.

Szeroko

znane

jest

powiedzenie

„W

Pińczowie

dnieje…”,

spopularyzowane przez noblistę Isaaca Bashevisa Singera, w jego utworze „Sztukmistrz z
Lublina”. Będąc w mieście i jego okolicach łatwo przekonać się, że miał rację Adolf
Dygasiński - któremu przed dawnym klasztorem paulinów wystawiono pomnik i który
nazywany jest piewcą Ponidzia - gdy pisał: Nigdzie tak pięknie nie śpiewają słowiki ani
skowronki, nigdzie bzy nie mają woni tak miłej, nigdzie róża rankiem nie przyozdabia świata
cudowniej.
Biorąc to wszystko pod uwagę autorzy z wielką przyjemnością przystąpili do
przygotowania niniejszej publikacji. Już wstępna kwerenda wykazała jednak, że
przedsięwzięcie nie będzie należało do łatwych. Dzieje i kultura Pińczowa od dawna są
bowiem obiektem zainteresowania różnych badaczy. Liczne zagadnienia doczekały się wielu
szczegółowych opracowań. Choć większość z nich nie ma charakteru naukowego, to jednak
charakteryzuje się częściowym wykorzystaniem metodologii i warsztatu badawczego, co w
znaczący sposób ogranicza możliwości uniknięcia odtwórczej narracji. Niektóre zagadnienia,
takie np. jak początki miasta, jego właściciele, reformacja, szkolnictwo, społeczność
żydowska, zostały wnikliwie opracowane przez specjalistów.
Dlatego też pierwszy rozdział niniejszej publikacji, obejmujący okres do końca XVIII
w., został przygotowany jako syntetyczny szkic i przegląd dziedzictwa kulturowego miasta.
Kolejne partie, oparte na badaniach źródłowych, miały na celu ukazanie problematyki dotąd
rzadko podejmowanej. Kwerenda zaowocowała jednak niezwykle obszernymi materiałami,
które umożliwiają przygotowanie odrębnych publikacji, nawet jeśli – z powodu braku źródeł
lub niemożności ich wykorzystania - nie udało się wszystkiego ustalić. Przykładem tego może
być rozdział dotyczący doby rozbiorowej, w którym starano się problematykę pińczowską
nałożyć na ogólne tło historyczne, unikać powtarzania znanych już faktów, a jednocześnie
zamieścić bardzo szczegółowe informacje, mogące zainteresować lokalną społeczność.
Rozdział dotyczący historii Pińczowa w okresie I wojny światowej powstał w oparciu
o materiały źródłowe oraz dostępną literaturę, zarówno dotyczącą różnorodnych aspektów
historii regionalnej jak i opracowań o charakterze ogólnym. Najwięcej informacji o życiu
mieszkańców, sytuacji politycznej i społeczno-gospodarczej w mieście w latach wielkiej
wojny dostarczyły dokumenty wytworzone

przez

austriackie

władze

okupacyjne,

przechowywane w Archiwum Państwowym w Kielcach. Stanowią one jako całość zespół
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archiwalny pt. C.K. Komenda Powiatowa w Pińczowie i choć potraktowane zostały
wybiórczo, mogą być podstawą próby rekonstrukcji dziejów miasta w tamtym okresie.
Równie pomocne okazały się materiały z Archiwum Narodowego w Krakowie. Zawarte w
zespole Naczelny Komitet Narodowy i zatytułowane Raporty i korespondencja oficerów
werbunkowych w Pińczowie, zostały wydane drukiem w 2007 r. Przedstawiony w nich obraz
Pińczowa i okolic oraz charakterystyka stosunków międzyludzkich na tym obszarze są
bezcennym świadectwem obserwacji życia lokalnej społeczności z lat 1915-17.
Problemy przedstawione w rozdziale „Pińczów w okresie międzywojennym” stanowią
w zasadzie egzemplifikację, gdyż powstały w oparciu o bardzo obszerne zespoły archiwalne,
ale wykorzystanych tylko częściowo. Podrozdział dotyczący odbudowy powojennej zawiera
informacje pozyskane głównie z zespołu Państwowe Biuro Odbudowy w Pińczowie z APK,
natomiast pozostałe opracowano

w oparciu o archiwalia wytworzone przez władze

wojewódzkie, powiatowe, gminne i miejskie. Do charakterystyki życia religijnego w
Pińczowie

w

okresie

dwudziestolecia

międzywojennego

posłużyły

dokumenty

przechowywane w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach. Dla odtworzenia realiów życia
pińczowian w latach 1918-39 niezwykle pomocne okazały się także opracowania, zawierające
informacje przekazane przez świadków tamtych wydarzeń. Zamieszczone fotografie są
dostępne on-line, pochodzą m.in. ze stron internetowych ttps://swietokrzyskie.fotopolska.eu/
i https://pl.wikipedia.org. Zarówno powstała już na temat historii Pińczowa literatura, tak i to
opracowanie, przybliżają dzieje miasta w latach 1914-39. Jednak rozproszone w różnych
zespołach dokumenty w przyszłości wymagają jeszcze wnikliwej kwerendy i z pewnością
posłużą do dalszych badań w przyszłości.
Również zaprezentowanie dziejów Pińczowa i jego życia kulturalnego w czasach
najnowszych sprawiało wiele kłopotów. Z jednej strony istnieje wiele tekstów o charakterze
popularnym, zawartych w nierecenzowanych czasopismach i opracowaniach, natomiast jest
bardzo mało recenzowanych opracowań naukowych. Z drugiej strony w archiwach
państwowych zachowane tam źródła nie są kompletne. Ich liczba jest też bardzo
zróżnicowana. Niewielka ich ilość odnosi się do okresu okupacji i pierwszych lat
powojennych. Natomiast dla okresu późniejszego, gdy kadry urzędnicze szczebla
powiatowego i miejskiego okrzepły, jest ich bardzo dużo. Stąd wykorzystanie ich sprawia
wiele problemów, często uniemożliwia skonstruowanie kompletnej narracji.
Wydaje się, że niniejszy tekst jest dopiero punktem wyjścia do dalszych pogłębionych
badań, wymagających poświęcenia wielu godzin czasu na kwerendę archiwalną i
biblioteczną, czasu, którego zabrakło piszącym te słowa autorom.
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Cezary Jastrzębski
Pińczów do końca XVIII wieku
1. Środowisko geograficzne
Współczesny Pińczów znajduje się w województwie świętokrzyskim, ok. 40 km na
południe od Kielc, będących stolicą regionu i ok. 90 km na północ od Krakowa. Miasto
położone jest na terenie Niecki Nidziańskiej, zwanej popularnie Ponidziem.
Według podziału fizyczno-geograficznego Niecka Nidziańska jest makroregionem
wchodzącym w skład podprowincji Wyżyna Małopolska, należącej do prowincji Wyżyny
Polskie. Obejmuje południową część województwa świętokrzyskiego i stanowi rozległe
obniżenie między Wyżyną Krakowsko-Częstochowską (od południowego zachodu) a
Wyżyną Kielecką (od północnego wschodu), przy czym otwiera się w kierunku
południowo-wschodnim ku Kotlinie Sandomierskiej. Makroregion obejmuje nieckę
laramijską, wypełnioną przy powierzchni osadami kredy środkowej i górnej. Jego środkiem
płynie rzeka Nida, nad którą rozłożył się Pińczów. 1
Dolina Nidy jest jednym z mezoregionów Niecki Nidziańskiej. Meandrująca rzeka
wyznacza obszar o szerokość 2-6 km. Miejscami, natrafiając na stojące w poprzek wzgórza,
zwęża się do kilkuset metrów, tworząc przełomy. Na płaskim i podmokłym dnie,
podlegającym okresowym zalewom rzeki, wytworzyły się mady, użytkowane jako łąki.
Miejscami, w starorzeczach, zalegają torfy. Wykorzystano je także do założenia wielu
stawów rybnych. Prawy brzeg zajmuje szeroki taras pokryty urodzajnym lessem, który dał
początek staremu i gęstemu osadnictwu.
Od północy miasto oparło się o stoki wzniesień, które tworzą inny mezoregion
Niecki Nidziańskiej – Garb Pińczowski. Ciągnie się on między Niecką Solecką a Niecką
Połaniecką. Tworzy wypiętrzenie kredowe, w którego jądrze odsłaniają się częściowo
utwory jurajskie. Miejscami, na skałach kredowych, występują osady miocenu morskiego,
wykształcone

w

postaci

margli,

wapieni

i

gipsów,

które

stanowią

podstawę

wykorzystywania rolniczego terenu. Garb ma kształt długiego na ok. 50 km stoliwa, czyli
wzniesienia o bardzo stromych stokach i płaskiej wierzchowinie. Porozcinany jest dolinami
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Wójtowicz Bożena, Jastrzębski Cezary, Dziedzictwo kulturowe Niecki Nidziańskiej, Kielce 2004, s. 5-9.

5

i wąwozami. Jego maksymalna wysokość wynosi 293 m n.p.m., a względna różnica
wysokości osiąga nawet 100 m.
Niecka Nidziańska charakteryzuje się wielką odrębnością florystyczną, co
dostrzegalne jest również na terenie samego Pińczowa. Występują tu bowiem niezwykle
interesujące zbiorowiska roślinne, którymi są należące do najstarszych w Polsce
kserotermiczne murawy „stepowe”. To pozostałość okresu, gdy po ustąpieniu zlodowaceń
obszar kraju pokrył zbliżony do tundry step. Dopiero później zapanowały lasy. Natomiast
na Ponidziu w wielu miejscach, pod wpływem gospodarki pastersko-rolniczej prowadzonej
przez człowieka, nigdy nie pojawiły się zadrzewienia leśne.
Do najciekawszych gatunków stepowych należą wspaniałe trawy – ostnice (Jana,
włosowata) i turzyce. Symbolem flory Ponidzia stał się miłek wiosenny. Za największe
osobliwości uważane są m. in. dyptam jesionolistny, zwany gorejącym krzewem Mojżesza,
groszek pannoński, mający jedyne stanowisko w Polsce, wężymord stepowy, len włochaty i
dziewięćsił popłocholistny, który w kraju występuje zaledwie w czterech miejscach.
Pińczów wyróżnia się też korzystnymi warunkami klimatycznymi. Amplituda
temperatur skrajnych osiąga tu ok. 60 stopni C. Średnia temperatura roczna wynosi 7,5-8
stopni C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, ze średnią temperaturą 17,6 stopni C, a
najzimniejszym styczeń, ze średnią temperaturą -3 stopni C.
Średnia suma rocznych opadów atmosferycznych osiąga 600 mm, co odpowiada
wynikom w całym kraju. Najwięcej opadów odnotowuje się w lipcu, a najmniejsze w styczniu
i lutym. Średnio rocznie notuje się 150-160 dni z opadami. Dni bezchmurnych w roku jest 62,
zaś dni całkowicie zachmurzonych - 122. Przeważają wiatry zachodnie i północno-zachodnie,
o słabej średniej prędkości, wynoszącej ok 5 m na sekundę.

1.1. Rzeka Nida
Nida, o długości całkowitej 151,2 km, jest najdłuższą rzeką województwa
świętokrzyskiego. Jej źródłowy odcinek tworzy rzeka Biała Nida, wypływająca w okolicach
Moskorzewa. Nazwa Nida pojawia się od połączenia Białej Nidy z Czarną Nidą (o długości
63,8 km, mającą wśród dopływów Lubrzankę o długości 33,6 km i Bobrzę o długości 48,9
km) w Żernikach koło Brzegów. Do największych dopływów Nidy zaliczane są: Brzeźnica
(16,8 km), Mierzawa (59,6 km) i Maskalisa (21,6 km). Rzeka jest lewobrzeżnym dopływem
Wisły.2
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Ibidem, s. 12-13.
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Nida jest typową rzeką nizinną, której szerokość wynosi od 6 do 60 m, a głębokość
od 0,4 do 3 m. Jej dolina zmienia wielokrotnie kierunek i szerokość. Nadzwyczaj pięknie
wygląda odcinek rzeki od Motkowic (za którymi rozszerza się do ok. 5 km) do Pińczowa,
gdzie powstały liczne starorzecza, zakola i rozlewiska obfitujące w naturalną roślinność
wodną. Stała się ona ostoją ptactwa wodnego i błotnego, ryb słodkowodnych, bobra i
wydry. Ten fragment Nidy – wyjątkowo cenny pod względem przyrodniczym,
krajobrazowym i turystycznym - jest unikatowym obszarem w skali całej południowej
Polski.
Wokół Garbu Pińczowskiego rzeka tworzy zakole i przyjmuje z prawej strony
dopływ Mierzawę. Na tym odcinku ma charakter przełomowy. Dolina wcina się w osady
kredowe, zwęża do 450 m i rozdziela na dwa baseny: basen Skowronna Dolnego i basen
ujścia Mierzawy. Próg kredowy powoduje stagnację wód, która przyczyniła się do
zabagnienia dna w okolicy Skowronna oraz powstania licznych ramion, zagłębień
bezodpływowych i zbiorników z wodą stojącą. Całość Nidy tworzy tu deltę śródlądową.
Zwężenie doliny jest najprawdopodobniej spowodowane trwającymi ciągle tzw.
neotektonicznymi ruchami Ziemi, powodującymi powolne podnoszenie podłoża.
Niżej, aż do Pińczowa, gdzie rzeka płynie uregulowanym kanałem, przeprowadzono
odcinkową meliorację doliny w celu wyprostowania koryta, przyspieszenia spływu wód i
osuszenia rozlewisk. Melioracja spowodowała fatalne skutki: po wyprostowaniu koryta
wzmogła się erozja dna rzeki. Wzrósł transport piasku, który wstrzymał spływ wód i
przyczynił się do powstania licznych rozlewisk. W wielu miejscach nastąpiło przesuszenie
terenu i obniżenie poziomu wód gruntowych, gdyż melioracja ograniczyła się jedynie do
funkcji odwadniającej, a nie poradzono sobie z nawadnianiem. Niekorzystne zmiany
stosunków wodnych pociągnęły za sobą degradację zbiorowisk roślinnych i fauny. 3
Poniżej Pińczowa Nida meandruje w szerokiej dolinie, mocno wciętej w
wierzchowinę. Rzece towarzyszą rowy melioracyjne, a czasami starorzecza i stawy
hodowlane. W końcowym odcinku Nida płynie równolegle do Wisły. Przy ujściu, które
następuje w pobliżu Nowego Korczyna, obłożona jest wałami cofkowymi.
Na odcinku od Motkowic aż do ujścia rzeka wykorzystywana jest turystycznie jako
kajakowy szlak wodny.
Nie jest obecnie ciekiem spławnym, choć już w 1477 r. została wymieniona wśród
głównych rzek krajowych, mających charakter portowy. W ich przypadku ogłaszano przepisy
3

Korzeniak Joanna, Zając Katarzyna, Zając Tadeusz, Historia i charakterystyka rozlewisk środkowej Nidy,
Kielce 1996, s. 19-25.
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zapewniające żeglugę wolną od przeszkód. Pod karą pieniężną zabronione było stawianie
młynów i jazów oraz pobieranie opłat przez osoby prywatne.
Nida służyła przede wszystkim do spływu drewna, produktów rolniczych i surowców
skalnych. Szerokim echem odbiło się zwłaszcza przetransportowanie w 1644 r. z
kamieniołomu z pobliżu Chęcin kolumny, na której, z polecenia króla Władysława IV Wazy,
wystawiono w Warszawie posąg jego ojca, Zygmunta III Wazy. Był to pierwszy świecki
pomnik w stolicy.
W XVIII w., po uruchomieniu wydobycia rud miedzi w Miedzianej Górze,
przygotowano projekt uspławnienia Nidy. Autorem był Jan Ferdynand Nax, który w 1774 r.
otrzymał tytuł hydraulika, czyli budowniczego wodnego. Opracował on również projekt
połączenia Wisły z Wartą, z wykorzystaniem Pilicy. Upadek Rzeczypospolitej spowodował,
że plany te nie doczekały się realizacji. Tym niemniej w następnym stuleciu na długości ok.
95 km Nida była spławna. W 1863 r. kursowało po niej 388 tratw i 8 statków, tzw. berlinek
gdańskich. Przewoziły one od 600 do 1000 korców zboża (1 korzec to 128 litrów) i zanurzały
się na głębokość ok. 75 cm. Załogę stanowiło czterech ludzi, gdy statek płynął z prądem i
siedmiu, gdy pokonywał trasę pod prąd.4
1.2. Wapień pińczowski
Osobliwym kamieniem budowalnym i rzeźbiarskim jest wapień z szeroko rozumianych
okolic Pińczowa.5 Już w X-XI w., na dzisiejszej Górze św. Anny w Pińczowie, rozpoczęto jego
eksploatację i wykorzystano do wzniesienia słynnych obiektów romańskich w Wiślicy.
Wzbudził też wielkie zainteresowanie w romańskim Krakowie, gdzie do dzisiaj
wykorzystywany jest w celach konserwatorskich. Już wtedy po „pińczaka” sięgnęli też artyści, o
czym świadczy jedna z pierwszych pełnoplastycznych rzeźb na ziemiach polskich i najstarsza
znaleziona na Wawelu – tzw. wołek wawelski o wysokości 11, długości 23 i szerokości 9 cm, z
wydatnymi gałkami ocznymi i kreskowaniem na czole.
Wapień pińczowski charakteryzuje się dużą porowatością i małym ciężarem. Po
wydobyciu ze złoża daje się łatwo obrabiać, nawet najprostszymi narzędziami. Z czasem
twardnieje i zachowuje wszystkie wykonane szczegóły. Od wieków korzystają więc z niego
liczne warsztaty budowalno-kamieniarskie. Najsłynniejszy działał w XVI w. i należał do
4

Jastrzębski Cezary, Borys Andrzej, Tradycje przemysłu regionu świętokrzyskiego. Korzenie Politechniki
Świętokrzyskiej, Kielce 2015, s. 146.
5
Oterman Stanisław, Stare i nowe dzieje eksploatacji i obróbki wapieni pińczowskich oraz marmurów
kieleckich, Pińczów 1980, s. 23-45; Kamień pińczowski w kulturze polskiej, [w:] Pińczowskie Spotkania
Historyczne, z. 8, Pińczów 2004, ss. 64.
.
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przybyłego z Włoch Santi Gucciego, który w 1587 r. osiedlił się na stałe w Pińczowie, a działał
jako nadworny budowniczy królów Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy.
Oprócz Wiślicy i Krakowa „pińczak” posłużył m. in. do budowy klasztoru cystersów w
Jędrzejowie, zamków w Niepołomicach, Grodnie, Książu Wielkim, Baranowie Sandomierskim i
Janowcu oraz licznych kościołów i figur religijnych. Dawny Pińczów aż bielił się od tego
kamienia, wykorzystanego do wzniesienia zamku, klasztorów, baszty ogrodowej, kamienic
mieszczańskich i ufundowanej w 1600 r. kaplicy św. Anny – pierwszej wolnostojącej kaplicy
kopułowej w Polsce.
Po II wojnie światowej „pińczak” znów stał się modny i posłużył do odbudowy
Warszawy. Wykonano z niego m.in. Pałac Kultury i Nauki, gmach Sejmu, Marszałkowską
Dzielnicę Mieszkaniową, urzędy centralne, teatry, hotele. W stolicy nadal cieszy się
popularnością.
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2. Powstanie i rozwój miasta w średniowieczu - Oleśniccy
Początki miasta nie są dokładnie znane. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1400 r. i
dotyczy zamku Pińczów oraz należących do niego wsi. Być może osada istniała już w XIV
w., skoro w następnym stuleciu wchłonęła znaną już na początku XIV w. wioskę Wierciszów,
mającą parafię wraz z murowanym kościołem i leżącą na wschód od dzisiejszego miasta, na
terenie zwanym Grodzisko. Możliwe też, że rozwój Pińczowa rozpoczął się od kamieniołomu
wapieni, wykorzystywanego do wznoszenia budowli romańskich. Bezpieczeństwa górników
skalnych mógł strzec niewielki gródek obronny, zniszczony prawdopodobnie podczas najazdu
mongolskiego w 1241 r. A może gródek powiązany był z brodem przez rzekę Nidę, której
rozlewiska w wielu innych miejscach uniemożliwiały przeprawę?6
W I poł. XIV w. na miejscu gródka wzniesiono bardziej okazałą siedzibę - gotycki
zamek, u stóp którego rozwinęła się osada, należąca być może do Szreniawitów, potem
Kurowskich i Lganowskich.7 Nosiła ona początkowo nazwę Piędziców (w 1400 r.
Pandziczow, ok. 1470 r. Pyandzyczow, także Pienczow). Od XVI w. używana jest we
współczesnym brzmieniu. Pochodzenie nazwy Pińczów nie jest jasne. Najprawdopodobniej
najstarsze znane określenie oznaczało własność Pędzica (Piędzica).8 Tradycja odnosi jednak
genezę wyrażenia do piędzi ziemi, pięciu sów, które zobaczył polujący książę z Wiślicy albo
do pni (pieńców) pozostałych po wyrębie drzew.
W latach 1424-1586 Pińczów należał do rodu Oleśnickich herbu Dębno.
Najprawdopodobniej w 1424 r., wraz z zamkiem i okolicznymi wsiami, kupił go dla swego
brata Jana Głowacza biskup krakowski, późniejszy kardynał, Zbigniew Oleśnicki. Z jego
inicjatywy osada wkrótce otrzymała prawa miejskie. Nadania dokonał 21 września 1428 r. na
zamku w Lublinie król Władysław Jagiełło. W dokumencie zamieszczono jednak wzmiankę,
że za poprzednich królów Pińczów był lokowany jako miasto, które najprawdopodobniej nie
rozwinęło się.9
Zbigniew Oleśnicki nakazał ponadto na Górze Zamkowej wyburzyć stary zamek i na
jego miejscu wznieść nowy. Dokonał też rozbudowy kościoła parafialnego pw. św. Jana
(erygowanego w 1430 r.), przy którym najpierw, w 1431 r., ustanowił kolegium kanoników, a
następnie, w 1436 r., osadził zakon paulinów.
6

Gliński Waldemar, Co wiemy, a czego nie wiemy na temat zamku w Pińczowie?, ., [w:] Pińczowskie Spotkania
Historyczne, z. 16, Pińczów 2012, s. 7-16.
7
Dziubiński Andrzej, Przechadzka po Pińczowie i okolicy, Pińczów 1992, s. 4-5.
8
Kopertowska Danuta, Nazwy miejscowe województwa kieleckiego, Warszawa – Kraków 1984, s. 196.
9
Kiryk Feliks, Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie XIII-XVI wiek, Kielce 1994, s. 102.

10

Mieszkańcy Pińczowa zajmowali się wówczas przede wszystkim rolnictwem,
hodowlą bydła, uprawą winnej latorośli i ogrodnictwem. W I poł. XVI w. dzierżawcą miasta
był burgrabia krakowski Jan Tęczyński. W 1546 r. Pińczów ponownie stał się własnością
rodu Oleśnickich – braci Mikołaja, Jana, Stanisława i Piotra.10
Wzgórze zamkowe
Znajduje się na północ od pałacu i na zachód od Góry św. Anny. Pierwotnie. W XIIXIII w. był tu gród z wałem gliniano-drewnianym, na miejscu którego na przełomie XIII i
XIV w. wzniesiono pierwszy zamek. Po jego zburzeniu, w latach 1424-1454 biskup
krakowski Zbigniew Oleśnicki wybudował nową rezydencję, która po raz pierwszy w Polsce
łączyła zalety obronne z wygodną rezydencją. Pod koniec XVI w. z inicjatywy
Myszkowskich Santi Gucci przebudował obiekt w stylu renesansowym na potężny zespół
reprezentacyjny. W 1800 r. zamek został rozebrany przez Wielopolskich. Obecnie widoczne
są jedynie jego nikłe pozostałości. Na jednym ze stoków – fragmenty dużej niegdyś winnicy.
Popauliński zespół klasztorny
Późnorenesansowy, trzynawowy, orientowany kościół pw. św. Jana Apostoła i
Ewangelisty został wzniesiony w 1 połowie XVII w. z wykorzystaniem części gotyckiego
kościoła z XV w. Od południa Kaplica Aniołów, dostawiona w latach 1720-1723.
Wczesnobarokowa fasada powstała w 1642 r. i ma okazały kartusz herbowy Gonzagów Myszkowskich. Do wnętrza wprowadza gotycka kruchta, mająca na zworniku sklepienia herb
Dębno. Znajduje się tu późnorenesansowy, tzw. nagrobek żony arianina, poświęcony zmarłej
w 1618 r. Annie Matiaszowej Jakubczykowej z domu Łaszczów oraz jej synom Janowi i
Jackowi. Napis wykonano w języku polskim, a pierwsze litery wierszy tworzą akrostych imię i nazwisko zmarłej.
Przy kościele barokowa rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem na kolumnie korynckiej
z 1661 r. i barokowa dzwonnica z 1691 r.
Wczesnobarokowy, piętrowy, dawny klasztor paulinów, zwany Belwederem, powstał
z 1 połowie XVII w. na zrębach klasztoru z XV w. i połączony jest z kościołem krytym
przejściem. Okazały portal wejścia głównego ozdobiony jest kartuszem z herbem Dębno i
literami biskupa Zbigniewa Oleśnickiego. Motyw herbu Dębno z literami ZOEC (Zbigniew

10

Kiryk Feliks, Z najdawniejszych dziejów Pińczowa, [w:] Pińczowskie Spotkania Historyczne, z. 1, Pińczów
1997, ss. 7-15.
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Oleśnicki, Episcopus Cracoviensis), wici roślinne i kwiat goździka stanowią także element
dekoracyjny sgraffitowego fryzu biegnącego przez pierwsze piętro budynku. Przez kilka lat
przeorem w klasztorze był ojciec Augustyn Kordecki, który następnie bronił Częstochowy
podczas „potopu” szwedzkiego.
Obiekt pełni obecnie funkcję domu kultury i muzeum regionalnego. Na skwerze przed
wejściem wystawiono wykonany ze sjenitu pomnik Adolfa Dygasińskiego.

Fot. 1. Popaulińskie zabudowania klasztorne w Pińczowie.
Fot. C. Jastrzębski

12

3. Reformacja - Oleśniccy
W połowie XVI w., gdy właścicielem Pińczowa był Mikołaj Oleśnicki, miasto stało
się jednym z głównych ośrodków polskiej reformacji. Działali tu początkowo kalwini, a w
latach 1559-1569 istniała główna siedziba arian - braci polskich. Był to okres największej
świetności Pińczowa, zwanego nawet wówczas Atenami Polskimi. W mieście odbywały się
liczne synody innowiercze. Na jednym z nich, który miał miejsce w 1556 r., nawoływano do
zjednoczenia ruchów reformackich w Polsce. Z zadaniem tym przybył Jan Łaski - głośny
reformator religijny działający wcześniej w Saksonii i Anglii, przyjaciel Erazma z
Rotterdamu. Przebywał w Pińczowie do śmierci w 1560 r. i został tu pochowany. Jego
nazwisko wyryto na Pomniku Reformacji w Genewie.
W wyniku kontrreformacji z okresu tego pozostało w naszym kraju niewiele śladów
materialnych. Jedną z najbardziej oryginalnych pamiątek jest tzw. nagrobek żony arianina,
który zachował się w gotyckiej kruchcie kościelnej dawnego zespołu klasztornego paulinów.
To okazałe, późnorenesansowe dzieło, zmarłej żonie i dwóm synom ufundował w 1618 r.
najprawdopodobniej mieszczanin pińczowski. Tablica napisowa zawiera obszerny tekst w
języku polskim, który układa się w akrostych. Pierwsze litery poszczególnych wierszy tworzą
imię i nazwisko zmarłej: Anna Matiaszowa Jakubczikowa z domu Łaszczów.
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Fot. 2. Nagrobek żony arianina w Pińczowie
Fot. C. Jastrzębski
W połowie XVI w., gdy właścicielem miasta był Mikołaj Oleśnicki, Pińczów stał się
jednym z głównych ośrodków polskiej reformacji. Działali tu początkowo kalwini, a w latach
1559 - 1569 miasto było główną siedzibą arian - braci polskich. Był to okres największej
świetności Pińczowa, zwanego nawet wówczas Atenami Polskimi. Działał tu szkoła zwana
Akademią. Wysłannik Jana Kalwina Piotr Statorius opracował pierwszą gramatykę języka
polskiego i wprowadził nowoczesną organizację szkolnictwa. 28 tytułów opublikowała
drukarnia, działająca w latach 1558 – 1562 pod kierunkiem Daniela z Łęczycy. W 1563 r.
dokonano przekładu Biblii na język polski (tzw. Biblia Brzeska lub Radziwiłłowska). W
mieście odbywały się liczne synody innowiercze. Na jednym z nich, który odbył się w 1556
r., nawoływano do zjednoczenia ruchów reformackich w Polsce. Z zadaniem tym przybył tu
Jan Łaski - głośny reformator religijny działający wcześniej w Anglii, Danii i Niderlandach,
który przebywał w Pińczowie do śmierci w 1560 r. Na synodzie w 1562 r. powstał w
Pińczowie zbór mniejszy zw. arianami lub braćmi polskimi.

14

Za sprawą Mikołaja Oleśnickiego miasto stało się ośrodkiem reformacji. Oleśnicki
udzielił tu schronienia m.in. Franciszkowi Stankarowi – profesorowi Akademii Krakowskiej,
uwięzionemu przez biskupa krakowskiego na zamku w Lipowcu i wyzwolonemu przez grupę
szlachty. W latach 1550-1551 z miasta wypędzono paulinów, a kościół zmieniono w zbór
kalwiński. W budynkach poklasztornych powstało słynne na całą Europę Gimnazjum
Pińczowskie nazywane później sarmackimi Atenami. W szkole nauczał m.in. Francuz Piotr
Statorius-Stojeński, wychowanek kolegium w Lozannie. Do Polski skierowany został dzięki
pomocy samego Jana Kalwina. Statorius był autorem szczegółowego programu szkoły
wydanego pod tytułem Urządzenie gimnazjum pińczowskiego. Był to pierwszy tego rodzaju
dokument w historii polskiego szkolnictwa.
W 1559 r. w gronie pedagogicznym akademii doszło do konfliktu na tle sporów
dogmatycznych dotyczących charakteru Trójcy Świętej. Akademię opuścił wówczas jej rektor
Grzegorz Orszak. Nowym rektorem uczelni wybrano Statoriusa. Środowisko związane z
pińczowską uczelnią zajmowało się drugim w historii tłumaczeniem Biblii na język polski.
Tzw. Biblia Brzeska ukazała się w 1563 r. Od miejsca w którym wykonano tłumaczenie,
bywa ona także nazywana Biblią Pińczowską. W latach 1558-1562 w mieście funkcjonowała
drukarnia publikująca dzieła reformatorskie. Jej założycielem był Daniel z Łęczycy. W
Pińczowie swoje prace drukował m.in. Andrzej Frycz Modrzewski.
Do miasta zjeżdżali przedstawiciele ruchu reformatorskiego. W Pińczowie odbyły się
22 synody. W mieście przebywał m.in. Jan Łaski, po śmierci pochowany w prezbiterium
miejscowego zboru.

Dom na Mirowie
Zwany niesłusznie drukarnią ariańską. Pochodzi z przełomu XVI i XVII w. Front
parterowego budynku tworzy dekoracyjna rustyka z ciosów na przemian prostokątnych i
kwadratowych. Nad portalem sieni i oknami łacińskie sentencje. Obecnie mieści się tu
oddział pińczowski Archiwum Państwowego w Kielcach.

Fontanna
Została wzniesiona w centralnej części rynku w 1593 r. Była restaurowana w
latach 1729-1732 i w czasach współczesnych.
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Fot. 1. Fontanna na Rynku w Pińczowie
Fot. C. Jastrzębski.

Synagoga
Została wzniesiona m przełomie XVI i XVII w. w stylu późnorenesansowym, dla
społeczności żydowskiej, której historia w Pińczowie sięga co najmniej 1576 r. 11 To
pierwsza w Polsce świątynia żydowska, w której sala główna i tzw. babiniec znajdowały
się pod jednym dachem. W sali głównej zachował się aron-ha Kodesz na rodały
(podczas konserwacji odkryto za nim XVII-wieczną Torę), portal, skarbonka, fragmenty
dekoracji sklepienia i polichromia ściany północnej. Interesujące polichromie, dzięki
finansowemu wsparciu

żyjących za granicą członków dawnej żydowskiej gminy

pińczowskiej, odsłaniane są obecnie także w przedsionku.

11

Sabor Agnieszka, Sztetl. Śladami żydowskich miasteczek. Działoszyce – Pińczów – Chmielnik – Szydłów –
Chęciny. Przewodnik, Kraków 2005, s. 45.
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Fot. 3. Aron-ha Kodesz w synagodze pińczowskiej
Fot. C. Jastrzębski
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4. Dzieje miasta od 1586 do 1727 r. – Myszkowscy
W 1586 r. synowie Mikołaja Oleśnickiego sprzedali Pińczów biskupowi
krakowskiemu Piotrowi Myszkowskiemu, który przystąpił do rekatolizacji miasta,
rozbudował zamek i ufundował kolegiatę (późniejszy kościół reformatów). W 1601 r.
bratankowie biskupa, dziedziczący po nim wszystkie dobra, założyli pierwszą w Polsce
ordynację i przyczynili się do wielkiego rozwoju Pińczowa. Na wschód od
dotychczasowego miasta powołali Nowe Miasto Mirów, zbudowali wodociągi, łaźnię i
stworzyli prężny ośrodek kamieniarsko-budowlany, kierowany przez sprowadzonego z
Włoch Santi Gucciego, nadwornego architekta królów Stefana Batorego i Zygmunta III
Wazy.
Po „potopie” szwedzkim miasto zaczęło podupadać.
W 1701 r. powstała szkoła gimnazjalna, działająca

pod opieką Akademii

Krakowskiej. W latach 1760 - 1765 kształcił się w niej Hugo Kołłątaj, późniejszy proboszcz
pińczowski.
Kres ośrodkowi reformacyjnemu w Pińczowie położył biskup krakowski Piotr
Myszkowski, który w 1586 r. wykupił miasto. Nastąpiła gwałtowna rekatolizacja Pińczowa.
Do miasta powrócili Paulini, a pińczowskie gimnazjum przyjęło program szkoły parafialnej.
Ród Myszkowskich, w krótkim czasie stał się jednym ze znaczniejszych rodów
Rzeczypospolitej. Spadkobiercy biskupa – Zygmunt i Aleksander Myszkowscy około 1597 r.
uzyskali adopcję do rodu książęcego Gonzagów z Mantui. Myszkowscy przyjęli herb i
nazwisko Gonzagów. Papież Klemens VII nadał im tytuł margrabiów na Mirowie. Tytuł ten
związany był z zamkiem Mirów w Książu Wielkim. W 1601 r. ród Myszkowskich uzyskał od
sejmu Rzeczypospolitej zgodę na utworzenie ordynacji rodowej.
Na przełomie XVI i XVII w. Myszkowscy przebudowali w manierystyczną rezydencję
stary zamek Oleśnickich. W Pińczowie działał w tym czasie słynny warsztat rzeźbiarski Santi
Gucciego. Gucci nadzorował przebudowę pińczowskiego zamku, zaprojektował także
wówczas kaplicę św. Anny.
W 1592 r. Zygmunt Myszkowski założył na wschód od Pińczowa nowe miasto
Mirów. Jednakże już w 1612 r. zostało ono przyłączone do sąsiedniego Pińczowa. Sam
Pińczów otoczony został drewniano-ziemnymi obwarowaniami. Do miasta można było dostać
się przez jedną z czterech bram: Chęcińską, Kielecką, Nowokorczyńską lub Krakowską.
W 1637 r. ordynat Ferdynand Myszkowski gościł w swojej rezydencji Cecylię Renatę
Habsburżankę, która zdążała właśnie do Warszawy, na ślub z królem Władysławem IV Wazą.
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W XVII w. w mieście osiedlało się wielu obcokrajowców. Najwięcej było przybyszów z
Włoch, którzy otwierali tutaj zakłady kamieniarskie, korzystając z wydobywanego w okolicy
kamienia pińczowskiego. Przybywali tu również Szkoci, Francuzi, Niemcy i Żydzi.
W 1657 r. wojska szwedzkie zajęły miasto i zamek. W 1701 r. na 100-lecie istnienia
Ordynacji Pińczowskiej, ordynat Józef Władysław Gonzaga-Myszkowski ufundował w
Pińczowie kolonię akademicką pod zarządem Akademii Krakowskiej. W latach 1757-1761
uczył się w niej Hugo Kołłątaj. Po bitwie pod Kliszowem w 1702 r. miasto zostało ponownie
zajęte przez Szwedów. Król szwedzki Karol XII urządził w Pińczowie na pewien czas swoją
kwaterę.
Józef Władysław był ostatnim ordynatem z rodu Myszkowskich.
Ordynacja Myszkowskich (Pińczowska)
Na przełomie XVI i XVII w. Pińczów stał się siedzibą rodu Myszkowskich, którzy
doprowadzili do utworzenia rządzącego się swoimi własnymi prawami majątku ziemskiego
zwanego Ordynacją Pińczowską.
Ordynacje rodowe, określane również mianem powiernictwa rodowego lub
fideikomisu familijnego12 znane były już od późnego średniowiecza. Zaczęły powstawać w
Hiszpanii i w Niemczech w wyniku dążenia do zapobieżenia rozdrobnienia dóbr
możnowładczych.13 Cel ten osiągano poprzez wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących
całego majątku rodziny. W akcie fundacyjnym ordynacji zapisywano więc, że dobrami
zarządzać będzie ordynat, który nie był właścicielem, mogącym swobodnie dysponować
majątkiem, lecz jedynie jego powiernikiem. Funkcję tę pełnił zwykle najstarszy syn.
Pozostała rodzina otrzymywała posag, jak w przypadku kobiet, albo możliwość zdobycia
wykształcenia i ubiegania się o stanowiska państwowe, jak w przypadku mężczyzn.
Rodzeństwo mogło również wrócić na starość do rodzinnego majątku.
W Polsce ordynacje nie cieszyły się wielką popularnością, ponieważ zaprzeczały
podstawowym regulacjom prawa polskiego, wymagającym równego podziału majątku
między synów. Tymczasem w aktach fundacyjnych fideikomisów zapisywano inny porządek
sukcesji. Następstwo uzależniano od przynależności do płci męskiej i pochodzenia po mieczu
od fundatora. Było ono wyłącznie jednostkowe i opierało się na pierwszeństwie starszego
wiekiem, a więc na majoracie (major natu) w szerszym znaczeniu. Majorat ten mógł być

12

Od łacińskiego wyrażenia fidei commissum, czyli w wiarygodne ręce oddaje.
Mełeń Aleksander, Ordynacje w dawnej Polsce, w: Pamiętnik historyczno-prawny (red. Dąbkowski
Przemysław), t. VII, z. 2, Lwów 1929, s. 4-7.
13
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realizowany w kilku formach. Jedną z nich był seniorat, czyli zasada dziedziczenia przez
najstarszego członka rodziny, bez względu na linię pokrewieństwa. Kolejną był majorat w
znaczeniu węższym, co oznaczało zasadę następstwa najbliższego stopniem pokrewieństwa
ostatniego właściciela. W przypadku jednakowej bliskości decydował wiek, tak więc młodszy
syn ostatniego ordynata dziedziczył przed synem swego zmarłego starszego brata. Inną formą
była primogenitura, wymagająca, aby następstwo odbywało się zgodnie z bliższością
pokrewieństwa i starszeństwem linii. W tym przypadku czasami dopuszczano dziedziczenie
kobiet. Formy zbliżone do primogenitury, czyli secundogenitury i tertiogenitury, fundowano
dla drugiej i trzeciej linii rodziny, przy czym po ich wymarciu dobra wracały do linii głównej.
Genezy ordynacji na ziemiach polskich należy szukać już w XIV w., gdy niektóre
rodziny dążyły do zachowania majątków tylko w rękach męskich potomków. Wkrótce władcy
zaczęli zatwierdzać tzw. statuty domowe rodów, w których z dziedziczenia wykluczano córki.
Pierwsza ordynacja powstała w 1470 r. na Jarosławiu, z inicjatywy Spytka i Rafała
Jarosławskich. Przeszła potem na rodzinę Tarnowskich, a w 1519 r. została uchylona przez
króla Zygmunta I Starego. Następnie podejmowano liczne kolejne inicjatywy, ale nie
przetrwały one zbyt długo. Należy do nich zaliczyć XVI-wieczne ordynacje Lubrańskich,
Paniewskich, Kietlińskich, Karśnickich, Odrowążów, Strzegockich, Nowodworskich i
Karskich. Pierwszą trwałą ordynację założyli w 1586 r. Mikołaj Krzysztof, Albrecht i
Stanisław Radziwiłłowie, przy czym stanowiły ją trzy kompleksy: nieświeski, ołycki i klecki,
w 1589 r. zatwierdzone przez Sejm. Przetrwała ona do 1939 r. Druga ordynacja, zatwierdzona
również w 1589 r., obejmowała dobra Jana Sariusza Zamoyskiego, które przetrwały do 1944
r. Trzecia ordynacja, zwana Pińczowską albo Myszkowskich (a następnie Wielopolskich),
została zatwierdzona przez Sejm w 1601 r. z inicjatywy Piotra i Zygmunta Gonzagów
Myszkowskich. Szczegółowe statuty uchwalono na sejmiku generalnym w Nowym
Korczynie w 1603 r. Majątek obejmował trzy miasta oraz 78 wsi.
Rodzina Myszkowskich herbu Jastrzębiec wywodziła się najprawdopodobniej od
brata związanego z regionem świętokrzyskim biskupa Wojciecha Jastrzębca. W drugiej
połowie XVI w. osiągnęła pozycję magnacką dzięki biskupowi krakowskiemu Piotrowi
Myszkowskiemu (ok. 1510-1591). Siedziba rodu znajdowała się początkowo w Mirowie, a
następnie w Książu Wielkim, gdzie wzniesiono pałac Mirów i ostatecznie w Pińczowie, w
którym powstała dzielnica Mirów. Założyciele ordynacji, Piotr (ok. 1560-1601) i Zygmunt
(ok. 1562-1615) Myszkowscy, byli bratankami biskupa. Zygmunt przebywał wcześniej we
Włoszech, gdzie papież Klemens VIII nadał mu w 1596 r. tytuł margrabiego na Mirowie.
Dwa lata później, dzięki przyjaźni z księciem włoskim Wincentym Gonzagą, wraz z bratem
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Aleksandrem, Zygmunt został adoptowany do rodu Gonzagów. Odtąd więc rodzina
margrabiowska używała nazwiska w brzmieniu Gonzaga Myszkowski.
Margrabia Zygmunt Gonzaga Myszkowski, marszałek wielki koronny (od 1603 r.)14
był I ordynatem ordynacji pińczowskiej. Po nim majątkiem dysponowało sześciu ordynatów z
rodziny Gonzagów Myszkowskich: Jan, Ferdynand, Władysław, Franciszek, Franciszek
Kazimierz i Józef Władysław, który zmarł bezpotomnie w 1727 r. Przez dwa lata trwał proces
sądowy między rodami Wielopolskich i Jordanów w sprawie przyznania prawa do ordynacji.
Ostatecznie wygrali go Wielopolscy i pozostawali właścicielami do 1945 r., kiedy to
ordynację zlikwidowano.
Jakim miastem był Pińczów, gdy Myszkowscy uczynili go stolicą swej ordynacji?
Było już o nim bardzo głośno nie tylko w Polsce, ale i w Europie, gdyż od połowy XVI w.
funkcjonował jako główny ośrodek polskiej reformacji, najpierw kalwiński, a następnie
ariański. Stało się tak za przyczyną ówczesnego właściciela, Mikołaja Oleśnickiego, który
sprowadził do miasta najwybitniejszych przedstawicieli reformacji, z Janem Łaskim na czele.
W Pińczowie, zwanym Polskimi Atenami albo Sarmackimi Atenami, odbyło się ponad 20
synodów protestanckich, działała szkoła kalwińska, później ariańska zwana akademią,
zajmowano się działalnością naukową, publikowano pionierskie wydawnictwa w drukarni,
prowadzonej przez Daniela z Łęczycy.15 Wszystko zmieniło się diametralnie, gdy w 1586 r.
od synów Mikołaja Oleśnickiego kupił Pińczów bp Piotr Myszkowski i rozpoczął
rekatolizację miasta. Jego dzieło kontynuowali bratankowie – spadkobiercy i założyciele
ordynacji.
Myszkowscy założyli na wschód od Pińczowa Nowe Miasto Mirów, które otrzymało
przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim w 1592 r. z inicjatywy Zygmunta
Myszkowskiego. Jego stryj w 1587 r. rozpoczął tu budowę okazałej kolegiaty pw.
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, który on sam przeznaczył następnie na świątynię
zakonną dla reformatów, sprowadzonych z Rzymu w 1605 r. Klasztor istniał jednak krótko,
gdyż w 1610 r. reformatów usunięto. Wznowił jednak działalność w 1683 r.
Rozplanowaniem nowego miasta i realizacjami budowlano-artystycznymi zajął się
tutejszy warsztat kamieniarski, który od lat korzystał z miejscowego wapienia. Zarządzał nim,
do chwili śmierci w 1600 r., przybyły z Włoch słynny mistrz Santi Gucci. Wspierali go także
polscy kamieniarze, jak np. Tomasz Nikiel (zm. 1605 r.), który wykonał, m. in., posadzkę
14

Urzędnicy województwa krakowskiego XVI-XVIII wieku. Spisy (oprac. Cynarski Stanisław, Gąsiorowski
Antoni, Falniowska-Gradowska Alicja), Biblioteka Kórnicka, Kórnik 1994, s. 246
15
Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. III Województwo kieleckie (red. Łoziński Jerzy Z., Wolff Barbara), z. 9
Powiat pińczowski, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1961, s. 55
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przed ołtarzem w katedrze wawelskiej w Krakowie. Oprócz Włochów liczną kolonię tworzyli
też Szkoci, zajmujący się przede wszystkim handlem, w tym także ze Lwowem. W Pińczowie
mieszkali wówczas również Niemcy, Francuzi, Węgrzy i Czesi oraz przedstawiciele wielu
innych narodów. Był nawet mahometanin.16 Od 1576 r. zaczęli osiedlać się Żydzi, którzy
wkrótce przyczynili się do rozwoju kontaktów handlowych i utworzyli jedno z największych
skupisk tej narodowości na terenie Małopolski. W czasie powstawania ordynacji, na
przełomie XVI i XVII w., Żydzi wznieśli istniejącą nadal, późnorenesansową synagogę.
W początkach ordynacji miasto, które w 1612 r. objęło swymi prawami również
Mirów, zamieszkiwali nie tylko kamieniarze i kupcy, ale także malarze, złotnicy, snycerze, a
wkrótce nawet przybyły z Francji ludwisarz.
Najważniejszym obiektem Pińczowa był istniejący od średniowiecza zamek.17
Myszkowscy przebudowali go na wspaniałą siedzibę w stylu manierystycznym. I ordynat
podejmował tu w 1602 r. Karola Gonzagę, wysłannika króla Francji, a w 1607 r. – bp.
Klaudiusza Rangoniego, nuncjusza apostolskiego. Ówcześni kronikarze odnotowywali: „…
miasto Pińczów z pałacem przepysznym, w którym najbardziej łaźnia przez poetów jest
sławiona.”18 Wzniesiony nad wąwozem most łączył zamek z pierwszą, wolno stojącą kaplicą
kultową w Polsce – późnorenesansową kaplicą św. Anny, fundowaną przez Zygmunta
Myszkowskiego, a zbudowaną w 1600 r. przez Santi Gucciego. Ten sam artysta wykonał
zachowaną do dziś basztę ogrodową,19 tworzącą oś kompozycyjną między stojącym na
wzniesieniu zamkiem, a położonym w dolinie Nidy centrum miasta.
Zespół klasztorny reformatów
W 1587 r. biskup Piotr Myszkowskiego ufundował w Nowym Mieście Mirowie
kościół kolegiacki. Sprowadzeni tu w 1605 r. reformaci zostali usunięci pięć lat później.
Budowę obecnej, późnorenesansowej, jednonawowej świątynia pw. Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny rozpoczęto przed 1615 r. W 1683 r. sprowadzono reformatów
i erygowano klasztor. W barokowym wnętrzu zwracają uwagę krucyfiks w ołtarzu
głównym oraz obraz Matki Boskiej Mirowskiej z Dzieciątkiem na lewej ręce,
sprowadzony do Pińczowa na początku XVII w. i czczony jako cudowny.

16

Dziubiński Andrzej, Przechadzka po Pińczowie i okolicy, Towarzystwo Przyjaciół „Ponidzia” w Pińczowie,
Muzeum Regionalne w Pińczowie, UMiG w Pińczowie, Pińczów 1992, s. 11
17
Katalog zabytków…, s. 68-69
18
Starowolski Szymon, Polska albo opisanie położenia Królestwa Polskiego (tłum., wstęp i koment. Piskadło
Antoni), Tower Press, Gdańsk 2000, s. 64
19
Katalog zabytków…, s. 69
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Klasycystyczny nagrobek rodziny Siemońskich z czarnego marmuru w kształcie
sarkofagu, wykonany w 1842 r.
Od południa do kościoła przylega czteroskrzydłowy budynek klasztoru,
wzniesiony w latach 1686-1706. Dziedziniec przed świątynią otoczony murem z
przełomu XVII i XVIII w. ze stacjami Męki Pańskiej.
Kaplica św. Anny
Wzniesiona z miejscowego wapienia w 1600 r. z fundacji Zygmunta Myszkowskiego
przez warsztat Santi Gucciego. Była pierwszą w Polsce wolnostojącą kaplicą kopułową o
przeznaczeniu kultowym. Późnorenesansowa, zbudowana na planie kwadratu, przykryta
kopułą z latarnią, wysoka na 13 m. Od zachodu kruchta, podobna kształtem do kaplicy.
Wokół pozostałości fortyfikacji bastionowych z czasów „potopu” szwedzkiego oraz
nawiązujące do stylu barokowego figury świętych z 1 połowy XIX w.: św. Pawła, św. Tekli i
św. Michała Archanioła. W latach 1826 – 1855 przy kaplicy mieszkał pustelnik.
Ze wzgórza roztacza się wspaniała panorama na Pińczów i Dolinę Nidy.

Gimnazjum
Założone w 1551 r. gimnazjum w Pińczowie było najstarszą tego typu szkołą w
Polsce.20 Powstało jako nowoczesna placówka humanistyczna w mieście zwanym
Sarmackimi Atenami i znanym jako ośrodek reformacji kalwińskiej i ariańskiej, w czym
znaczny udział miała też sama szkoła. Wielkie zasługi dla jej urządzenia i rozwoju wnieśli
bakałarz z Krakowa Grzegorz Orszak oraz spolonizowany potem Francuz Piotr Statorius,
autor pierwszej gramatyki języka polskiego. Szkoła słynęła z wysokiego poziomu nauczania,
m.in. greki, łaciny i języka polskiego. Po raz pierwszy w polskim szkolnictwie wprowadzono
w niej program metodyczny i podział na klasy, przy czym każda z nich miała swego
nauczyciela i własny program nauczania. Po śmierci właściciela Pińczowa, Mikołaja
Oleśnickiego, w 1567 r. gimnazjum zlikwidowano, mimo że na jego bazie planowano
założenie uniwersytetu protestanckiego.
Utrzymano jednak edukację na poziomie szkoły parafialnej, której protektorami byli
przedstawiciele rodziny Myszkowskich, następnych właścicieli Pińczowa. Józef Władysław
Gonzaga Myszkowski w 1701 r. ufundował w północnej części rynku kolonię akademicką,
oddaną pod zarząd i opiekę Akademii Krakowskiej. Była to kolejna w dziejach Pińczowa

20

Księga pamiątkowa Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie, Pińczów 2001, s. 5-28.
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wzorowa szkoła średnia typu humanistycznego, realizująca program retoryczno-klasyczny i
umożliwiająca studia uniwersyteckie na wydziale filozoficznym. Jej wychowankiem był
Hugo Kołłątaj, który w 1784 r. jeszcze mocniej powiązał szkołę z uczelnią krakowską. W
latach 1815-1830 placówka stała się pełną, sześcioklasową szkołą wojewódzką i należała do
przodujących w Królestwie Polskim. Pod jarzmem narastającej rusyfikacji została
zlikwidowana w 1844 r. Po ośmiu latach wznowiła działalność, ale jako progimnazjum, a od
1916 r. jako gimnazjum, które przetrwało do wybuchu II wojny światowej. Po jej
zakończeniu utworzono istniejące do dzisiaj I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona
Kołłątaja.
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5. Oświecenie - Wielopolscy
W 1727 r. ordynację odziedziczył po kądzieli Franciszek Wielopolski. Majątek coraz
bardziej chylił się ku upadkowi, aż w końcu jego większą część, razem z Pińczowem, nabył
postępowy działacz doby powstania listopadowego, Jan Bonawentura Olrych Szaniecki. W
dobrach zniósł on pańszczyznę, a pińczowskich mieszczan uwolnił od uciążliwych
obowiązków. Będąc członkiem Rządu Narodowego po upadku powstania został zmuszony do
opuszczenia Polski, a jego majątek został skonfiskowany. Po długich procesach klucz
pińczowski wykupił potem Aleksander Wielopolski i włączył go do ordynacji.
Pałac Wielopolskich
Został wzniesiony w stylu klasycystycznym, prawdopodobnie przez Franciszka F.
Naxa, około 1780 r. W głównej fasadzie, zwróconej na południe, zwracają uwagę tympanon z
kartuszem i herbem Starykoń Franciszka Wielopolskiego oraz płaskorzeźbione sceny
mitologiczne. Przed budynkiem rzeźby Flory i Pomony oraz klasycystyczne wazony. Na
końcu resztek parku w typie późnobarokowym pięciokątna baszta ogrodowa z końca XVI w.,
wzniesiona prawdopodobnie przez pochodzącego z Włoch kamieniarza Santi Gucciego. Jej
piętro zdobi późnorenesansowy portal z herbem Jastrzębiec.

Lapidarium
Cmentarz w Pińczowie ma 200 lat. W najstarszej, najwyżej położonej części
nekropolii znajduje się zbiór zabytkowych nagrobków o wartości artystycznej. Najstarszy
nagrobek pochodzi z 1818 r. i poświęcony jest Wandzie Katarzynie Morand, dwuletniej córce
francuskiego generała napoleońskiego. Tutaj też pochowano zmarłego w 1900 r. Bronisława
Grabowskiego, europejskiej sławy historyka, etnografa i tłumacza literatur słowiańskich. We
wschodniej części cmentarz wojenny z 1at 1914-1918, na którym spoczywa blisko 1000
żołnierzy.21

21

Sabatowie Teresa i Zdzisław, „Sabat” dla cmentarzy. Cmentarze pińczowskie, Kielce 1996, s. 128-129.

25

Cezary Jastrzębski
Pińczów w latach 1795-1914
1. Przynależność administracyjna i władze

Ryc. 1. Pińczów na mapie z 1797 r. (Karte lines Theilsvon Neu oder West Gallicien, welcher
die Woywodschaften Sendomier Und Krakau).
Źródło: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/937/edition/535/content?ref=desc (dostęp 29
IX 2018 r.)
Po trzecim rozbiorze Polski, w 1795 r., ostatecznie upadła I Rzeczypospolita. Jej
dotychczasowe terytorium podzielono na zabory austriacki, rosyjski i pruski. Władze
austriackie utworzyły z części staropolskich województw sandomierskiego – do którego
należał Pińczów – oraz krakowskiego Zachodnią Galicję, zwaną też Nową Galicją lub Młodą
Galicją. W jej skład wchodziło sześć cyrkułów: kielecki, konecki, krakowski, olkuski,
radomski i sandomierski, podzielonych na 59 okręgów. Pińczów należał do cyrkułu
kieleckiego (w okresie przejściowym, do lipca 1796 r., prawdopodobnie nie było cyrkułu
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kieleckiego – Kielce wchodziły w skład cyrkułu koneckiego, a Pińczów w skład cyrkułu
stopnickiego22).

Ryc. 2. Pińczów w obrębie cyrkułu stopnickiego, na mapie z 1803 r., przedstawiającej
sytuację z lat 1795-1796 (West-Galizien : nach Mezburg's und Rizzi Zanoni's Charte
und andern bewährten Hülfsmitteln neu entworfen. 1.tes Blatt, enthaltend den
Krakauer, Slomniker, Stopnicer, Sandecer, Bochnier und Myslenicer Kreis /
gezeichnet von Karl Müller ; gestochen von Franz Müller. [Ca 1:530 000]. – Wien :
im Verlage des Kunst- und Industrie-Comptoir’s, 1803).
Źródło:

https://polona.pl/item/west-galizien-nach-mezburg-s-und-rizzi-zanoni-s-charte-und-

andern-bewahrten,Mjg1Mjg5NzA/0/#info (dostęp 29 IX 2018 r.)

22

https://www.bn.org.pl/aktualnosci/658-cenna-mapa-galicji-zachodniej-trafila-do-zbiorow-bn.html (dostęp 12
X 2018 r.)

27

W 1803 r. Austriacy zmniejszyli liczbę cyrkułów do trzech: kieleckiego,
krakowskiego i radomskiego. Ten pierwszy powstał z połączenia dawnych cyrkułów
kieleckiego, koneckiego i części krakowskiego. Został podzielony na trzy okręgi: kielecki,
opoczyński i stopnicki.23 Pińczów znajdował się w okręgu stopnickim cyrkułu kieleckiego.
Na funkcjonowanie miasta w strukturach administracyjnych największy wpływ miała
przynależność do cyrkułu, którym kierował starosta, podległy Zachodnio-Galicyjskiej
Nadwornej Komisji Urządzającej i następnie Gubernium Krajowemu dla Galicji Zachodniej
w Krakowie, a od 1803 r. jednemu Gubernium Galicji we Lwowie, obejmującemu wszystkie
ziemie polskie, zagarnięte przez Austrię.24 Z kolei na czele okręgu stał dyrektor okręgowy.
Obydwaj zarządzali jednoosobowo, ale mieli do pomocy kilku urzędników: starosta –
pomocnika, praktykanta, sekretarza, trzech kancelistów i aktuariusza, a dyrektor okręgowy –
pomocnika, komisarza, dwóch kancelistów i aktuariusza.
Zakres

działalności

urzędów

cyrkularnych

obejmował

pięć

dziedzin.

Do

najważniejszych należały sprawy polityczne, czyli publikacja ustaw i zarządzeń władz, różne
rodzaje policji, m. in. bezpieczeństwa, budowlana, sanitarna, ogniowa i łowiecka, nadzór nad
duchowieństwem i sprawami religijnymi wszystkich wyznań oraz kwestie włościańskie.
Kompetencje dotyczące ludności sprowadzały się do statystyki i nadzoru nad ruchem
mieszkańców. Z kolei sprawy wojskowe obejmowały przymusowy pobór rekruta,
powoływanie, nadzór nad urlopowanymi, kwaterunek i dostarczanie żywności wojsku
podczas przemarszu i podwód. Natomiast sprawy ekonomiczne wiązały się z dozorem i
popieraniem rozwoju rolnictwa, handlu, przemysłu i rzemiosła. Wreszcie kwestie skarbowe
dotyczyły praktycznie całości tej problematyki, z wyłączeniem poboru podatków.25

23

Pająk Jerzy Z., Dzieje podziałów administracyjnych a granice regionu świętokrzyskiego, [w:] Region
świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość?, red. Wijaczka Jacek, Kielce 2001, s. 57.
24
Fras Zbigniew, Galicja, Wrocław 2002, s. 13.
25
Kutrzeba Stanisław, Historia ustroju Polski w zarysie, t. IV, cz. 2, Lwów 1920, s. 163-164.
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Ryc. 3. Pińczów na mapie z 1808 r. (Carte von West-Gallizien : welche auf allerhöchsten
Befehl Seiner Kaiserlich Oesterreichischen und Königlich Apostolischen Majestät in den
Jahren von 1801 bis 1804 unter der Direction des dermahligen General Majors, und General
Quartiermeisters Anton Mayer von Heldensfeld [...] durch den Kaiserl. Königl.
Generalquartiermeisterstaab militärisch aufgenommen worden... / gezeichnet, und gestochen
von Hieronimus Benedicti).
Źródło: http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication?id=1623&tab=3 (dostęp 29 IX 2018 r.)
Struktura administracji zmieniła się w czasach Księstwa Warszawskiego, które
powstało w 1807 r. i zostało powiększone w 1809 r. o część zaboru austriackiego. Na wzór
francuski i pod stałą kontrolą Francuzów kraj podzielono na departamenty, powiaty i
zgromadzenia gminne. Kontynuowano jednoosobowe zarządzanie – z prefektem na czele
departamentu, podprefektem na czele powiatu, prezydentem, burmistrzem lub wójtem na
czele zgromadzenia gminnego. Charakterystyczne przy tym, że do istniejącego podziału na
powiaty dostosowano liczbę szlacheckich zgromadzeń wyborczych, czyli sejmików.26
Po przyłączeniu ziem zaboru austriackiego, dekretem królewskim z 24 II 1810 r.,
Galicję Zachodnią podzielono na cztery departamenty (krakowski, radomski, lubelski i
siedlecki), a dekretem królewskim z 17 IV 1810 r. dokonano podziału na 40 powiatów. W
departamencie krakowskim znajdowało się 11 powiatów: hebdowski, jędrzejowski,
krakowski, krzeszowicki, lelowski, miechowski, olkuski, pilicki, skalbmierski, stopnicki i
26

Kallas Marian, Organy administracji terytorialnej w Księstwie Warszawskim, Toruń 1975, s. 65.
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szydłowski.27 Pińczów wchodził w skład powiatu szydłowskiego, w stolicy którego, czyli w
Szydłowie, urzędował podprefekt, razem z personelem urzędniczym i radą powiatową,
złożoną z 12 osób. Wszyscy otrzymali powołania na mocy decyzji z 20 VI 1810 r. W
Szydłowie rozpoczęły też działalność sądy państwowe – cywilne i karne oraz sądy pokoju o
charakterze rozjemczym.28
W systemie organizacyjnym administracji wprowadzono też, po raz pierwszy, podział
na gminy: miejskie i wiejskie.29 Na czele tej pierwszej stał pochodzący z nominacji księcia
warszawskiego burmistrz, podlegający podprefektowi. Jego zadaniem było sprawowanie
administracji miejscowej i funkcji policyjnej, w szczególności, m. in., wykonywanie

i

przekazywanie opinii publicznej zarządzeń władz zwierzchnich, zarząd majątkiem miejskim,
sprawna realizacja budżetu, nadzór nad instytucjami publicznymi oraz nad terminowym i
sprawiedliwym rozkładem podatków, a także dbałość o porządek i bezpieczeństwo w mieście.
Urzędnikami pomocniczymi w magistracie byli ławnicy, wyłaniani spośród mieszkańców
potrafiących czytać i pisać. Na wniosek podprefekta i po zasięgnięciu opinii ministra spraw
wewnętrznych, mianował ich prefekt departamentu. Prefekt mógł też powołać radę miejską,
której członków wybierał spośród kandydatów, przedstawionych przez ogół obywateli. W
miastach do 1 tys. mieszkańców nominacja dotyczyła trzech radnych, w miastach do 2,5 tys.
mieszkańców – pięciu, zaś w większych – dziesięciu. Rada miejska zajmowała się, m. in.,
ustalaniem budżetu miasta i wysokości zbieranych składek oraz nadzorowaniem polityki
finansowej burmistrza. Zwoływana była corocznie w trzech terminach: 1 kwietnia, 1
października i 1 grudnia. Nie mogła obradować dłużej niż sześć dni, a w posiedzeniach
musiało uczestniczyć co najmniej dwie trzecie radnych.30
Zgodnie z tymi zasadami, w Pińczowie rozpoczęli działalność, powołani przez
prefekta, burmistrz i ławnicy, tworzący Radę Municypalną Miasta Pińczowa.
Natomiast na czele gminy wiejskiej stał nie pobierający wynagrodzenia wójt,
powoływany przez prefekta „spośród obywateli gminy czytać i pisać umiejących.” Zwykle
był nim dziedzic wsi, gdyż obszar gminy wiejskiej łączył się z terytorium majątku
dworskiego. Zdarzało się jednak, że wójtami zostawali dzierżawcy, księża albo nawet
kobiety. Najmniejszy obszar gminy wynosił dziesięć dymów, czyli domów. Wójt mógł pełnić
obowiązki na terenie kilku gmin wiejskich. W każdej gromadzie wiejskiej wyznaczał swoich
27

Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, 1810, t. II, s. 143-146.
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pomocników, którymi byli sołtysi. Za zgodą podprefekta mógł również wyznaczyć swojego
zastępcę. Zakres kompetencji wójta pokrywał się z burmistrzowskimi.
Organem doradczym i nadzorującym wójta była rada gminna, która składała się z osób
mianowanych przez prefekta spośród kandydatów zaproponowanych przez wieś. Gmina
mająca do 100 mieszkańców posiadała radę trzyosobową, a powyżej 100 – pięcioosobową.
Odpowiedni dekret stanowił, że radni powinni umieć pisać i czytać, ale z powodu ogólnych
zapóźnień w oświacie, wymogu tego zwykle nie przestrzegano. Rada zbierała się 1 grudnia w
sprawach dotyczących dochodów, a 1 kwietnia i 1 października w związku z robotami
publicznymi.
Wraz z urzędem municypalnym, w Pińczowie mianowano również wójta gminy,
obejmującej wszystkie wsie „państwa pińczowskiego.”
W tym okresie, czyli do 1815 r., burmistrzem Pińczowa był Józef Michalczewski (w
1812 r.31), a podprefektami w Szydłowie: Józef Gołuchowski w 1811 r.32 i Józef Cybulski
(Cebulski) w latach 1812-1814.33
W wyniku Kongresu Wiedeńskiego, w 1815 r., większość terytorium Księstwa
Warszawskiego przekazano innemu zaborcy - Rosji i utworzono autonomiczne jeszcze
wówczas Królestwo Polskie, zwane potocznie Kongresówką. Dotychczasowy podział
administracyjny obowiązywał do 16 I 1816 r., kiedy to, postanowieniem namiestnika
carskiego, generała Józefa Zajączka, wprowadzono daleko idące zmiany w sieci
administracyjnej. W miejsce departamentu krakowskiego (po okrojeniu go o Wolne Miasto
Kraków i po dodaniu powiatu kieleckiego) wydzielono województwo krakowskie z siedzibą
w Kielcach (do 1818 r. w Miechowie). Województwo to podzielono na cztery obwody:
kielecki, miechowski, olkuski i stopnicki. Obwód stopnicki dzielił się na dwa powiaty:
stopnicki oraz szydłowski, na terytorium którego znajdował się Pińczów.
Władzą wojewódzką były komisje wojewódzkie, ze stojącymi na ich czele
mianowanymi prezesami. Obwodami kierowali komisarze obwodowi. Powiaty straciły na
znaczeniu i pełniły jedynie funkcję okręgów sądowych i wyborczych. Sprawy sądowe,
notarialne i hipoteczne należało więc nadal załatwiać w Szydłowie, gdzie także odbywały się
szlacheckie sejmiki wyborcze i zgromadzenia gminne obierające deputowanych.
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W skład komisji wojewódzkiej wchodzili prezes, pięciu komisarzy zasiadających,
czterech – siedmiu komisarzy delegowanych do obwodów, sekretarz generalny prowadzący
kancelarię, doradca prawny – asesor, urzędnicy zawodowi oraz kilku asesorów honorowych i
aplikantów przygotowujących się do zawodu. W przeciwieństwie do administracji Księstwa
Warszawskiego obowiązywała zasada kolegialności. Komisja działała w składach co najmniej
trzyosobowych i podejmowała decyzje większością głosów. Jedynie w drobnych sprawach
wykonawczych prezes mógł decydować osobiście. Komisja podzielona była na wydziały,
których liczba zmieniała się. Początkowo było ich pięć: Wydział Administracyjny, Wydział
Skarbowy, Wydział Policyjny, Wydział Wojenny oraz Wydział Oświecenia Publicznego.
Zakres kompetencyjny określono w sposób następujący: „Komisja z pośrednictwem
podwładnych sobie urzędników podaje do wiadomości i przywodzi do skutku w obrębie
województwa prawa, urządzenia szczególne i rozkazy od komisji rządowych wychodzące.
Czuwa nad porządkiem wewnętrznym i bezpieczeństwem osobistym mieszkańców, całością
własności publicznej i prywatnej, oświeceniem publicznym, zgoła nad wszystkim, co w
obrębie województwa Naród i Rząd obchodzić może.”34
Komisarze delegowani z komisji wojewódzkich jednoosobowo kierowali obwodami,
wypełniając te same zadania, co komisja wojewódzka. Korzystali z pomocy sekretarza i
dwóch asesorów. Podlegały im ostatnie ogniwa systemu administracyjnego, czyli
zwierzchności miejskie (urzędy municypalne) i wiejskie (gminy).
Przy komisji wojewódzkiej powołano radę obywatelską, złożoną z radców wybranych
na sejmikach i zgromadzeniach gminnych. Dla „dobra województwa” zajmowała się ona
sprawami przemysłu, rolnictwa, handlu, oświaty, instytucji dobroczynnych, zapobieganiu
żebractwu i tułactwu. Utrzymywała księgi obywatelskie, szlacheckie i gminne. Informowała
wyższe władze o nadużyciach urzędników cywilnych i wojskowych. Każdy powiat,
wybierający posła na sejm, co dwa lata wybierał do rady po dwóch radców, a każde
zgromadzenie gminne – po jednym. Rada zbierała się dwa razy w roku: 15 października i 15
kwietnia, na czas nie dłuższy niż 14 dni. Z czasem, zgodnie z polityką rusyfikacyjną władz
centralnych, kompetencje rady były coraz bardziej ograniczane.35
Ostatnim ogniwem administracji państwowej były zwierzchności miejskie i wiejskie,
czyli urzędy municypalne w miastach i wójtowie w gminach wiejskich. Wójtami byli
właściciele wsi. Gminę wiejską mogła stanowić każda wieś mająca co najmniej dziesięć
34
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dymów, czyli domów. W skład jednej gminy mogło też wchodzić kilka lub nawet kilkanaście
osad należących do jednego dominium, jeśli tylko znajdowały się na terytorium tego samego
obwodu. I odwrotnie – część wsi należąca do jednego właściciela, o ile składała się z
dziesięciu dymów, mogła być osobną gminą. Jeden wójt, czyli właściciel wsi, mógł bowiem
sprawować swoje obowiązki jednocześnie w kilku gminach.36

Ryc. 3. Pińczów w ramach obwodu stopnickiego na mapie z 1827 r. (Atlas Królestwa
Polskiego, składający się z 8 map jeograficznych, z których każda wystawia jedno
województwo,

jako

to:

Krakowskie,

Sandomierskie,

Kaliskie,

Lubelskie,

Płockie,

Mazowieckie, Podlaskie i Augustowskie).
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Trzebiński Wojciech, Borkiewicz Adam, Podziały administracyjne Królestwa Polskiego
w okresie 1815-1918 (Zarys historyczny), „Dokumentacja Geograficzna”, 4, 1956, s. 22-23.
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Granice obwodu – kolor fioletowy, granice powiatu – kolor brązowy, granice dekanatu –
kolor żółty.
Źródło: http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=1235&from=publication (dostęp 29 IX
2018 r.)
Od 1816 r. Pińczów był jednym z sześciu miast powiatu szydłowskiego, obok
Chmielnika, Kurozwęk, Pierzchnicy, Sobkowa i Szydłowa. Oprócz nich powiat tworzyło 29
gmin wiejskich, wśród których gmina Pińczów była największa. Na jej czele stał wójt ówczesny właściciel dóbr pińczowskich Jan Olrych Szaniecki.
Struktura administracyjna Królestwa Polskiego, wprowadzona w 1816 r., przetrwała
do 1845 r., z tym, że w 1837 r. władze carskie zamieniły polską nazwę województwo na
nazwę gubernia, nazwę komisja wojewódzka na rząd gubernialny, a nazwę prezesa komisji
wojewódzkiej na gubernatora cywilnego.37 Z kolei w 1841 r. przemianowano Gubernię
Krakowską na Gubernię Kielecką, a Rząd Gubernialny Krakowski na Rząd Gubernialny
Kielecki. Natomiast w 1842 r. obwody zamieniono na powiaty, zaś powiaty na okręgi. W
duchu postępującej rusyfikacji dotychczasowych komisarzy obwodowych zamierzano
nazywać sprawnikami, ale ostatecznie nadano im nazwę naczelników powiatów.38
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Ryc. 4. Pińczów w ramach powiatu szydłowskiego na mapie z 1828 r. (Karta Królestwa
Polskiego obejmująca wszystkie miasta i wsie a mianowicie kościelne, wszelkie trakty
pocztowe i komory celne podług ostatniego urządzenia tudzież rys statystyczny tegoż
Królestwa).
Granice obwodu – kolor fioletowy, granice powiatu – kolor żółty.
Źródło: http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=304 (dostęp 29 IX 2018 r.)
Najważniejszej zmiany, będącej też wyrazem dalszej rusyfikacji, dokonano od 1 I
1845 r. Zmniejszono wówczas liczbę guberni z ośmiu do pięciu. Z połączenia guberni
kieleckiej i sandomierskiej utworzono gubernię radomską. Składała się ona z ośmiu powiatów
(wśród których znajdował się powiat stopnicki z Pińczowem) oraz z 19 okręgów (powiat
stopnicki dzielił się na okręgi stopnicki i szydłowski z Pińczowem).39 Tak było do 1867 r.
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Ibidem, 1844, t. 34, s. 452-459.
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Ryc. 5. Gubernia radomska w latach 1845-1866, z podziałem na powiaty.
Źródło: Swajdo Jarosław, Ziemia Radomska w Królestwie Polskim (2), „Wczoraj i dziś
Radomia” 2, 2004, s. 11.
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Ryc. 6. Pińczów w ramach powiatu stopnickiego na mapach z 1846 i 1860 r. Karta pocztowa i
przemysłowa Królestwa Polskiego ułożona i rysowana według najnowszych Rapportów urzędowych i
najpewniejszych źródeł przez Jerzego Egloff).
Granice powiatu – kolor niebieski.
Źródło: http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=2342&from=publication (dostęp 29 IX
2018 r.)
W tym czasie burmistrzem Pińczowa nadal był wspomniany wcześniej Józef
Michalczewski. W latach 182240-182841 obowiązki sprawował Tomasz Możdżyński, w 1862
r. - Andrzej Miłkowski (kasjerem był Antoni Łukasiewicz).42
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Ryc. 7. Pińczów na mapie z 1843 r. (Topograficzna Karta Królestwa Polskiego).
Źródło:

https://polona.pl/item/topograficeskaa-karta-carstva-pol-skago-topograficzna-karta-

krolestwa-polskiego-carte,Mzc0MjE5OA/12/#info:metadata (dostęp 29 IX 2018 r.)
Jeszcze przed powstaniem styczniowym, w 1859 r., władze carskie przeprowadziły
ważną reformę ustroju gminnego. Minimalny obszar gminy, kierowanej przez wójta,
obejmował odtąd co najmniej 50 dymów. Jeśli właściciel ziemski dysponował takim
majątkiem i miał odpowiednie kwalifikacje, to zostawał wójtem. Mniejsze majątki należało
połączyć i wówczas ich właściciele wybierali wójta spośród siebie. Kandydatura wymagała
zatwierdzenia przez Komisję Rządową do Spraw Wewnętrznych. Jeśli pojawiały się kłopoty
ze wskazaniem kandydata o odpowiednich kwalifikacjach, na koszt właścicieli wójta
wyznaczała komisja rządowa. Wójtowi służyli pomocą radni, zatwierdzani przez naczelnika
powiatu. Sołtysi byli odtąd wybierani przez mieszkańców. Z czasem poszczególne gminy
zaczęto łączyć w większe jednostki terytorialne, co stało się podstawą współczesnej sieci
gminnej.
Proces ten nabrał przyspieszenia po upadku powstania styczniowego, w związku z
ukazem carskim z 2 III 1864 r., wprowadzającym samorządowy ustrój gminny w polskiej wsi.
Po raz pierwszy gmina została oddzielona od władzy dziedziców i otrzymała samorządność.
Władza zachęcała osoby pochodzenia chłopskiego do obejmowania stanowisk urzędniczych
w gminie. Jej terytorium obejmowało grunty włościańskie, powstałe w wyniku reformy
uwłaszczeniowej chłopów oraz folwarki ziemskie. Odtąd każda gmina, niezależnie od
38

podziałów dworskich, składała się z wiosek, kolonii, folwarków i dworów. Utworzono
gromady wiejskie, których organami były zebrania gromadzkie i sołtysi.
Organem uchwałodawczym gminy było zebranie gminne, które obradowało raz na
kwartał, pod przewodnictwem wójta. Uczestniczyli w nim wszyscy pełnoletni gospodarze, za
których uznawano osoby posiadające na terenie gminy co najmniej trzy morgi gruntu.
Podejmowano decyzje w następujących sprawach: wybór wójta, ławników, pisarza gminnego
i innych urzędników gminy oraz zakres ich działania i wynagrodzenia, wszystkie interesy
gospodarcze, przeznaczenie środków opiekuńczych i na urządzenie szkół, rozporządzanie
majątkiem nieruchomym gminy, w razie potrzeby wybór pełnomocników gminy, zajmowanie
stanowiska w razie potrzeby wypowiedzenia się całej gminy. Uchwały zebrania gminnego nie
wymagały zatwierdzenia przez naczelnika powiatu, ale obradami często kierował on osobiście
albo delegując swoich przedstawicieli.
31 XII 1866 r. rosyjskie władze zaborcze wprowadziły całkowicie nowy podział
administracyjny, najtrwalszy w dobie rozbiorowej Polski. Połączono go z ostatecznym
zakazem używania języka polskiego w administracji.
W przypadku Pińczowa był to o tyle przełomowy moment, że w strukturze władzy po
raz pierwszy pojawiła się jednostka wyodrębniona w oparciu o rosnącą rolę miasta, jako
ośrodka promieniującego na rozległą okolicę. Powstał Powiat Pińczowski, ze stolicą w
Pińczowie. Władze rosyjskie, dążąc do ściślejszego powiązania Królestwa Polskiego z
cesarstwem, zamiast pięciu utworzyły wówczas dziesięć guberni, przy czym dotychczasową
gubernię radomską podzieliły na radomską i kielecką.43 17 I 1867 r. Komitet Urządzający
ustalił zasięg powiatów, w tym również Powiatu Pińczowskiego, który jako jeden z siedmiu
(obok

jędrzejowskiego,

kieleckiego,

miechowskiego,

olkuskiego,

stopnickiego

i

włoszczowskiego) wchodził w skład guberni kieleckiej.44
Nowy Powiat Pińczowski utworzono w większości z części dawnego powiatu
stopnickiego oraz z części powiatu miechowskiego.45 Zasięg terytorialny określono poprzez
wyliczenie jednostek administracyjnych wchodzących w skład powiatu. Tworzyło go 20 gmin
miejskich i wiejskich: Bejsce, Boszczynek, Dobiesławice, Góry, Chotel, Chroberz, Czarnocin,
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Czarkowy,

Drożejowice,

Filipowice,

Kazimierza,

Kliszów,

Kościelec,

Nagorzany,

Opatowiec, Pińczów, Sancygniów, Topola, Zagość i Złota.46
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Ryc. 8. Powiat Pińczowski na mapie z 1881 r. (Mappa guberni Królestwa Polskiego z
oznaczeniem odległości na drogach żelaznych, bitych i zwyczajnych).
Granice powiatu – kolor niebieski.
Źródło:

http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/show-

content/publication/47544/edition/43271?ref=desc (dostęp 29 IX 2018 r.)
Reformę administracji zakończono w 1869 r. odebraniem praw miejskich 452
miastom Królestwa Polskiego i nadaniem im statusu osad. Decyzję tę motywowano
następująco: „… znajduje się wiele takich, które chociaż nazywają się miastami, jednakże z
powodu nieznacznej liczby mieszkańców, małego rozwoju przemysłu i niedostateczności
dochodów, w rzeczywistości nie mają znaczenia miast i niegdyś zaliczone były do nich
dlatego tylko, że według ówczesnych praw miejscowych, tylko w miastach dozwolone było
prowadzenie handlu i rzemiosł.”47
W Powiecie Pińczowskim prawa miejskie odebrano czterem miastom, decydując przy
tym, o przyłączeniu Skalbmierza do gminy Topole, Opatowca do gminy Rogów, Koszyc do
gminy Filipowice i Wiślicy do gminy Hotel-czerwony (jak to wówczas zapisano).48 W
powiecie tylko Pińczów utrzymał prawa miejskie, zostając uznanym za osadę miejską III
kategorii. Tym samym stał się jednym z nielicznych miast w całej guberni kieleckiej, gdzie
pozostało ich tylko siedem.

47
48

Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 1869, t. 69, s. 245.
Ibidem, s. 427.
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Ryc. 9. Pińczów na mapie z 1890 r. (Kielce i okolice).
Źródło: http://www.andreovia.pl/mapy/item/373-a64-1890-01 (dostęp 29 IX 2018 r.)
Obsadę personalną magistratu po roku 1866 przedstawiono w tabeli nr 1.
Tab. 1. Urzędnicy magistratu w Pińczowie w latach 1877-1913
L.p.

Rok

Stanowisko

Imię i nazwisko

Uwagi

1.

1877

Burmistrz

Ksawery Gierowski

Porucznik w stanie spoczynku

Kasjer

Antoni Łukasiewicz

Sekretarz

Aleksander Rudzki

Burmistrz

Zygmunt Grabowski

Kasjer

Antoni Łukasiewicz

Sekretarz

Józef Bieranek

Burmistrz

Zygmunt Grabowski

Kasjer

Antoni Łukasiewicz

Sekretarz

Józef Bieranek

Burmistrz

Kazimierz Stefański

Kasjer

Józef Bieranek

Sekretarz

Kornek Kłodawski

Od 22 IV 1885 r.

Burmistrz

Włodzimierz Skalski

Od 30 VI 1887 r.

Kasjer

Józef Płaczek

Od 10 VI 1887 r.

Sekretarz

Kornel Kłodawski

Burmistrz

Aljeksandr Jewstafjewicz Porucznik

2.

3.

4.

5.

6.

1884

1885

1886

1888

1892

rezerwy

kawalerii,

odznaczony orderem św. Anny III

Embulajew

i

IV

klasy,

orderem

św.

Stanisława III klasy z mieczem i
kokardą, srebrnym medalem na
pamiątkę wojny z Turcją w latach
1877-1878 i krzyżem żelaznym
na

pamiątkę

przejścia

przez

Dunaj.
Kasjer

Józef Płaczek

Sekretarz

Fjedor

Iwanowicz
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Tichomirow
7.

1894

Burmistrz

Aljeksandr Jewstafjewicz
Embulajew

Kasjer

Józef Płaczek

Sekretarz

Fjedor

Iwanowicz

Tichomirow
8.

1896

Burmistrz

Boris

Wasiljewicz

Płotnikow
Kasjer

Józef Płaczek

Sekretarz

Fjedor

Iwanowicz

Tichomirow
9.

1902

Burmistrz

Kasjer

Nikołaj

Nikołajewicz Ukończył pełny kurs seminarium

Sjergowskij

duchownego w Kijowie. Kawaler.

Wincenty Pachelski

Ukończył

cztery

progimnazjum
posiadał
pamiątkowy

w

klasy
Pińczowie,

srebrny

medal

rządów

cara

Aleksandra III. Kawaler.

10.

1903

Sekretarz

Józef Łuniewski

Burmistrz

Nikołaj

Nikołajewicz

Sjergowskij

11.

1904

Kasjer

Wincenty Pachelski

Sekretarz

Franciszek Siwek

Wykształcenie domowe.

Burmistrz

Julian Zarzycki

Ukończył trzy klasy gimnazjum
męskiego w Kielcach. Żonaty.

12.

1906

Kasjer

Wincenty Pachelski

Sekretarz

Franciszek Siwek

Burmistrz

Tadeusz Starkiewicz

Ukończył

seminarium

nauczycielskie. Posiadał srebrny
medal pamiątkowy rządów cara
Aleksandra III i ciemno-brązowy
medal na pamiątkę pierwszego
spisu powszechnego w 1897 r.
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13.

14.

1907

1908

Kasjer

Wincenty Pachelski

Sekretarz

Franciszek Siwek

Burmistrz

Tadeusz Starkiewicz

Kasjer

Wincenty Pachelski

Sekretarz

Kazimierz Kotowski

Burmistrz

Marian

Wykształcenie domowe. Żonaty.

Antoni Od 1 II 1908 r. Posiadał srebrny
medal pamiątkowy rządów cara

Mroczkiewicz

Aleksandra III i ciemno-brązowy
medal na pamiątkę pierwszego
spisu powszechnego w 1897 r. W
służbie od 1889 r.

15.

1909

Kasjer

Wincenty Pachelski

Sekretarz

Kazimierz Kotowski

Burmistrz

Marian

Antoni

Mroczkiewicz

16.

1911

Kasjer

Wincenty Pachelski

Sekretarz

Kazimierz Kotowski

Burmistrz

Marian

Antoni

Mroczkiewicz

17.

1912

Kasjer

Wincenty Pachelski

Sekretarz

Franciszek Siwek

Burmistrz

Artur Michał Sempoliński

Ukończył

seminarium

nauczycielskie w Jędrzejowie. W
służbie od 1886 r. Kawaler.

18.

1913

Kasjer

Wincenty Pachelski

Sekretarz

Franciszek Siwek

Burmistrz

Roman Zamojski

Od 1 XII 1913 r. Wykształcenie
domowe. Kawaler.

Kasjer

Teofil Srokowski

Od 20 XI 1912 r. Wykształcenie
domowe. Żonaty.

Sekretarz

Antoni Janczur

Od 1 VI 1913 r. Wykształcenie
domowe. W służbie od 1906 r.
Kawaler.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Pamjatnaja kniżka Kieleckoj Gubernii na 1877
god, Kielce 1877, s. 32 oraz w kolejnych latach: 1884, s. 19, 1885, s. 27, 1886, s. 15, 1888, s.
47, 1892, s. 97, 1894, s. 82, 1896, s. 95, 1902, s. 71, 1903, s. 104-106, 1904, s. 184, 1906, s.
158-161, 1907, s. 160-161, 1908, s. 151-152, 1909, s. 152-153, 1911, s. 128-131, 1912, s.
119-119, 1913, s. 120.
W drugiej połowie XIX w. pensja burmistrza Pińczowa wynosiła 500 rubli rocznie,
kasjera – 300 rb., sekretarza – 250 rb. W tym czasie nauczyciel zarabiał 120 rb., zaś tona
pszenicy kosztowała ok. 80 rb. Uposażenie pracowników magistratu było niskie w
porównaniu z pensjami urzędników powiatowych. Naczelnik Powiatu Pińczowskiego zarabiał
nawet 2500 rubli, jego pomocnicy (bez dodatków) – po 1 tys. rb. Etat referenta do czynności
policyjnych wynosił 550 rb., referentów do spraw miejskich, skarbowych i ubezpieczeń – po
500 rb., budowniczego powiatu – 450 rb. i 225 rb. zwrotu kosztów podróży, sekretarza – 450
rb., sekwestratora – 400 rb. i 200 rb. zwrotu kosztów podróży, lekarza powiatowego – 375 rb.,
archiwisty – 300 rb.49
Utworzenie powiatu przyczyniło się do wzrostu znaczenia Pińczowa, jako jednego z
głównych ośrodków miejskich o znaczeniu ponadlokalnym. Dla rozwoju miasta niebagatelne
znaczenie miało utworzenie wielu nowych urzędów, niezbędnych w strukturze administracji.
Pińczów ożywił się i nie zmarnował szansy dokonania istotnego skoku cywilizacyjnego.
Odtąd instytucje powiatowe ściśle powiązały się z tkanką miejską.
W kształcie ustalonym w 1867 i 1869 r. Powiat Pińczowski przetrwał bez zmian do
wybuchu I wojny światowej i 1915 r. Jego udział, pod względem powierzchni, wśród
powiatów guberni kieleckiej przedstawiono w tabeli nr 2.
Tab. 2. Powierzchnia powiatów w guberni kieleckiej w latach 1867-1915.

L.p.

Powiat

Powierzchnia

Udział %

w km kw.
1.

Jędrzejowski

1269,8

12,5

2.

Kielecki

1908,0

18,9

3.

Miechowski

1370,7

13,6

49

Pamjatnaja kniżka Kieleckoj Gubernii na 1903 god, Kielce 1903, s. 104-106, Dziennik Praw Królestwa
Polskiego, 1866, t. 66, s. 239, 245, 247.
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4.

Olkuski

1405,9

13,9

5.

Pińczowski

1154,2

11,5

6.

Stopnicki

1598,2

15,8

7.

Włoszczowski

1386,2

13,8

10122,0

100,0

Razem

Źródło: Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego z uwzględnieniem innych ziem polskich.
Rok 1915, Warszawa 1916, s. 12.
Jak wynika z danych w tabeli nr 2 powiat pińczowski był najmniejszym powiatem w
guberni kieleckiej. Siódme miejsce dał mu 11,5 proc. udział w całej powierzchni guberni.
Największym powiatem był powiat kielecki, który zajmował prawie 19 proc. powierzchni.
Charakterystykę powiatu trafnie oddawał ówczesny opis: „Pińczowski powiat gub.
kieleckiej graniczy od północy z pow. jędrzejowskim, na zachód ze stopnickim, na wschód z
jędrzejowskim i miechowskim, na południe częścią z pow. miechowskim, a w części z Wisłą,
stanowiącą tu granicę od Galicji. Obszar powiatu obejmuje 20,96 mil kwadr. i stanowi część
wyżyny krakowsko-sandomierskiej, rozpościerającej się na lewym brzegu Wisły jako wielki
taras, na którym spiętrzyło się pasmo łysogórskie. (…) Pod względem układu poziomego jest
to wyżyna, którą urozmaicają głęboko wrzynające się doliny rzek: Nidy i Szreniawy,
piętrzące się na niej wzgórza i splątana sieć drobniejszych zagłębień, wyżłobionych przez
wodę w połudn.-zachodniej części powiatu. Najcharakterystyczniej przedstawia się dolina
Nidy, której dorzeczem jest obszar powiatu. (…) Na przestrzeni od Rębowa do Skowronna
wrzyna się rzeka w wyżynę, tworząc głębokie i dość rozległe zatoki, pokryte błotami i
podmokłymi łąkami. Największą z nich stanowi obszar między Umianowicami, Podłężem,
Brześciem i Skowronnem. (…) Od Wiślicy zaczynają się nowe odnogi doliny Nidy, łączące
się pod Korczynem z dolina Wisły. (…) Od linii łączącej Działoszyce, Dzierążnię i Złotą,
zaczyna się południowa, niżej położona część powiatu. Wyżyna zbliżając się ku dolinie Wisły
przemienia się w krainę wzgórz, poprzedzielanych łagodnymi zagłębieniami, sprzyjającymi
hodowli bydła i rolnictwu. Stąd ta część powiatu jest najgęściej zaludniona i dzięki
naniesionej przez wody w licznych zagłębiach poosadzanej wybornej glebie, wyróżnia się
żyznością i na niej opartą kulturą rolną z całego obszaru dawnej Małopolski. (…)”50
50

Ch[lebowski] B[ronisław], Pińczów, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich, red. Sulimierski Filip, Chlebowski Bronisław, Walewski Władysław, Warszawa 1887, t. VIII, s.
162-163.
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Ryc. 10. Powiat Pińczowski na mapie z 1907 r.
Źródło: Mapa szczegółowa Królestwa Polskiego z podziałem na gubernie i 84 powiaty, red.
J. M. Bazewicz, Warszawa 1907, k. 30.
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Na czele Zarządu Powiatu Pińczowskiego stał naczelnik powiatu, który sprawował
nadzór

„…nad

ścisłym

wykonywaniem

wiernopoddańczych

obowiązków,

praw

i

rozporządzeń rządu, nad zachowaniem ogólnego porządku, bezpieczeństwa i spokojności,
tudzież nad zupełną nietykalnością praw własności….”51 Jego rola w powiecie, w nowym
systemie sprawowania władzy, była dominująca.
W tym czasie tylko Rosjanie obejmowali tego typu wyższe stanowiska urzędnicze,
gdyż należały one do kluczowych elementów w realizowanej przez carat polityce dążenia do
trwałego złączenia Królestwa Polskiego z Rosją i niedopuszczenia do jakichkolwiek zrywów
niepodległościowych narodu polskiego. Odnosiło się to również do naczelników Powiatu
Pińczowskiego. Od 1867 do 1915 r. było ich dziesięciu i wszyscy byli Rosjanami,
deklarującymi wyznanie prawosławne: Michaił Władimirowicz Annienkow od 1 I 1867 r. do
20 II 1871 r., Michaił Michajłowicz Rjembjelinskij od 20 I 1871 r. do 1 X 1874 r., Nikanor
Nikołajewicz Kostjeckij od 15 X 1874 r. do 20 XII 1884 r., Iwan Konstantynowicz Ljubickij
od 20 XII 1884 r. do 2 VI 1898 r., Grigorij Iwanowicz Nowosjelskij od 3 VI 1898 r. do 18 IX
1900 r., Nikołaj Aljeksandrowicz Wwjedjenskij od 18 X 1900 r. do 3 IV 1902 r., Grigorj
Sawjeljewicz Artamonow od 21 IV 1902 r. do 20 VIII 1903 r., Dmitrij Iwanowicz Czujkow
od 26 I 1904 r. do 30 VI 1911 r., Pjotr Jakowljewicz Us od 24 XII 1911 r. do 18 VI 1913 r. i
Fjodor Nikołajewicz Głowackij od 24 IX 1913 r. do 3 IX 1914 r.52
M. W. Annienkow pochodził, jak zdecydowana większość spośród naczelników
powiatów w guberni kieleckiej, ze stanu szlacheckiego. Przybył z guberni kurskiej. Jako jeden
z nielicznych naczelników posiadał wyższe wykształcenie wojskowe – był absolwentem
Nikołajewskiej Akademii Inżynieryjnej. Przed objęciem urzędu służył w wojsku. Otrzymał
carski medal na pamiątkę uśmierzenia polskiego powstania 1863-1864. Został zwolniony ze
stanowiska na własną prośbę, z powodu spraw domowych.
Michaił Michajłowicz Rjembjelinskij wywodził się ze szlachty guberni orenburskiej.
Posiadał jedynie wykształcenie domowe. Przed objęciem urzędu służył w wojsku. Był żonaty
z córką carskiego pułkownika.
Nikanor Nikołajewicz Kostjeckij był synem duchownego prawosławnego. Miał
wykształcenie średnie – uczył się w seminarium duchownym. Jego żona, z pochodzenia
51

Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 1866, t. 66, s. 169.
Obsada personalna powiatu wykazana częściowo w: Pamjatnaja kniżka Kieleckoj Gubernii na 1877 god,
Kielce 1877, s. 24-26 oraz w kolejnych latach: 1884, s. 15-16, 1885, s. 23-24, 1886, s. 11-12, 1888, s. 46-47,
1892, s. 96-97, 1894, s. 81-82, 1896, s. 93-95, 1902, s. 68-69, 1903, s. 82-88, 1904, s. 162-168, 1906, s. 140-147,
1907, s. 140-147, 1908, s. 146-151, 1911, s. 126-128, 1912, s. 110-112, 1913, s. 118-120; Kozłowski Jan,
Naczelnicy powiatów w guberni kieleckiej w latach 1867-1914, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, 5, 2008, s.
168-186.
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Polka, deklarująca wyznanie rzymskokatolickie, była córką szlachcica z guberni radomskiej i
posiadała budynek mieszkalny w Radomiu. Podczas sprawowania urzędu naczelnika, w 1878
r., kupił folwark Wrocimowice w powiecie miechowskim. Posiadał order św. Stanisława i
order św. Anny.
Major Iwan Konstantynowicz

Ljubickij pochodził ze szlachty ochotników

wojskowych z guberni charkowskiej. Legitymował się wykształceniem średnim. Ukończył
cywilną szkołę prywatną. Jako jeden z nielicznych naczelników powiatowych był
właścicielem 159 dziesięcin ziemi w guberni charkowskiej, z 15 chłopami „czasowo
zobowiązanymi.” Podczas sprawowania urzędu nabył też 140 dziesięcin ziemi w powiecie
pińczowskim. W służbie od 1855 r. W 1877 r., w randze kapitana, sprawował obowiązki
pomocnika naczelnika Powiatu Pińczowskiego do spraw policyjno-wojskowych. Był
odznaczony orderami św. Włodzimierza IV klasy i św. Stanisława III i II klasy oraz srebrnym
medalem za uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim i brązowym medalem za wojnę
krymską w latach 1853-1856 r. Otrzymał też carski medal na pamiątkę uśmierzenia polskiego
powstania 1863-1864.
Grigorij

Iwanowicz

Nowosjelskij

był

synem

duchownego

prawosławnego.

Legitymował się wykształceniem średnim, gdyż ukończył wojskową szkołę junkrów. Posiadał
order św. Stanisława.
Nikołaj Aljeksandrowicz Wwjedjenskij wywodził się ze szlachty guberni wileńskiej.
Jako jeden z nielicznych naczelników był właścicielem domu z ogrodem w Wilnie, o wartości
5 tys. rubli. Posiadał order św. Stanisława i order św. Anny. Został zwolniony ze stanowiska
na własną prośbę, z powodu spraw domowych.
Grigorij Sawjeljewicz Artamonow był synem kupca. Jako jeden z nielicznych
naczelników zdobył wyższe wykształcenie cywilne, gdyż był absolwentem prawa na
imperatorskim uniwersytecie noworosyjskim oraz jako jeden z nielicznych naczelników
powiatowych posiadał dom w Rostowie nad Donem, a jego żona była właścicielką 435
dziesięcin ziemi w okręgu taganrogskim. Przed objęciem urzędu pracował w administracji
wymiaru sprawiedliwości.
Dmitrij Iwanowicz Czujkow pochodził ze szlachty guberni riazańskiej. Ukończył 1
moskiewski korpus kadetów i 3 szkołę wojskowo-aleksandryjską. W służbie od 1882 r. Był
odznaczony orderem św. Stanisława III klasy oraz ciemno-brązowym medalem pamiątkowym
świętej koronacji ich imperatorskich wysokości w 1883 r., srebrnym medalem pamiątkowym
rządów cara Aleksandra III i ciemno-brązowym medalem za pierwszy spis powszechny w
1897 r. Został zwolniony ze stanowiska na własną prośbę, z powodu stanu zdrowia.
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Pjotr Jakowljewicz Us wywodził się ze szlachty guberni połtawskiej. Legitymował się
wykształceniem średnim, Ukończył wojskową szkołę junkrów. Posiadał order św. Stanisława
i order św. Anny. Objął urząd naczelnika powiatu pełniąc służbę wojskową w stopniu
podpułkownika i został odwołany ze stanowiska, ponieważ nie złożył rezygnacji ze służby w
wojsku. Nie przeszkodziło mu to jednak awansować w administracji cywilnej, gdyż został
oficerem sztabowym do spraw straży ziemskiej guberni radomskiej.
Sztabsrotmistrz Fjodor Nikołajewicz Głowackij był pochodzenia szlacheckiego, ale z
nieznanego terytorium. Legitymował się wprawdzie tylko wykształceniem średnim, lecz był
to elitarny Korpus Paziów. Przed objęciem urzędu służył w wojsku. Posiadał ciemno-brązowy
medal pamiątkowy 300-lecia rządów Romanowów i medal pamiątkowy z okazji 100 rocznicy
wojny 1812 r.
Działalność naczelników powiatu nie zawsze była zgodna z prawem. Dwaj z nich
zostali nawet usunięci ze stanowiska z powodu poważnych przestępstw służbowych.
Dotyczyło to G. S. Artamonowa, który zmarł w trakcie postępowania sądowego i sprawę
umorzono. Z kolei N. N. Kosjeckij, wraz z czterema swoimi współpracownikami, został
oskarżony o podejmowanie samowolnych decyzji w sprawie poboru rekrutów do wojska.
Okazało się, że w zamian za łapówki w ciągu kilku lat zwolnił od służby wojskowej ok. 200
osób. Zniszczył też dokumenty poborowe. Został ponadto oskarżony o podpalenie domu
mieszczanina Snolerskiego. Uznano go winnym większości stawianych zarzutów,
pozbawiono wszystkich uzyskanych uprawnień urzędniczych i skazano na dwa lata zsyłki do
guberni irkuckiej z zakazem powrotu przez osiem lat.
D. I. Czujkow kilka razy miał zwracaną uwagę za opieszałość w sprawowaniu
obowiązków. M. in. dopiero w 1904 r. podjął działania mające na celu niedopuszczenie do
sytuacji, która miała miejsce w 1902 r., gdy wójt gminy Opatowiec zdefraudował znaczną
sumę pieniędzy. W tym samym czasie mieszkaniec powiatu Hipolit Sawicki skarżył się
władzom gubernialnym, że od półtora roku nie otrzymał odpowiedzi w swojej sprawie.
Podobnie mieszkańcy jednej ze wsi donosili, że od trzech miesięcy nie mają żadnej
odpowiedzi na złożoną prośbę.
Naczelnik powiatu miał dwóch pomocników, przy czym jeden odpowiadał za sprawy
policyjno-wojskowe i był jednocześnie naczelnikiem Straży Ziemskiej, a drugi zajmował się
administracją i gospodarką. Kolegium Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego składało się z
naczelnika i dwóch pomocników oraz lekarza powiatowego i budowniczego powiatowego,
gdy rozpatrywano sprawy im podlegające. W skład kancelarii zarządu powiatowego, która
przygotowywała sprawy do rozstrzygnięcia przez zarząd i wprowadzała te decyzje w życie,
50

wchodziły trzy wydziały z referentami i urzędnikami: administracyjno-ekonomiczny,
wojskowo-policyjny i ogólny. Pierwszy podlegał pomocnikowi naczelnika powiatu do spraw
administracyjnych, drugi pomocnikowi naczelnika do spraw policyjnych, a trzeci
sekretarzowi zarządu powiatowego.53
Pomocnikami naczelnika powiatu do spraw policyjno-wojskowych i jednocześnie
naczelnikami straży ziemskiej w Powiecie Pińczowskim mogli być tylko Rosjanie i tylko
oficerowie carscy. Sprawowali urząd zwykle tylko kilka lat. Byli nimi kolejno:
- kpt. Iwan Konstantinowicz Ljubickij w 1877 r. (potem awansował na stanowisko
naczelnika powiatu),
- mjr Pjetr Aljeksandrowicz Bukarjew w 1884 r.,
- w 1885 r. był wakat,
- por. Nikołaj Głowackij w latach 1886-1888,
- sztabsrotmistrz Nikołaj Sjergjejewicz Fjedorow w 1892 r. (odznaczony orderem św.
Anny III klasy z mieczami i kokardą, św. Anny IV klasy z napisem „za bohaterstwo”,
srebrnym medalem na pamiątkę wojny z Turcją w latach 1877-1878 i rumuńskim krzyżem
żelaznym za udział w oblężeniu Plewny),
- por. Flor Michajłowicz Waśkjewicz w 1894 r.,
- ppor. Pawjeł Pjetrowicz Isajewicz w 1896 r.,
- sztabskapitan Aljeksjej Aljeksjejewicz Kusznirow w latach 1902-1903 (ukończył
kurs nauk w I pawłowskiej szkole wojennej, odznaczony srebrnym medalem pamiątkowym
rządów cara Aleksandra III),
- kpt. Fjeognij Wasiljewicz Ljewjeszko w latach 1904-1906 (ukończył szkołę junkrów
piechoty w Czugujewie, odznaczony orderem św. Stanisława III klasy, srebrnymi medalami
pamiątkowymi rządów cara Aleksandra III i za „zbawienie umarłych” oraz brązowym
medalem za pierwszy spis powszechny w 1897 r.),
- kpt. Wasilij Wasiljewicz Michajłow w latach 1907-1913 (w 1911 r. ppłk, ukończył
gimnazjum wojskowe w Sankt Petersburgu i tamtejszą szkołę junkrów piechoty, odznaczony
orderem św. Stanisława III klasy i srebrnym medalem pamiątkowym rządów cara Aleksandra
III).
Zastępcami naczelnika powiatu ds. administracyjno-gospodarczych byli kolejno:
sztabskapitan w stanie spoczynku Konstantin Karlowicz Parczjewskij w 1877 r., Rafał
Pjetrowicz Matkowskij w latach 1884-1888 (został odznaczony orderami św. Anny III klasy i
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i św. Stanisława III klasy, w służbie od 1855 r.), Iwan Nikołajewicz Stachurskij w latach
1892-1896 (uhonorowany orderem św. Stanisława III klasy), Gustaw Iwanowicz Stjefanskij
w latach 1902-1904 (odznaczony orderami św. Anny III klasy i św. Stanisława III klasy oraz
srebrnym medalem pamiątkowym rządów cara Aleksandra III), Iwan Iwanowicz Rudkow w
latach 1906-1908 (ukończył seminarium duchowne w Chełmie), Roman Maksimowicz
Kowtun-Kotowicz w latach 1909-1913 (ukończył szkołę powiatową w Czernihowie).
Funkcję sekretarza urzędu powiatowego pełnili: Iwan Michajłowicz Kaminskij w
1877 r,, Fjeliks Fjeliksowicz Wojciechowskij w latach 1884-1886, Antoni Stroński w 1888 r,
Władimir Dmitrjewicz Kołczak w 1892 r., Nikołaj Iwanowicz Ljubickij w latach 1894-1896,
Pjetr Fjedosjewicz Kokonow w latach 1902-1903 (odznaczony ciemno-brązowym medalem
pamiątkowym za pierwszy spis powszechny w 1897 r.), Iwan Matwiejewicz Sajkiewicz w
1904 r. (uczył się w wołyńskim seminarium duchownym, odznaczony ciemno-brązowym
medalem pamiątkowym za pierwszy spis powszechny w 1897 r.), Wasilij Wasiljewicz
Tomkiewicz w 1906 r. (ukończył dwuklasową szkołę miejską we Włodzimierzu Wołyńskim),
Michaił Pjetrowicz Trius w latach 1907-1911 (uczył się w szkole dwuklasowej), Gjeorgij
Stjepanowicz Sas w 1912 r. (ukończył jedną klasę szkoły) i Pjetr Antonowicz Zasławskij w
1913 r. (ukończył dwuklasową szkołę cerkiewną).
Rosjanie byli też prawie we wszystkich przypadkach urzędnikami do spraw
wojskowo-policyjnych. Pozostałe stanowiska w urzędzie powiatowym obsadzano zwykle
Polakami, choć niekiedy obejmowali je również Rosjanie. I tak lekarzami powiatowymi byli:
Franciszek Gawroński w 1877 r., Felicjan Michniewicz w latach 1884-1885, w 1886 r. był
wakat, Jan Słapczyński w latach 1888-1896, Jan Sarniecki w latach 1902-1909 (ukończył
wydział medyczny Uniwersytetu Warszawskiego, posiadał order św. Stanisława III klasy i
srebrny medal pamiątkowy rządów cara Aleksandra III), Franciszek Jan Nowakowski w
latach 1911-1913 (ukończył wydział medyczny Uniwersytetu Jurjewskiego – dawny Dorpat).
Z kolei funkcję inżyniera – budowniczego powiatowego pełnili: Władysław Pietrzykowski w
latach 1877-1894 (odznaczony orderem św. Stanisława III klasy), Michał Romanowski w
latach 1896-1903 (ukończył szkołę inżynierów, posiadał srebrny medal pamiątkowy rządów
cara Aleksandra III), Władysław Pietraszewski w 1904 r. (ukończył instytut inżynierski),
Antoni Boretti w latach 1906-1913 (ukończył instytut politechniczny w Rydze).
Pozostały personel stanowili:
- referenci do spraw wojskowo-policyjnych: Bronisław Parczewski w 1877 r., Paweł
Szlichciński w latach 1884-1902 (ukończył sześć klas progimnazjum w Pińczowie, został
odznaczony srebrnym medalem pamiątkowym rządów cara Aleksandra III), Iwan Iwanowicz
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Rudkow w 1904 r. (ukończył seminarium duchowne w Chełmie), Adolf Wardzichowski w
latach 1906-1913 (posiadał ciemno-brązowy medal na pamiątkę spisu powszechnego i
srebrny medal pamiątkowy rządów cara Aleksandra III),
- referenci do spraw finansowych: Józef Boratyński (1877), Wacław Szczepański
(1884-1886), Ludomir Wereszczakiewicz (1888-1896), Marian Mroczkiewicz (1902-1907),
Wincenty Bożęcki (1908-1909), Jan Makuch (1911-1913);
- referenci do spraw ubezpieczeń: Jan Nowakowski (1877), Józef Boratyński (18841888), Edmund Łukasiewicz (1892-1894), Celestyn Kazimierz Koszutski (1896);
- urzędnicy do spraw ubezpieczeń w 1877 r.: Rudolf Myszkowski, Bronisław
Cywiński, Bronisław Geppert, Julian Ślaski;
- referenci do spraw miejskich: Antoni Dukalski (1877), Ignacy Brzeziński (18841888), Jan Nademski (1892-1894), Dmitrij Iwanowicz Aljeksjenko (1896), Artur Michał
Sampoliński (1902-1911), Marian Antoni Mroczkiewicz (1913);
- sekwestrator: Piotr Wałda (1877-1896), Andrzej Szczepański (1902-1911), Henryk
Jaruzelski (1913);
- archiwista – pisarz – ekspedytor (później archiwista, następnie archiwista – pisarz i
znów archiwista – pisarz - ekspedytor): Ignacy Laskowski (1877-1888),Sjergjej
Sjemjenowicz Michajłowskij (1892-1894), Józef Majewski (1896), Władysław Dukalski
(1902-1903), Eugeniusz Stelmach (1904-1906), Aljeksandr Fjedorowicz Bartałowicz (19071913);
- konduktor dróg szosowych: Alojzy Szałajkowski (1877), Ignacy Bejm (1884-1888),
Józef Zarębski (1892-1896), Feliks Toporowski (1902-1903), Ignacy Bejm (1906-1913);
- lekarz weterynarii: Antoni Kosiński (1886-1892), Adam Strumpf (1894-1896),
Lucjan Pietrzykowski (1902-1903, ukończył kurs nauk w szkole weterynarii we Lwowie i
zdał egzamin w Instytucie Weterynarii w Warszawie), Zdzisław Rościszewski (1904),
ponownie Lucjan Pietrzykowski (1906-1911).
Przy Urzędzie Powiatowym funkcjonowały także dwa komitety. Jeden rozpoczynał
działalność w przypadku pojawienia się księgosuszu, czyli wirusowego pomoru bydła.
Natomiast czasowa Komisja Konskrypcyjna była elementem zaciągu wojskowego.
Kontrolowała listy spisowe i czuwała nad prawidłowym przebiegiem losowania.54
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Najniższym organem administracji był wójt, ale jego rola w systemie sprawowania
władzy ciągle była nie do przecenienia. Obsadę personalną urzędu wójtowskiego w
Pińczowie po roku 1866 przedstawiono w tabeli nr 3.
Tab. 3. Obsada urzędu wójtowskiego w Pińczowie w latach 1877-1913
L.p.

Rok

Stanowisko

Imię i nazwisko

1.

1877

Wójt

Bartłomiej Dominiek

2.

1888

Wójt

Szymon Wojniak

Pisarz

Ignacy Popławski

Wójt

Franciszek Opoka

Pisarz

Jan Aleksander Ejzerman

Wójt

Franciszek Opoka

Pisarz

Jan Aleksander Ejzerman

Wójt

Franciszek Opoka

Pisarz

Jan Aleksander Ejzerman

Wójt

Franciszek Opoka

Pisarz

Antoni Polski

Wójt

Wincenty Szczerba

Kandydat na wójta

Maciej Tkaczyk

Pisarz

Władysław Kłaczyński

Kasjer kasy poż.-oszcz.

Maciej Tkaczyk

Wójt

Wincenty Szczerba

Kandydat na wójta

Maciej Tkaczyk

Pisarz

Teofil Ratuszyński

Kasjer kasy poż.-oszcz.

Maciej Grabowski

Wójt

Marcin Koniusz

Kandydat na wójta

Wincenty Szczerba

Pisarz

Andrzej Kot

Kasjer kasy poż.-oszcz.

Maciej Grabowski

Wójt

Marcin Koniusz

Kandydat na wójta

Wincenty Szczerba

Pisarz

Andrzej Kot

Kasjer kasy poż.-oszcz.

Marcin Koniusz

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1892

1894

1896

1902

1904

1906

1907

1908
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11.

12.

13.

14.

1909

1911

1912

1913

Wójt

Marcin Koniusz

Kandydat na wójta

Wincenty Szczerba

Pisarz

Maksymilian Burdziński

Kasjer kasy poż.-oszcz.

Marcin Koniusz

Wójt

Marcin Koniusz

Kandydat na wójta

Wincenty Szczerba

Pisarz

Teofil Ratuszyński

Kasjer kasy poż.-oszcz.

Marcin Koniusz

Wójt

Marcin Koniusz

Kandydat na wójta

Wincenty Szczerba

Pisarz

Teofil Ratuszyński

Kasjer kasy poż.-oszcz.

Marcin Koniusz

Wójt

Jakub Bania

Kandydat na wójta

Jan Chwaliński

Pisarz

Teofil Ratuszyński

Kasjer kasy poż.-oszcz.

Jakub Bania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Pamjatnaja kniżka Kieleckoj Gubernii na 1877
god, Kielce 1877, s. 26 oraz w kolejnych latach: 1888, s. 103, 1892, s. 99, 1894, s. 84, 1896,
s. 97, 1902, s. 79, 1904, s. 230-231, 1906, s. 202-203, 1907, s. 201-202, 1908, s. 210-211,
1909, s. 214-215, 1911, s. 173, 1912, s. 161-162, 1913, s. 153.
Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli, w omawianym okresie urząd wójta
sprawował najdłużej Marcin Koniusz, a nieco krócej Franciszek Opoka. Na pozostałych
stanowiskach także nie zachodziła zbyt duża rotacja.
Po wybuchu I wojny światowej, która oznaczała koniec Królestwa Polskiego, zaszły
kolejne istotne zmiany w sieci administracyjnej. Tereny dotychczasowego Powiatu
Pińczowskiego znalazły się bowiem pod okupacją wojskową Austro-Węgier.
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2. Aparat policyjny i wojsko
W dobie rozbiorowej istotną rolę w Powiecie Pińczowskim odgrywała obecność sił
mundurowych, w szczególności żandarmerii, policji i wojska.
Żandarmeria została powołana do życia w Księstwie Warszawskim przez Napoleona
w 1812 r. Była formacją milicyjną, podporządkowaną administracji cywilnej. Cztery lata
później, już pod zaborem rosyjskim, została zorganizowana jako korpus żandarmerii
wojskowej, lecz nadal jej głównym zadaniem była pomoc władzom cywilnym. Sytuacja
zmieniła się po powstaniu listopadowym, kiedy w Królestwie Polskim utworzono 3 Okręg
Korpusu Żandarmów, należący do carskiej struktury organizacyjnej, stale rozszerzany
kadrowo i włączony do systemu carskich represji.
Początkowo na niższych stanowiskach mogli służyć w niej także Polacy, lecz reforma
wprowadzona w 1867 r. spowodowała, że żandarmeria nie była już podporządkowana
władzom Królestwa Polskiego. Jej funkcjonariuszami nie mogli już być nie tylko Polacy, ale
w ogóle osoby wyznania rzymskokatolickiego, a nawet mężczyźni, których żony były
katoliczkami. Równocześnie utworzono gubernialne i powiatowe zarządy żandarmerii. 55 W
Kielcach działał Gubernialny Zarząd Żandarmerii, któremu podlegały zarządy powiatowe: nr
1 dla powiatu kieleckiego i włoszczowskiego, nr 2 dla powiatu miechowskiego i olkuskiego
oraz nr 3 dla powiatu jędrzejowskiego, pińczowskiego i stopnickiego. Na czele zarządu
powiatowego żandarmerii stał naczelnik, który kierował tajną agenturą. Miał on prawo
oddawania osób cywilnych pod sąd wojenny. Mógł też skazać je na zesłanie.
Na czele zarządu powiatowego żandarmerii nr 3, mającego siedzibę w Pińczowie i
obejmującego też Powiat Pińczowski, w latach 1877-1885 r. stał kpt. Fjedor Fjedorowicz
Zimmerman (od 1885 podpułkownik), w 1886 r. ppłk Aljeksjej Karlowicz Paul, w 1888 r.
rotmistrz Andrjej Karlowicz Wjelk, w latach 1892-1894 rotmistrz Iwan Lwowicz Aljeksjew,
w latach 1896-1903 ppłk Aljeksandr Aljeksandrowicz Sosjenkow, w latach 1904-1906
rotmistrz Fjedor Zacharjewicz Fonin (ukończył szkołę junkrów kawalerii w Jelizawietgradzie,
posiadał order św. Stanisława III klasy i srebrne medale: pamiątkowy rządów cara Aleksandra
III oraz na pamiątkę świętej koronacji cara Mikołaja II), w latach 1907-1912 r. rotmistrz
Pawjeł Wasiljewicz Tarasow (absolwent gimnazjum gubernialnego w Wołogodzie, uczył się
w szkole junkrów piechoty w Czugujewie, posiadał order św. Stanisława III klasy), a w 1913
r. rotmistrz Sjergiej Płatonowicz Ljewaniewskij (ukończył pawłowską szkołę piechoty,
posiadał order św. Stanisława III klasy, order św. Anny III klasy i srebrne medale:
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pamiątkowy rządów cara Aleksandra III oraz na pamiątkę pierwszego spisu powszechnego w
1897 r.).56
Żandarmi nadzorowali, m. in., sprzedawców żywności i zbiórki pieniężne, mogli
prowadzić rozmowy z uwięzionymi i aresztowanymi, mieli prawo wstępu do zakładów
dobroczynnych, szpitali, zakładów skarbowych, fabryk publicznych i prywatnych. 57
W 1896 r. żandarmeria została podporządkowana pomocnikowi warszawskiego
generał-gubernatora do spraw policyjnych.
Wraz z upadkiem Księstwa Warszawskiego, od 1815 r., w Królestwie Polskim
pojawiła się rosyjska tajna policja polityczna, która początkowo nie odgrywała zbyt wielkiej
roli, ale jej znaczenie rosło wraz z postępującą rusyfikacją kraju, osiągając apogeum w
czasach tzw. Ochrany, powstałej w latach 80. XIX w. Wcześniej dało się to zauważyć już po
klęsce powstania listopadowego, gdy sprawy policyjne zostały podporządkowane rosyjskim
naczelnikom wojennym, realizującym represyjną politykę państwa Romanowów. Po
powstaniu styczniowym, zgodnie z reformą administracji, naczelnik powiatu odpowiadał za
działania policji oraz Straży Ziemskiej, której działalność regulowały wprawdzie oddzielne
przepisy, ale w ostateczności i tak mu podlegała. W razie „nieporządków w powiecie”
naczelnik mógł zebrać całą straż w jednym miejscu i wykorzystać ją do przywrócenia
wewnętrznego bezpieczeństwa. Jeśli zaś okazałoby się to niewystarczające, mógł zażądać
współdziałania najbliższych oddziałów wojskowych.58
Jak już wyżej wspomniano, pomocnik naczelnika powiatu do spraw policyjnych był
jednocześnie naczelnikiem Straży Ziemskiej, bezpośrednio mu podlegającej. Zawiadywał
wszystkimi działaniami policyjnymi w powiecie na zasadach policmajstra. Miał obowiązek
przynajmniej raz w miesiącu objechać wszystkie wydzielone rewiry, odbywać przeglądy
podkomendnych, kierować ich czynnościami i odpowiadać za całą logistykę. Sprawdzał też
księgi ludności, prowadzone w magistratach i gminach, porównując je z księgami akt stanu
cywilnego wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich.59
Pod względem policyjnym Straży Ziemskiej podlegały „…wszystkie miasta (…),
miasteczka, gminy, wsie, folwarki i w ogóle wszystkie miejscowości zaludnione i
niezaludnione….”60 Zakładano przy tym, że obsadę personalną stanowić będą przede
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wszystkim Rosjanie. Polaków mogło być nie więcej niż dziesięć procent. Tak też było w
Urzędzie Powiatowym w Pińczowie, gdzie w latach 1877-1913 skład urzędników
odpowiadających za kwestie policyjne oraz Straży Ziemskiej przedstawiał się następująco
(pomocnicy naczelnika powiatu do spraw policyjnych i jednocześnie naczelnicy straży zostali
przedstawieni wyżej):
- starszy strażnik powiatowy: Trofim Piskunow (1877), Zacharij Kondratjuk (19031904), Ignacy Gajka (1906-1911), Sjemjen Stoljaruk (1912-1913);
- strażnik pińczowski (początkowo tylko miejski, od 1903 r. w rewirze obejmującym
miasto Pińczów, gminę Pińczów i Kliszów, a od 1911 r. - miasto Pińczów, wsie Pasturka,
Nowa Wieś, Skowronno i Kopernia): Piotr Murzenko (1877), Nikifor Usow (1903), Władimir
Gałakan (1904), Teodor Gorecki (1906), Iwan Kołnoguz (1907), Fotij Kunin (1908-1911),
Antoni Jaworski (1912-1913).61
W dobie rozbiorowej, do 1914 r., Pińczów był miejscem stacjonowania wojsk
austriackich, polskich, francuskich i rosyjskich, choć nie w całym badanym okresie
znajdowały się tu garnizony.
Na różne ciężary związane z obecnością wojska Pińczów narażony był już od
początku doby rozbiorowej, gdy wchodził w skład austriackiej Galicji Zachodniej. Wiedeń
rozpoczynał wówczas długoletnie wojny z Francją i potraktował ziemie polskie zajęte w
wyniku rozbiorów jako teren poboru rekruta i pozyskania środków na działania wojenne. W
mieście nie znano wówczas przymusu wojskowego i dlatego wielkim zaskoczeniem była
decyzja cesarza o poborze we wrześniu 1796 r. Komisja rekrutacyjna, z pomocą burmistrza,
chwytała rekrutów nocą. Skutych konwojowano do komend wojskowych, a następnie
wcielano do pułków austriackich. Wywołało to popłoch, który doprowadził do masowych
samookaleczeń, dzięki czemu mężczyźni stawali się niezdolnymi do dożywotniej służby
wojskowej.62
Mimo trudności, w latach 1796-1800, Austriacy wcielili do wojska prawie 25 tys.
mężczyzn z całej Galicji Zachodniej. W 1807 r. przeprowadzono nową konskrypcję
wojskową, obejmującą spis ludzi według wieku oraz bydła, koni i stajni nadających się do
celów wojskowych. Wielu mężczyzn zaciągnięto z Ziemi Pińczowskiej, należącej wtedy
głównie do cyrkułów krakowskiego i kieleckiego. Pobierano stąd rekrutów do czterech
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formacji austriackich: 7 pułku Schrödera (1939 rekrutów), 22 pułku Coburga (1833 rekrutów)
i 50 pułku Staina (3093 rekrutów).63
Do tego doszły obowiązki rzeczowe i podatkowe ludności, związane z liwerunkiem,
podwodami i kwaterunkiem. Liwerunek polegał na obowiązkowych dostawach żywności dla
wojska, z czasem zmienionych na nadzwyczajny podatek pieniężny. Podwody stały się płatne
dopiero od 1797 r. Składka kwaterunkowa stale była podwyższana, mimo że już na samym
początku jej wysokość ustalono na poziomie 60 proc. dochodów z czynszów miejskich
Pińczowa. W dodatku państwo często nie realizowało swych zobowiązań rekompensacyjnych
lub oferowało niekorzystne rozwiązania, jak np. obligacje, których nie można było
wymienić.64
Obecnie trudno precyzyjnie ustalić, jakie jednostki wojskowe zostały rozlokowane na
terenie miasta w całym okresie doby rozbiorowej. Być może w Pińczowie formowano
oddziały armii Księstwa Warszawskiego, która w 1809 r. zobowiązana została do ogromnego
wysiłku mobilizacyjnego wystawienia 62 tys. żołnierzy. 65 Być może był tu jakiś pododdział
Pułku Krakusów, który w 1812 r. formowano z jeźdźców 50-dymowych z departamentów
krakowskiego, radomskiego, kaliskiego i poznańskiego. Po 1815 r. mogli też stacjonować w
Pińczowie żołnierze Pułku Weteranów Czynnych, rozlokowani na terenie całego Królestwa
Polskiego.66
W czasie powstania listopadowego w Pińczowie kwaterował sztab i 1 batalion 9 Pułku
Piechoty Liniowej, sformowanego z Gwardii Ruchomej.
Znaczne siły wojsk rosyjskich stacjonowały na terenie Pińczowa w dobie powstania
styczniowego. Na przełomie 1862 i 1863 w mieście kwaterowała 3 rota strzelców, wchodząca
w skład 20 Halickiego Pułku Piechoty z 5 Dywizji Piechoty. 67 W warunkach pokojowych
jedna rota składała się ze 140 żołnierzy (w okręgach nadgranicznych ze 180), podczas wojny
stan roty zwiększano do 225 żołnierzy. W Pińczowie kwaterował także 1 szwadron
Noworosyjskiego pułku dragonów z 2 Dywizji Kawalerii.68
W 1875 r. w Pińczowie rozlokowane były inne pododdziały kawalerii. Znajdował się
tu sztab i dwa szwadrony spośród sześciu, wchodzących w skład 14 Jamburgskiego Pułku

63

Ibidem, s. 133.
Ibidem, s. 135-136.
65
Kozłowski Eligiusz, Wrzosek Mieczysław, Dzieje oręża polskiego 1794-1938, Warszawa 1974, s. 81-82.
66
Gembarzewski Bronisław, Rodowody pułków polskich i oddziałów równorzędnych od r. 1717 do r. 1831,
Warszawa 1925, s. 67.
67
http://gatczyna.blogspot.com/2014/03/armia-imperium-rosyjskiego-odb-1863-6-i.html (dostęp 18 IX 2018 r.).
68
http://gatczyna.blogspot.com/2014/03/armia-imperium-rosyjskiego-organizacja_12.html (dostęp 18 IX 2018
r.).
64

59

Ułanów,69 który używał tej nazwy od 1812 do 1882 r. Następnie, do roku 1907, występował
jako 41 Jamburgski Pułk Dragonów Jej Cesarskiej Wysokości Wielkiej Księżny Marii
Aleksandrowny, a potem, do zakończenia I wojny światowej, jako 14 Jamburgski Pułk
Ułanów Jej Cesarskiej Wysokości Wielkiej Księżny Marii Aleksandrowny.70 W 1875 r. jeden
szwadron tej jednostki kwaterował w Chmielniku. Z czasem w Pińczowie stacjonowały 3
szwadrony, lazaret i pluton trębaczy. W budynku klasztoru popaulińskiego znajdowały się
kancelaria pułkowa, oddział szkolny, cekhauz, odwach, łaźnia i piekarnia. W pobliżu
urządzono pomieszczenia przysztabowe, stajnie i kilka kuchni. Rekruci, w liczbie od 230 do
320, przybywali do Pińczowa głównie z guberni kazańskiej, tulskiej, wołyńskiej i
kałużańskiej.71
Dowódcami pułku byli: płk Poznyszew (1877), płk Aljeksandr Pjetrowicz Aljeksjew
(1884-1888),

płk

Pawjeł

Aljeksandrowicz

Kozłowskij

(1892-1896),

płk

Michaił

Anzjelmowicz Łyszczynskij (1902-1907), płk Michaił Gjeorgijewicz Mandryko (1908-1911),
płk Pjetr Jewgjeniewicz Hmyrow (1913).72
Od 1885 r. podjęto działania zmierzające do wybudowania koszar pułkowych, które
zostały uwieńczone sukcesem.73 Na terenie pułku od 1902 r. znajdowała się cerkiew im. św.
Ignacego Bogonośca, w której posługę sprawował ksiądz Jakow Stjepanowicz Jerljeksow (do
1913 r.).
W Pińczowie działał Urząd Powiatowy do spraw Powinności Wojskowej, zajmujący
się poborem rekruta do carskiej armii. W jego skład wchodzili z urzędu - naczelnik powiatu,
komisarz do spraw włościańskich i naczelnik Straży Ziemskiej oraz delegaci wybrani spośród
obywateli ziemskich, od 1902 r. nazywani członkami wybranymi spośród obywateli miast i
wsi (z czasem także kierownik ds. wojskowych w powiecie). Delegatami byli:
- w 1888 r. obywatel Pińczowa Feliks Brzeziński i administrator dóbr Włochy Ludwik
Reklewski;
- w 1892 r. obywatel Pińczowa Feliks Brzeziński i właściciel apteki w Pińczowie
Antoni Świerczewski (kierownik urzędu – Aljeksjej Nikołajewicz Djemin);
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- w latach 1894-1896 obywatel Pińczowa Feliks Brzeziński i właściciel dóbr
Węchadłów Tomasz Winnicki (kierownik urzędu – Józef Brzozowski);
- w 1902 r. obywatel Pińczowa Wiktor Wiszniewski i właściciel apteki w Pińczowie
Antoni Świerczewski;
- w 1903 r. obywatel Pińczowa Wiktor Wiszniewski i właściciel apteki w Pińczowie
Antoni Świerczewski (kierownik urzędu – Józef Dziarmaga);
- w 1904 r. właściciel apteki w Pińczowie Antoni Świerczewski i dzierżawca dóbr
Kopernia Stanisław Tide;
- w latach 1906-1909 właściciel apteki w Pińczowie Antoni Świerczewski i
mieszkaniec Pińczowa Władysław Dukalski (w 1908 r. także kierownik ds. wojskowych w
powiecie Józef Dziarmaga);
- w latach 1911-1912 właściciel nieruchomości w Pińczowie Wiktor Dunin i
administrator dóbr Podłęże Antoni Dobrowolski (kierownik ds. wojskowych w powiecie –
Józef Bochniak);
- w 1913 r. właściciel nieruchomości w Pińczowie Jan Walter i administrator dóbr
Podłęże Antoni Dobrowolski (kierownik ds. wojskowych w powiecie – Józef Bochniak).74
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3. Sądownictwo
Od 1795 r. pod zaborem austriackim, w ramach Galicji Zachodniej, dążono do
likwidacji oddzielnych sądów dla poszczególnych stanów społecznych. Zgodnie z tą
tendencją utworzono nowe sądy karne, po jednym na cyrkuł. W sprawach karnych sądzono w
nich całą ludność, bez względu na przynależność stanową. Inne sądy, z cywilno-karnych,
pozostały wyłącznie cywilnymi.
Mimo to początkowo powołano do życia w 1796 r. sądy ziemskie, jako jedyne sądy
dla szlachty (zgodnie z decyzjami sejmu grodzieńskiego w 1793 r.), ale już w tym samym
roku zniesiono je i jako sądy dla szlachty utworzono tzw. fora nobilium w Krakowie i
Lublinie. Był to sąd pierwszej instancji w sprawach cywilnych i karnych dla szlachty. Sądem
drugiej instancji był cesarsko-królewski trybunał apelacyjny dla Galicji Zachodniej w
Krakowie, a jeszcze wyższej – najwyższa izba sprawiedliwości w Wiedniu, zastąpiona w
1797 r. kancelarią nadworną galicyjską, która działała przez pięć lat, aby od 1802 r. znów
ustąpić miejsca najwyższej izbie sprawiedliwości.75
Sądy te zostały zlikwidowane w Księstwie Warszawskim od 1810 r. Wtedy też,
opierając się na konstytucji, nawiązującej wprost do Kodeksu Napoleona, dokonano
zasadniczych zmian w sądownictwie, nawiązującym odtąd do rozstrzygnięć prawodawstwa
francuskiego. Formalnie zniesiono system stanowy. Wprowadzono zasadę jawności i
publicznego postępowania sądowego. Dotyczyło to zarówno spraw cywilnych, jak i karnych.
Obowiązywała zasada niezawisłości sądów i dożywotniego sprawowania funkcji przez
sędziów, których na stanowiska mianował książę warszawski.76
Wszystkie drobniejsze sprawy, zarówno cywilne, jak i karne, rozpatrywano na
najniższym szczeblu sądownictwa, jakim były sądy pokoju, istniejące w każdym powiecie.
Ich sędziów mianował monarcha spośród kandydatów zaproponowanych przez sejmiki
powiatowe. W sądach wyższych instancji obowiązywał podział na jurysdykcję cywilną i
karną. W każdym departamencie istniał Trybunał Cywilny, składający się z prezesa i sześciu
sędziów mianowanych dożywotnio. Odwołania od jego wyroków rozpatrywał Sąd
Apelacyjny w Warszawie, jeden dla całego Księstwa Warszawskiego.
W sprawach karnych najniższą instancją był sąd policji prostej, który był wydziałem
policyjnym sądu pokoju. Jednoosobowo sądził w nim podsędek. Za większe występki sądził
Sąd Policji Poprawczej w Kielcach, który był ostatnią instancją odwoławczą od wyroków
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sądów policji prostej. W każdym departamencie były dwa takie sądy. Wyższą instancją były
sądy kryminalne (jeden na dwa departamenty), a sądem najwyższym Rada Stanu.77
Po upadku Księstwa Warszawskiego, już pod rządami carskiej Rosji, nadal
obowiązywało urządzone w nim sądownictwo, z tym, że np. sądy pokoju zaczęto nazywać
sądami powiatowymi. Większe zmiany zaszły po upadku powstania listopadowego, w
związku

z

likwidacją

autonomii

Królestwa

Polskiego.

Wprowadzone

regulacje

administracyjne, które polegały na utworzeniu dużych powiatów podzielonych na okręgi
spowodowały, że sądy pokoju zaczęto nazywać sądami okręgowymi. W każdym powiecie
działał jeden taki sąd. Pińczów podlegał pod sąd pokoju w Szydłowie, w którym w 1830 r.
rozstrzygali sędziowie: Andrzej Walchnowski, Wiktor Łuniewski i Adam Jabłoński.78
W związku ze zmianami administracyjnymi po 1844 r., do obrońców sądowych,
którzy wcześniej prowadzili działalność jedynie w sądach wyższych instancji (w kolejności
hierarchicznej jako patronowie, adwokaci i mecenasi) doszli też obrońcy, ustanowieni przy
sądach pokoju. Przy okazji obniżono też wymagania formalne dotyczące wykształcenia
obrońców. Nadal nie przewidywano dla nich etatów, gdyż uznawano, że powinni utrzymywać
się z honorariów otrzymanych od podsądnych.
Sytuacja w Królestwie Polskim zmieniła się diametralnie po upadku powstania
styczniowego, gdy carat przystąpił do jeszcze intensywniejszej rusyfikacji. Wprawdzie
sądownictwo opierało się jej najdłużej, bo do 1876 r., lecz w końcu i tak stało się jednym z
elementów aparatu ucisku rosyjskiego. Wprowadzono rosyjską organizację sądów. Zaczął w
nich obowiązywać język rosyjski i to zarówno w dokumentacji, jak i podczas przewodów
sądowych. Niekiedy odstępowano od tej zasady w sądach gminnych, gdyż mieszkańcy wsi
nie znali języka rosyjskiego, choć i tak cała dokumentacja musiała być w nim prowadzona.
Generalnie jednak przestrzegano zasady, że zarówno sędzia, jak i adwokat, musieli
wypowiadać się w obcym języku, nawet jeśli byli Polakami. Tłumacz dokonywał przekładu
na język polski, żeby oskarżony lub powód rozumieli, o co chodzi. Następnie oficjalnie
tłumaczył sędziemu wyjaśnienia z języka polskiego na rosyjski.79
Utworzono

dwie

kategorie

sądów.

Ważniejsze

sprawy

podlegały

Sądowi

Okręgowemu w Kielcach, który był jedynym sądem tej rangi w całej guberni. Sędziowie
śledczy tego sądu urzędowali również w Pińczowie, podobnie jak w Chmielniku, Miechowie,
Olkuszu, Jędrzejowie, Proszowicach, Słomnikach, Włoszczowie i Wolbromiu. Np. w latach
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1911-1913 sędzią śledczym 1 okręgu był Stefan Sokołowski, absolwent uniwersytetu w Sankt
Petersburgu, a sędzią śledczym 2 okręgu Ljeontij Jakowljewicz Szistjer, absolwent
uniwersytetu w Moskwie.80 W tych samych latach przy okręgowym sądzie pokoju działał też
komisarz policji, którym był Bolesław Gliński (posiadał wykształcenie do wykonywania
zawodu nauczyciela wiejskiego).81
Najniższy szczebel tworzyły sądy gminne dla mieszkańców wsi i sądy pokoju dla
mieszkańców miast oraz zjazdy sędziów pokoju, jako apelacja od wyroków tych dwóch
pierwszych.
W Powiecie Pińczowskim wydzielono wówczas sześć okręgów dla sądów gminnych.
Okręg I obejmował miasto Pińczów. W 1877 r. sędzią był tu Józef Truskolaski, w latach
1884-1896 Adolf Zatwardowicz (od 1885 r. wyznaczony przez władze), w latach 1902-1912
August Mazaraki (ukończył szkołę realną, od 1904 r. pochodził z wyboru), a w 1913 r.
Stanisław Tade. W latach 1896-1913 pisarzem był Michał Biechoński. Ławnikami byli:
- w 1904 r. Marcin Kubowicz z Gór, Marcin Noszczyk z Kliszowa, Szczepan
Kucybała z Chrobrza i Michał Mazur z Pińczowa;
- w latach 1907-1908 Marcin Kubowicz z Gór, Szczepan Kucybała z Chrobrza i
Michał Mazur z Pińczowa;
- w 1909 r. Szczepan Kucybała z Chrobrza, Michał Mazur z Pińczowa i Błażej
Ścierniak z Kliszowa;
- w latach 1911-1912 Szczepan Kucybała z Chrobrza, Michał Mazur z Pińczowa,
Błażej Ścierniak z Kliszowa i Marcin Kubowicz z Gór;
- w 1913 r. Szczepan Kucybała z Chrobrza, Jan Napora z Pińczowa, Błażej Ścierniak z
Kliszowa i Stanisław Jakubowski z Gór.82
W każdej guberni były po dwa okręgi zjazdów sędziów pokoju. Także w guberni
kieleckiej, gdzie siedzibą I okręgu były Kielce, a II okręgu Miechów. Pińczów należał do II
okręgu, który obejmował też powiaty jędrzejowski, miechowski i olkuski. Sędzia z Pińczowa
na zjeździe sądów pokoju II okręgu w Miechowie był w 1909 r. Gjeorgij Prokofjewicz Czyż
(absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kawaler orderów św. Stanisława III klasy,
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odznaczony też ciemno-brązowym medalem za pierwszy spis powszechny w 1897 r.). Na
czele zjazdu sędziów pokoju II okręgu w Pińczowie stali:
- w latach 1884-1894 Pantaleon Grigorjewicz Paradłow;
- w 1896 r. baron Iwan Fjedorowicz Renne;
- w 1903 r. Nikołaj Pawłowicz Sjemiganowskij (ukończył uniwersytet w Moskwie);
- w 1904 r. Pawjeł Wasiljewicz Sorokin (ukończył demidowskie liceum prawnicze);
- w latach 1907-1909 Stanisław Frycz (wyznanie luterańskie, ukończył uniwersytet w
Warszawie);
- w 1912 r. Władimir Władymirowicz Jakowljew (ukończył uniwersytet noworosyjski,
kawaler orderów św. Stanisława III klasy i św. Anny II klasy).83
Przy zjeździe sądów pokoju II okręgu pełnił służbę komisarz policji. W latach 19071912 był nim Andrzej Tutakiewicz, absolwent progimnazjum w Sandomierzu),84 który w
1909 r. był ponadto nadetatowym aplikantem sądowym.85
W 1877 r. sekretarzem oddziału hipotecznego przy sądzie pokoju był Adolf
Zatwardowicz, w latach 1884-1896 Piotr Samborski, a w latach 1902-1912 Antoni
Szczepkowski (absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kawaler orderów św. Stanisława III
klasy i św. Anny III klasy).86
Istniejący przy sądzie pokoju wydział hipoteczny posiadał oddzielną kancelarię i
archiwa. Skład i tryb ich funkcjonowania określały ciągle przepisy z 1818 i 1825 r., ponieważ
w Rosji instytucja taka nie działała. W latach 1903-1913 notariuszem przy kancelarii
hipotecznej sądu pokoju był Ignacy Szumel, absolwent uniwersytetu w Warszawie.87
Pisarze prowadzili kancelarie sądowe, które utworzono w sądach gminnych i sądach
pokoju. Ponadto przy zjeździe sędziów powołano komorników oraz woźnych sądowych,
którzy doręczali pisma procesowe i wezwania sądowe, a także pełnili służbę audiencyjną
podczas rozpraw.
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Pamjatnaja kniżka Kieleckoj Gubernii na 1909 god, Kielce 1909, s. 297.
86
Pamjatnaja kniżka Kieleckoj Gubernii na 1877 god, Kielce 1877, s. 86, oraz w kolejnych latach: 1884, s. 53,
1885, s. 58, 1886, s. 46, 1888, s. 74, 1894, s. 129, 1896, s. 146, 1902, s. 117, 1903, s. 225, 1906, s. 296, 1907, s.
296, 1908, s. 295, 1909, s. 298, 1912, s. 222.
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Pamjatnaja kniżka Kieleckoj Gubernii na 1903 god, Kielce 1903, s. 214, oraz w kolejnych latach: 1904, s.
312, 1907, s. 279, 1908, s. 278, 1909, s. 281, 1911, s. 226, 1912, s. 215, 1913, s. 217.
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4. Demografia
Pierwszy spis ludności na ziemiach polskich odbył się na początku doby rozbiorowej,
w 1789 r. Nie objął on całej populacji, gdyż nie spisywano wówczas ani szlachty, ani
duchowieństwa.
Pierwsze spisy o charakterze powszechnym miały miejsce w czasach Księstwa
Warszawskiego, w 1808 i 1810 r. Również i w tych przypadkach pominięto część ludności,
ponieważ najważniejszym zadaniem było ustalenie liczby osób zdolnych do poboru do armii
napoleońskiej.
Na terenie Królestwa Polskiego w latach 1824–1826 przeprowadzono spis ludności
i domów każdej miejscowości, przy okazji opisując położenie geograficzne oraz
przynależność administracyjną i kościelną. 9 II 1897 r. odbył się jeszcze jeden spis, ale tym
razem miał on charakter powszechny i został przeprowadzony jednocześnie w Cesarstwie
Rosyjskim i Królestwie Polskim. Szczegółowo badano płeć, wiek, wyznanie, stan cywilny,
miejsce urodzenia, skład społeczno-zawodowy i wykształcenie ludności.
Dane statystyczne, dotyczące liczby mieszkańców Pińczowa w dobie rozbiorowej
przedstawiono w tabeli nr 4.
Tab. 4. Liczba ludności Pińczowa w latach 1795-1914
Liczba domów

Liczba mieszkańców

L.p.

Rok

1.

1810

2559

2.

1822

4176

3.

1827

Uwagi
W źródłach różne dane
W

184-400?

4238

4.

1846

3960

5.

1849

4930

6.

1857

4143

7.

1862

8.

1879

389

źródłach

różne

dane

dotyczące liczby domów

4969
90 osób - prawosławnych, 12
-

432

6195

9.

1895

5060

10.

1914

10977

protestantów.

Nieco

przeważały kobiety - 3147
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Źródło: Jelonek Adam, Ludność miast i osiedli typu miejskiego na ziemiach Polski od 1810
do 1860 roku, Warszawa 1867, s. 38; Tabella miast, wsi i osad Królestwa Polskiego, z
wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biurze Komisji Rządowej
Spraw Wewnętrznych i Policji, Warszawa 1827, t. II, s. 89; Rodecki Franciszek, Obraz
jeograficzno-statystyczny Królestwa Polskiego przez… doktora medycyny Uniwersytetu
Krakowskiego, Warszawa 1830, k. 3; [Wiślicki Józef Mikołaj] Opis Królestwa Polskiego pod
względem historycznym, statystycznym, rolniczym, fabrycznym, handlowym, zwyczajowym i
obyczajowym z rycinami, Warszawa 1850, t. 2, cz. IV, s. 85; Marcinkowski Stanisław, Miasta
Kielecczyzny. Przemiany społeczno-gospodarcze 1815-1869, Warszawa - Kraków 1980, s. 63,
69, 121; Ch[lebowski] B[ronisław], Pińczów, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego
i innych krajów słowiańskich, red. Sulimierski Filip, Chlebowski Bronisław, Walewski
Władysław, Warszawa 1887, t. VIII, s. 159; Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego. Rok
1913, Warszawa 1914, s. 21; Naumiuk Jan, Zarys dziejów Pińczowa w latach 1800-1965, [w:]
Pińczów i jego szkoły w dziejach, red. Wyrozumski Jerzy, Kraków 1979, s. 44.
Jak wynika z danych zestawionych w tabeli, w dobie rozbiorowej liczba mieszkańców
Pińczowa stale rosła. W ciągu ok. stu lat populacja zwiększyła się skokowo z ok. 2,5 tys. do
blisko 11 tys. osób. Tylko w latach 40. XIX w. dostrzegalny jest niewielki spadek liczby
ludności, co wynikało z klęsk żywiołowych, które w tym czasie przez kilka lat nawiedzały
całe Królestwo Polskie. Ulewne deszcze spowodowały katastrofalny spadek plonów, a
następnie masowy pomór zwierząt gospodarskich i wielką śmiertelność ludności.
Na początku XIX w., w 1822 r., na terenie obejmującym województwo krakowskie i
sandomierskie, Pińczów należał do siedmiu największych miast. Wyprzedzały go Radom,
Staszów i Kielce, a w tyle pozostawały Sandomierz, Końskie i Opoczno. Także w połowie
XIX w., w ramach guberni radomskiej, Pińczów należał do dziesięciu największych miast.
Pod względem liczby ludności wyprzedzały go Radom, Staszów, Będzin i Kielce, a
ustępowały mu Chęciny, Chmielnik, Przedbórz, Sandomierz i Szydłowiec.88
Przez cały okres rozbiorowy największą część mieszkańców Pińczowa stanowili
Żydzi, mający tu gminę wyznaniową od XVI w., bożnice, cmentarze, dom modlitwy, dom
rabina, dom grabarza, łaźnię, koszerną rzeźnię, dom starców i chedery.89 Ich udział w ogólnej
liczbie mieszkańców wynosił w dobie rozbiorowej ok. 60-70 proc. Np. w 1827 r. spośród
4238 mieszkańców 2924 osoby były pochodzenia żydowskiego (69 proc.), w 1849 r. spośród
88
89

Marcinkowski Stanisław, Miasta Kielecczyzny…, s. 121, 131.
Penkalla Adam, Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992, s. 72-73.
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4930 mieszkańców – 3305 (67 proc.), w 1862 r. spośród 4969 mieszkańców – 3383 (68
proc.), a w 1879 r. spośród 6193 mieszkańców – 3950 (64 proc).
Żydzi utrzymywali się przede wszystkim z handlu, z czego żyła prawie połowa osób
wyznania mojżeszowego. Najmniejszą, ale i najbogatszą grupą byli wśród nich kupcy, przy
czym w połowie XIX w. podkreślano, że aż 32 kupców pińczowskich znajdowało się w
dobrym stanie materialnym.90 27 proc. społeczności żydowskiej trudniło się wyrobnictwem, a
21 proc. - rzemiosłem. Blisko 3 proc. wykonywało wolne zawody, pracując jako bakałarze,
felczerzy, cyrulicy, muzycy czy rzezacy. Furmaństwem trudniło się 2 proc. Z rolnictwa żyło
tylko 1,6 proc. populacji.91
W 1903 r. na terenie powiatu pińczowskiego istniał pińczowski okręg bożnicze (wraz
z okręgami w Działoszycach, Wiślicy i Koszycach). Na jego czele w latach 1903-1913 stał
rabin Szapsja Rapaport.92

90

Marcinkowski Stanisław, Miasta Kielecczyzny…, s. 179.
Caban Wiesław, Społeczeństwo Kielecczyzny 1832-1864, Kielce 1993, s. 170.
92
Pamjatnaja kniżka Kieleckoj Gubernii na 1903 god, Kielce 1903, s. 430 oraz w kolejnych latach: 1904, s. 431,
1907, s. 408, 1908, s. 409, 1909, s. 403, 1911, s. 318, 1912, s. 313, 1913, s. 308.
91
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5. Komunikacja
W dobie rozbiorowej przez Ziemię Pińczowską nie biegła żadna z najważniejszych
dróg Królestwa Polskiego.

Ryc. 13. Pińczów na mapie pocztowej z 1817 r. (Mappa pocztowa i podróżna Królestwa
Polskiego i Wielkiego Xsięstwa Poznańskiego)
Źródło: https://polona.pl/item/mappa-pocztowa-i-podrozna-krolestwa-polskiego-i-wielkiegoxsiestwa-poznanskiego,MzI1MDY3ODg/0/#info:metadata (dostęp 29 IX 2018 r.)
Drogi dzielono wówczas na trzy kategorie: trakty I rzędu - główne szosy
o znaczeniu ogólnopolskim i tranzytowym, z szerokimi jezdniami; trakty II rzędu - węższe,
łączące poszczególne województwa; trakty III rzędu - o znaczeniu lokalnym.93 Ta
klasyfikacja obowiązywała od 1816 do 1870 r., ale jeszcze u progu I wojny światowej
stosowano szerokość dróg ustaloną według zasad sprzed stu lat.
Zmiany zachodzące w sieci drożnej w dobie rozbiorowej wyznaczały nowe środki
ciężkości, przyczyniając się albo do upadku dotychczasowych centrów komunikacyjnych,
albo stwarzając niepowtarzalne szanse rozwojowe osadom do tej pory mało znaczącym.
Odczuły to zwłaszcza miejscowości leżące na odwiecznym trakcie z Warszawy do Krakowa
93

Jastrzębski Cezary, Podróż po przeżycie. Wyprawy krajoznawcze w widłach Wisły i Pilicy w okresie
międzypowstaniowym (1832-1862), Kielce 2010, s. 36-51.

69

(Odrzywół, Drzewica, Gielniów, Opoczno, Końskie, Radoszyce oraz Małogoszcz), który
stracił na znaczeniu wraz z wytyczeniem innego wariantu najważniejszej arterii w Królestwie
Polskim. W konsekwencji zmieniały się też inne drogi komunikacyjne, co potwierdziła np.
decyzja o zmianie w 1838 r. traktu handlowego, prowadzącego wcześniej od granicy
południowej z Austrią do Kielc przez Proszowice, Skalbmierz i Pińczów, na szlak przez
Proszowice, Słomniki, Miechów, Wodzisław, Jędrzejów i Chęciny.94
Z czasem sieć drogową zaczęto uważać za coraz lepszą. W połowie XIX w.
podkreślano zwłaszcza,95 że w guberni radomskiej (w skład której wchodził wówczas
Pińczów) jako pierwszej wybudowano wiele dróg II rzędu, zgodnie z nową inicjatywą
szarwarkową. Polegała ona na tym, że drogi zwyczajne zamieniano na bite tam, gdzie
obfitość materiału kamiennego pozwalała zastosować szarwark w naturze oraz gdzie, m. in.,
dobrowolnie przekazywano pieniądze zamiast odrabiania szarwarku. Tym sposobem do
końca 1860 r. w guberni wykonano ponad 600 wiorst (czyli ponad 640 kilometrów) dróg
bitych.96 Należy jednak przy tym pamiętać, że poprawa stanu dróg dotyczyła przede
wszystkim środkowej, uprzemysłowionej części guberni.
Podróż ułatwiały słupy drogowe, znane już od okresu przed powstaniem
listopadowym.

Często

wyznaczały

też

granicę

województw

krakowskiego

oraz

sandomierskiego.97 Wygląd takich słupów był szczegółowo zaplanowany i ujednolicony na
terenie całego cesarstwa.98 W 1835 r. zwracano uwagę, że „Drogowskazy przy traktach
głównych bitych i nie bitych pisane być mają w języku polskim i ruskim.” 99 Jeśli jednak
podróżni sądziliby, że zawsze mogą odszukać potrzebne im informacje, to np. w 1844 r.
ostrzegano: „... w wielu miejscach na drogach bocznych, nie znajdują się drogowskazy, albo
też są same słupy bez napisów.”100 A tymczasem można z nich było odczytać nie tylko nazwę
miasta czy wsi, ale nawet liczbę mieszkańców.101
Tak szeroko rozciągniętą sieć dróg przez całą dobę rozbiorową wykorzystywała
poczta, która prowadziła swe trasy przede wszystkim na traktach bitych. Ale np. w 1845 r.

94

Dziennik Urzędowy Guberni Sandomierskiej 1838, nr 16, s. 30.
Łoski Józef, Kilka uwag o ulepszeniu komunikacyi w kraju naszym, a w szczególności o drogach w guberni
Radomskiej przy pomocy Komitetów Obywatelskich szarwarkiem wykonanych, „Gazeta Warszawska”, 107,
1859, s. 4–5; ibidem, 108, 1859, s. 4. Zob. też np. „Tygodnik Ilustrowany” 157, 1862, s. 127.
96
„Gazeta Warszawska”, 286, 1861, s. 1.
97
APK, RGR, sygn. 4000, Akta generalia Komisji Województwa Krakowskiego tyczące się wystawienia słupów
drogowych tudzież oznaczenia domów zajezdnych właściwymi tablicami, czyli znakami, k. 30.
98
Ibidem, k. 114 – 115, 118; Archiwum Państwowe w Radomiu, RGR, sygn. 150, Akta miasta Radomia, k. 175.
99
APK, RGR, sygn. 4000, Akta generalia …, k. 43.
100
Ibidem, k. 84.
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Ibidem, k. 99.
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miejscowości na trasie z Pińczowa przez Jędrzejów do Szczekocin, Lelowa i Żarek łączyła
jedynie droga pocztowa, czyli po prostu polna.102
Po trzecim

rozbiorze kraju

poczta polska w Galicji

Zachodniej została

podporządkowana władzom austriackim i pełniła przede wszystkim funkcję administracyjnopolityczną. Sytuacja zmieniła się w czasach Księstwa Warszawskiego, gdy w 1810 r. na
terenie całego kraju utworzono 250 placówek pocztowych, zwanych wówczas pocztamtami.
W 1860 r. na 113 miast guberni radomskiej placówki pocztowe znajdowały się w 53
ośrodkach,103 a więc przeszło połowa nie miała stałego kontaktu z tą instytucją. Nie znaczy to,
aby poszczególne środowiska nie zabiegały o pocztę. Dowodziły tego liczne podania, na
przykład z 1837 r. o uruchomienie trzeciego biegu poczty z Pińczowa do Jędrzejowa.104
Poczta zajmowała się też przewozami pasażerskimi.105 Odbywały się one przede
wszystkim pocztami wozowymi (do których zaliczano także dyliżanse i poczty osobowolistowe), a w pewnych okresach także wózkowymi. Istniały jeszcze poczty specjalne,
uruchamiane na żądanie podróżnych: sztafeta wioząca listy konno lub wózkiem oraz extra
poczta, odbywająca kurs na życzenie pasażera, który wynajmował dla siebie konie lub też
konie wraz z powozem.106
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Noworocznik dla Ziemian czyli zbiór najprzydatniejszych wiadomości i wyrachowań dotyczących Tow. Kred.
Ziem., Papierów publicznych krajowych oraz przemysłu, handlu i rolnictwa 1845, karta pocztowa.
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Ryc. 14. Pińczów na mapie dróg pocztowych w 1861 r. (Karta drożna Królestwa Polskiego z
pokazaniem odległości na traktach pocztowych i bocznych ułożona i litografowana w
Zarządzie jenerał-kwatermistrza 1 Armii, Warszawa 1861, także 1859).
Źródło: http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=302 (dostęp 29 IX 2018 r.)
Osoby podróżujące miały zapewniony odpoczynek na stacjach pocztowych.
Korzystały z budynków, stawianych według typowych wzorów, a usytuowanych w
większych miastach i miasteczkach leżących przy szlakach komunikacyjnych. W obiektach
tych przewidziano izbę dla podróżnych, którą każdy poczthalter zobowiązany był
przygotować i utrzymywać w czystości. Musiała być ona oświetlona, zimą opalana,
wyposażona przynajmniej w dwie kanapy lub sofy, dwa stoliki, sześć krzeseł, lustro i
parawan107.
Urzędem pocztowym w Pińczowie w latach 1877-1885 kierował Michaił Józefowicz
Erjet, natomiast naczelnikiem stacji telegraficznej w 1877 r. był Henryk Iwanowicz Bulpins,
zaś w latach 1884-1885 – Gustaw Ljeopoldowicz Eihelberger, któremu pomagał telegrafista
IV kategorii Aleksander Łukasiewicz. Potem połączono obie placówki w urząd pocztowotelegraficzny, w którym pracowali następujący urzędnicy:
- 1886 r.: naczelnik Gustaw Ljeopoldowicz Eihelberger, instruktor Michaił Józefowicz
Erjet, telegrafista IV kategorii Stanisław Zawadzki;
- 1888 r.: pełniący obowiązki naczelnika Gustaw Ljeopoldowicz Eihelberger,
pomocnik naczelnika Alfons Franciszkowicz Wiejs, urzędnik pocztowo-telegraficzny VI
kategorii Gjeorgij Wasiljewicz Michaljenko;
- w latach 1892-1894: pełniący obowiązki naczelnika Ignatij Michajłowicz
Kriwczikow, pomocnik naczelnika Anastasij Karlowicz Bartoszewskij;
- 1896 r.: naczelnik Ignatij Michajłowicz Kriwczikow, pomocnik naczelnika Anastasij
Karlowicz Bartoszewskij, urzędnik pocztowo-telegraficzny VI kategorii Włodzimierz
Ferapontow;
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Czernik Mieczysław, Poczta Królestwa..., s. 242.
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- 1902 r.: naczelnik Ignatij Michajłowicz Kriwczikow, pomocnik naczelnika Anastasij
Karlowicz Bartoszewskij, urzędnik pocztowo-telegraficzny VI kategorii Fjeliks Józefowicz
Gordiczin;
- w latach 1903-1906: naczelnik Władysław Ptaszyński (uczył się w prywatnej,
męskiej szkole dwuklasowej w Łęczycy, posiadał srebrny medal pamiątkowy rządów cara
Aleksandra III), w 1904 r. jego pomocnikiem był Jakub Krajewski;
- w latach 1907-1913: naczelnik Leonard Szpachowski, pomocnik naczelnika
Konstanty Czerniewski w 1907 r., Ławr Łozowskij w latach 1908-1909, Feliks Gordziczyn w
latach 1911-1913, urzędnik pocztowo-telegraficzny V kategorii Julian Kakoszko w latach
1911-1912 (wyznanie ewangelickie) i Bolesław Sajkiewicz w 1913 r., urzędnik pocztowotelegraficzny VI kategorii Franciszek Jan Ferner w 1913 r., nadzorca Leon Wierzbicki w
latach 1911-1912.108

Ryc. 15. Pińczów na mapie pocztowej z 1914 r. (Mapa pocztowa guberni Królestwa
Polskiego: wraz ze skorowidzem i wykazaniem wszelkich dróg oraz odległości od nich,
ułożonej podług najnowszych źródeł rządowych).
Źródło: http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=321&from=publication (dostęp 29 IX 2018
r.)
108

Pamjatnaja kniżka Kieleckoj Gubernii na 1877 god, Kielce 1877, s. 36 oraz w kolejnych latach: 1884, s. 39,
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6. Gospodarka (rolnictwo, przemysł, usługi)
W dobie rozbiorowej ludność Pińczowa zajmowała się przede wszystkim handlem i
rzemiosłem. Podobnie, jak w innych ówczesnych ośrodkach miejskich mieszczanie trudnili
się również częściowo rolnictwem, ale nie było ono motorem rozwojowym, gdyż miasto
opierało się przede wszystkim na współdziałaniu ze swym zapleczem rolniczym. Przemysł
również nie miał podstaw do rozwoju, gdyż w dobie rozbiorowej zakończyła się już epoka
świetności kamieniarskiej. Do 1867 r. Pińczów, będący jednym z miast prywatnych na terenie
powiatu stopnickiego, nie był też siedzibą żadnych organów administracji państwowej.
Mimo to jednak miasto należało do największych w guberni. Przyczyniła się do tego
przede wszystkim aktywność społeczności żydowskiej. Zasięg działalności handlowej
tutejszych kupców wykraczał daleko poza granice województwa, a później guberni.
Pińczów słynął m. in. z produkcji mydlarskiej. W połowie XIX w. wraz z
Chmielnikiem zmonopolizował pod tym względem południową część guberni, podczas gdy
północne tereny opanowane zostały przez tak znaczące ośrodki, jak Radom i Kielce. W 1863
r. na 19 mydlarni działających w guberni cztery znajdowały się w Pińczowie i dawały roczną
produkcję wartości 2500 rubli.109
Zyski dawała także bawełna. W 1844 r. jednym z największych zakładów w powiecie
stopnickim była pińczowska fabryka i rękodzielnia wyrobów z bawełny, należąca do Haima
Gerfraunda. Wartość jej rocznej produkcji szacowano na 260 rubli.110 20 lat później w
Pińczowie pracowały trzy warsztaty bawełniane, dające roczną produkcję wartości 1300 rubli.
W całej guberni tego typu wyroby wytwarzano jeszcze jedynie w dwóch miejscowościach.111
Na stan gospodarki miasta w 1878 r. miała wpływ garbarnia z produkcją wartości 2
tys. rubli, trzy małe olejarnie i kilka zakładów produkujących ser, który znajdował zbyt nawet
w dalszych okolicach kraju. Grono rzemieślników pińczowskich tworzyło: 24 krawców, 26
szewców, 13 bednarzy, 9 cieśli, 14 rzeźników, 4 rzezaków, 8 kowali, 2 młynarzy, 35 mularzy,
14 piekarzy, 6 stolarzy, 2 złotników, 5 czapników, 3 szklarzy, 2 kapeluszników, 2 szlifierzy, 2
waciarzy, 2 rymarzy, 1 garncarz, 4 zegarmistrzów, 3 blacharzy, 2 introligatorów, 2 farbiarzy,
2 kołodziejów, 1 kotlarz, 1 rybak, 3 muzykantów i 1 kominiarz. W mieście znajdowały się
trzy restauracje, pięć placówek handlu winem, 13 szynków, jedna apteka i 51 różnych
sklepów.112
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W 1891 r. w grupie zakładów o dochodach przekraczających tysiąc rubli znalazła się,
istniejąca od 1885 r., pińczowska piwowarnia margrabiego Wielopolskiego. Zatrudniała
sześciu pracowników i dawała roczną produkcję wartości 13 tys. rubli.113
Ważną instytucją, związaną z gospodarką, była izba skarbowa. W 1869 r. władze
carskie zdecydowały, że centralne instytucje finansowe muszą przekazać część kompetencji
do każdej guberni. W ten sposób powstały regionalne władze finansowe zwane izbami
skarbowymi, które powołały też swoje ogniwa powiatowe. Do ich najważniejszych zadań
należało obliczanie i pobieranie podatków i opłat państwowych, nadzorowanie bilansu
dochodów państwowych oraz kontrola wykonywania przepisów o handlu i przemyśle.
Ponadto izby udzielały ulg w opłatach podatkowych i zaległościach, nadzorowały pobór
należności skarbowych przy licytacji dóbr prywatnych, zajmowały się sprawami
stemplowymi i kierowały zarządami leśnymi.114
Obsadę kadrową Powiatowego Urzędu Skarbowego w Pińczowie w wybranych latach
przedstawiono w tabeli nr 5.
Tab. 5. Personel Powiatowego Urzędu Skarbowego w Pińczowie w latach 1877-1913.

L.p.

Rok

Stanowisko

Imię i nazwisko

1.

1877

Skarbnik

Franciszek Dziekoński

Buchalter

Lew Rudzki

Pomocnik

Romuald

buchaltera

Kajetan Janota

Uwagi

Relidziński,
Ukończył

progimnazjum

w

Pińczowie
1884-

Skarbnik

Franciszek Dziekoński

1888

Buchalter

Lew Rudzki

Pomocnik

Kajetan Janota

buchaltera
2.

1892-

Skarbnik

Marcin Grzybowski

1896

Buchalter

Lew Rudzki
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Pomocnik

Stanisław Prokopowicz

buchaltera
3.

1902

Skarbnik

Dionizy Jotkiewicz

Porzucił

5

klasę

krzemienieckiego,

liceum

odznaczony

orderem św. Anny III klasy i II
klasy

i

srebrnym

pamiątkowym

medalem

rządów

cara

Aleksandra III
Buchalter

Ukończył szkołę początkową we

Edward Wypych

Włoszczowie,

odznaczony

srebrnym

medalem

pamiątkowym

rządów

cara

Aleksandra III
Pomocnik

Jewgjenij

buchaltera

Aljeksandrowicz
Taranuckin,

Nikanor

Jakowljewicz
Dubinowicz,
Iwanowicz

Ignatij
Podolskij,

Michaił

Awramowicz

Rodnin
4.

1903

Skarbnik

Dionizy Jotkiewicz

Starszy

Edward Wypych

buchalter
Buchalter

I Nikifor

Jakowljewicz Ukończył dwie klasy szkoły

kategorii

Dubinowicz

duchownej w Żytomierzu

Buchalter

Stanisław Kowalski

Porzucił 3 klasę gimnazjum w

II kategorii
5.

1904

Radomiu

Skarbnik

Dionizy Jotkiewicz

Starszy

Edward Wypych

buchalter
Kasjer
kategorii

I Julian Bieganik

Porzucił 5 klasę gimnazjum w
Kielcach,

posiadał

medal
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pamiątkowy

rządów

cara

Aleksandra III
Buchalter

I Nikifor

Jakowljewicz

kategorii

Dubinowicz

Buchalter

Stanisław Kowalski

II kategorii
Urzędnik

6.

1906

Konstantin

Porzucił 6 klasę seminarium

Aljeksjejewicz Ljewickij

duchownego w Czernichowie

Skarbnik

Dionizy Jotkiewicz

Otrzymał

Starszy

Edward Wypych

Włodzimierza IV klasy

order

św.

buchalter
Kasjer

I Julian Bieganik

kategorii

Buchalter

I Nikifor

Jakowljewicz

kategorii

Dubinowicz

Buchalter

Stanisław Kowalski

II kategorii
Urzędnik

Iwan

Ławrjentjewicz Porzucił 5 klasę gimnazjum

Czumakow
7.

1907

kieleckiego

Skarbnik

Dionizy Jotkiewicz

Starszy

Edward Wypych

buchalter
Kasjer

I Julian Bieganik

kategorii

Buchalter

I Nikifor

Jakowljewicz

kategorii

Dubinowicz

Buchalter

Stanisław Kowalski

II kategorii
Urzędnik

Michaił

Awramowicz Ukończył

progimnazjum

w
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Pracownik

Rodnin

Pińczowie

Andrzej Wójcik

Uczył się w progimnazjum w
Pińczowie

kancelarii
8.

1908-

Skarbnik

Dionizy Jotkiewicz

1911

Starszy

Edward Wypych

buchalter
Kasjer

I Julian Bieganik

kategorii

Buchalter

I Nikifor

Jakowljewicz

kategorii

Dubinowicz

Buchalter

Stanisław Kowalski

II kategorii
Urzędnik

Michaił

Awramowicz

Rodnin

9.

1912

Pracownik

Andrzej Wójcik,

kancelarii

Stanisław Kozłowski

Wykształcenie początkowe

Inspektor

Rudolf Jakowicki

Wyznanie luterańskie

Skarbnik

Dionizy Jotkiewicz

Starszy

Edward Wypych

buchalter
Kasjer

I Julian Bieganik

kategorii

Buchalter

I Nikifor

Jakowljewicz

kategorii

Dubinowicz

Buchalter

Stanisław Kowalski

II kategorii
Urzędnik

Michaił

Awramowicz

Rodnin
Pracownik

Andrzej Wójcik,
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1913

kancelarii

Stanisław Kozłowski

Inspektor

Rudolf Jakowicki

Skarbnik

Dionizy Jotkiewicz

Starszy

Edward Wypych

buchalter
Kasjer

I Julian Bieganik

kategorii

Buchalter

I Nikifor

Jakowljewicz

kategorii

Dubinowicz

Buchalter

Iwan

II kategorii

Sytnikow

Urzędnik

Michaił

Fjedorowicz Ukończył szkołę początkową

Awramowicz

Rodnin
Pracownik

Andrzej Wójcik,

kancelarii

Stanisław Kozłowski

Źródło: Pamjatnaja kniżka Kieleckoj Gubernii na 1877 god, Kielce 1877, s. 44 oraz w
kolejnych latach: 1884, s. 49, 1885, s. 45, 1886, s. 32, 1888, s. 63, 1892, s. 121, 1894, s. 110,
1896, s. 126, 1902, s. 93, 1903, s. 183, 1904, s. 273-274, 1906, s. 240, 1907, s. 239, 1908, s.
241-242, 1909, s. 247-248, 1911, s. 200-201, 1912, s. 179, 188, 1913, s. 184, 191.

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli, w omawianych latach personel
powiatowego urzędu skarbowego w Pińczowie był dość stabilny. W jego skład początkowo
wchodzili Polacy, ale z czasem coraz więcej etatów obejmowali Rosjanie.
W Pińczowie miał swoją siedzibę również zarząd 8 VIII okręgu zarządu akcyzowego,
który od 1902 r. obejmował swym zasięgiem powiaty pińczowski i stopnicki, dziesięć gmin
północno-wschodniej części powiatu miechowskiego i jedną gminę północnej części powiatu
jędrzejowskiego. Na ich czele stali dozorcy, którymi byli Nikołaj Wasiljewicz Ljewszyn w
1877 r., Konstantin Iwanowicz Przewalinskij w latach 1884-1885, Ludwik Wrede w latach
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1886-1894 i Czesław Pogorzelski w latach 1896-1909. W 1911 r. okręg akcyzowy z siedzibą
w Pińczowie uległ likwidacji i został włączony do VII okręgu w Kielcach.115
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7.

Życie społeczne i polityczne

W dobie rozbiorowej mieszkańcy Pińczowa byli różnorodni pod względem
narodowościowym i wyznaniowym.
Zróżnicowanie występowało również pod względem społecznym. 116 Pierwsze
dziesiątki lat po rozbiorach charakteryzowały się utrzymaniem przywilejów stanowych
szlachty i zwiększeniem ich pozycji względem chłopów. Z czasem jednak, w wyniku
weryfikacji szlachectwa, przeprowadzonej przez władze carskie, nastąpił rozpad tej warstwy i
prawie cała drobna szlachta czynszowa, służebna oraz dworska, została pozbawiona swoich
dotychczasowych praw. Utrzymała się część arystokracji oraz ziemiaństwa.
Warstwa drobnoszlachecka zbliżyła się społecznie do chłopów i już coraz mniej
skutecznie usiłowała utrzymać swą odrębność. Wśród ludności wiejskiej, która stanowiła
największą część populacji powiatu, również doszło do głębokiego rozwarstwienia, zwłaszcza
po uwłaszczeniu w 1864 r. Dominującą pozycję zajęli rosnący liczbowo najbogatsi
mieszkańcy wsi, zwani gospodarzami lub kmieciami, bardzo często popierani i faworyzowani
przez osoby ze stanu duchownego. Z drugiej strony, gwałtownie przybywało też komorników,
którzy byli pozbawienia ziemi i zajęcia pozwalającego utrzymać się przy życiu szukali z dnia
na dzień. Bez ziemi byli też robotnicy rolni, zwani fornalami i mieszkający w dworskich
czworakach. W lepszej sytuacji pozostawali zagrodnicy, posiadający zarówno własną
zagrodę, jak i kawałek ziemi, a także rzemieślnicy, przede wszystkim kowale i młynarze.
Całkowicie poza margines społeczności wiejskiej zostali zepchnięci parobkowie.
Na przełomie XIX i XX w. znakiem czasu stała się więc emigracja zarobkowa do
krajów Europy zachodniej (głównie do Niemiec i Danii) oraz Ameryki. W 1908 r. z Powiatu
Pińczowskiego wyjechało 1230 osób (8,7 proc. ogółu wyjeżdżających z guberni). Wśród nich
przeważali mężczyźni, których było 700 (56,9 proc.). 1167 osób udało się do Niemiec, 15 do
innych krajów europejskich, a 48 do wewnętrznych prowincji Rosji. Nikt nie wyjechał do
Danii i do Ameryki.117
Ekonomicznie wyjazdy były opłacalne, gdyż np. przeciętny dzienny zarobek
mężczyzny, będącego na wikcie pracodawcy w Powiecie Pińczowskim, w 1901 r. wynosił 42
kopiejki (w guberni średnio 40), a na wychodźstwie – 106 kopiejek (w guberni średnio 120).
W przypadku kobiet różnica zawierała się między 28 a 72 kopiejkami. Natomiast przeciętny
dzienny zarobek mężczyzny, będącego na własnym wikcie w Powiecie Jędrzejowskim

116
117

Chwalba Andrzej, Historia Polski…, s. 77-103.
Ibidem, s. 75.

81

wynosił 59 kopiejek, a na wychodźstwie – 153 kopiejki. W przypadku kobiet różnica
zawierała się między 39 a 101 kopiejkami.118
Interesujące są również zestawienia dotyczące narodowości posiadaczy ziemi, choć
przez całą dobę rozbiorową właścicielami zdecydowanej większości gruntów byli Polacy. Na
przykład w 1900 r. do Polaków należało 94 018 djesjatyn powiatu, czyli 83 proc. Pozostała
część przypadała obcokrajowcom (6690 djesiatyn, 5,9 proc.), państwu (6340 djesiatyn, 5,6
proc.), Rosjanom (3148 djesiatyn, 2,8 proc.) i Żydom (3008 djesiatyn, 2,7 proc.).119
Wiele spraw dotyczących stosunków społecznych na wsi rozstrzygała komisja do
spraw włościańskich, powołana wraz z ukazem uwłaszczeniowym chłopów w 1864 r. Do jej
zadań należało, m. in., sprawdzanie i poprawianie tzw. tabel likwidacyjnych, przedstawionych
przez właścicieli dóbr, przyjmowanie skarg i zażaleń włościan w sprawach dotyczących
pomiarów, pośrednictwo w sporach między dziedzicami a nowymi właścicielami osad oraz
kontrola działalności sołtysów i wójtów.
W 1870 r. komisje do spraw włościańskich zostały zniesione, a na ich miejsce
utworzono zarządy gubernialne do spraw włościańskich, w których zasiadali także komisarze
do spraw włościańskich, powołani w każdym powiecie. Zarządy te funkcjonowały do 1915 r.
W Powiecie Pińczowskim w 1886 komisarzem do spraw włościańskich był Iwan
Jakowljewicz Czekan, w latach 1892-1896 Michaił Iwanowicz Iskra, w latach 1902-1903
Sjergiej Władimirowicz Dawydow, w 1906 r. Michaił Stjepanowicz Łyżwow, w 1913 baron
Boris Pawłowicz Rausz von Traubenberg.120
Pod względem społecznym w latach 1795-1918 zmieniały się również miasta, w
których, obok drobnomieszczaństwa, do coraz większego znaczenia zaczęła dochodzić
inteligencja, w tym urzędnicy i nauczyciele. Pojawiła się także warstwa robotnicza, która z
czasem stała się jedną z najbardziej zradykalizowanych grup społecznych. W dawnych
ośrodkach miejskich powiatu zaczął rozwijać się ruch spółdzielczy.
Przez całą dobę rozbiorową duża część mieszkańców Pińczowa należała do Kościoła
rzymskokatolickiego. Od czasów przedrozbiorowych Pińczów był siedzibą dekanatu. Po
kongresie wiedeńskim granice polityczne Królestwa Polskiego nie pokrywały się z granicami
diecezji i w związku z tym podjęto decyzję o regulacji tej rozbieżności. W dodatku, w 1818 r.
zlikwidowano diecezję kielecką i podzielono ją między sąsiednie struktury administracji
kościelnej. Same Kielce i kilka dekanatów, w tym również dekanat pińczowski, przekazano
118
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pod zarząd biskupa krakowskiego. W Kielcach jednak nadal działał Konsystorz Kielecki,
czyli dawna kancelaria biskupa kieleckiego. I właśnie w konsystorzu tym, a nie w
krakowskim, załatwiano sprawy administracyjne dotyczące części diecezji krakowskiej,
położonej w Królestwie Polskim. Gdy oficjał Konsystorza Kieleckiego, ks. Maciej
Majerczak, został w 1849 r. administratorem apostolskim diecezji kielecko-krakowskiej w
Kielcach, parafie dekanatu pińczowskiego zaczęły podlegać władzy kościelnej w Kielcach.121
Po powstaniu styczniowym władze carskie wydały polecenie, aby dostosować granice
kościelne do nowego podziału administracyjnego. Obszar dekanatów miał pokrywać się z
terytorium powiatów. Zmniejszono więc liczbę dekanatów do ośmiu. Likwidacja nie
dotyczyła dekanatu pińczowskiego. Pozostałymi dekanatami były: będziński, jędrzejowski,
kielecki, miechowski, olkuski, stopnicki i włoszczowski. W 1882 r. ponownie erygowano
diecezję kielecką i do czasów współczesnych dekanat pińczowski wchodzi w jej skład.
W czasie zaborów, od lat 70. XIX w., dziekanami pińczowskimi byli proboszczowie
lub administratorzy kościoła parafialnego pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie:
proboszcz, ks. Bronisław Myszkowski (1877, wikary ks. Władysław Sztejn), administrator,
ks. Jan Zaleski (1884-1888, wikary ks. Jan Latała w latach 1884-1885, ks. Franciszek Dworak
w 1886 r.), administrator, ks. Walenty Kubicki (1892-1904, wikary ks. Bolesław Słapczyński
w latach 1902-1904), administrator, ks. Paweł Frelek (1907-1908, wikary ks. Stanisław
Serwich w latach 1907-1908), administrator, ks. Bronisław Piasecki (1909-1913, wikary ks.
Stanisław Dziurski w latach 1909-1911, ks. Mieczysław Brylski w 1913 r.).122
W latach 1902-1913 jako kościół filialny „Na Mirowie” traktowana była świątynia
poreformacka, w której posługę sprawowali o. Innocenty Boniszewski (1902-1909) i ks.
Karol Wójcik (1912-1913).
W służbie zdrowia i opiece sanitarnej przez cały okres rozbiorowy obowiązywał
model tzw. policji lekarskiej lub medycyny policyjnej.123 Od 1808 r. stale istniał podział
kompetencji między ministrem spraw wewnętrznych, a ministrem policji. Ten pierwszy
nadzorował szpitale, lekarzy, położników i szczepienie ospy, a drugi – apteki, umiejętności
zawodowe lekarzy i sprawy sanitarno-komunalne.
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Sytuacja zdrowotna i higieniczna społeczeństwa pozostawiała wiele do życzenia.
Szczególnie, że tylko władze Księstwa Warszawskiego przykładały do niej większą uwagę.
Pod zaborem rosyjskim nastąpił regres, zwłaszcza po upadku powstania styczniowego, gdy
władze zrezygnowały z dbałości o publiczną ochronę zdrowia. Mimo to Pińczów w I połowie
XIX w. włączył się w starania o poprawę warunków życia. Rozpoczęto walkę z panującymi w
nich ciemnościami i fekaliami wprowadzając oświetlenie i brukowanie ulic oraz wymuszając
ścisłe respektowanie przepisów sanitarnych.
Śmiertelne żniwo zbierały choroby zakaźne, Istotne postępy w medycynie, związane z
odkryciami naukowymi, dopiero powoli następowały. A tymczasem w pierwszej połowie
XIX w. całą Europę dotknęła epidemia cholery. W guberni kieleckiej liczne przypadki
cholery miały miejsce jeszcze w drugiej połowie tego stulecia. Dla przykładu, w 1892 r.
cholera azjatycka dotarła do Powiatu Pińczowskiego, jak również do jędrzejowskiego,
miechowskiego i stopnickiego. Pojawiła się 13 września w wiosce Biskupice i następnie
zaczęła rozprzestrzeniać się z dwóch powiatów: pińczowskiego i miechowskiego.
Odnotowano kilkanaście skupisk, z którymi musieli radzić sobie działający na terenie powiatu
pińczowskiego dwaj lekarze i jeden student medycyny. Choroba spowodowała wtedy śmierć
połowy zarażonych osób, gdyż we wrześniu zachorowały 42 osoby, a zmarło 20, a w
październiku zaraziło się 12 osób, spośród których zmarło siedem.124
Poważnym problemem społecznym w całym okresie rozbiorowym była również
bardzo wysoka umieralność ludności z powodu gruźlicy, zwanej też suchotami. Częstą
przyczyną śmierci był także głód, który dawał się we znaki przede wszystkim na przednówku.
W efekcie w niektórych latach liczba osób zmarłych była równa z liczbą urodzin lub nawet ją
przeważała. Np. w 1875 r. śmiertelność niemowląt w Pińczowie wynosiła 50 proc., podczas
gdy w trzech innych miastach guberni była niższa: w Chęcinach odnotowano 27 proc., w
Miechowie 35 proc.,, w Olkuszu 41 proc. Gorzej przedstawiała się sytuacja w Działoszycach i
Chmielniku (61 proc.) oraz Kielcach (66 proc.). Średnia dla miast wyniosła wówczas 48,7
proc., zaś dla powiatów w guberni – 58 proc.125 Z kolei w 1893 r., w Pińczowie urodziło się
218 dzieci, ale ogółem zmarło 291 osób.126
Opieka lekarska w mieście tworzyła się bardzo powoli. Mimo, że np. w 1894 r. w
kilku miastach guberni kieleckiej działali już lekarze wolno praktykujący, w Pińczowie
odnotowano ich obecność dopiero w 1896 r. Do grona tego należeli: Jakow Baltazarowicz
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Sulickij, Aleksander Przybyłowski i Adam Michałowski. Następnie przyjmowali: w latach
1902-1904 Jan Sarnecki (od 1903 r. także jako lekarz powiatowy), Jakow Baltazarowicz
Sulickij i Adam Michałowski, w latach 1907-1909 Jan Sarnecki i Ludwik Czyżewski (od
1909 r. także jako lekarz szpitalny), w latach 1911-1913 Franciszek Jan Nowakowski (także
jako lekarz powiatowy) i Ludwik Czyżewski.127
W gronie lekarzy w 1907 r. po raz pierwszy znalazł się również dentysta Josek Elkies,
prowadzący praktykę co najmniej do 1909 r. W 1907 r. jego jedynymi kolegami po fachu w
guberni kieleckiej byli lekarze z Buska, Jędrzejowa, Kielc i Olkusza, w następnym roku – z
Buska, Jędrzejowa, Kielc i Wolbromia. Stomatologa zabrakło w 1911 r. W kolejnym roku
przyjmował Stanisław Urbach, a w 1913 – Gustaw Gryszweld.128
Od 1902 r. działali też felczerzy. Przede wszystkim Franciszek Bisikiewicz (felczer
powiatowy) w latach 1902 – 1913. Towarzyszyli mu: Tomasz Górski (1902-1903), Szmul
Edelist (1904-1912), Jakow Introligator (1908, potem przeniósł się do Działoszyc), Wolf
Fiszer (1913).129
W wykazach medycznych figurują także akuszerki i babki położne. W latach 19021903 działały akuszerki Ludwika Nowicka i Anna Jaźwic, w 1904 r. tylko Ludwika Nowicka,
w latach 1907-1908 babka położna Maria Nowakowska, w 1908 r. akuszerka Marianna
Karasińska i babka położna Maria Nowakowska, w latach 1911-1912 tylko babka położna
Maria Nowakowska, w 1913 r. babka położna Maria Nowakowska i Hana Jaźwic.130
Jeśli chodzi o apteki, to jedynym właściciele w latach 1892-1913 był Antoni
Świerczewski, który w 1913 r. oddał ją w dzierżawę Marianowi Frankiewiczowi.131
Zgodnie z wielowiekową tradycją w Pińczowie działały również domy opieki. W 1894
r. funkcjonował przytułek dla starców, jeden z siedmiu na terenie guberni kieleckiej (były
także w Kielcach, Chęcinach, Miechowie, Olkuszu, Pilicy i Korczynie). Informacje o
placówce tego typu pochodzą również z lat 1906-1907 i 1911-1913. W 1907 i 1911 r.
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lekarzem był w niej Ludwik Czyżewski. W latach 1903-1904 odnotowano też działalność
domu inwalidów, którego kierownikiem był Andrzej Chmurkowski, a w latach 1904-1907 –
domu opieki (wcześniej funkcjonowały w niektórych gminach Powiatu Pińczowskiego).132
Przez kilka lat władze carskie wspierały też istnienie zakładów opieki w innej formie.
W latach 1904-1912 w Pińczowie działała herbaciarnia, przy czym np. w 1912 r. w całej
guberni było ich tylko siedem.133
Działania ze sfery społecznej prowadził także Komitet Opieki i Trzeźwości
Narodowej, na czele którego, w 1903 r. stał Karol Celinowski, a w 1904 r. Jan Sajkowicz.
Następnie jego skład był ściśle zadekretowany. Do 1913 r. komitet tworzyli: naczelnik
powiatu, jako przewodniczący i członkowie – obydwaj pomocnicy naczelnika powiatu,
sędziowie pokoju, urzędnik akcyzowy, lekarz powiatowy, burmistrz, zastępca prokuratora
sądu okręgowego, komisarz do spraw włościańskich, naczelnik wojenny powiatu, inspektor
fabryczny,, inspektor podatkowy i sekretarz komitetu.134
Tego typu działania wspierała instytucjonalnie Powiatowa Rada Opieki Publicznej. Jej
przewodniczącym był naczelnik powiatu. W 1877 r. wchodzili do niej ponadto: sztabskapitan
w stanie spoczynku Konstantin Karlowicz Parczjewskiej, Franciszek Maliński, Julian
Dembiński, Stanisław Jastrzębski i Stanisław Dębowski. W kolejnych latach o składzie rady
decydowało członkostwo z mianowania oraz z wyboru. Do 1913 r. działali w niej, m. in.
Franciszek Maliński, Julian Dembiński, Stanisław Jastrzębski, Stanisław Lubowski, Konrad
Wiśniewski, Antoni Świerczewski, Ludwik Dembiński, Adolf Zatwardowicz, Piotr
Rostkowski, Julian Tołłoczko, Czesław Pogorzelski, Andrzej Chmurkowski, Artur
Sampoliński, Roman Zamojski, Piotr Zasławski.
Na poziom życia i bezpieczeństwo mieszkańców miały też wpływ klęski żywiołowe,
w tym zwłaszcza pożary. Aby temu przeciwdziałać zaczęto organizować tzw. towarzystwa
ogniowe. W Pińczowie powstało dość późno, bo zostało zatwierdzone w 1902 r., kiedy to w
guberni kieleckiej było ich już 11. Zarząd tworzyli wówczas: prezes Czesław Pogorzelski,
członek – kasjer Antoni Świerczewski, członek – sekretarz Stanisław Kopczyński oraz
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członkowie: Walenty Kubicki, Aleksander Rutow. Naczelnikiem był Wiktor Wiśniewski,
jego pomocnikiem Wincenty Pachelski, a gospodarzem Józef Nowacki.135
Jednym ze sposobów zapobieżenia skutkom pożarów była też działalność urzędnicza,
związana z pińczowskim zarządem wzajemnego ubezpieczenia budynków od ognia. Jego
inspektorem powiatowym w latach 1902-1911 był Zygmunt Ponikowski, który został
następnie kierującym zarządem jako taksator ubezpieczeniowy (1911-1913). Jego
pomocnikiem był w latach 1903-1904 Wacław Jeziorański, w latach 1906-1911 i w 1913 r.
Franciszek Ignasiewicz, w 1912 r. Ludwik Jarczyński. Pisarzem w 1902 r. był Michał
Zadarnowski, w latach 1903-1909 Stanisław Marusieński, w 1909 r. Filip Josifowicz
Fabijanczuk, w latach 1911-1913 Adam Pruszkowski.136
W latach 1795-1914 nad sprawami szkolnictwa początkowo sprawowała nadzór
Cesarska i Królewska Najwyższa Dyrekcja Szkolna w Krakowie, której działalność stanowiła
krok wstecz w stosunku do dokonań Komisji Edukacji Narodowej. W okresie Księstwa
Warszawskiego Izba Edukacja w dziedzinie szkolnictwa postawiła sobie szczytniejsze
zadania upowszechnienia nauczania. Rozpoczęto akcję zakładania towarzystw szkolnych i
tworzenia sieci szkół elementarnych, których utrzymanie oparte zostało na składkach
chłopskich oraz dotacjach dziedziców i proboszczów. W skład poszczególnych towarzystw
szkolnych wchodzili wszyscy mieszkańcy, którzy wybierali radę szkolną, zwaną dozorem. Na
szczeblu powiatu składał się on z podprefekta, księdza dziekana, sędziego pokoju i kilku
obywateli.
W tym czasie dużą rolę w rozwoju szkolnictwa odegrał właściciel Pińczowa Jan
Olrych Szaniecki. Dzięki jego działaniom, podjętym w latach 1815-1830, w mieście
funkcjonowała pełna, sześcioklasowa szkoła wojewódzka, z gabinetem rycin i historii
naturalnej, jedyna tego typu w całym Królestwie Polskim placówka w mieście
niewojewódzkim. Uczęszczało do niej ok. 400 uczniów. Powstała również pensja dla
dziewcząt.137
Po 1831 r. władze carskie rozpoczęły rusyfikację szkolnictwa. M. in. najpierw
ograniczono liczbę przedmiotów i wprowadzono bariery utrudniające zakładanie szkół.
Następnie zlikwidowano dozory i podporządkowano szkoły urzędnikom oświatowym, po
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czym wprowadzono naukę historii i geografii Rosji po rosyjsku, a w końcu zwalniano
mieszkańców od obowiązku posyłania dzieci do szkół i płacenia składki.
Rusyfikacja szkolnictwa doprowadziła do zdegradowania szkoły pińczowskiej do
poziomu czteroklasowej szkoły obwodowej i w końcu do jej zamknięcia w 1844 r. W wyniku
starań kolejnego właściciela miasta, margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, osiem lat
później ponownie otwarto placówkę, w randze pięcioklasowego progimnazjum z
nastawieniem filologicznym. Margrabia planował wszechstronny rozwój szkoły, a nawet, tuż
przed powstaniem styczniowym, zaczął realizować reformę szkolnictwa w Królestwie
Polskim, ale po 1864 r. władze carskie z niej zrezygnowały. Bez większych zmian
progimnazjum pińczowskie działało więc do 1914 r.
Po powstaniu styczniowym wzmogła się rusyfikacja szkolnictwa, którego celem stało
się wychowanie Polaków w duchu państwowym imperialnej Rosji oraz wyeliminowanie
języka polskiego z nauczania. Realizowany od 1872 r. długi proces tworzenia nowej sieci
szkół początkowych zakończył się dopiero ok. 1889 r. W tym czasie w jednoklasowej
miejskiej szkole powszechnej uczył Jakow August Andrjejewicz Monsgorskij (1877), potem
Tomasz Bartosiński (1884-1904), Antoni Słabiak (1907), Józef Cabaj (1908), Jan Ciurlik
(1909), Franciszek Dyszewski (1911) i Jan Gromny (1912-1913). Od 1904 r. szkołę
podzielono na męską i żeńską. W tej drugiej nauczały: Zofia Cabaj (1904-1908) i Elżbieta
Dulewska (1909-1913).
Powstała też prywatna, szkoła jednoklasowa, której właścicielką była Karolina
Perłowska (1909-1912). Z kolei w 1913 r. Julia Wareńska założyła czteroklasową żeńską
szkołę początkową, w której nauczali: ks. Karol Wójcik, Lidia Słobodczykowa, Zofia
Dubkowa i Henryka Podolska.138
W Pińczowie rozwijało się również szkolnictwo żydowskie. W 1818 r. czynne były
dwa chedery.139 Ich liczba wzrosła do dziesięciu w połowie XIX w., dzięki czemu blisko 90
proc. mężczyzn umiało czytać. W 1890 r. w Pińczowie było 11 chederów, które prowadzili
m.in. Jakub Zielony (25 uczniów), Icek Zielony (13 uczniów), Zelik Ejzykowicz (7 uczniów),
Alter Lubelski, Eliasz Symchowicz (15 uczniów), Szmul Brandsteter (5 uczniów). Na
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początku XX w. działało ich już 18, a w 1903 r. – 23. Szkołę dla 20 dziewcząt prowadziła
Fajgla Szor.140

W dobie rozbiorowej zainteresowano się zabytkami Pińczowa. W tej właśnie okolicy
rozpoczynał swą działalność artystyczną Kajetan Wincenty Kielisiński. Urodzony 7 VIII 1808
r. w Mieronicach koło Wodzisławia141 i uczęszczający do szkoły w Pińczowie ten wybitny
grafik, malarz i rytownik ze szkicownikiem w ręku zwiedzał miejscowości regionu.
Szczególnie zainteresowany zabytkami przeszłości, starał się zachować w swych rycinach
widoki dawnej architektury. Utrwalał również krajobrazy oraz drobne scenki rodzajowe z
życia wsi i miasteczek. Znane są więc trzy widoki rodzinnych Mieronic z 1826 roku142. Dwa
lata później „w okolicy Pińczowa”143 był na wyniosłym wzniesieniu, na zboczu którego
przedstawił kobietę podchodzącą z dzbanem do strugi wody, płynącej obok jaskini (?) bądź
wyrobiska po kamieniołomie (?). Biorąc pod uwagę strumień i konfigurację terenu być może
uwiecznił tu teren, znany obecnie jako Siedem Źródeł. Natomiast w Pińczowie narysował
wówczas niezidentyfikowany bliżej dom144.
Prawdopodobnie z tego samego czasu pochodzi nie opatrzona datą (jeśli chodzi
o samo rysowanie) rycina z podpisem „na Grodzisku pod Pińczowem”145. Kielisiński
przedstawił na niej głęboki wąwóz, w którym znajduje się dwóch podróżnych: jeden siedzi i
słucha, drugi stoi i czyta książkę. W tle widać wzgórze z kaplicą świętej Anny w Pińczowie.
Grodzisko interesowało artystę zapewne nie tylko z powodu ujmującego krajobrazu, ale też
informacji historycznych związanych z początkami Pińczowa.
Być może z 1828 r. pochodzą też rysunki czterech oddzielnych postaci, opatrzonych
dopiskiem „z Pińczowa”. Równie dobrze jednak pięć ostatnich wymienionych tu rycin może
dotyczyć okresu późniejszego – 1832 r. Po tym czasie Kielisiński wykonał m. in. typy ludowe
z okolic Pińczowa i rysunek kaplicy św. Anny w Pińczowie146.
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Ryc. 16. Portret Kajetana Wincentego Kielisińskiego.
Źródło: Album W. Kielisińskiego nakładem J. K. Żupańskiego w Poznaniu, Poznań 1853,
tablica 2.
Niemalże równolegle z Kielisińskim Pińczowem zainteresowała się Klementyna z
Tańskich Hoffmanowa, która w dniach od 12 do 31 maja 1827 r. zwiedzała miasto na trasie
Drzewica, Końskie, Kielce, Miedziana Góra, Brzeście, Młodzawy, Skalbmierz, Iwanowice,
Korzkiew, Grodzisko, Pieskowa Skałę i Ojców. Opisała, m. in. lud wiejski, kurne chaty, rzekę
Nidę, legenda o Nidzie, dzieje Oleśnickich, Myszkowskich, Wielopolskich i różnowierców,
Biblię Radziwiłłowską, zamek, pałac, kościoły, kaplicę św. Anny, widoki i figury religijne. 147
W tym czasie coraz częściej wskazywano na rolę klasztoru popaulińskiego w
Pińczowie w dziejach kultury narodowej.
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Ryc. 20. Kościół parafialny w Pińczowie w 1907 r.
Źródło: Mapa szczegółowa Królestwa Polskiego…, k. 30.
Z czasem zaktywizowało się również miejscowe środowisko ludzi nauki i kultury. Na
początku XX w. mieszkańcy Pińczowa podejmowali różnorodne inicjatywy o charakterze
kulturalnym i oświatowym. Sprzyjała temu np. obecność w mieście bezpłatnej biblioteki,
działającej od 1906 r., należącej do Izaaka Rapoporta drukarni (od 1904 r.), zakładu
fotograficznego Stanisława Sanieckiego (od 1908 r.) oraz księgarni Chai, Izaaka i Mendla
Rapoportów (od 1911 r.). 12 listopada 1910 r. w mieście utworzono oddział Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego.148
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Ważnym wydarzeniem w dziejach miasta stał się w 1900 r. pogrzeb Bronisława
Teodora Grabowskiego (1841-1900).149 Był slawistą, tłumaczem, etnografem i literatem,
używającym pseudonimów Zenobiusz Drakuli, Zen. Dr., T. Brog i innych. Urodził się 19 IX
1841 w Kaliszu, jako syn Macieja i Ludwiki ze Skalskich. Po nauce w gimnazjum w
Piotrkowie pracował jako urzędnik i nauczyciel domowy. W 1860 r. rozpoczął studia na
Uniwersytecie w Petersburgu, początkowo slawistyczne, następnie filologiczne. Aresztowany
i uwięziony z niewiadomych powodów, w 1862 r. zaczął studiować językoznawstwo, a potem
slawistykę w Szkole Głównej w Warszawie. W 1867 r. uzyskał tytuł magistra nauk
filologicznych i został mianowany profesorem filologii klasycznej w gimnazjum
warszawskim. Równocześnie zajął się działalnością translatorską, tłumacząc przede
wszystkim dzieła literatury czeskiej i chorwackiej, a z czasem znacznie szerzej – Słowian
południowych i zachodnich. Owocem licznych podróży w tamte rejony były przyjazne
kontakty w kołach literackich, obszerna korespondencja i wnikliwe szkice historyczno –
literackie.
W 1872 r. Grabowski zawarł związek małżeński z Marią Balbiną Krokowską (18551943). W tym samym roku, za używanie w szkole z uczniami języka polskiego, został karnie
przeniesiony do Częstochowy. Pobyt na prowincji nie przeszkodził mu jednak w intensywnej
pracy słowianoznawczej i odbywaniu kolejnych podróży, a nawet pobudził do twórczości
satyrycznej. Choć w 1897 r. za działalność i publicystykę antycarską grożono mu
skierowaniem na wcześniejszą emeryturę, w następnym roku uczestniczył aktywnie w
obchodach stulecia urodzin Franciszka Palackỳ’ego w Pradze oraz odsłonięciu pomnika
Adama Mickiewicza w Warszawie, za co został ponownie zdegradowany przeniesieniem do
progimnazjum w Pińczowie. Współpracował tu z kółkiem młodzieży patriotycznej, która
działała po kierunkiem Kopczyńskiego, urzędnika rosyjskiej akcyzy. W 1900 r. wyjeżdżał z
Pińczowa do Czech.
Złe stosunki z przełożonymi przyczyniły się do przedwczesnej śmierci Grabowskiego,
która nastąpiła 24 XII 1900 r. na skutek ataku apopleksji, któremu uległ w listopadzie. Przez
cztery dni zwłoki były wystawione na widok publiczny, a 28 XII zostały złożone na
cmentarzu w Pińczowie. Pogrzeb, z udziałem delegacji czeskiej, stał się wielką manifestacją
uczniów progimnazjum i przyjaciół Grabowskiego z Czech i Chorwacji. W wielu krajach
słowiańskich ukazały się liczne nekrologi. W 1925 r. odnowiono wystawiony na mogile
pomnik, czego bezpośrednią przyczyną było przybycie Bohumila Vydro, profesora
149

Jastrzębski Cezary, Grabowski Bronisław Teodor, [w:] Świętokrzyski słownik biograficzny. Tom 2 17951918, red. Szczepański Jerzy, s. 165.
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Uniwersytetu w Pradze, który interesował się ostatnim okresem twórczości Grabowskiego.
Miał w dorobku kilkaset przekładów, obszerne artykuły, studia i monografie (m. in. Słoweńcy,
ich kraj i dzieje – 1872, Czarnogóra i Czarnogórcy – 1877-1878, Zwyczaje doroczne ze
stanowiska mitologii porównawczej – 1878-1879, Bułgaria i Bułgarowie – 1889, O
Zadrugach w Czechach (i Jugosławii) – 1889, Pięćsetletnie dzieje kościoła i klasztoru na
Jasnej Górze - 1890), dramaty o tematyce historycznej lub legendarnej, grane najczęściej na
scenach czeskich i chorwackich (m. in. Mściwój i Swanhilda – 1876, Syn Margrafa,
Królewicz Marko – 1880, Donna Rozanda – 1886, Boruta - 1890, Książę Henryk – 1894,
Jadwiga Tarłówna – 1898, Prorokini czyli Światłość w ciemności - 1900), powieści i nowele
(m. in. Nieprzyjaciel ludzi – 1890, Przystąpił - 1900) oraz utwory poetyckie (m. in. Krzyż na
oazie – 1895, Noc dwu wieków – 1900).
W całym okresie rozbiorowym na terenie Pińczowa miały miejsce wydarzenia, które
wpisały się w dzieje walk narodowo-wyzwoleńczych narodu polskiego. Pielęgnowana pamięć
o insurekcji kościuszkowskiej 1794 r. stanowiła fundament, na którym kolejne pokolenia
Polaków podejmowały nieustające wysiłki w celu zrzucenia jarzma zaborców. Wielkie
nadzieje na odzyskanie niepodległości spowodowały, że mieszkańcy podjęli olbrzymi wysiłek
mobilizacyjny i aprowizacyjny w czasie formowania armii Księstwa Warszawskiego i odysei
napoleońskiej w latach 1809-1812.
Wprawdzie podczas powstania listopadowego 1830-1831 nie doszło tu do wielkich
wydarzeń o charakterze militarnym, ale sformowany z Gwardii Ruchomej województwa
krakowskiego 9 Pułk Piechoty Liniowej miał sztab i I batalion zlokalizowany w samym
Pińczowie, II batalion w Wodzisławiu i Książu, a III batalion – w Jędrzejowie. W mieście i
okolicy przystąpiono też do formowania lekkiej jazdy, zwanej krakusami. Pobór obejmował
jednego jeźdźca z 50 dymów. W województwie krakowskim utworzono osiem
szwadronów.150
Nierozwiązana sprawa chłopska położyła się cieniem na powstaniu styczniowym,
które również zaznaczyło się mocno w dziejach Pińczowa. Po klęsce tysiące Polaków zostało
zesłanych na Sybir, ogromna liczba majątków została skonfiskowana i jako tzw. majoraty
trafiła w ręce oficerów zwycięskiej armii rosyjskiej.
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Szyndler Bartłomiej, Wysiłek zbrojny Kielecczyzny w czasie powstania listopadowego, „Rocznik Muzeum
Narodowego w Kielcach”, 11, 1980, s. 58-74.
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Ryc. 23. Pińczów na mapie z 1863 r. (Mappa Królestwa Polskiego podług najnowszych
źródeł ułożona i litografowana).
Źródło: http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=328 (dostęp 29 IX 2018 r.)
W czasie rewolucji 1905-1907 r. najszerszy zasięg miał zorganizowany w całym
Królestwie Polskim strajk szkolny. Najważniejszymi postulatami były żądania – wysuwane
również przez uczniów progimnazjum pińczowskiego - wprowadzenia do szkół języka
polskiego jako wykładowego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do edukacji,
wprowadzenia kontroli rodziców nad doborem kadry nauczycielskiej i zniesienia nadzoru
policyjnego nad młodzieżą szkolną.
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Adam Massalski
Rozdział I:
Pińczów w latach 1939 -1945
1. Wrzesień 1939 r.
Miał się rozpocząć rok szkolny. Była piękna słoneczna jesień. Tymczasem wybuchła
wojna, już 2 września nad Pińczów, liczący wówczas 8.650 mieszkańców, nadleciały
niemieckie samoloty i zrzuciły bomby w okolicy ul. 3 Maja, na Podemłyniu i w pobliżu
więzienia. Ludność cywilna poniosła pierwsze straty w postaci zabitych i rannych.
Następnego dnia pojawili się w mieście pierwsi uciekinierzy i ewakuowani urzędnicy ze
Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, a także wojskowi poszukujący swoich jednostek. Także
niektóre rodziny pińczowskie zaczęły opuszczać miasto, kierując się na wschód ku Wiśle151.
Od zachodu 5 września dotarła do Pińczowa wycofująca się od strony Częstochowy
Krakowska Brygada Kawalerii pod dowództwem gen. bryg. Zygmunta Piaseckiego.
Bezpośrednio od północnego zachodu i południa (Brzeście, Skowronno i szosa od strony
Buska) zajął pozycje 5 pułk strzelców konnych. Natomiast w Motkowicach mostu miał bronić
szwadron kolarzy pod dowództwem rotmistrza [?] Starnawskiego. Natomiast w samym
mieście rozlokował się 3 pułk ułanów, który rozesłał patrole w kierunku Sędowic i szosy do
Działoszyc. Niestety po krótkim starciu trwającym od 15,00 do 17,00, przeważające siły
wroga zmusiły oddziały polskie do wycofania się z Pińczowa w kierunku Buska i Nowego
Korczyna. Do Pińczowa wkroczyli Niemcy, tu jednak zostali ostrzelani przez niewielki
oddział polskich żołnierzy152. W odwet nastąpiła masakra ludności cywilnej. Przed
budynkiem poczty rozstrzelano wielu mieszkańców. Wśród zabitych był Adam Różalski
diakon kleryk seminarium duchownego w Kielcach153. Spalona i zburzona została znaczna
część budynków, według danych powojennych, było to ponad 80 % substancji trwałej miasta.
Staraniem burmistrza miasta Józefa Książka, poległych żołnierzy polskich pochowano w
zbiorowej mogile na tak zwanym „Zawięzieniu”154. W Pińczowie bezpośrednio po
151

A. Dziubiński, Wojna i okupacja na Kielecczyźnie (na przykładzie Pińczowa), (W:) Pińczowskie spotkania
Historyczne, z. 9, Konspiracja zbrojna i cywilna na Ponidziu podczas okupacji niemieckiej 1939 – 1945.
Materiały z sesji naukowej 28 lutego 2005 r., Pińczów 2005, s. 7.
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A. Zawilski, Bitwy polskiego września, t. 1, Warszawa 1972, s. 120 – 122; L. Moczulski, Wojna polska.
Rozgrywka dyplomatyczna w przededniu wojny i działania obronne we wrześniu październiku 1939,
Poznań 1972, s. 298; W. Ważniewski, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 – 1945. Z dziejów walki podziemnej
na ziemi miechowsko – pińczowskiej, Warszawa 1975, s. 17 – 18.
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M. Paulewicz, Diecezja kielecka (W:) Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939 – 1945, pod
red. Z. Zielińskiego, Warszawa 1982, s. 249
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J. Naumik, Zarys dziejów Pińczowa w latach 1800 – 1965, (W:) Pińczów i jego szkoły w dziejach, pod red.
J. Wyrozumskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, DXII, Prace Historyczne, z. 62, Kraków
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zakończeniu działań wojennych znajdował się obóz przejściowy dla jeńców polskich. Między
innymi ucieczki dla uwięzionych organizował nauczyciel miejscowej szkoły powszechnej
Stanisław Sobczyk155.
Z powodu tak rozległych zniszczeń, władze okupacyjne nie widziały możliwości
utrzymania w Pińczowie powiatu, bowiem brakowało pomieszczeń dla stosownych urzędów.
Stąd tereny przed wojną wchodzące w jego skład, zostały włączone do powiatu buskiego i
miechowskiego156.
Kampania wojenna w ramach wojny obronnej przyniosła też bolesne straty w środowisku
inteligencji Pińczowa. W Katyniu i innych miejscach „na nieludzkiej ziemi” zostało
zamordowanych przez władze sowieckie około 60 osób z powiatu pińczowskiego157.
2. Obszar i władze pińczowskie w l. 1939 – 1945.

Po zaprowadzeniu na podbitych ziemiach administracji cywilnej, Niemcy w ramach jej
reorganizacji zlikwidowali województwa, wprowadzając dystrykty i ograniczyli liczbę
powiatów. Wśród zlikwidowanych powiatów znalazł się także pińczowski, który jak już było
wspomniane został podzielony na dwie części:

siedem gmin z północy znalazło się w

powiecie buskim dystryktu radomskiego, a jedenaście gmin południowych przyłączono do
powiatu miechowskiego w dystrykcie krakowskim. Sam Pińczów znalazł się w powiecie
buskim158.
Początkowo nadal burmistrzem pozostawał dotychczas sprawujący tą funkcję Józef
Książek. Następnie, do końca okupacji, obowiązki burmistrza w Pińczowie pełnił Michał
Chmielowiec, patriota, dzięki któremu między innymi udało się uchronić inwentarz
gimnazjum i liceum pińczowskiego159. W Magistracie w Pińczowie zatrudnienie znaleźli w
1979, s. 51 – 52; Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Starostwo Powiatowe w Pińczowie (dalej:
SPwP), sygn. 45, Sprawy osobowe 1945 r., s. 50; A. Dziubiński, Wojna i okupacja na Kielecczyźnie (na
przykładzie Pińczowa)…, s. 7 – 9.
155
Słownik nauczycieli tajnego nauczania - uczestników ruchu oporu 1939 – 1945 (województwo kieleckie),
Kielce 2010, s. 229.
156
T. Koba – Ryszewska, Przeszłość administracyjna ziem województwa kieleckiego, (W:) Z dziejów Ziemi
Kieleckiej (1918 – 1944), Kielce 1970, s. 24 – 25.
157
M. Jończyk, Zbrodnia katyńska i represje sowieckie wobec Polaków z regionu świętokrzyskiego w 1940
roku. Stan badań i postulaty badawcze, (W:) Z dziejów policji polskiej w latach 1919 – 1945, pod red.
E. Majcher – Ociesy, Kielce 2010, s. 202.
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L. Stępkowski, Pińczów i ziemia pińczowska w podziałach administracyjnych XV – XX w., (W:)
Pińczowskie
spotkania historyczne, z. 4, Pińczów 2001, s.37. Autor tego cennego opracowania omyłkowo odwrotnie
przedstawił losy usytuowanie powiatu pińczowskiego przydzielając południe powiatu do Buska, a jego
północną część do Miechowa.
159
A. Dziubiński, Pińczów i jego mieszkańcy w latach 1919 – 1939, (W:) Pińczowskie Spotkania Historyczne,
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czasie wojny także usunięci ze szkoły nauczyciele. Między innymi pracował w tym urzędzie
Wincenty Przegrałek przed wojną kierownik państwowej szkoły powszechnej w Bogucicach,
ppor. rez. uczestnik kampanii wrześniowej, od lipca 1941 r. zwolniony ze szkoły bez prawa
wykonywania zawodu160.
W Pińczowie w czasie okupacji w związku z likwidacją powiatu, policja podlegała
komendzie w Busku Zdroju, natomiast w mieście istniał posterunek policji, jego obsada na
przestrzeni lat 1939 - 1944 wahała się od 8 do 11 osób. Od grudnia 1939 r. policja przestała
być instytucją państwową, a podlegała władzom lokalnym (staroście, burmistrzowi) i
bezpośrednio pozostawała pod nadzorem niemieckiej policji porządkowej (Ordnungspolizei),
która składała się z policji ochronnej i żandarmerii. Stąd w ciągu ostatnich dwóch lat okupacji
na czele posterunku w Pińczowie stali niemieccy żandarmi. Policjantami byli przeważnie
miejscowi przedwojenni funkcjonariusze, uzupełnieni przez przybyszy wysiedlonych z
terenów włączonych do Rzeszy – Poznania, Torunia, Międzychodu, Łodzi i in.. Ci ostatni byli
chętnie przyjmowani do służby, bo często znali język niemiecki. Uzbrojeniem policjantów
były przestarzałe karabiny i każdy posiadał jedynie 10 naboi. W wypadku utraty broni
policjantowi groziła kara śmierci. Głównym zadaniem policji było zwalczanie przestępczości,
bandytyzmu, a także nadzór nad handlem161. Niestety część policjantów w dystrykcie
radomskim

pomagała Niemcom w eksterminacji ludności żydowskiej. Z drugiej jednak

strony, inni funkcjonariusze tak zwanej „granatowej” policji byli członkami organizacji
konspiracyjnych, głównie Armii Krajowej. Bywało także, że ci którzy nie byli osobiście
związani z podziemiem, jednak przekazywali różnego rodzaju informacje, które pozwoliły
uratować wiele osób od aresztowania, a w konsekwencji od śmierci. W pełni należy się
zgodzić z opinią prof. S. Piątkowskiego, że „Wśród policjantów znaleźli się zarówno ludzie
będący w stanie przeżyć czas próby z godnością, jak i skrajni służbiści, a nawet
degenaraci”162.
3. Ludność. Zagłada Żydów.

z. 4, Pińczów 2001, s. 59; F. Białkiewicz, Gimnazjum i liceum w Pińczowie w okresie okupacji (1939 – 1945)
(W:) Pińczów i jego szkoły w dziejach w okresie okupacji (1939 – 1945), pod red. J. Wyrozumskiego,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, DXII, Prace Historyczne, z. 62, Kraków1979, s. 176.
160
Słownik nauczycieli tajnego nauczania - uczestników ruchu oporu 1939 – 1945 (województwo kieleckie),
Kielce 2010, s. 227.
161
W. Ważniewski, Walki partyzanckie nad Nidą …, s. 23.
162
S. Piątkowski, Między obowiązkiem a kolaboracją. Policja „granatowa” w dystrykcie radomskim w latach
1939 – 1945. (W:) Z dziejów policji polskiej w latach 1919 – 1945…, s. 166 -169,177 – 179, 186.
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Miały także

miejsce różnego rodzaju zbrodnicze fakty, często zupełnie

niespodziewanych aktów terroru. Jednym z nich był wypadek, który nastąpił ostatniego
stycznia 1943 r. w Pińczowie. Pod kościół z którego wychodzili ludzie po nabożeństwie
podjechał samochód z żołnierzami. Jeden z nich bez najmniejszego powodu zaczął strzelać do
opuszczających kościół wiernych. Jedna z kul zraniła śmiertelnie chłopca w wieku kilkunastu
lat. Po przewiezieniu do szpitala chłopak zmarł. Jego pogrzeb był wielką manifestacją prawie
całej ludności miasta163.
Zakaz funkcjonowania szkół średnich i wyższych spowodował, że mając do dyspozycji
tak dużą ilość młodzieży pozostającej formalnie bez zajęcia, władze niemieckie wprowadziły
przymusowe prace w formie wywózki na roboty do Rzeszy. Już 20 stycznia 1940 r. H.
Frank wydał „Obwieszczenie” o obowiązkowym zgłaszaniu się polskich mężczyzn i kobiet
między 16, a 50 rokiem życia do Urzędów Pracy. W 1941 r. obowiązek ten rozciągnięto na
młodzież, która ukończyła 14 lat. Wobec faktu, że młodzież polska nie wykazywała chęci
wyjazdu, starosta z Buska, zorganizował 29 stycznia 1943 r. konferencję w Pińczowie, z
udziałem księży, nauczycieli, wójtów, sołtysów, w celu nakłonienia ich do agitacji na rzecz
wyjazdu młodzieży do Niemiec, obiecując zrezygnować z łapanek. Jednak już w lutym miały
miejsce kolejne łapanki przeprowadzane przez żandarmerię, Sonderdienst i policję
granatową. Prowadzono także obławy na młodzież w prywatnych domach. Gdy nie zastano
poszukiwanego, zabierano jako zakładników kogoś z członków rodziny. Z całego dużego
powiatu miechowskiego i z tej części powiatu pińczowskiego która została włączona do
powiatu buskiego, łącznie na roboty rolne do Niemiec wywiezionych zostało do połowy
1943 r. ponad 26,5 tys. osób164.
Zgodnie z planami wyniszczenia ludności żydowskiej po zajęciu Pińczowa przez
Niemców dokonali oni przesiedleń i w związku z tym liczba mieszkańców wyznania
mojżeszowego w Pińczowie zwiększyła się z ok. 3.500 do 3.770. Należy pamiętać, że
spowodowało to drastyczne pogorszenie warunków egzystencji, bowiem w czasie pożaru i
niszczenia infrastruktury Pińczowa we wrześniu 1939 r., całkowitemu zniszczeniu uległa
także ogromna ilość domów należąca do ludności żydowskiej. W czasie okupacji Niemcy
doprowadzili między innymi do zniszczenia wyposażenia cennego zabytku jakim była XVI
wieczna bóźnica. Zlikwidowano bimę, zrabowano kinkiety i żyrandole. Likwidacja getta w
Pińczowie miała miejsce w październiku 1942 r., wówczas to przeszło 3.000 osób
wywiezionych zostało do Treblinki, gdzie znalazło śmierć w komorach gazowych.
163
164

W. Ważniewski, Walki partyzanckie nad Nidą …, s. 40.
Tamże, s. 33 – 35.
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Niektórym Żydom udało się uciec w czasie tej operacji i zasilali oni niekiedy oddziały
partyzanckie operujące w pobliskich lasach165.

4. Gospodarka. Życie codzienne. służba zdrowia, wymiar sprawiedliwości, Kościół.
Przed wojną Pińczów nie posiadał rozwiniętej gospodarki i dużych przedsiębiorstw.
Istniały jedynie małe zakłady i warsztaty rzemieślnicze. Po pewnej przerwie spowodowanej
mobilizacją i udziałem Jana Sosnala, w kampanii wrześniowej, wznowił pracę jedyny w
mieście większy zakład przemysłowy, będący jego własnością, czyli Kamieniołomy
Pińczowskie. Od

1943 r. w związku z koniecznością ukrywania się zagrożonego

aresztowaniem przez Niemców, kamieniołom pozostawał pod kierownictwem jego żony Julii
Stanisławy. Nadal eksploatowano biały piaskowiec. Firma zatrudniała często fikcyjnie
młodych ludzi, których chroniło to przed wywózką na roboty do Rzeszy. Dzięki pracy tego
Zakładu

istniały

dogodne

warunki

do

funkcjonowania

kamieniarskich

zakładów

rzemieślniczych, głównie będących własnością rodziny Piekoszewskich. W tym okresie
warsztat prowadził Antoni Piekoszewski (1877 – 1971), a przy jego boku rozpoczynał pracę
jego syn Józef. W warsztacie powstawały prace wykonywane na zamówienie nie tylko z
Pińczowa, ale także innych miejscowości w Polsce166.
W mieście w czasie okupacji działał nadal szpital, którym kierował przez cały ten
okres dr Jarosław Generowicz (1897 – 1947). Był on związany z konspiracją. Udzielał
pomocy wszystkim wymagającym opieki lekarskiej. Operował partyzantów. Przyjmował ich
do szpitala jako „kobiety”. Lokowani byli oni zazwyczaj na oddziale zakaźnym, gdzie
Niemcy obawiali się wchodzić. Po kryjomu leczył także Żydów. Wierny przysiędze
Hipokratesa udzielał także porad chorym Niemcom167. Ze względu na ograniczenia jakie
wprowadziły władze okupacyjne, warunki sanitarne był opłakane. Stąd pojawiały się
epidemie i panowała duża śmiertelność, zwłaszcza wśród dzieci. Między innymi miała
miejsce duża epidemie tyfusu plamistego i brzusznego w 1940 r. myślano wówczas nawet, by
szkołę powszechną zająć na szpital zakaźny, ale odstąpiono od tego zamiaru. Kolejna
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A. Penkalla, Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992, s. 73 – 75.
A. Dziubiński, Kamień pińczowski od XVII do początków XXI stulecia. Ludzie – dzieła – fakty,
(W:) „Pińczowskie spotkania historyczne”, z. 8, Pińczów 2004, s. 37; A. Sosnal, Kamień pińczowski
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epidemia tym razem duru brzusznego miała miejsce w styczniu 1942 r.. Władze poleciły
zamknąć szkoły powszechne i zakazały nabożeństw w kościołach168.
W czasie okupacji w Pińczowie kancelarię adwokacką prowadził co najmniej do początków
1940 r. Włodzimierz Kuryłowicz, a funkcje obrońców sądowych pełnili przez cały ten okres:
Teodor Bac (wykształcenie niepełne średnie) i Stanisław Kotaś (wykształcenie średnie)169.
Więzienie w Pińczowie, było największym tego typu obiektem na terenie dystryktu
radomskiego. Zajmowało powierzchnię ok. 2 ha, było ogrodzone murem o wysokości ponad
3,5 metra z czterema wieżyczkami strażniczymi. Jego załoga składała się z 40 osób.
Pojemność tego zakładu obliczana była na ok. 400 osób. Więźniowie na ogół nie przebywali
tu zbyt długo. Po odbyciu śledztwa byli najczęściej odsyłani do obozów koncentracyjnych w
Oświęcimiu lub Majdanku, albo rozstrzeliwani na miejscu170.
Wierni wyznania rzymskokatolickiego skupieni byli w jednej parafii Obejmowała ona
cały Pińczów i kilka okolicznych miejscowości. Proboszczem parafii pod wezwaniem Św.
Jana Apostoła i Ewangelistów był ks. Stanisław Wiśniewski. Swą posługę na tym stanowisku
pełnił także kilka lat po wojnie171.
5. Oświata i kultura, sport.
Ofiary śmiertelne ponosiła oświata już nawet w pierwszych dniach wojny. W czasie
walk o Pińczów 7 września 1939 r. została zastrzelona na ulicy nauczycielka szkoły
powszechnej w Łopusznie (miejscowości na kresach), przebywająca w tym czasie u rodziny.
Kolejna ofiarą z grona nauczycieli była Anna Dębina, pracująca w państwowej szkole
powszechnej męskiej i żeńskiej w Pińczowie, która zginęła w 1942 r. w czasie eksterminacji
ludności żydowskiej172.
W związku z likwidacją powiatu pińczowskiego, władzę nad szkołami na tym terenie
przejął inspektor szkolny z Buska Henryk Smarzyńśki, a niebawem od marca 1940 r. po
zorganizowaniu okupacyjnej administracji Victor Rduch, radca szkolny powiatowy w tym
mieście173. Po jego zwolnieniu w czerwcu 1942 r. funkcję radcy szkolnego objął
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reichsdeutsch (?) Pfitzner, który najprawdopodobniej pozostawał na tym stanowisku aż do
końca okupacji. Funkcje inspektora szkolnego w okresie od marca 1940 r. do zapewne 1941 r.
sprawował przeniesiony ze Starachowic volksdeutsch Wincenty Tomecki, który potem służył
w żandarmerii, a także przez kilka miesięcy volksdeutsch Eugen Oberlander (od marca do
początków września 1940 r.). Zapewne przez dłuższy okres, być może do końca okupacji
wspomagał w pracy radców inspektor volksdeutsch Karl Backer174. Szkolnictwo powszechne
w powiecie pińczowskim wznowiło działalność dopiero w połowie listopada, bowiem
budynki szkolne były w wielu wypadkach pozajmowane przez wojsko niemieckie i z nim
związane inne instytucje. Część nauczycieli brała udział w kampanii wrześniowej jako
oficerowie rezerwy. Między innymi Stanisław Orliński (ur. 1903) dostał się do niewoli
sowieckiej. Później służył w wojsku pod dowództwem gen. Zygmunta Berlinga i po zawarciu
pokoju powrócił do rodzinnego miasta. Inny nauczyciel, oficer rezerwy Antoni Świetlicki (ur.
1892 r.), został internowany po przekroczeniu granicy węgierskiej, a następnie znalazł się w
obozie jenieckim w Niemczech. Do Pińczowa powrócił także dopiero po wojnie. Natomiast
Stanisław Pęczalski po powrocie z wojny, musiał opuścić Pińczów i uczył w Działoszycach.
Również inny nauczyciel szkoły powszechnej w Pińczowie, oficer rezerwy Juliusz
Topolnicki, po powrocie z kampanii wrześniowej zamieszkał w Krakowie, gdzie działał w
PPR i został w 1943 r. zamordowany przez gestapo. Na konferencji dla nauczycieli, która się
odbyła przed uruchomieniem szkół, władze niemieckie poinformowały, że nie będzie można
nauczać historii i historii literatury oraz geografii Polski. Ponadto, że należy usunąć ze szkół
powszechnych dzieci żydowskie. W grudniu ukazało się zarządzenie o obowiązkowej zbiórce
od uczniów podręczników służących do usuniętych przedmiotów. Za ich zgromadzenie i
przewiezienie do wyznaczonych miejsc odpowiedzialni byli bezpośrednio kierownicy szkół.
Akcja ta miała się zakończyć do 20 stycznia 1940 r., ale w związku z postawą polskich
nauczycieli i uczniów oraz ich rodziców, część podręczników udało się uchronić. Mimo to
straty były i tak ogromne175. Co ciekawe i często dla wielu dziś zaskakujące, w szkołach
powszechnych nie wolno było nauczać języka niemieckiego, bowiem zdaniem władz
okupacyjnych „dwujęzyczność” Polaków mogłaby zagrażać niemieckiej racji stanu.
Szczególne represje dosięgnęły nauczycieli. Tylko w pierwszym kwartale 1940 r. w powiecie
buskim (brak danych odnośnie poszczególnych miejscowości) z pracy zostało zwolnionych,
Warszawa - Kraków 1975, s. 154.
A. Massalski, Szkolnictwo na Kielecczyźnie w okresie okupacji…, s. 152, 154 - 155.
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bez prawa powrotu do zawodu 237 nauczycieli i nauczycielek. Ściśle też określony został
wiek szkolny uczniów. Dopuszczone do uczęszczania do szkoły powszechnej były jedynie
dzieci w wieku od 7 do 14 roku życia. Liczba uczniów w klasie określona została na 70 osób.
Te zarządzenia spowodowały spadek ilości dzieci pobierających naukę w szkołach
powszechnych. W pierwszym roku szkolnym okresu okupacji ubyło 13% uczniów we
wszystkich szkołach tego typu na Kielecczyźnie. W roku szkolnym 1940/41 w powiecie
buskim na 196 szkół przypadało 391 nauczycieli, czyli niespełna dwóch nauczycieli na 1
szkołę. Od 1943 r. wprowadzona została nowa tygodniowa siatka godzin176. Według danych z
tego roku (także zapewne przez cały okres okupacji) funkcjonowały w Pińczowie dwie szkoły
powszechne każda o 7 klasach177. Od roku szkolnego 1940/41 zmuszano dzieci, aby w czasie
zajęć szkolnych pod kierunkiem nauczycieli zbierały złom, szmaty, makulaturę i ziół, a także
hodowały jedwabniki i tp. Te dodatkowe zajęcia absorbowały dzieci zwłaszcza w latach 1941
– 1944. Wobec braku podręczników, nauka odbywała się w oparciu o treści zawarte w
miesięczniku „Ster” wydawanym od września 1940 r. Czasopismo to musiało prenumerować
minimum 50% uczniów każdej szkoły. Niestety pismo to nie odpowiadało podstawowym
wymogom dydaktycznym. W dalszej kolejności jako pomoc naukową wydany zostały w
lutym 1941 r. „Elementarz” autorstwa Edmunda Chodaka i w grudniu tego roku podręcznik
„Łatwe rachunki dla klasy I szkoły powszechnej”. Pod koniec okupacji w 1944 r.
wprowadzono do szkół powszechnych „Czytankę dla klasy II”. W klasach I – II
wykorzystywany był też miesięcznik „Mały Ster”178.
Wzniesiony specjalnie z przeznaczeniem dla szkoły powszechnej nowy budynek, Niemcy
zamienili na magazyn spożywczy i piekarnię. W czasie odwrotu w styczniu 1945 r. wojska
niemieckie zamierzały wysadzić go w powietrze. Jednak zdołali jedynie go podpalić.
Spłonęło kilka pomieszczeń w tym korytarz i sześć klas179. W związku z obowiązującymi
nowymi tygodniowymi siatkami godzin lekcyjnych, znacznie obniżył się też poziom
dydaktyczny poszczególnych placówek. Szczegółowe dane na ten temat zawiera tabela.
Tabela. Tygodniowa siatka godzin w szkołach siedmioklasowych na terenie GG od 1943 r.
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Ilość godzin

l.p.

Nazwa przedmiotu

1

Religia

14

2

Język polski

50

3

Arytmetyka

48

4

Przyroda

18

5

Zajęcia praktyczne

30

6

Geografia

6

7

Rysunki

12

8

Śpiew

12

Źródło: A. Massalski, Szkolnictwo na Kielecczyźnie w okresie okupacji
1939 – 1945,Warszawa - Kraków 1975, s. 64.
Zajęcia praktyczne miały wdrażać dzieci do pracy fizycznej i rękodzielnictwa, oraz
udziału w „codziennych pracach i robotach”. Na terenie Pińczowa nie było szkół
powszechnych

dla

dzieci

narodowości

niemieckiej,

ani

szkół

zawodowych

dokształcających180.
Gdy fakt utworzenia Generalnej Guberni, świadczący o dłuższym pobycie Niemców
na terenach centralnej Polski, uświadomił Polakom konieczność przeciwstawienia się zgubnej
dla Narodu polityki okupanta. Jedną z płaszczyzn tej walki była oświata. Cywilny ruch oporu
w tej dziedzinie tworzony był na dwóch płaszczyznach. Jedną były dokonania podejmowane
przez władze rządowe, drugie przez działania społeczne, głównie związków zawodowych
skupiających osobno nauczycieli szkół powszechnych i osobno szkól średnich.
Przed wojną szkolnictwo Pińczowa i powiatu pińczowskiego podlegało Kuratorium
Okręgu Szkolnego w Krakowie, stąd w pierwszych miesiącach utrzymywane były kontakty z
działającą w tym mieście Komisją Oświecenia Publicznego, która przejęła funkcje
konspiracyjnej władzy oświatowej II stopnia. Natomiast równolegle z tymi działaniami
Związek Nauczycielstwa Polskiego, który przeszedł do podziemia pod kryptonimem TON
(Tajna Organizacja Nauczycielska) począł tworzyć struktury terenowe mając na celu pomoc
poszczególnym nauczycielom i ich rodzinom, zwłaszcza tym, które poniosły straty osobowe,
lub pozostawały bez środków utrzymania. Przygotowywane były także instrukcje w sprawie
przeciwdziałania polityce oświatowej okupanta. W skład powiatowych władz Tajnej
Organizacji Nauczycielskiej w Pińczowie wchodzili: jako przewodniczący Andrzej Wróbel,
(po aresztowaniu w obozie koncentracyjnym – zginął w 1943 r.), po nim funkcję objął
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Stanisław Kwiecień, członkami byli Piotr Barylak, Kazimierz Jaklewicz, Jan Maniak, Stefan
Pęczalski i Stanisław Sobczyk181.
Już od jesieni 1940 r. kierownictwo tajnej oświaty objęły na szczeblu centralnym i
wojewódzkim agendy rządu polskiego w Londynie w postaci Departamentu Oświaty i
Kultury w Warszawie i dla dystryktu radomskiego Okręgowej Komisji Oświaty i Kultury w
Kielcach. W utworzonej w 1941 r. Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury w Pińczowie
działali: jako przewodniczący Stanisław Kwiecień, Daniel Olech, który odpowiadał za sprawy
szkolnictwa średniego, Jan Maniak i Stanisław Sobczyk kierujący szkolnictwem
powszechnym, Jan Jamroży zajmujący się szkolnictwem zawodowym, Franciszek Parlak
koordynujący sprawy kształcenia nauczycieli, oraz członkowie Kazimierz Jaklewicz i Antoni
Rutecki182.

Według niektórych źródeł informacyjnych członkiem Powiatowej Komisji

Oświaty i Kultury był też Józef Sładek183
Intensywność tajnego nauczania na szczeblu szkoły powszechnej na interesującym nas
terenie była duża. Niestety w materiałach zebranych bezpośrednio po wojnie w formie ankiety
nie zostało wyodrębnione z obszaru powiatu pińczowskiego samo miasto. Stąd dane zawarte
w tabeli pochodzą tylko w odniesieniu do całego powiatu.
Tabela 1. Ilość kompletów, liczba nauczycieli i uczniów tajnego nauczania na poziomie
szkoły powszechnej w powiecie pińczowskim w latach 1939 – 1945.
l.p. okres

Ilość

Ilość

Ilość uczniów

kompletów nauczycieli
1

IX – XII 1939 r.

8

16

64

2

I – VI 1940 r.

22

49

398

3

1940/41

33

89

912

4

1941/42

39

106

1183

5

1942/43

48

135

1462

6

1943/44

56

147

1465

7

1944/45

48

125

1367

Źródło: A. Massalski, Szkolnictwo na Kielecczyźnie w okresie okupacji…, s. 99.
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latach II wojny światowej(1939 – 1945), red. J. Chrobaczyński, Kraków 1995, s. 448.
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Dane powyższe wydają się być wiarygodne z tego powodu, że po wojnie weryfikował je
osobiście S. Sobczyk, który w czasie okupacji nadzorował szkolnictwo powszechne w
powiecie pińczowskim i z ramienia TON, a także Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury184.
W Pińczowie po zamknięciu szkół średnich, mimo zakazów nauczyciele liceum i
gimnazjum indywidualnie pojęli pracę z niewielkimi grupkami młodzieży. Początkowo
wyniki nauczania weryfikowała komisja egzaminacyjna w składzie: Stanisław Borowiec, J.
Składek, Helena Wilczek, D. Olech, Maksymilian Opara, ks. Stanisław Radosz i Zygmunt
Szczygłowski. Następnie, po wyjeździe tego ostatniego do Krakowa, zastąpił go Bronisław
Czerwiński. Istniała też tajna dyrekcja szkoły średniej, początkowo pod kierunkiem J.
Prokopka, a po jego aresztowaniu i wywiezieniu do obozu koncentracyjnego w sierpniu 1940
r. – S. Borowca. Od pierwszych miesięcy 1941 r., aż do końca okupacji funkcję dyrektora
powołanego przez Okręgową Komisję Oświaty i Kultury w Kielcach pełnił D. Olech, a
przewodniczącym Rady Pedagogicznej i jego zastępcą był M. Opara. W tajnym nauczaniu na
poziomie szkoły średniej w Pińczowie zaangażowanych było kilkanaście osób. Szczegółowe
dane na ten temat w tabeli.
Tabela 2

Osoby nauczające na tajnych kompletach w Pińczowie na poziomie
szkoły średniej 1939 – 1945.

l.p.
Nazwisko i imię
Borowiec Stanisław
1

Nauczany przedmiot
Język łaciński

uwagi

2

Czerwińska Henryka

Język polski

Przed wojną w Łukowie

3

Czerwiński Bronisław

Matematyka

Przed wojną w Radomiu

4

Gruda (Przegrałek)
Zbigniew
Jezierska Franciszka

Absolwent tajnego nauczania

Uczył
w
niższych
klasach w gimnazjum
Przed wojną w Sosnowcu

Absolwent tajnego nauczania

7

Karczmarczyk
Waldemar
Klocek Stanisław ks.

8

Król Aleksander

Przedmioty humanistyczne

9

Miernik Maria

Geografia

10

Olech Daniel

Biologia, geografia

11

Opara Maksymilian

5
6

184

Fizyka, chemia, matematyka

Uczył
w
niższych
klasach w gimnazjum

Religia (od 1942 r.)
Mieszkał w Pasturce

Dyrektor,
uczył
w
Pawłowicach w szkole
rolniczej
Język polski, historia, zagadnienia Uczył w szkole w
życia współczesnego
powszechnej
w
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12

Pikulska Ludwika

Nauczycielka szkoły powszechnej

13

Powiłajtys Ryszard

Absolwent tajnego nauczania

14

Prokopek Kazimiera

Język polski, historia (od 1943 r.)

15

Radosz Stanisław ks.

Religia (do 1942 r.)

16

Sadkiewicz Józef

Matematyka, fizyka, chemia

17

Szczygłowski Zygmunt

Matematyka, fizyka, chemia

18

Sładek Józef

Język polski

19

Sławiński Jan

Fizyka (od 1942 r.)

20

Sobczyk Zbigniew

Absolwent tajnego nauczania

21

Sygut Zofia

Absolwentka tajnego nauczania

22

Przedmioty humanistyczne

23

Szkadłubowicz
Kazimierz dr
Tomasik Stanisław

24

Wilczek Helena

Języki niemiecki i francuski

25

Wójcicki Leon

Język łaciński (od 1941 r.)

Matematyka (od 1941 r.)

Bogucicach
Uczyła
w
niższych
klasach w gimnazjum
Urzędnik bankowy

Z Wilna, mieszkał w
Chwałowicach
Uczył
w
niższych
klasach w gimnazjum
Uczyła
w
niższych
klasach w gimnazjum
Przed
wojną
w
Jędrzejowie
Z Warszawy, mieszkał w
Kocinie
mieszkał w Sokolinie

Źródło: A. Massalski, Szkolnictwo na Kielecczyźnie w okresie okupacji…, s. 130 – 131; F.
Białkiewicz,
Gimnazjum i liceum w Pińczowie w okresie okupacji (1939 – 1945), (W:) Pińczów i
jego szkoły
w dziejach…, s. 179 – 183; Powiat: Pińczów, opr. .A. Dziubiński, S. Sobczyk, (W:)
Słownik
Biograficzny Nauczycieli…, s. 429 – 454; Słownik nauczycieli tajnego nauczania –
uczestników ruchu
oporu…, s. 213 – 234.
Ogółem w Pińczowie na podstawie pracy tajnych kompletów, jak i w wyniku
egzaminów przeprowadzanych w ramach tak zwanej akcji gminnej w wyżej zorganizowanych
szkołach powszechnych na terenie powiatu (ośrodki w Podolanach, Chwałowicach,
Koszycach, Topoli, Wielgusie, Kocinie, Czarkowych, Przemykowie, Senisławicach,
Bejscach, Książnicach Wielkich i Działoszycach), wydano w czasie okupacji 216 świadectw
ukończenia klasy I, 154 świadectwa ukończenia klasy II, 107 świadectw ukończenia klasy III,
70 świadectw ukończenia klasy IV, czyli tak zwanej małej matury. Z ukończenia klasy I
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liceum (zarówno o profilu humanistycznym jaki i matematyczno- fizycznym) wydano 29
świadectw i 19 świadectw ukończenia klasy II, a egzamin dojrzałości zdało 20 osób185.
Życie kulturalne w czasie okupacji w Pińczowie ograniczało się do rodzinnych
towarzyskich spotkań w małych gronach. Biblioteka Publiczna uległa spaleniu w czasie walk
o Pińczów w 1939 r., podobnie jak jedyna w mieście księgarnia i dwie drukarnie186.

6. Zbrojny ruch oporu.
Fakt likwidacji starostwa i powiatu w Pińczowie i przydzielenie części południowej do
powiatu miechowskiego, a części północnej do powiatu buskiego, było przyczyną pewnych
zawirowań

kompetencyjnych

w

zakresie

podległości

konspiracyjnym

strukturom

wojskowym. Należy pamiętać, że w zasadzie Podziemne Państwo Polskie nie respektowało
podziałów administracyjnych wprowadzonych przez okupanta, ale względy praktyczne
czasem zmuszały do pewnych ustępstw. Stąd delegat rządu na kraj dla powiatu
pińczowskiego Jan Dąbkowski ps. „Dąb”, „Konar”, podlegał władzom Okręgu Kieleckiego, a
struktury wojskowe wchodziły w skład powiatu miechowskiego i Okręgu Krakowskiego187.
Po powołaniu w pierwszych miesiącach 1940 r. do życia ZWZ, powstał zorganizowany przez
kpt./mjra Łukasza Grzywacza – Świtalskiego ps. „Ryszard”, „Podhorc”, „Jodła”188
Inspektorat Rejonowy Miechów (kryptonim: Gobelin”, „Muzeum” „Serce”) obejmujący teren
miechowsko – pińczowski. Scalił on w miarę upływu czasu wszystkie mniejsze lokalne
konspiracyjne organizacje wojskowe. Inspektorat był podzielony na trzy Obwody, wśród
których jeden był zlokalizowany w Pińczowie (kryptonimy: „Perz”, „Pelagia”). Skład
komendy tego Obwodu prezentował się następująco:
Komendant – kpt. Roman Zawarczyński ps. „Sewer”189.
185

A. Massalski, Szkolnictwo na Kielecczyźnie w okresie okupacji…, s. 130 – 131.
S. Sobczyk, [Tajna działalność oświatowa], (W:) Nauczyciele Kielecczyzny w walce o szkołę polską w
latach
okupacji 1939 – 1945, pod red. A. Massalskiego i in., Kielce 1979, s. 166.
187
A. Jankowski, Konspiracja i Partyzantka (!) w okresie niemieckiej okupacji 1939 – 1945 na Ziemi
Pińczowskiej, (W:) Pińczowskie spotkania Historyczne, z. 9, Pińczów 2005, s. 19.
188
Łukasz Grzywacz – Świtalski, ur. 1899 r. w powiecie miechowskim. Oficer zawodowy, uczestnik kampanii
wrześniowej w stopniu kapitana. Do 1942 r. komendant Inspektoratu w Miechowie, następnie zagrożony
aresztowaniem przeniesiony na takie stanowisko do Krosna. W czasie okupacji awansowany do stopnia
majora. Kolejnymi komendantami Inspektoratu byli: mjr Aleksander Wojciech Mikuła ps. „Władysław”,
Karol”, „Orion” (1942 – 1943) i mjr Bolesław Nieczuja – Ostrowski (1943 – do końca okupacji). Por. W.
Ważniewski, Walki partyzanckie nad Nidą…, s. 51 – 55.
189
Roman Zawarczyński (1897 – 1959). Urodzony w Pińczowie., oficer zawodowy. Uczestnik kampanii
wrześniowej w sztabie 22 Dywizji Piechoty w stopniu kapitana. Nieprzerwanie od marca 1940 r. komendant
Obwodu w Pińczowie. W czasie akcji „Burza” dowódca 120 pułku 106 Dywizji AK. Współtwórca Republiki
Pińczowskiej. Awansowany do stopnia majora w 1944 r. Po wojnie wyjechał na Ziemie Zachodnie, Po 1945 r.
186
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Zastępca Komendanta - por. Stanisław Wójcik ps. „Brzoza”.
Adiutant – ppor. Jan Broniszewski ps. „Bończa”.
Oficer sztabu – sierż. Franciszek Palus ps. „Bałtycki”.
Kwatermistrz – rtm. Ludwik Ślaski190.
W skład obwodu pińczowskiego wchodziły trzy podobwody: Pińczów (kryptonim „Pela”)
Działoszyce i Kazimierza Wielka. Z kolei podobwód Pińczów obejmował placówki: Pińczów
krypt. „Pies”, Wiślica – kryptonim „Wilk” i Chroberz – „Chomik”191.
Kapelanem szpitala polowego AK Inspektoratu „Maria” w Pińczowie był ks. por./kpt.
Stanisław Klocek192.
Siatka konspiracyjna była doskonale zorganizowana. Inspektor kpt./mjr Ł. Grzywacz –
Świtalski oceniał, że po przekształceniu ZWZ w Armię Krajową w 1942 r., na terenie obwodu
pińczowskiego były gotowe do mobilizacji trzy bataliony partyzantów193.
Znaczącą siłą na terenie Pińczowa była podziemna organizacja wojskowa Stronnictwa
Narodowego (SN) nosząca nazwę Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW). Na terenie
Pińczowa podlegała ona Podokręgowi Krakowskiemu (kryptonim: 22) i powiatowi
miechowskiemu – z siedzibą w Słomnikach (kryptonim: 222). Na czele SN w Pińczowie stał
nauczyciel gimnazjalny Daniel Olech, a referentem wojskowym był kpt. [?] Wojtanec.
Wydawane było czasopismo „Sztafeta”, które redagowali: Marceli Szafranowski i [?]
Janoszek z Zagości. Z organizacją NOW powiązana była konspiracja pod nazwą „Miecz i
Pług” z żeńską komórką noszącą nazwę „Związek Kobiet Czynu”. Wszystkie te organizacje
miały oparcie głównie w kręgach ziemiaństwa, klerze i młodzieży akademickiej w mniejszym
stopniu w inteligencji miejskiej194.
Duże wpływy polityczne Stronnictwa Ludowego „ROCH” na ziemi kieleckiej
powodowały, że już w 1940 r. powstały pierwsze zawiązki konspiracji zbrojnej ruchu
ludowego właśnie na tym terenie. Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego w Warszawie w
październiku tego roku powołało do życia „Chłopską Straż”, a na jej komendanta wyznaczyły
zweryfikowany w stopniu podpułkownika. Zmarł w Opolu i tam pochowany. Por. W. Ważniewski, Walki
partyzanckie nad Nidą…, s. 56; M. Wojtasik, Republika Pińczowska i jej dowódcy, „7 Źródeł, Rocznik
społeczno – kulturalny powiatu pińczowskiego, Nr 5, Pińczów 2002, s. 351.
190
W. Ważniewski, Walki partyzanckie nad Nidą…, s. 56.
191
A. Jankowski, Konspiracja i Partyzantka (!) w okresie niemieckiej okupacji…, s. 20; W. Ważniewski,
Walki partyzanckie nad Nidą…, s. 59.
192
Ks. Stanisław Klocek ur. 1916 r. w Nowym Targu, ukończył w 1942 r. seminarium Duchowne w Kielcach.
Kapelan w szpitalu i prefekt szkół w Pińczowie 1942 – 1950, represjonowany przez PUBP w Pińczowie,
następnie m. in. proboszcz w Kidowie dekanatu żarnowieckiego, Kozłowie k/Miechowa i Bodzentynie.
Od 1996 r. na emeryturze, kapelan Jego Świętobliwości. por. M. Paulewicz, Diecezja kielecka…, s. 244;
Katalog duchowieństwa i parafii…, s. 126, 135, 729, 731, 744, 762.
193
W. Ważniewski, Walki partyzanckie nad Nidą…, s. 56 – 60.
194
Tamże, s. 40.
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Franciszka Kamińskiego. Równocześnie na Kielecczyźnie powstały struktury tej organizacji,
na czele których stanął Stanisław Jagiełło „Szuwara”, a jego zastępcą był Mieczysław Orzeł
„Dębczak” przedwojenny członek „Wici” z powiatu pińczowskiego. Oddziały tej chłopskiej
partyzantki dzieliły się na oddziały taktyczne i oddziały terytorialne, które działały w
powiatach i gminach. Pierwsza instrukcja nie zakładała prowadzenia walki zbrojnej, bowiem
to pozostawiano ZWZ – AK. Niebawem nazwa „Chłopska Straż” została zamieniona na
„Bataliony Chłopskie” (BCh). Okręg kielecki BCh dzielił się na 15 powiatów (obwodów) w
tym był Pińczów opatrzony numerem 10. Komendantem tego obwodu był Jan Pszczoła
„Wojnar”, a po jego zamordowaniu od listopada 1944 r. oficer zawodowy Jan Rumas
„Mirosław” W każdym powiecie był sztab obwodu w składzie: komendant, jego zastępca (w
Pińczowie Władysław Domagała), szef sztabu, szef wyszkolenia wojskowego, szef łączności i
kolportażu (w Pińczowie Edward Haruza), szef zaopatrzenia, a także oficerowie organizacyjni
i dyspozycyjni. Budowa tak licznych sztabów powodowała, że proces ich kształtowania
przeciągał się aż do 1943 r. Kolejną jednostką organizacyjną był rejon złożony z kilku gmin.
Od stycznia 1943 r. Okręg Kielecki podzielono na pięć podokręgów. Powiat pińczowski
znalazł się w IV podokręgu. Jednak w związku z akcją scaleniową podział na podokręgi
prawie nie zaistniał. W powiecie pińczowskim liczba członków BCh, według danych
własnych, wynosiła w grudniu 1941 r. – 948, w lipcu 1942 r. – 1.250, w maju 1943 r. 2.148 i
w lipcu 1944 r. (wraz z oddziałami scalonymi z AK) – 4.774 (po Opatowie największy stan w
województwie kieleckim). Wśród członków BCh w lipcu 1944 r. było 8 oficerów, 6
podchorążych, 260 podoficerów i 4.500 szeregowych195. Akcja scaleniowa w niesieniu do
Pińczowa przebiegała od maja do września 1943 r. BCh przekazało do AK 4 oficerów, 181
podoficerów i 1919 szeregowców, razem 2104 osoby. W skład komendy obwodu AK wszedł
jako zastępca dowódcy Jan Pszczoła „Wojnar”. Akcja scaleniowa przebiegała w dobrej
atmosferze dzięki właściwej, życzliwej dla ludowców postawie komendanta obwodu AK kpt.
R. Zawarczyńskiego ps. „Sewer”196. Niewątpliwe najbardziej spektakularnym dokonaniem
partyzantów z BCH było odbicie więzienia w Pińczowie. Miało to miejsce 10 czerwca 1944
r., kiedy to przybyły z terenu powiatu buskiego oddział BCH „Piotra” pod dowództwem
Piotra Pawliny zaatakował więzienie i uwolnił 281 uwięzionych w tym wielu żołnierzy
podziemia. W trzy dni później w mieście został spalony tartak197.
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J. Gmitruk, Ku zwycięstwu. Konspiracyjny ruch ludowy na Kielecczyźnie 1939 – 1945, Warszawa 2003,
s. 77, 96, 98, 102, 104, 105.
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J. Gmitruk, Ku zwycięstwu…, s. 237.
197
A. Jankowski, Konspiracja i Partyzantka (!) w okresie niemieckiej okupacji 1939 – 1945 na Ziemi
Pińczowskiej, (W:) Pińczowskie spotkania Historyczne, z. 9, Pińczów 2005, s. 24.
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Skrajnie lewicowy ruch polityczny jakim była Polska Partia Robotnicza nie wchodziła w
skład Polskiego Państwa Podziemnego. Jej pierwsze struktury zawiązane zostały, wbrew
temu jak pisano w czasach PRL-u dopiero w początkach 1943 r.. Wówczas to powstał Okręg
Miechowski Gwardii Ludowej (od stycznia 1944 r. Armii Ludowej) jako jednostka terenowa
podległa Obwodowi Krakowskiemu tej formacji. Okręg Miechowski w początkowej fazie
dzielił się na podokręg miechowski i pińczowski o kryptonimie „Wiślica”. Dopiero w marcu
1944 r. podokręg ten stał się samodzielnym okręgiem. Pierwsze jednostki GL, pojawiające się
na terenie pińczowskim w czerwcu 1943 r. w lasach chroberskich, przywędrowały tu z
powiatu olkuskiego, jako oddział „Mnich”, lub „Młot”. Wtedy też miało miejsce pierwsze na
tym terenie jego starcie z Niemcami pod Kozubowem. Po przekształceniu w AL., już jako
oddział im. B. Głowackiego, pod dowództwem Zygmunta Bieszczanina ps. „Zygmunt”,
walczył z nieprzyjacielem w 26 marca 1944 r. W czasie tego starcia kilku partyzantów
poległo, a kilku było rannych. W związku z pojawieniem się na terenie lasów chroberskich
silnego oddziału NSZ liczącego ok. 150 partyzantów pod dowództwem „Żbika” Władysława
Kołacińskiego, 7 maja tego roku oddział im. B. Głowackiego decyzją władz Okręgu AL
został na dwa tygodnie rozwiązany. Niezależnie od tego na terenie Okręgu „Wiślica” działały
cztery tak zwane grupy wypadowe. Jedna z nich grupa 2 „Staśka” na czele której stał
Stanisław Lech zlokalizowana była w samym Pińczowie. Liczyła ona około 15 osób198. W
okresie walk w ramach tak zwanej Republiki Pińczowskiej, operowały oddziały AL Z.
Bieszczanina i Józefa Maślanki w lasach chroberskich, nie zbliżając się jednak do
Pińczowa199.
Osobne miejsce i pamięć należy się działaniom konspiracyjnymi w ramach ruchu oporu
pińczowskich harcerzy. Już na przełomie października i listopada 1939 r. z inicjatywy
Waldemara Kaczmarczyka odbyły się pierwsze rozmowy na temat utworzenia w Pińczowie
harcerskiej konspiracyjnej organizacji niepodległościowej. Początkowo było to około
dwudziestu osób w wieku 15 – 17 lat. Pierwszym zwierzchnikiem - drużynowym tej grupy
był Zbigniew Sobczyk, a od czerwca 1940 r. zgodnie z przyjętą zasadą rotacji W.
Kaczmarczyk. W tym pierwszym okresie zabezpieczano znalezioną broń, uczestniczono w
tajnym nauczaniu. Po przyjeździe do Pińczowa w początkach 1941 r. podharcmistrza,
zawodowego podporucznika Wacława Janikowskiego, to właśnie on przejął kierownictwo
tajnej organizacji harcerzy. W tym też czasie mający już po 19 lat przywódcy grupy po
198

A. Jankowski, Konspiracja i Partyzantka…, s. 21, 23; W. Ważniewski, Walki partyzanckie nad Nidą …,
s. 192 – 196.
199
A. Jankowski, Konspiracja i Partyzantka…, s.31.
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licznych dyskusjach zrozumieli jakie wartości posiada dla młodego pokolenia wychowanie
harcerskie. Stąd rozpoczęto pracę mającą na celu zrzeszenie jak najszerszych kręgów
młodzieży w harcerskim ruchu konspiracyjnym. Przyjęto od wiosny 1943 r program
działania, wytyczony przez centralne władze konspiracyjnego ZHP, czyli Szarych Szeregów
(„Pasieka”). Były one za pośrednictwem władz kieleckich realizowane w środowisku
pińczowskim. Dzieliły się na trzy etapy służby: dziś (przygotowanie do walki), jutro (walka)
i pojutrze (przygotowanie do odbudowy Polski). W marcu tego roku istniał już szczep
harcerski złożony z Kręgu Starszoharcerskiego im. gen. J. Sowińskiego, Drużyny Skautowej i
Drużyny Harcerek. Szczepowym został wybrany Feliks Białkiewicz. Od maja po konsultacji z
komendantem „Ula Skała ”, (chorągwi) w Kielcach powstała Komenda Hufca w Pińczowie
(„Rój Zbigniewowo”). Młodzież skupiona w tajnym harcerstwie podzielona została na trzy
grupy wiekowe („zawiszacy” - najmłodsi, „BS” - bojowe szkoły - mały sabotaż i „GS” –
grupy szturmowe - przygotowujący się do służby wojskowej). W porozumieniu z komendą
Podobwodu AK uzyskano oficerów do szkolenia we własnej szkole podchorążych i szkole
podoficerskiej. Niestety 1 lipca 1943 r. wracający z zajęć szkoleniowych trzej harcerze W.
Kaczmarczyk, Czesław Lech i Zdzisław Marczewski (czwarty Janusz Laskowski zdołał
uciec) wraz z podporucznikiem Antonim Piaseckim ps. „Kułak” zostali zatrzymani i
rozstrzelani przez oddział SS pod dowództwem komendanta miejscowego więzienia
Hassisa200. Mord ten na pewien okres czasu zahamował nieco działalność Roju, ale niebawem
praca harcerska nabrał tempa. Z inicjatywy Komendy „Roju” powstał ośrodek pracy
harcerskiej w Opatowcu. Ponadto Komenda „Ula Skała” podporządkowała drużynę w
Chmielniku komendzie w Pińczowie. Podjęto też na szeroką skalę działalność wydawniczą.
Dzięki

posiadaniu

powielacza

rotacyjnego,

trzech

maszyn

do

pisania

i

dwóch

radioodbiorników (jeden przekazany przez władze chorągwi w Kielcach) „Rój Zbigniewowo”
mógł prowadzić efektowną działalność wydawniczą sygnowaną napisem „Juventus”. W jego
ramach ukazało się kilka tytułów konspiracyjnej prasy o charakterze ideologicznym,
informacyjnym i szkoleniowym: „Bojowiec”, „Co słychać?”, „Czuwaj”, „Głos Młodych”
(wspólnie z NSZ), „Informator radiowy”, „Informator wewnętrzny”, „Myśl Młodych” i „Na
czasie”. A także kilka broszur takich jak między innymi „Opowieści lotnicze” sławiące
polskich lotników walczących w czasie II wojny światowej. Tak obfita i stojąca na wysokim
poziomie działalność w tym zakresie była ewenementem w skali kraju. Stąd w jednym z

200

Z. S. Sobczyk, Konspiracyjne harcerstwo na Ponidziu w czasie II wojny światowej, (W:) Pińczowskie
spotkania Historyczne, z. 11, Pińczów 2007, s. 22 – 26.
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rozkazów Naczelnika „Szarych Szeregów” Stanisława Broniewskiego „Orszy”, „Rój
Zbigniewowo” uzyskał pochwałę, jako jedyna w Polsce jednostka tego szczebla201.
Prasę wydawały także inne podmioty konspiracyjne. W Pińczowie Narodowe Siły
Zbrojne wydawały „Myśl Narodową”, ludowcy „Chatę”, AK „Radiową Służbę Informacyjną”
i „Żołnierza Polskiego”, a „Nowiny Codzienne” prawdopodobnie Polska Organizacja
Wojskowa202.
Szybko przesuwający się na zachód front i pojawienie się na krańcach powiatu
pińczowskiego czołówek wojsk sowieckich, spowodowało przystąpienie Inspektoratu
Miechowskiego do realizacji akcji „Burza”. Powstały wielkie jednostki AK, w tym 106
dywizja AK Ziemi Miechowskiej, w której skład wchodził 120 pułk Ziemi Pińczowskiej.
Jego dowódcą został mjr/ppłk. R. Zawarczyński. Trzeci batalion tego pułku rekrutował się z
osób zamieszkałych w samym Pińczowie i jego najbliższych okolicach, a jego dowódcą był
kpt. Józef Dmowski „Nemo”203. Jeszcze przed utworzeniem „Republiki Pińczowskiej”
oddziały AK – BCh 13 lipca 1944 r. powtórnie rozbiły więzienie w tym mieście. Naczelnik
więzienia Hassis 22 lipca uciekł na zachód. Pińczów był wolny od Niemców. Wobec rozwoju
sytuacji militarnej do Pińczowa 27 lipca wkroczył III baon 120 pp. AK liczący 80 żołnierzy
pod dowództwem kpt. J. Dmowskiego „Nemo”. Jednak po dwóch dniach, w obawie przed
oskrzydlającymi ruchami wojski niemieckich, dowódca ten podjął decyzję w sprawie
opuszczenia miasta, ale pozostawał w jego pobliżu obserwując rozwój wypadków. Dołączył
do niego oddział NSZ deklarując współpracę. Rzeczywiście do Pińczowa od strony Kielc 30
lipca wkroczył oddział niemiecki, ale nie przejawiał agresji w stosunku do mieszkańców.
Dlatego III baon 120 pp. przemieścił się do Chrobrza. Od tego czasu walki w ramach
„Republiki Pińczowskiej” toczyły się w rejonie przepraw nad Wisłą w okolicach Opatowca, a
także w rejonie Skalbmierza, Buska, Staszowa, Kazimierzy Wielkiej i Wiślicy. W walkach
przeciwko Niemcom zaangażowane były siły AK, i AL. oraz wojsk sowieckich. Znaczenie
strategiczne tych terenów spowodowało, że dowództwo niemieckie skoncentrowało swe siły
w celu likwidacji „Republiki Pińczowskiej”, co ostatecznie nastąpiło około 10 sierpnia204.
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T. Jaklewicz, Prasa konspiracyjna na Ponidziu, (W:) „Pińczowskie spotkania Historyczne”, z. 9, Pińczów
2005, s. 48 – 49; S. Broniewski („Stefan Orsza”), Całym Życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika,
Warszawa 1983, s. 227 – 229.
T. Jaklewicz, Prasa konspiracyjna na Ponidziu…, s. 51 – 54.
W. Ważniewski, Walki partyzanckie nad Nidą …, s. 228 – 229.
A. Jankowski, Konspiracja i Partyzantka …, s. 24 – 32; W. Ważniewski, Walki partyzanckie nad Nidą…,
s. 236 – 256.
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Nasycenie wojskami niemieckimi Pińczowa i okolicznych terenów spowodowało, że aż do
ofensywy styczniowej w 1945 r. konspiracyjne działania zbrojne na tym terenie były prawie
niemożliwe.
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Rozdział II:
Pińczów w latach 1945 – 1950

1. Ofensywa styczniowa. Wyparcie wojsk niemieckich.
Walki na terenie powiatu pińczowskiego w czasie ofensywy styczniowej nie były zbyt
intensywne. Jednak dopiero w dwa lata po wojnie rozpoczęto prace ekshumacyjne, w czasie
których przeniesiono poległych tu 240 żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarze w Pińczowie
i kilku innych miejscowościach. W Pińczowie na cmentarzu wojskowym pochowano 118
ekshumowanych zwłok, w tym 11, którzy byli pierwotnie pochowani na terenie miasta (w
tym: 8 w ogrodzie miejskim i 3 w ogrodzie obok więzienia)205.
Czas bezpośrednio po wyparciu Niemców, był okresem walk na froncie, stąd
obowiązywała nadal godzina policyjna. Wskutek interwencji Starostwa, Komenda Powiatowa
Milicji Obywatelskiej zarządziła, że od 15 lutego 1945 r. godzina policyjna miała
obowiązywać od godziny 19,00. Zmiana w tym zakresie miała miejsce już po kapitulacji
Niemiec, wówczas to 28 lipca, Starostwo Powiatowe w porozumieniu tym razem z
Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego ustaliło, że godzina policyjna nadal
będzie obowiązywać, ale będzie się rozpoczynać o godzinie 23,00206.
2. Obszar. Powiatowe i miejskie władze administracyjne 1945 - 1950.
Po wyparciu Niemców przywrócony został przedwojenny podział administracyjny wraz z
województwami, powiatami i gminami. W związku z tym, Pińczów stał się od stycznia 1945
r. siedzibą władz powiatowych ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu 207. Jeszcze w czasie
działań wojennych w lipcu 1944 r. w Grabach (gm. Złota) odbyło się w lesie konspiracyjne
zebranie działaczy komunistycznych i lewicy ludowców, na którym ukonstytuowała się
Powiatowa Rada Narodowa. Jej przewodniczącym został Franciszek Kucybała 208 (PPR), a
205

Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Starostwo Powiatowe w Pińczowie (dalej: SPwP),
sygn. 36, Akta w sprawie ekshumacji zwłok żołnierzy radzieckich 1947/48, s.1, 3, 47, 127 – 138.
206
APK, SPwP, sygn. 142, Sprawy wynikające ze współdziałania, 1945/456, s. 3, 5, 7.
207
L. Stępkowski, Pińczów i ziemia pińczowska w podziałach administracyjnych XV – XX w., (W:)
Pińczowskie spotkania historyczne, z. 4, Pińczów 2001, s. 38.
208
Franciszek Kucybała, (29 XI 1908 – 20 IX 1968). Urodzony w Wojsławicach pow. pińczowski. Od 1926 r.
członek podporządkowanej KPP Niezależnej Partii Chłopskiej, zdelegalizowanej w 1927 r.. W okresie
międzywojennym więziony za wywrotową działalność polityczną. Aktywny politycznie w okresie okupacji.
Organizator GL w powiecie pińczowskim. Od lipca 1942 r. w PPR. Od marca 1944 r. komendant Okręgu
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wśród członków znaleźli się między innymi: Władysław Jaworski (PPR) i Piotr Soja (SL). Po
zajęciu miasta przez Armię Czerwoną przybyli oni do Pińczowa i objęli kierownicze funkcje:
F. Kucybała został przewodniczącym Powiatowej Rady Narodowej, Wł. Jaworski I
sekretarzem Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Robotniczej, a P. Soja starostą, którą to
funkcję pełnił co najmniej do lipca 1945 r., bowiem już 15 sierpnia korespondencję z
wojewodą sygnował jako starosta Franciszek Sapiecha209. Pozostawał on na tym stanowisku
do lata 1946 r.210, kiedy to zastąpił go Cyprian Kalina211. Następcą C. Kaliny, który został
zwolniony przez wojewodę, co najmniej od połowy stycznia 1948 r. był Władysław Nawara i
dotrwał on do zmiany ustawy o ustroju administracyjnym państwa w 1950 r.. Jako starosta,
ostatni urzędowy dokument podpisał 24 stycznia 1950 r.212. Reasumując P. Soja sprawował
funkcję około pół roku, F. Sapiecha około roku, C. Kalina około półtora roku i W. Nawara
przeszło dwa lata.
W oparciu o dokumenty archiwalne udało się ustalić, że wicestarostami byli między
innymi: Stanisław Sygut (marzec 1945 r.) Jan Wasilewski (lipiec 1945 r.), J[?]. Pokusa
(czerwiec 1946 r. zapewne do 1948 r.), J[?]. Ziółkowski [Żółkowski] (listopad 1948 r.), Jan
Zieliński (styczeń 1948) i Stanisław Chwaliński (1950 r.)213. Większość kierowniczego
zespołu Starostwa, czyli starosta, wicestarosta, siedmiu kierowników referatów (wicestarosta
był też kierownikiem ósmego referatu), sekretarz Wydziału Powiatowego i Inspektor
Samorządowy, w 1945 r., to ludzie urodzeni w latach 1895 – 1916, czyli w wieku od 29 do 50
lat. Najstarszymi byli dwaj urodzeni w 1895 r.: S. Sygut - sekretarz Wydziału Powiatowego i
Pińczowskiego AL. Współtwórca I Krakowskiej Brygady AL. im. Bartosza (!) Głowackiego. Jeden ze
współorganizatorów Republiki Pińczowskiej. Od lipca 1944 r. członek konspiracyjnej kieleckiej
Wojewódzkiej Rady Narodowej podporządkowanej PKWN. Co najmniej dwukrotnie przewodniczący
PRN w Pińczowie. Następnie m. in. komendant Komendy Wojewódzkiej MO w Gdańsku. Pochowany
w Warszawie na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Por. M. Wojtasik, Republika Pińczowska i jej
dowódcy, (W:) „7 Źródeł…”, s. 349.
209
Franciszek Sapiecha ur. 5 X 1903 r. w Warszawie, żona Zofia ur. 1912 r.. Por. APK, SPwP, sygn. 45,
Sprawy osobowe, 1945 r., s. 20, 62, 103, 234; J. Naumiuk, Zarys dziejów Pińczowa w latach
1800 – 1965, (W:) Pińczów i jego szkoły w dziejach…, s. 51 – 52;
210
Wniosek o odwołanie F. Sapiechy ze stanowiska starosty został zgłoszony na plenarnym posiedzeniu PRN w
kwietniu 1946 r.. Wnioskodawcy (może z PSL) nie wysunęli żadnych konkretnych zarzutów. Rada
większością głosów wniosek ten zaakceptowała., proponując powrót na to stanowisko poprzedniego
starosty P. Soji. Jednak dopiero w lipcu tego roku F. Sapiecha został odwołany przez wojewodę i
przeniesiony do Urzędu Wojewódzkiego. Równocześnie obowiązki pełnienia w zastępstwie funkcji starosty
zostały powierzone wicestaroście J. Wasilewskiemu. Por. APK, SPwP, sygn. 116,Sprawozdania
sytuacyjne własne, 1946 r., s. 28, 61.
211
Pierwsze pisma podpisywał jako starosta w początkach sierpnia 1946 r. a ostatnie – sprawozdanie
sytuacyjne
za miesiąc grudzień 1947 r, w początkach stycznia 1948 r. . Por. APK, SPwP, sygn. 46, Sprawy osobowe
urzędników 1946 r., s. 114; tamże, sygn.117, Sprawozdania sytuacyjne własne, 1947 r., s. 209.
212
Tamże, sygn. 104, Roczne i miesięczne sprawozdania 1949 r., s. 27.
213
Tamże, sygn. 45, Sprawy osobowe 1945 r., s. 22, 38; tamże, sygn. 36, Akta w sprawie ekshumacji zwłok
żołnierzy radzieckich 1947/48, s. 1; tamże, sygn. 20, Zebrania periodyczne 1948 r., s. 4; tamże, sygn. 118,
Sprawozdania sytuacyjne, 1948 r., s. 80, 105, 120.
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Jan Wójcik Inspektor Samorządowy. Najmłodszym był J. Wasilewski wicestarosta,
równocześnie kierownik referatu, który w tym momencie nie osiągnął jeszcze trzydziestego
roku życia214.
W pierwszych latach po wojnie starości skarżyli się na brak odpowiednio
przygotowanych osób do pracy w biurze. Na przykład 23 lipca 1945 r. starosta informował
Urząd Wojewódzki, że pozostawał w Pińczowie nieobsadzony referat kultury i sztuki,
bowiem na terenie powiatu nie było nikogo z odpowiednimi kwalifikacjami. Do maja
kierował tym referatem Stefan Styczyński. O poziomie wykształcenia pracowników
Starostwa mógł świadczyć fakt, iż w połowie 1945 r. jedynym pracownikiem posiadającym
wyższe wykształcenie (na ogółem zatrudnionych ok. 45 osób) był Feliks Kotowski kierownik
referatu karno - administracyjnego i społeczno – politycznego215. Miała też miejsce na
poszczególnych stanowiskach duża rotacja: wiele osób rezygnowało z pracy, lub było
zwalnianych. W czerwcu 1945 r. na własną prośbę odeszli Mieczysław Nowak i Stefan Siudy.
Na ich miejsce przyjęto w jesieni 1945 r. Adama Garmułkiewicza, Wincentego Bruziewicza i
Krystynę Wróblównę. Począwszy od września 1946 r. brak było już wolnych etatów w
starostwie216. Zapewne z jednej strony praca w Starostwie dawała poczucie stabilizacji, ale
niestety zarobki były, zwłaszcza początkowo, bardzo niskie. Na przykład w grudniu 1947 r.
pomocnik kancelaryjny w referacie rolnictwa i reform rolnych Krystyna Badowska (ur. 1927
r.) posiadająca ukończone cztery klasy gimnazjum (tak zwana „mała matura”) zarabiała
miesięcznie 5 tys. zł.217 Ratowano się doraźnymi zapomogami. W grudniu 1945 r. wynosiły
one od 250 do 500 zł.. Otrzymało je 15 pracowników w tym co najmniej 4 kierowników
referatów218. Z drugiej strony miały także miejsce naciski polityczne, aby zatrudniać osoby
związane z opcją komunistyczną. Przykładem tego rodzaju sytuacji była kwestia zatrudnienia
z polecenia Komitetu Powiatowego PPR niejakiej Zofii Dubaj (ur. 1922 r.) pochodzącej z
rodziny rolniczej z podpińczowskiej wsi. Przed wojną w 1936 r. skończyła ona 7 klas szkoły
powszechnej. Podczas okupacji uczęszczała przez rok na zajęcia w szkole rolniczej.
Powodem poparcia ze strony partii komunistycznej był fakt, że jej brat należał do oddziału
partyzanckiego dowodzonego przez „kpt. Mariana Boryckiego”219. W poddziale tym byli
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Tamże, sygn. 45, Sprawy osobowe 1945 r., s. 103 – 104.
Tamże, s.38, 39, 41.
Tamże, s. 43, 62, 87 – 89.
Tamże, sygn. 47, Sprawy osobowe urzędników 1947 r., s. 18 – 21.
Tamże, sygn. 45, Sprawy osobowe 1945 r., s. 233.
Zapewne chodziło o Mariana Boryckiego ps. „Kruk” pochodzącego z Zagłębia, a mającego rodzinę w
Pińczowskim, członka drugiego z powstałych na tym terenie oddziałów GL, liczącego 8 osób, w tym dwóch
Rosjan, dwóch Żydów i 4 Polaków. Oddział ten operował m. in w rejonie lasów chroberskich. M. Borycki
pozostawił wspomnienia. Por. W. Ważniewski, Walki partyzanckie nad Nidą…, s. 92.
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także żołnierze sowieccy. Nie było jasnym, czy brat ten zaginął bez wieści, czy poległ w
walce. W 1944 r. była zmuszona przez Niemców do pracy przy kopaniu okopów. Była bita i
poniżana, być może w tym czasie poczęła nieślubne dziecko. W napisanym własnoręcznie
podaniu znajdowało się wiele błędów językowych i ortograficznych. Jak sama napisała,
pragnęła być zatrudnioną w charakterze „pracowniczki umysłowej” (!). Na te błędy zwracano
też uwagę w Urzędzie Wojewódzkim. W starostwie pojawiła się do pracy we wrześniu 1946
r., ale już od 5 stycznia została zwolniona. W uzasadnieniu starosta C. Kalina napisał, że nie
nadawała się na żadne stanowisko. Ciekawe, że gdy starała się o posadę mieszkała jeszcze na
wsi, a w styczniu 1947 r., byłą już mieszkanką jednego z mieszkań przy ul. Nowy Świat 220.
W starostwie pracowało kilkudziesięciu pracowników na stanowiskach urzędniczych. W
styczniu 1946 r. zatrudnionych było 42 urzędników, natomiast w grudniu 1947 r. – 52 osoby
(w tym 44 urzędników i 3 kierowców, 4 woźnych 1 woźnica)221. Jako organ rządowy dzieliło
się ono na referaty: 1. karno – administracyjny i spoleczno – polityczny (czasem jako
samorządowy), 2. aprowizacyjny, 3. rolnictwa, 4. przemysłu 5. gospodarczo – kasowy
(budżetowo – gospodarczy), 6. wojskowy, 7. organizacyjny, 8. kultury i sztuki. Ponadto na
prawach referatu funkcjonował lekarz powiatowy, lekarz weterynarii i architekt powiatowy, a
także mierniczy powiatowy. Istniała też kancelaria obsadzona przez kilku pracowników. Do
września 1945 r. istniał urząd pełnomocnika powiatowego do spraw reformy rolnej, ale
wobec zakończenia prac, stanowisko to zostało wówczas zlikwidowane. Jego pracownicy
przeszli do referatu rolnictwa. Wśród kierowników referatów w grudniu 1946 r. było dwóch
członków PPR, dwóch bezpartyjnych, dwóch z SL, jeden z PSL. Ten ostatni to kierownik
referatu aprowizacyjnego Stefan Klimczyk, mający wówczas 40 lat, ukończył

wyższe

studium handlowe [?]. Przed wojną pracował w starostwie w Pińczowie, w czasie okupacji
był zatrudniony w cukrowni i w młynie jako buchalter222. Stała fluktuacja zatrudniony w
Starostwie i ich niski poziom przygotowania merytorycznego dawał się odczuć także w 1946
r. Starosta w lipcu tego roku donosił w comiesięcznym sprawozdaniu dla wojewody, że brak
było dobrych urzędników „zorientowanych choćby pobieżnie z całością zagadnień
administracyjnych”223. Czytając różnego rodzaju dokumenty starostwa z tego okresu
potwierdzają się opinie starosty, bo natrafia się na sporą ilość błędów ortograficznych, nie
mówiąc o stylistycznych i pojęciowych.
220
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APK, SPwP, sygn. 47, Sprawy osobowe urzędników 1947 r., s. 155, 245, 248.
Tamże, sygn. 45, Sprawy osobowe urzędników 1945 r., s. 87 – 89; tamże, sygn. 47, Sprawy osobowe
urzędników 1947 r., s. 221.
Tamże, sygn. 46, Sprawy osobowe urzędników 1946 r., s. 34.
Tamże, sygn. 116,Sprawozdania sytuacyjne własne, 1946 r., s. 11.
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Tym niemniej w miarę upływu czasu sytuacja kadrowa stawała się coraz bardziej stabilna,
między innymi pod koniec 1947 r. kierownik referatu rolnictwa posiadał tytuł inżyniera224.
Powiatowym kolegialnym organem władzy samorządowej była Powiatowa Rada
Narodowa w Pińczowie. Była ona miejsce tarć politycznych, powodowanych skomplikowaną
sytuacją polityczną w kraju. W sprawozdaniu sytuacyjnym starosty przesłanej wojewodzie
kieleckiemu z września 1945 r. znalazła się informacja, że Prezydium wybrane przez
Powiatową Radę Narodową w lipcu nie zostało zatwierdzone przez Wojewódzką Radę
Narodową. Było ono dwukrotnie jeszcze zmieniane, bowiem z Prezydium wycofało się
dwóch członków Stronnictwa Ludowego, a na ich miejsce weszli dwaj inni – jeden z PPR, a
drugi z Polskiej Partii Socjalistycznej. Także to nowe Prezydium wprowadziło nowych
członków do PRN, co wywołało sprzeciw członków Rady z SL, którzy demonstracyjnie
opuścili posiedzenie. Posiedzenia tej instancji wypełniały głównie ideologiczne przemówienia
przewodniczącego Rady. Powodowało to brak czasu na zajęcie się sprawami gospodarczymi i
pracą starostwa225. Plenum PRN na posiedzeniu 5 września 1945 r. uchwaliło 34 głosami
przeciwko 11 wotum nieufności dla Prezydium, i w związku z tym 18 tego miesiąca wybrało
nowe Prezydium. Jednak stare nadal działało i dokonywało kolejnych skreśleń usuwając
poszczególnych radnych należących do opozycyjnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Miały miejsce tak niepokojące fakty, polegające na tym, że podejmowane były uchwały przy
obecności tylko 16 radnych (na 50 członków Rady). Taki stan trwał nieprzerwanie do
listopada. Według opinii starostwa, przewodniczący Prezydium PRN był mało aktywny.
Utrudniało to relacje i współpracę pomiędzy Starostwem a Radą226. Rosły też napięcia w
związku ze zbliżającym się referendum „3 x tak”. Rządzący obóz komunistyczny stosował
wszelkie chwyty, aby zapewnić sobie korzystny wynik w czasie tej próby sił. Dlatego 26
lutego odbyło posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej, na którym dokonano zmiany
przewodniczącego Rady. Po ustąpieniu Edmunda Wojtasika został nim major F. Kucybała z
PPR, który otrzymał 23 głosy, natomiast 22 głosy otrzymał Józef Dąbkowski jego przeciwnik
z PSL. Na tym samym posiedzeniu radni z PSL próbowali doprowadzić do przywrócenia
mandatów ich kolegom poprzednio usuniętym z Rady, jednak Prezydium na czele z F.
Kucybałą nie wyraziło na to zgody. Zdaniem starosty (zapewne w dużej mierze
koninktursalnym) wraz ze zmianą przewodniczącego PRN nastąpiła poprawa pracy tego
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Tamże, sygn. 45, Sprawy osobowe 1945 r., s. 87 – 89.
Tamże, sygn. 115, Sprawy polityczno – informacyjne, 1945., s. 47.
Tamże, s. 70, 77, 83.
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organu. Było mniej tarć politycznych i miała miejsce lepsza współpraca z administracją
publiczną227. Opinia ta dowodziła, że Rada była już w pełni posłuszna „właściwej linii
politycznej”. Kolejna zmiana miała miejsce w listopadzie 1948 r. gdy na czele PRN stanął
Ludwik Walasek (PPR). Funkcję tą pełnił także w 1949 r. bowiem w maju tego roku na
posiedzeniu informował zebranych, że w jednej z miejscowości ksiądz pobił dzieci za udział
w pochodzie 1 majowym. Mimo to L. Wojtasik był atakowany na listopadowym plenum
Komitetu Powiatowego, co zakończyło się usunięciem go z egzekutywy tego Komitetu 228. W
składzie Rady znajdowali się ponadto: starosta (wówczas Wł. Nawara), przedstawiciel PPR
Stanisław Kudła, reprezentant PPS – [?], delegat SL – [?] Figiel, pełnomocnik do spraw
podatku gruntowego – [?] Kwiecień, inspektor samorządu gminnego – Jan Wójcik, sekretarz
Wydziału Powiatowego S. Sygut, i p.o. wicestarosta J. Ziółkowski229.
Należy odnotować, że Pińczów był też siedzibą władz gminy obejmującej okoliczne
wsie. W 1947 r. wójtem tej jednostki był A(?). Koniusz230.
Starostwo miało obowiązek współdziałać z organami niezespolonymi. Należały do
nich: Nadleśnictwa Państwowe w tym Nadleśnictwo w Pińczowie, które obejmowało lasy
państwowe na obszarze 5.542 ha z pięcioma leśnictwami. Dzięki nakładanym przez Referat
Karno – Administracyjny Starostwa karom pieniężnym na popełniających kradzieże drewna z
lasów, te defraudacje stale się zmniejszały231. Do urzędów i instytucji

niezespolonych

zaliczyć wówczas należało: Inspektorat Oświaty Rolniczej nadzorujący cztery szkoły rolnicze
na terenie powiatu (w Pińczowie nie było takiej placówki)232, Powiatową Komendę Straży
Pożarnej, której komendantem był Wincenty Rydlewski (ur. 1909 r.)233, oraz

władze

bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Bardzo ważną rolę w życiu społecznym i politycznym spełniała powołana do życia,
jeszcze w okresie lubelskim PKWN 7 października 1944 r. Milicja Obywatelska, jako
prawnopubliczna formacja służby Bezpieczeństwa Publicznego. Zgodnie z przepisami miała
ona dbać o przestrzeganie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego, ścigać
przestępstwa oraz wykonywać zalecenia władz administracyjnych, sądu i prokuratury234. Na
227

Tamże, sygn. 116,Sprawozdania sytuacyjne własne, 1946 r., s. 41, 50.
Tamże, sygn. 24, Protokoły plenarnych posiedzeń Komitetu Powiatowego bez załączników, 1949 r.,
s. 3, 13, 17.
229
Tamże, sygn. 20, Zebrania periodyczne 1948 r., s. 4; tamże, sygn. 24, Protokoły plenarnych posiedzeń
Komitetu Powiatowego bez załączników 1949 r., s. 3.
230
Tamże, sygn. 117, Sprawozdania sytuacyjne własne, 1947 r., s.60.
231
Tamże, sygn. 22, Zebrania periodyczne 1949/50, s. 18- 19.
232
Szkoły rolnicze funkcjonowały w Chrobrzu w Górach, Bejscach i Włostowicach. Por.: tamże, sygn. 22,
zebrania periodyczne, 1949/50 , s. 18.
233
Tamże, sygn. 45, Sprawy osobowe 1945 r., s. 104.
234
P. Majer, Milicja Obywatelska 1944 – 1957. Geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparacie władzy,
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czele Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej stał początkowo por. Władysław
Kurczyna, a w lecie 1945 r. zastąpił go ppor. Jan Pedras, 235. Kolejna zmiana miała miejsce w
sierpniu 1945 r.. Była ona niefortunna, bowiem spowodowała znaczące pogorszenie
funkcjonowania milicji. Komendantem został wówczas przybyły z Włoszczowy sierżant (?)
Batory, który tolerował wówczas niewłaściwe zachowanie swych podwładnych. Jak pisał
starosta: „Zamiast stać na straży ładu i bezpieczeństwa powiatu, ścigać kradzieże (!) i
bandytyzm, Milicja dopuszczała się wszelkiego rodzaju nadużyć, samowoli oraz aktów
kolidujących z kodeksem karnym”. Sytuacja ta pogarszała się z każdym dniem236. Podobna
sytuacja była także w październiku tego roku, bowiem komendant powiatowy przebywał
głownie w terenie, często w stanie upojenia alkoholowego, w związku z czym występowały
nadal przejawy nadużyć i samowoli. W efekcie kontakt z komendantem prawie nie istniał.
Jedynie nastąpiła pewna poprawa w referacie śledczym 237. Kolejnym komendantem był w
początkach 1946 r. chorąży Marian Wawryk238. W lutym 1946 r. w Pińczowie referent
personalny Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej sierżant Tadeusz Smaga wydał
ogłoszenie w sprawie zaciągu do M.O. Kandydat do tej formacji musiał spełniać następujące
warunki: posiadać obywatelstwo polskie, nieskazitelną przeszłość (wartości moralne),
posiadać zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa z chęci zysku i czy nie był pod
śledztwie, lub dochodzeniem karno – sądowym, czy nie był znanym jako chuligan, lub
szabrownik. Musiał mieć pochodzenie socjalne robotnicze, chłopskie, lub inteligenckie
(inteligencji pracującej), ukończone minimum 4 klasy szkoły powszechnej, wiek od 18 do 35
lat, przekonania demokratyczne (odnośne referencje), dobry stan zdrowia. Dobrze gdyby był
kawalerem239. Jednym z funkcjonariuszy KP MO był w tym okresie Stefan Sławiński (1917 –
1946), który został zabity we wsi Tarnów w czerwcu 1946 r., być może miało to związek z
kwestią zbliżającego się referendum240.
W jesieni 1946 r. powołano na komendanta powiatowego chorążego Stanisława
Boczarskiego (Bonarskiego?), który pełnił tą funkcję do czerwca 1947 r.241. Nadal jednak

Olsztyn 2004, s.28.
APK, SPwP, sygn. 25, Sprawy władz i urzędów niezespolonych, 1945 r., s. 21; S. Skwarek, Na wysuniętych
posterunkach. W walce o władzę ludową na Kielecczyźnie (1944 – 1954), Warszawa 1977, s. 102, 111, 501.
236
APK, SPwP, sygn. 115, sprawy polityczno – informacyjne, 1945 r., s. 72; tamże, sygn. 161, sprawy Milicji
Obywatelskiej, 1945 r., s. 155.
237
Tamże, sygn. 115, sprawy polityczno – informacyjne, 1945 r., s. 78.
238
Tamże, sygn. 162, Sprawy MO i UBP, 1946 r., s. 54 i 77.
239
Tamże, s. 51.
240
Tamże, sygn. 25, Sprawy władz i urzędów niezespolonych 1945 r., s. 21; S. Skwarek, Na wysuniętych
Posterunkach.., s. 102, 111, 501.
241
APK, SPw P, sygn. 116,Sprawozdania sytuacyjne własne, 1946 r., s. 67, 189; tamże, sygn. 163, Sprawy MO
i UBP, 1947 r., s. 7, 38.
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zachowanie milicjantów budziło wiele zastrzeżeń. Świadczył o tym zapis w sprawozdaniu
sytuacyjnym starosty z grudnia 1947. W którym znalazło się następujące stwierdzenie:
„Często się spotyka funkcjonariuszy, tak MO jak i UB niewłaściwie się zachowujących pod
wpływem wypicia nadmiernej ilości alkoholu”242. Potwierdzeniem tego stwierdzenia był fakt
odnotowania w sprawozdaniu sytuacyjnym starosty z lutego 1948 r., że w dwóch wypadkach
funkcjonariusze M.O. pod wpływem alkoholu zachowali się niewłaściwie „podważając
zaufanie do władz milicyjnych i ich autorytetu”243. Pod koniec omawianego okresu w czerwcu
1949 r. komendantem powiatowym był chorąży Jan Kiliańczyk244. Jak z powyższego wynika
w ciągu niespełna pięciu lat, aż sześć osób kierowało Komendą Powiatową MO. Nie mogło to
pozostawać bez związku z efektami pracy tej formacji.
Cieszącym się złą sławą był funkcjonujący w tym czasie Urząd Bezpieczeństwa
Publicznego. Członkowie tej instytucji zwalczali zbrojne podziemie, ale także przeciwników
politycznych władz komunistycznych. W Pińczowie miało swoją siedzibę kierownictwo
Powiatowego UBP. Funkcje kierownicze w ramach tej jednostki pełnili między innymi ppor.
Stanisław Nowak: w maju 1945 r. z-ca kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego i jego następca w listopadzie tego roku Bolesław Dudek, kpt. Franciszek Czajka
w maju 1945 r. dowódca „pińczowskiej grupy operacyjnej”, oficer UB Abram (Roman)
Szajnfeld (1913 - 1945), Marian Walczyk „kierownik sekcji do walki z bandytyzmem”, ppor.
Józef Pytko, oficer - referent Ryszard Ostrowski (1925 – 1945), oficer Jan Kurzyński (1915 –
1945), referent Stanisław Luboń (1917 – 1945), oficer Feliks Drożdżowski (1924 – 1946),
oficer Stefan Adamczyk (1912 – 1946), oficer Marian Piątek (1926 – 1946), oficer śledczy
Augustyn Mędzelewski (1928 – 1946), oficer Władysław Stolarek (? – 1946)245. S. Adamczyk
J. Peruń zginęli na terenie miasta Pińczowa. Ponadto w tym okresie kilku szeregowych
funkcjonariuszy, poległo lub zmarło od ran poniesionych w czasie akcji zbrojnych.
Przytłaczająca większość z nich to bardzo młodzi ludzie, mający niekiedy niespełna 20 lat246.
Zdaniem starosty F. Sapiechy po śmierci we wrześniu 1945 r. dotychczasowego Komendanta
Powiatowego UBP kpt. F. Czajki, nastąpiło rozprężenie wśród funkcjonariuszy UB. Pewne
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APK, SPw P, sygn. 117,Sprawozdania sytuacyjne własne, 1947 r., s. 210.
APK, SPw P, sygn. 118,Sprawozdania sytuacyjne, 1948 r., s. 183.
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APK, SPw P, sygn. 164, sprawy Milicji Obywatelskiej, 1948/49 r., s. 2.
245
APK, SPwP, sygn. 45, Sprawy osobowe 1945 r., s. 213; APK, SPwP, sygn. 46, Sprawy osobowe
urzędników
1946 r., s. 35; S. Skwarek, Na wysuniętych posterunkach…, s. 112, 113, 327, 494, 504; S. Mareczko, Walka
z podziemiem reakcyjnym (wspomnienia uczestników walk), (W:) 1944… Kielecczyzna w walce o lepsze
jutro, Warszawa 1969, s. 201.
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Funkcjonariusze: Józef Szczecina (1909 – 1945), Stanisław Cierniak, Stanisław Orzeł (1927 – 1945), Stefan
Ociepka (1923 – 1946), Marian Gregulski (1923 – 1946).
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nadzieje wiązały władze Pińczowa z osobą nowo przybyłego komendanta, który rokował
nadzieje na dobrą współpracę, wykazywał bowiem według starosty zrozumienie dla zadań i
potrzeb administracji i społeczeństwa. W marcu 1946 r. pojawił się nowy kierownik PUBP, a
dotychczasowy został jego zastępcą247.
Po wojnie w Pińczowie nie stacjonowała żadna duża jednostka wojskowa. Stąd Pińczów
podlegał jedynie Wojskowej Komendzie Uzupełnień z siedzibą w Busku. Komendantem
której w lutym 1947 r. był mjr Stanisław Lewkowicz248.
Do placówek niezespolonych należała także telekomunikacja. W Pińczowie istniał Obwód
Telekomunikacyjny, podległy Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Krakowie. W maju
1947 r. naczelnikiem Obwodu był Franciszek Nowakowski249.
Innym urzędem współpracującym z Starostwem był Powiatowy Urząd Informacji i
Propagandy. Nie spisywał się on w Pińczowie najlepiej. Z comiesięcznych sprawozdań
starosty do wojewody można się dowiedzieć, że na przykład w sierpniu 1945 r. nie przejawiał
ten Urząd żadnej aktywności. Nawet z okazji rocznicy wybuchu wojny 1 września, mimo
zaleceń z województwa, pracownicy Urzędu nic nie przygotowali. Odpowiadali także za
kolportaż prasy, która w związku z ich niewielkim zaangażowaniem, do Pińczowa i na teren
powiatu, dochodziła bardzo nieregularnie. Stan ten trwał permanentnie miesiącami, bowiem
podobne zapisy pojawiały się w sprawozdaniach także w kolejnych miesiącach w 1945 i 1946
r.250. Praca tej instytucji także i w następnych latach, zdaniem władz powiatowych
pozostawiała wiele do życzenia. W pierwszej połowie 1947 r. ograniczała się ona praktycznie
do rozprowadzania pism i książek „propagujących zasady Demokracji”, czyli mówiąc wprost
partii komunistycznej251.
Na czele władz Magistratu stał do 1949 r. burmistrz Jan Sosnal, wybrany na to stanowisko
w lipcu 1945 r. Wiceburmistrzem był Stanisław Wiktor Kobierski, urzędujący od
października 1945 r., członkami Zarządu byli także Zygmunt Kłuskiewicz od czerwca 1945 r.
i S. Sobczyk, od czerwca 1945 r.252. Personel biura Magistratu w latach 1945 – 1949
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APK, SPwP, sygn. 116, Sprawozdania sytuacyjne własne, 1946 r., s. 43.
Tamże, sygn. 47, Sprawy osobowe urzędników 1947 r., s. 182.
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Tamże, sygn. 19, Zebrania periodyczne 1947 r., s. 4.
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Tamże, sygn. 115, sprawy polityczno – informacyjne, 1945., s. 48; tamże, sygn. 116, sprawozdania
sytuacyjne własne, 1946 r., s. 12, 42.
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Tamże, sygn. 117,Sprawozdania sytuacyjne własne, 1947 r., s. 16.
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J. Sosnal ur. 1907 r., wyznania rzymsko – katolickiego, ukończył [uczęszczał] gimnazjum humanistyczne,
buchalter, członek SL. S. W. Kobierski, ur. 1890 r., ukończył szkołę powszechną, rolnik posiadacz
gospodarstwa o powierzchni 6 ha., członek PPS. Z. Kłuskiewicz, ur. 1897 r., ukończył 3 klasy szkoły
powszechnej, masarz, członek PPS. S. Sobczyk, ur. 1899 r., ukończył seminarium nauczycielskie i Wyższy
Kurs Nauczycielski, podinspektor szkolny, członek PPS. Por. APK, SPwP, sygn. 366, Ewidencja członków
Prezydium MRN w Pińczowie, 1947/1949, s. 4.
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stanowili: sekretarz Wincenty Gawroński253, oraz referent podatkowy, rachmistrz, referent
ewidencji ludności, kasjer, maszynista (!), poborca , magazynier i dwaj kanceliści. Razem 12
pracowników merytorycznych, a także kilkuosobowy personel obsługi. Spośród personelu
biurowego wykształcenie pełne średnie posiadały 2 osoby, tyleż niepełne średnie, 5 osób
ukończyło 7 klas szkoły powszechnej i jedna miała zaledwie niepełne powszechne. Pod
względem politycznym sytuacja wśród pracowników wyglądała w ten sposób, że do PPS
należały 4 osoby, sympatykami tej partii były dwie osoby, 3 bezpartyjne i jedna sympatykiem
PPR254. Kolejnym burmistrzem został wybrany w początkach 1949 r. Władysław Figiel
(dotychczas nie zatwierdzony), w marcu 1949 r. zastąpiony przez ponownie pełniącego te
obowiązki J. Sosnala. Wiceburmistrzem był od 1 listopada 1948 r. Marian Nowacki (ur.
1897 r., ukończona szkoła powszechna, szewc, członek PZPR), stanowisko sekretarza
zajmował od lutego 1949 r. Stefan Wieczorek (ur. 1906 r., ukończona szkoła powszechna,
pracownik samorządowy, członek PZPR). Członkami Zarządu byli młodzi ludzie urodzeni w
latach 1916 - 1918: Mieczysław Kurczyna (PZPR), Stanisław Badurak (bezpartyjny), Jan
Solus (PZPR), pierwszy krawiec dwaj pozostali ślusarze, wszyscy posiadali wykształcenie
jedynie na poziomie szkoły powszechnej. Zachowały się ciekawe opinie starosty W. Nawary
o burmistrzu i wiceburmistrzu. Zdaniem starosty J. Sosnal był: „Uczciwy, lojalny, służbowo
inteligentny (!), rozważny o poczuciu godności osobistej. Opanowany, taktowny, dbały o
piastowane stanowisko, [członek] SL, według informacji PZPR miał być dawnej
nieprzychylnie ustosunkowany do Polski Ludowej. Stąd zastrzeżenia i wniosek PZPR o jego
zwolnienie. Jako aktywny członek SL (prezes Koła Miejskiego) wysoce inteligentny,
pracowity, gospodarkę miasta prowadził bardzo dobrze. Nadaje się na burmistrza”. Nieco
mnie pozytywna była opinia o M. Nowackim: „Uczciwy, lojalny w służbie, inteligentny,
taktowny, opanowany, PZPR, ale po linii partii społecznie się nie udziela, <ideologicznie jest
dalekim>[?]. Cieszy się zaufaniem społecznym, nie energiczny, słaby fachowiec, brak
inicjatywy, wskutek starszego wieku [miał 52 lata !- przyp. mój A.M.] mało przydatny”255.
W związku z akcją przesiedleńczą w 1948 r. w Pińczowie funkcjonował nadal (od 1945 r.)
Powiatowy Urząd Repatriacyjny z dwuosobową obsadą. Zajmował się on wysyłaniem
mieszkańców powiatu na tak zwane Ziemie Odzyskane256
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W. Gawroński, ur. 1906 r., ukończył 4 klasy gimnazjum [mała matura], sympatyk PPS; por. APK,
SPwP, sygn. 116,Sprawozdania sytuacyjne własne, 1946 r., s. 111, 112; tamże, sygn. 366, Ewidencja
członków Prezydium MRN w Pińczowie, 1947/1949, s. 4.
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Tamże, s. 18, 19, 22.
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Funkcjonowała także Miejska Rada Narodowa. Jej Prezydium stanowili: przewodniczący
Wincenty Pichara wybrany 6 listopada 1946 r. i funkcję tą pełnił co najmniej do końca 1949
r., zastępca przewodniczącego M. Nowacki wybrany w listopadzie 1946 r. sekretarzem
Eugeniusz Janczyk wybrany w 1948 r., oraz członkowie: Stanisław Kwiecień wybrany 17
stycznia 1945 r., Jan Paluch wybrany w sierpniu 1945 r., Bolesław Domagała wybrany w
styczniu 1945 r.. W skład Miejskiej Rady Narodowej wchodziło jeszcze 11 radnych oprócz
pięciu członków prezydium. Wśród nich było czterech bezpartyjnych, po dwóch członków
PPR i PPS, dwóch sympatyków PPS i jeden członek PSL – nauczyciel Piotr Lech. Pod
względem zawodowym po dwóch urzędników, robotników i nauczycieli oraz po jednym
kupcu, fryzjerze, rolniku, felczerze i aptekarzu. Radni zamykali się w przedziale wiekowym
osób urodzonych w latach 1880 – 1916, czyli od 67 do 21 lat257.
3. Ludność w pierwszych latach po wojnie do 1950 r.
Ogromne wyniszczenie miasta i straty ludności, oraz katastrofalny brak odpowiedniej
kadry urzędniczej, powodował że także w zakresie kompletności zachowania materiałów
źródłowych występują dziś ogromne braki. Stąd też między innymi tylko egzemplifikacyjnie
można przywołać dane dotyczące w pierwszym pięcioleciu po wojnie ilości ludności
Pińczowa. Jedynie w odniesieniu do roku 1946 r. udało się odnaleźć informacje źródłowe
dzięki temu, iż w lutym 1946 r., przeprowadzony został w mieście spis mieszkańców przez 10
komisarzy pod kierunkiem W. Gawrońskiego. Wówczas na terenie Pińczowa zamieszkiwało
3.701 osób, w tym 3.695 Polaków, 4 Niemców i jedna osoba innej narodowości 258. W
odniesieniu do pozostałych lat na ogół niezbyt kompletne dane da się zaczerpnąć z rocznika
statystycznego. Dane na ten temat zawiera tabela.
Tabela
Rok
1945
1946

Powierzchnia
w km2
14
14

Ludność Pińczowa 1945 – 1950.
ogółem
3.701
-

Ludność
mężczyzn
-

kobiet
-

257

S. Kwiecień, ur. 1888 r., wykształcenie średnie, Inspektor Szkolny, (od 1934 r. członek Rady Miasta
wówczas z ramienia PSL),członek PPS. J. Paluch, ur. 1905 r., wykształcenie w Wilnie [?] urzędnik,
bezpartyjny. B. Domagała, ur. 1908 r., 4 klasy szkoły powszechnej, robotnik, członek PPR.
M. Nowacki, ur. 1897 r., ukończył szkołę powszechną, szewc, członek PPS. Por. APK, SPwP,
sygn. 366, Ewidencja członków Prezydium MRN w Pińczowie, 1947/1949, s. 4; tamże, sygn. 24, Protokoły
plenarnych posiedzeń Komitetu Powiatowego bez załączników, 1949 r., s. 15.
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Tamże, sygn. 233, Statystyka naturalnego ruchu ludności, 1946 r., s. 5.
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1947
1948
1949
1950

14
14
3.466*
14
3.792**
1.771
2.021
14
3.587
*Ponadto 562 osób miało pobyt czasowy.
**Ponadto 229 osób miało pobyt czasowy.
Źródła: Rocznik Statystyczny województwa kieleckiego 1969, Kielce 1969, s. 116 – 117;
Województwo
świętokrzyskie. Podregiony. Powiaty. Gminy. 2005, Kielce 2005, s. 90; J. Naumiuk,
Zarys dziejów
Pińczowa w latach 1800 – 1965, (W:) Pińczów i jego szkoły w dziejach, pod red. J.
Wyrozumskiego,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, DXII, Prace Historyczne, z. 62,
Kraków 1979, s. 53.
Charakterystyczne, że w pierwszym pięcioleciu po wojnie właściwie liczba
mieszkańców utrzymywała się na tym samym poziomie, od ok. 3,5 do niespełna 4 tys.
mieszkańców. W pewnym stopniu wyjaśnia to zjawisko fakt specyficznego ruchu ludności w
mieście. Szczegółowe dane na ten temat w odniesieniu do 1946 r. zawiera tabela.
Tabela

Naturalny ruch ludności w mieście Pińczowie w 1946 r.

l.p.

miesiąc

małżeństw

Urodzin

zgonów

1

Styczeń

-

3

3

2

Luty

2

1

5

3

Marzec

-

-

2

4

Kwiecień

2

1

7

5

Maj

-

-

2

6

Czerwiec

1

-

3

7

Lipiec

-

4

3

8

sierpień

1

3

3

9

Wrzesień

1

2

5

10

październik

1

2

3

11

Listopad

1

3

2

12

grudzień

-

-

3

Razem

9

19*

41

*Uwaga – w źródle cyfra 20(!).
Źródło: APK, SPwP, sygn.. 233, Statystyka naturalnego ruchu ludności 1946 r., s. 5.
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Jak wynika z powyższej tabeli jedynie w lipcu i listopadzie rodziło się więcej dzieci, niż
umierało mieszkańców miasta. Ogółem roczny bilans ruchu ludności to minus dwadzieścia
dwie osoby. Nic też dziwnego, że w trzy lata później w 1949 r. liczba mieszkańców wzrosła
jedynie o 91 osób. W tym występowała dość znaczna przewaga kobiet, których było 2.021,
gdy mężczyzn o 250 mniej. Tak niewielki przyrost ludności można tłumaczyć zapewne w
pierwszym rzędzie brakiem mieszkań z powodu dwukrotnego zniszczenia miasta w czasie
przejścia frontu w 1939 r. i w czasie lat 1944 - 1945259. Podobna sytuacja co do ruchu
ludności, ale znacznie bardziej dynamiczna, była w roku następnym. Wówczas w samym
mieście Pińczowie zawartych było 28 małżeństw, urodziło się 122 dzieci, ale odnotowano
130 zgonów260. Pewien wpływ na stan ludności, miała także akcja przesiedleńcza na tak
zwane Ziemie Odzyskane. Przeważnie przesiedlali się małorolni, lub bezrolni mieszkańcy
wsi, ale także pewien niewielki procent stanowili mieszkańcy miast i miasteczek. Dla
orientacji o skali tego zjawiska warto odnotować, że we wrześniu 1945 r. wyjechało na
zachód 679 mieszkańców powiatu zakwalifikowanych przez Komitet Przesiedleńczy przy
staroście w Pińczowie. Natomiast w marcu 1948 r. PUR w samym tylko mieście
zorganizował wyjazd na Ziemie Odzyskane 15 rodzin (78 osób) wraz z inwentarzem żywym i
martwym261.
4. Stan bezpieczeństwa 1945 – 1950.
Przejęcie władzy przez będących w zdecydowanej mniejszości zwolenników ustroju
komunistycznego, rządzących w oparciu o bagnety Armii Czerwonej i NKWD, powodowało
szereg ekstremalnych sytuacji politycznych i społecznych. Aresztowania polskich patriotów
walczących dotychczas z najeźdźcą hitlerowskim, nachalna propaganda marksistowska, a
także prosowiecka i niszczenie polskiej pamięci historycznej, oraz obyczajowej, prowadziła
do różnego rodzaju form oporu, począwszy od walki zbrojnej, po przez opór cywilny.
Niestety była to walka beznadziejna, bowiem układy jałtańskie, jednoznacznie określały
zależność krajów Europy Środkowo Wschodniej od Związku Sowieckiego.
Najważniejszym wydarzeniem politycznym i próbą sił dla poszczególnych partii było w
1946 r. referendum, które miało miejsce 30 czerwca tego roku. Miało ono znaczenie
wyłącznie polityczne, bowiem obywatele mieli odpowiedzieć na trzy pytania: 1. Czy jesteś za
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zniesieniem senatu?, 2. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego
wprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienia podstawowych gałęzi gospodarki
narodowej z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej? i 3. Czy chcesz
utrwalenia zachodnich granic państwa polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej? Już
same sformułowania pytań świadczyło o tym, że były one przygotowane przez tak zwany
obóz demokratyczny (PPR, PPS, SD, SL), przeciw opozycyjnemu PSL – owi. Opozycja
mogła bowiem zaakceptować jedynie pierwsze pytanie. Na dwa pozostałe musiała głosować
negatywnie. Okazało się, że tylko w nielicznych okręgach wyborczych głosy były policzone
uczciwie, w przygniatającej większości pozostałych referendum było po prostu sfałszowane.
Mimo to Rząd ogłosił, że w skali kraju poparło go 68% głosujących. Także na terenie
Pińczowa znajdujemy potwierdzenie tego faktu, bowiem jeszcze w lutym na wiecu o
burzliwym

przebiegu,

zorganizowanym

przez

PPR,

znaczna

część

uczestników

nieprzychylnie odniosła się do przemawiającego agitatora262. W tym gorącym okresie w
marcu 1946 r. w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego miała miejsce zmiana
kierownika. Dotychczasowy objął stanowisko zastępcy. Nie na wiele się to zdało, bowiem
funkcjonariusze UB, jak starosta informował wojewodę, nadal „przekraczali swe kompetencje
i przepisy”. Bezprawnie dwukrotnie zarekwirowali artykuły żywnościowe i rozdzielili między
siebie. Interwencja starosty u kierownika przyniosła tylko częściowy skutek263. Nadal w 1947
r. stosunki pomiędzy władzą administracyjną w osobie starosty i jego urzędu, a Komendą
Powiatową Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego układały się nie najlepiej. Ignorowane były
pisma starosty, albo wręcz lekceważone, co także wpływało negatywnie na jakość pracy
administracji264.
Oprócz kwestii politycznych ogólna nędza i ubóstwo ludności, a także często
niekompetencja służb bezpieczeństwa i bałagan wynikający z trudności komunikacyjnych i
łączności, kreowały sprzyjające okazje do dokonywania przestępstw pospolitych. W miesiącu
styczniu 1946 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Pińczowie przesłuchali 121 osób,
zatrzymano 76 przestępców w tym między innymi za zabójstwo – 6, za napady rabunkowe 15, za dezercję - 4, za kradzież - 9, za uszkodzenia ciała – 3, za zakłócanie spokoju – 9, za
nielegalne posiadanie broni – 10. Spośród tych spraw wykryto jedynie 15. Starosta podkreślał
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w sprawozdaniach miesięcznych, że nastąpiła poprawa pracy Milicji Obywatelskiej dzięki
energii i „wielkiemu wysiłkowi pracy” M. Warycha komendanta powiatowego265.
Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej podlegało wówczas 17 posterunków
gminnych i posterunek w Pińczowie. Łącznie etat przewidywał, że powinno pełnić służbę 192
funkcjonariuszy, jednak w lutym 1946 r. było obsadzonych 181 stanowisk. Statystycznie
rzecz ujmując na jeden posterunek przypadało od 8 do 11 milicjantów. Stan ich wyposażenia
był fatalny. Często nie mogli podejmować zadań służbowych z powodu braku odpowiedniego
umundurowania i butów. Narzekali na niskie zarobki. Poziom wyszkolenia był znikomy.
Komenda Powiatowa prowadziła w związku z tym stałe szkolenie we wszystkich
posterunkach. Sprawie szkolenia wiele uwagi poświęcało także Starostwo Powiatowe.
Dowodem na to był fakt, iż 27 września 1946 r. pod przewodnictwem wicestarosty J.
Zielińskiego, z udziałem dra (?) Szczeniowskiego, adwokata Mariana Restorffa, Sekretarza
Wydziału St. Stycznia, kierownika Sądu Grodzkiego Stefana Spagińskiego, inspektora PZU
(?) Pruszkowskiego, nadleśniczego (?) Piroga i kierownika Urzędu Skarbowego

(?)

Anielskiego, odbyło się zebranie, na którym ustalono program i przebieg szkolenia
funkcjonariuszy milicji. Odpowiedzialnym za przebieg i organizację szkolenia był
Komendant Powiatowy chor. M. Warych. Szkolenia miało się zakończyć egzaminem.
Szkolenie było koniecznym, bo sytuacja w zakresie bezpieczeństwa pozostawiała bardzo
wiele do życzenia. Tylko w okresie jednego miesiąca od 28 kwietnia do 28 maja 1946 r. na
terenie powiatu miało miejsce 8 napadów z bronią w ręku, jedno ciężkie uszkodzenie ciała, 5
pożarów, 6 kradzieży, 9 rabunków po jednym samobójstwie, zabójstwie i pożarze lasu266.
Zgodnie z decyzjami PPR, działania milicji w bezkompromisowej walce z przeciwnikami
politycznymi wspomagać miała powołana do życia w kwietniu 1946 r. organizacja pod nazwą
„Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej”267. Jednak te założenia nie zawsze się
sprawdzały, bowiem według informacji starosty z lutego 1947 r. w poprzednim miesiącu
„funkcjonariusze ORMO przez lekkomyślność i nieuwagę postrzelili, niektórych śmiertelnie
miejscowych obywateli”268.
Jak już było wspomniane kolejnym wyzwaniem politycznym stojącym przed tak
zwanym „obozem demokratycznym” pozostającym na usługach Związku Sowieckiego, były
nadchodzące wybory do Sejmu, które zostały wyznaczone na styczeń 1947 r.. Zwiększyło to
265
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czujność organów bezpieczeństwa. W lipcu 1946 r. w Pińczowie MO aresztowało
„emisariusza z zagranicy”, który został następnie przekazany do Kielc269, a w sierpniu
komendant powiatowy M.O. w Pińczowie zwrócił się do starosty z pismem o następującej
treści: „Niejednokrotnie na terenie powiatu pińczowskiego zdarzały się wypadki morderstw
pod wpływem podszeptów elementów wrogich ludowi i nadmiernego spożycia alkoholu.
Ponieważ siły działające z ukrycia rozwijają nadal zbrodniczą działalność i w związku z
nadchodzącym okresem wyborczym do Sejmu, w trosce o ład i bezpieczeństwo w powiecie,
proszę Ob. Starostę o wydanie zarządzeń zakazu, aż do odwołania sprzedawania alkoholu w
czasie jarmarków, odpustów i zjazdów. Również proszę o wstrzymanie wydawania zezwoleń
na urządzanie zabaw, imprez i zgromadzeń przy poświęcaniu sztandarów”270.
Kolejnymi działaniami podjętymi w celu zapewnienia „właściwego” wyniku wyborów był
fakt podjęcia w październiku 1946 r. działań mających na celu rozbicie PSL-u przez
zorganizowanie konkurencyjnego Zarządu Powiatowego PSL – „Nowe Wyzwolenie”. Jednak
nie przyniosło to spodziewanych rezultatów, bowiem cała ta akcja skończyła się na powołaniu
jedynie władz, bez oddźwięku w terenie271. Ostatecznie władze zdecydowały się na
sprowadzenia w grudniu 1946 r. na teren powiatu „oddziału Wojska Polskiego”, który
zajmował się agitacją przedwyborczą. Przebywał on także na tym terenie w styczniu 1947 r..
Jak pisał starosta w miesięcznym sprawozdaniu: „Propaganda prowadzona masowo przez
wojsko rozjaśniła wiele zagadnień i przyczyniła się do wyników wyborów”. Nic dziwnego, że
w okresie przedwyborczym. Będący pod tak zmasowaną presją członkowie PSL, „całymi
gromadami” występowali ze swojej partii i przechodzili do SL, lub PPR i PPS. Także w
grudniu zorganizowana została w starostwie narada wójtów, burmistrzów, sekretarzy i
przewodniczących „Komitetów Obywatelskich Daniny Narodowej”. Wszyscy obecni zostali
skłonieni do podpisania zobowiązania do współpracy z „Blokiem Demokratycznym”.
Zgromadzeni burmistrzowie i wójtowie informowali starostę, że ok. 60 – 80% ludności
popierało politykę Bloku. Kolejnym zabezpieczeniem przed niespodziankami wyborczymi
był fakt pozbawienia prawa głosowania tych obywateli, którzy „współpracowali z bandami
leśnymi”. Opinie w tej sprawie miał wydawać Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Do
prowadzenia prac agitacyjnych wykorzystywano tabor transportowy starostwa i innych
instytucji w sumie było to 14 samochodów. Z województwa dosłano jeszcze 10, które
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„całkowicie wykonały swoje zadanie”272. Łatwo się domyśleć jak rozciągliwe było to pojęcie,
umożliwiające wyeliminowania wszelkich przeciwników politycznych. Po sfałszowanych
„zwycięskich” wyborach, tak zwany „Blok Demokratyczny” postanowił zneutralizować
zbrojne podziemie. Stąd w marcu 1947 r. ogłoszona została amnestia, dla osób związanych z
konspiracją. Mieli się oni meldować w Komisjach Weryfikacyjnych. W związku z tym
wojewoda kielecki w sobotę 1 marca zarządził, aby wszyscy starostowie rozplakatowali
bezwzględnie w godzinach rannych w poniedziałek 3 tego miesiąca we wszystkich urzędach
powiatowych, w miastach i miasteczkach oraz gminach, a w innych miejscowościach do 4
marca, informacje o miejscu pracy tych Komisji. Ponadto wojewoda zalecił, aby starosta
pińczowski delegował F. Kucybałę do Komisji Weryfikacyjnej, jako przedstawiciela
Powiatowej Rady Narodowej. Zalecał także, aby ujawnionych „ludzi z lasu” otoczyć opieką,
przydzielić im żywność i odzież, a nawet udzielić zapomogi pieniężne. W miarę możności
zapewnić im pracę, przy czym zatrudniać ich w takich zakładach i warsztatach pracy, by nie
mieli możliwości powrotu do konspiracji, oraz by nie oddziaływali destrukcyjnie na
otoczenie. Znamienne, że Komisja Weryfikacyjna w Pińczowie, tak jak i w innych miastach
powiatowych mieściła się Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego na ul. Żwirki i Wigury 2.
Urzędowała w dni powszednie i święta od godziny 8,00 do 18,00273. Pozornie tak
humanitarne i prospołeczne podejście władz okazało się pułapką dla osób które zgłosiły się do
Komisji Weryfikacyjnych. Wiele spośród nich znalazło się później w więzieniach i poniosło
śmierć z rąk funkcjonariuszy Urzędów Bezpieczeństwa.
Mimo powolnej normalizacji życia codziennego, nadal istniało zagrożenie ze strony
złodziei i bandytów, dowodem na to był fakt poważnej kradzieży, która miała miejsce w
lutym 1948 r. w spółdzielni w Pińczowie274. Nadal w 1948 r. większość ludzi odnosiła się z
nieufnością do władz bezpieczeństwa, często ukrywając fakty, które z opóźnieniem docierały
do władz275.
W niewielkim tylko stopniu zmieniał się stosunek społeczeństwa do władz. Jak starosta
donosił w styczniu 1949 r. wojewodzie w sprawozdaniu sytuacyjnym, mimo „ciągłej
poprawy(?!)” stosunek ludności do władz i wydawanych przez nie zarządzeń „nie można
jeszcze nazwać pozytywnym” Ponad 50% procent ludności wykazywała bierność.
Odnotowywał jednak pewną zmianę zaufania do MO i Urzędu Bezpieczeństwa, ale nadal
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miały miejsce „zatajenia pewnych faktów”276. Nadal jeszcze miały miejsce przypadki
ukrywania nielegalnie posiadanej broni, a w marcu szereg kolejnych osób zostało w związku
z tym aresztowane przez Urząd Bezpieczeństwa277.
Miała miejsce systematyczna indoktrynizacja społeczeństwa. Na przykład w ramach tak
zwanej demokratyzacji w styczniu 1949 r. odbywały się odprawy komend Ochotniczych
Straży Pożarnych i ORMO. W czasie tych spotkań szczególną uwagę zwracano na …
„upolitycznienie straży”278.
5. Życie gospodarcze, rzemiosło, komunikacja.
Powiat pińczowski i sam Pińczów były słabo uprzemysłowione. Dowodem tego był
między innymi fakt, iż w skład referatu przemysłowego w starostwie w grudniu 1947 r.
wchodziło jedynie trzech urzędników i według opinii starosty w zupełności był to stan w
pełni zadawalający279. Kamieniołomy pińczowskie zostały upaństwowione w 1945 r. i stały
się częścią Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska280. Kamień wydobywany w
kamieniołomach pińczowskich i w okolicach miasta służył także jako materiał dla warsztatów
rzemieślniczych. W okresie po 1945 r. funkcjonował też zatrudniający 12 robotników Zakład
Mechaniczny mieszczący się na ul. Buskiej 71 będący własnością (?) Baumana. Został on w
bezpośrednio po wojnie przejęty pod zarząd państwowy. Jednak właściciel odwołał się od tej
decyzji władz, bowiem zgodnie z przepisami nie powinien być on upaństwowiony. Oprócz
tego w tej samej sytuacji znalazły się istniejące na terenie Pińczowa trzy młyny:
„Amerykanka”, „Cyrulia” i „Łyrwiec”281.
Poziom życia był w pierwszych miesiącach po zakończeniu okupacji bardzo niski.
Obowiązywały świadczenia rzeczowe, które zostały zniesione dopiero w czerwcu 1946 r. tuż
przed referendum282. Utrzymano także kartki na żywność. Według odpowiednich instrukcji,
można była kupować w ten sposób mąkę, konserwy mięsne, boczek, cukier, soki owocowe,
mleko skondensowane, cukierki, czekoladę, nie wydawano chleba wskutek „wstrzymania
zwolnień” przez Ministerstwo Aprowizacji i Handlu. Ponadto na kartki było mydło i proszek
276
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do prania. Nadal na kartki można było kupować chleb, masło i śledzie, istniały również, także
jeszcze w 1948 r., karty odzieżowe na wyroby wełniane. Oprócz paczek UNRR-y zdarzały się
również inne dary. Związki Zawodowe w kwietniu 1948 r. otrzymały partię butów czeskiej
firmy „Bata” i rozdzieliły je na oddziały i koła283.
Powolna stabilizacja życia pozwalała na podejmowanie różnego rodzaju zadań i
realizację projektów, które ułatwiały egzystencję. Stąd wobec dotychczasowych kłopotów
lokalowych w styczniu 1948 r. władze powiatowe rozpoczęły realizację budowy gmachu dla
Wydziału Powiatowego. Oczyszczono plac budowy i przystąpiono do zwożenia budulca284.
Dzięki funkcjonowaniu w Pińczowie władz powiatowych, w mieście miały swoją
siedzibę także różne instytucje, a wśród nich Kasa Komunalna, a także Inspektorat
Powiatowy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. Ten ostatni jeszcze w
pierwszej połowie 1946 r. był w trudnej sytuacji z tej racji, że lokal będący przed wojną jego
własnością początkowo zajmował Urząd Bezpieczeństwa, a w styczniu tego roku co prawda
służba bezpieczeństwa go opuściła, ale zakwaterowano tam rodziny wojskowych. Stąd
Inspektorat miał do dyspozycji jedynie jeden pokój. Inspektor musiał swym podwładnym
dawać prace do domu285.
W Pińczowie funkcjonował również Okręg Kominiarski nr 1 (obejmujący swym
zasięgiem miasto i gminy Kliszów, Pińczów i Zagość), na czele którego stał jako
koncesjonariusz) Eugeniusz Salamon. Na naradzie w starostwie w maju 1949 r., odbyło się
spotkanie w sprawie poprawy jakości pracy kominiarzy. Wskazywano na konieczność
odbywania systematycznych przeglądów bezpieczeństwa przeciwpożarowego286.
Według sprawozdania Starostwa Powiatowego w Pińczowie z maja 1945 r. sieć
drogowa była na terenie powiatu bardzo zniszczona. Na ogółem 1.318 km dróg tylko 135 km
stanowiły drogi bite i to także o bardzo zniszczonej nawierzchni 287. Nawet po upływie
przeszło pół roku od ustania działań wojennych, władze powiatowe i miejskie miały trudności
z dojazdem Kielc z powodu braku odpowiedniego taboru samochodowego. Co gorsza brak
było systematycznego połączenia autobusowego z miastem wojewódzkim. Mało też było
samochodów ciężarowych288.
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Ogromną uciążliwością i elementem dezorganizującym życie gospodarcze i społeczne
była w pierwszych miesiącach po wyparciu wojsk niemieckich, obecność na terenie powiatu
pińczowskiego i samego Pińczowa jednostek Armii Czerwonej. Trwało to co najmniej do
końca września, czyli przeszło osiem miesięcy. Początkowo były to oddziały stanowiące
zaplecze wojsk frontowych, a począwszy od połowy maja powracające do kraju oddziały
przepędzające bydło, i przewożące różnego rodzaju inne łupy. W trakcie przemarszu tych
grup miały miejsce kradzieże, bójki, gwałty i różnego rodzaju inne nadużycie. W samym
Pińczowie w lipcu 1945 r., wskutek „niewłaściwego postępowania żołnierzy Armii
Czerwonej” jak to enigmatycznie odnotował starosta w swym sprawozdaniu, musiała
interweniować milicja, która rozbroiła grupę żołnierzy sowieckich. W czasie tego zajścia
został ranny jeden z funkcjonariuszy MO. Podobne wydarzenia miały miejsce także we
wrześniu tego roku. W gminie Topola oficer sowiecki zastrzelił jednego z mieszkańców, a
potem go obrabował i chciał sprzedać te rzeczy. Ujęty i konwojowany do Pińczowa, uciekł w
lasy chroberskie, gdzie w wyniku obławy został zastrzelony. Wszystko to powodowało coraz
bardziej niechętne ustosunkowanie się ludności do Armii Czerwonej i wywoływało
krytycyzm wobec Związku Sowieckiego. Dopiero w październiku pojawiła się w
sprawozdaniu starosty informacja, że żołnierzy Armii Czerwonej już nie było w powiecie
pińczowskim289.
Transport nadal był w 1946 r. słabą stroną funkcjonowania gospodarki w Pińczowie i
powiecie pińczowskim, Drogi i szosy pozostawiały wiele do życzenia. Wobec szczupłości
tabory samochodowego, główną podstawą transportu była kolejka wąskotorowa. Wcale nie
lepsza była sytuacja w zakresie przewozów osób. W czerwcu 1946 r. kursowała tylko raz
dziennie komunikacja PKS z Pińczowa do Kielc i z powrotem. Kolejka także przewoziła
pasażerów, ale jeździła tylko raz na 24 godziny i to często ze sporym kilkugodzinnym
opóźnieniem290.
Wobec zniszczenia substancji mieszkaniowej w czasie wojny i okupacji, palącym
problemem były zagadnienia związane z odbudową domów. Jak donosił starosta w
sprawozdaniu sytuacyjnym w styczniu 1946 r. wykończono jedynie barak w Pińczowie, co
minimalnie wpłynęło na poprawę sytuacji mieszkaniowej. Sytuacja taka trwała nadal, bowiem
wobec skali zniszczeń, były kłopoty z geodezyjnym wytyczeniem działek i przygotowania
placów budowy. Nie zostały sporządzone plany scaleniowe. Było to zadanie utrudnione ze
względu na fakt iż nie były uregulowane sprawy własnościowe 77 posesji stanowiących przed
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wojną własność zbitych przez niemieckiego okupanta mieszkańców miasta narodowości
żydowskiej. Stąd na przykład we wrześniu 1946 r. w Pińczowie nie wykonano
zaplanowanych etapów odbudowy291.
Katastrofalne skutki dla gospodarki i życia społecznego miał fakt klęski żywiołowej, która
miała miejsce w styczniu i lutym 1947 r.. Ogromne opady śniegu praktycznie sparaliżowały
transport i odcięły od świata, zwłaszcza południową część powiatu pińczowskiego. Biuro
Informacji i Propagandy nie dostarczało dzienników i gazet. Kolejka wąskotorowa nie
funkcjonowała. Brak było w związku z tym odpowiedniej ilości węgla292.
6. Podziemie niepodległościowe, życie polityczne, społeczne, służba zdrowia, wymiar
sprawiedliwości, Kościół.
Na terenie Pińczowa, podobnie jak i w innych częściach Polski społeczeństwo nie mogło
się pogodzić z faktem rzeczywistości, wykreowanej przez umowy jałtańskie, oddające ziemie
na wschód od Łaby we władanie J. Stalina, a także oddania pod jego protektorat całej Europy
Środkowo Wschodniej. Stąd już w 1945 r. po wyparciu wojsk niemieckich zaczęły
powstawać na bazie dotychczasowych struktur AK i NSZ grupy konspiracyjne, złożone
głównie z osób zagrożonych aresztowaniem przez władze komunistyczne. W rejonie
Pińczowa były to: działający na wschód od miasta w okresie od marca do czerwca liczący ok.
100 osób oddział NSZ, por. Stanisława Sikorskiego. Został on następnie przyłączony do
oddziału kpt. W. Kołacińskiego „Żbika”, który liczył ok. 100 – 150 osób i funkcjonował do
lipca 1945 r.. Drugą jednostką operującą od maja do czerwca na południe od Pińczowa był
także oddział afiliowany przez NSZ, liczący kilkanaście osób na czele którego stał Stanisław
Chmielewski „Buk”293. Aktywna była także partyzantka poakowska. Pińczów znajdował się
bowiem od marca do lipca w zasięgu działania oddziału „Michała” kpr. Jana
Stempkowskiego, którego w czerwcu zastąpił Zbigniew Stawowczyk „Tygrys”, „Nurt”.
Oddział ten liczył od 30 do 40 ludzi. Na tym samym terenie na południe w pobliżu Pińczowa,
od wiosny do czerwca 1945 r. funkcjonował 25 - cio osobowy oddział nieafiliowany do
żadnej organizacji, którego dowódcą był plut. podchor. Franciszek Czerwiński. Natomiast od
strony północno - zachodniej docierał pod Pińczów zasięg działania 30 osobowego oddziału
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pod komendą ppor. Jana Kurgana „Huragana” operującego od kwietnia do lipca 1945 r.294. W
nocy z 3 na 4 czerwca oddziały „Buka” i „Michała” ( w sumie około trzydziestu pięciu ludzi)
dokonały nieudanego ataku na więzienie i siedzibę PUBP w Pińczowie. Zginął jeden
atakujący i 1 jeden funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa295. W kolejnych latach jedynie w
1948 r., Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego wykrył „w okolicach Pińczowa” tajną
organizację, skonfiskował broń i prowadził śledztwo. Na marginesie tej informacji starosta
odnotował, że ludność mało aktywnie współpracowała z UB i MO296. Było to zrozumiałe,
bowiem w oddziałach tych byli przecież bliscy mieszkańców Pińczowa i okolic. Natomiast
wcześniej na terenie miasta działały dwie niepodległościowe organizacje młodzieżowe
powstałe w środowiskach harcerskich. Pierwsza z nich o nazwie „Szare Szeregi” istniała w
latach 1945 – 1947. Na jej czele stał por. Henryk Janikowski „Stanisław Barański” i
współzałożyciele Andrzej Krawiec „Andrzej Włosowicz” oraz Henryk Kuza „Jan Wichura”.
Warto dodać, że H. Janikowski był pierwszym do ustąpieniu Niemców i reaktywowaniu
harcerstwa p. o. komendantem Hufca ZHP w Pińczowie, a A. Krawiec członkiem Komendy
Hufca. Ten ostatni był też drużynowym w miejscowym Gimnazjum i Liceum. Konspiracja ta
w swych szeregach skupiała kilkanaście osób. Dopiero aresztowania dokonane przez PUBP
17 marca 1947 r. położyły kres działalności tej organizacji. Kolejną niepodległościową
organizacją na terenie Pińczowa, był „Zakonspirowany Związek Harcerstwa Polskiego”.
Powodem jej założenia były zmiany następujące wewnątrz ZHP, polegające na stopniowym
odchodzeniu od metod harcerskich i wtłaczanie do programu działania na siłę ideologii
komunistycznej. Stąd ówczesny Komendant Hufca w Pińczowie Józef Pasternak, widząc te
zagrożenia wspólnie z kilkunastoma innymi osobami297 z kierownictwa Związku w Pińczowie
założył tajną organizację mająca na celu chronienie wartości, jakie dotychczas reprezentowało
harcerstwo. Pod naciskiem władz partyjnych musiał w grudniu 1949 r. zrezygnować ze
stanowiska Komendanta Hufca. Nie przerwało to działalności konspiracyjnej. Dopiero w
październiku 1950 r. funkcjonariusze UB, przeprowadzili liczne aresztowania wśród uczniów
liceum i studentów. Byli oni przez przeszło dwa miesiące poddawani śledztwu. Areszt
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opuścili w lutym 1951 r. Wtedy też podjęta została decyzja o zaprzestaniu działalności tej
nielegalnej organizacji298.
Życie polityczne w Pińczowie, tak jak i na terenie całego kraju, polegało na walce
nielicznych zwolenników nowego porządku narzuconego przez Sowiety, wspieranych przez
władze i licznej w pierwszych kilku latach opozycji, skupionej wokół utworzonego w 22
sierpnia 1945 r. Polskiego Stronnictwa Ludowego na czele ze Stanisławem Mikołajczykiem.
O poziomie walki politycznej świadczył fakt, iż w wyniku wielu wysiłków i zabiegów liczba
członków rządzącej Polskiej Partii Robotniczej i pozostającymi z nią w sojuszu Polską Partią
Socjalistyczną, oraz Stronnictwem Ludowym stale wzrastała, to jednak ich działalność
pozostawiała wiele do życzenia. Jak odnotował starosta w sprawozdaniu z sierpnia 1945 r.
poczynania członków tych partii ograniczała się do interwencji w sprawach obejmowania
odpowiednich stanowisk, a także otrzymywania zapomóg materialnych. Natomiast nie
przekładało się to na udział w życiu społecznym, gospodarczym, czy państwowym. Od
początków 1948 r. działalność przejawiała jedynie PPR, pozostałe partie były mało aktywne.
Stronnictwo Ludowe czyniło jedynie zabiegi o to, by przechwytywać jak najwięcej osób
opuszczających szeregi PSL. Natomiast normalnie działało OSP zwłaszcza w dziedzinie
oświaty i kultury299.
W kwietniu 1948 r. nadal stosunek społeczeństwa do władz był niechętny, zwłaszcza
starsze społeczeństwo wyczekiwało na zmiany, które mogły by nastąpić w wyniku
spodziewanej wojny, która przywróciła by dawne czasy. Podobnie nadal wrogo odnoszono się
do Związku Sowieckiego300.
Problemem politycznym dla rządzącej w Polsce komuny, po sfałszowanym referendum w
1946 r. i sfałszowanych wyborach w 1947 r. stała się w 1948 r. kwestia zlikwidowania
niezbyt przydatnego już wówczas sojusznika PPS. Dokonano tego po przez połączenie obu
partii PPR i PPS. Jednak wcześniej należało jak to wówczas określano „oczyścić szeregi z
elementów niewłaściwych”. Dotyczyło to w zasadzie głównie PPS. Dokonywano tego przez
„usuwanie elementów niepewnych ideologicznie, lub moralnie”. W tym celu powołany został
specjalny komitet, do przeprowadzenia weryfikacji301. Po połączeniu partii I sekretarzem
Komitetu Powiatowego PZPR w Pińczowie na plenarnym posiedzeniu w marcu 1949 r.
wybrany został nowy skład władz PZPR w Pińczowie. I sekretarzem Komitetu Powiatowego,
298
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na wniosek przedstawiciela KW Stanisława Jędrasa, został Stanisław Kudła, II sekretarzem
Czesław Antonkiewicz, a członkami egzekutywy: Ludwik Walasek, Franciszek Grześkow,
Stanisław Salamon i Zygmunt Michalak. W maju na plenum S. Kudła wygłosił referat
przepełniony frazesami o zgubnych skutkach planu Georga Marschalla, wielkości Związku
Sowieckiego atakowanego przez angloamerykański imperializm i rozpolitykowanym klerze,
„któremu za nos wodzić się nie damy”. Mimo postawy tak spolegliwej i zgodnej z
ideologiczną linii partii został w końcu listopada 1949 r. odwołany a zastąpił go Stanisław
Cieplicki. W skład egzekutywy w miejsce L. Walaska wszedł Jan Chanas. Przyczyną dymisji
S. Kudły był fakt, że doprowadził on do katastrofalnej sytuacji w Komitecie Powiatowym i w
partii w powiecie. On sam na plenarnym posiedzeniu Komitetu, na którym był obecny
przedstawiciel KW Józef Ciążela, w ramach obowiązującej wówczas samokrytyki, przyznał
się do alkoholizmu, mówiąc: „pijany chodziłem po Pińczowie a potem jeszcze piłem kilka dni
z rzędu”302.
Akt połączenia partii politycznych był poprzedzony podobnym działaniem w stosunku
do organizacji młodzieżowych. ZWM, ZMW „Wici” i ZMD połączyły się na zjeździe we
Wrocławiu w lipcu 1948 r., tworząc Związek Młodzieży Polskiej ZMP. Pozostałe partie
polityczne SL i SD, nie przejawiały praktycznie żadnej aktywności, natomiast w innych
podmiotach społecznych: związkach zawodowych, Lidze Kobiet, OSP i ZMP praca
przebiegała w sposób prawidłowy. Pewnym usprawiedliwieniem dla małej aktywności SL był
fakt, że w lecie 1948 r. pozostawało nieobsadzone stanowisko prezesa komitetu powiatowego
tej partii303.
Postawa społeczeństwa w ocenie starosty była w 60% bierna wobec zachodzących zmian,
w 30 % im przychylna, a 10% było „przeciwnych dzisiejszej rzeczywistości”. Jego zdaniem
wyraźnie dał się wówczas zauważyć podział społeczeństwa na dwie grupy: zwolenników
postępu (czyli osób akceptujących poczynania partii i rządu), oraz tych którzy pragnęli
powrotu do stosunków przedwojennych. Walka z tymi ostatnimi była utrudniona także z tego
powodu, że byli to ludzie majętni i należeli do „jednostek wpływowych”, czyli tłumacząc te
słowa starosty wprost – głównie osób wykształconych. Sporą rolę odgrywała niechętna
obozowi władzy tak zwana szeptana propaganda, która rozpowszechniała informacje na temat
organizacji „kołchozów” i szykującej się nowej wojny304.
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Mimo tej niepewnej sytuacji politycznej i zagrożenia walkami podziemia z władzą
komunistyczna, już w grudniu 1945 r. powstało w Pińczowie Koło Łowieckie „Nida” z
prezesem Aleksandrem Szałkowskim na czele. Koło to uległo podziałowi w 1960 r. i
wydzieliło się z niego Koło nr 2 „Św. Huberta”. Oba Koła przejawiały wiele inicjatywy
zarówno na polu łowieckim, jak i kulturalnym i społecznym305.
Z

powodzeniem

Powiatowy

Komitet

Opieki

Społecznej

organizował

dla

najbiedniejszych Akcję Pomocy Zimowej. Do pozytywów należał także fakt iż staraniem
Związków Zawodowych powstała w mieście spółdzielnia spożywców306.
Organizacją młodzieżową przejawiającą w 1947 r. dużą żywotność był Związek
Młodzieży Wiejskiej „Wici”, a także Związek Bojowników o Wolność i Demokrację oraz
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych, który podejmował kroki w celu budowy
domu z przeznaczeniem na sklep i świetlicę. W drugiej połowie roku na terenie miasta zanikła
prawie zupełnie działalność Związku Walki Młodych, natomiast „pewną działalność”
przejawiały „Wici”, które w październiku tego roku urządzały przedstawienia i akademie.
Miało to wpływ na podnoszenie poziomu kulturalnego ludności. Ożywienie nastąpiło też w
kręgach Ochotniczych Straży Pożarnych307. Niezbyt owocna była także praca Zarządu
Powiatowego ZWM w 1948 r., którą kierował wówczas Mieczysław Żurek308.
Sytuacja w ruchu młodzieżowym uległa diametralnej zmianie, gdy ZWM, ZMW „Wici” i
ZMD połączyły się na zjeździe we Wrocławiu w lipcu 1948 r., tworząc Związek Młodzieży
Polskiej ZMP, jako przybudówkę partii komunistycznej309.
Lekarzem powiatowym kierownikiem jednego z czterech na terenie powiatu
Ośrodków Zdrowia był dr med. Józef Żuk (1946 [?] – 1948[?]). Natomiast na przełomie
1949/50 r. funkcję tą pełnił dr med. Jan Szczeniowski310. Wówczas przy Ośrodku Zdrowia
pracowała Międzyszkolna Przychodnia Dentystyczna i Poradnia Przeciwweneryczna, w której
rozdawano za darmo drogie lekarstwa. Natomiast chorych na gruźlicę Ośrodek Zdrowia
kierował do sanatoriów. Warto dodać, że zarobki otrzymywane w Starostwie nie były
jedynymi źródłem dochodów lekarzy, bowiem na przykład dr J. Żuk był także zatrudniony w
Powiatowym

Związku Samorządowym za 2 tys. zł., w Powiatowym Urzędzie

Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie otrzymywał 2,5 tys. zł., Państwowym Gimnazjum i
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Liceum w Pińczowie z wynagrodzeniem 1,2 tys. zł. i w Zarządzie Miejskim z pensją 1 tys. zł.
Stanowiło to w sumie miesięcznie 6,7 tys. zł. nie licząc poborów w Starostwie. Lekarzem
weterynarii był w 1945 r. dr Tadeusz Ćwiakliński (ur. 1902 r.)311. Ze służbą zdrowia
powiązana była opieka społeczna. Zajmowała się ona zarówno najuboższymi, jak i
bezdomnymi. Na przykład w lipcu i sierpniu 1946 r. zapomogi w wysokości od 300 do 500 zł
otrzymało 38 mieszkańców Pińczowa (na 155 przyznanych dla wszystkich mieszkańców
powiatu). Istniejący w stolicy powiatu Punkt Opieki posiadał w 1949 r. 35 pensjonariuszy,
na których otrzymał subwencję ze skarbu państwa w wysokości 271.250 zł.312. Inną instytucją
w pewien sposób powiązaną ze służbą zdrowia była łaźnia miejska. Została ona odbudowana
i uruchomiona we wrześniu 1945 r.313
Trudna sytuacja finansowa spowodowała, że w 1945 r. na posiedzeniu Wydziału
Powiatowego ustalono podwyżkę opłat szpitalnych314. Pieniądze były potrzebne, bowiem od
1948 r. rozpoczęto prace przy rozbudowie szpitala św. Juliana. Zgromadzono część
potrzebnego kamienia. Planowano dobudować do istniejącego gmachu Oddział Wewnętrzny
o kubaturze 2 tys. metrów sześciennych, w którym także znaleźć się miało kilka mieszkań dla
personelu. Planowane koszty to 10 mil. zł w 1949 r. i 5 mil. zł. w 1950 r.315.
Po ustąpieniu Niemców Sąd Grodzki w Pińczowie miała wiele pracy w związku z
koniecznością wspomnianych już kwestii ustalenia spraw związanych z dziedziczeniem
mienia pożydowskiego. Majątki te w 1946 r. przejęła gmina316.
Kancelarię adwokacką w Pińczowie otworzył już w grudniu 1945 r. mecenas Marian
Restorff (1903 – po 1974 r.) i przez cały okres pierwszych pięciu lat po wojnie nie miał w
mieście konkurencji, poza będącym już w podeszłym wieku Teodorem Bacem (1878 – 1973)
który wówczas posiadał status nie adwokata, a jedynie obrońcy sądowego317.
Pewne ożywienie w zakresie funkcjonowania młodzieżowych organizacji związanych z
kościołem katolickim można było zaobserwować na wiosnę i w lecie 1947 r.. Dotyczyło to
zwłaszcza kół szkolnych Sodalicji Mariańskiej i Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży318.
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Istniejące w poszczególnych parafiach Rady Parafialne organizowały przedstawienia
charytatywne. Wraz z „Caritasem” prowadzona była walka z alkoholizmem i epidemią
chorób wenerycznych319.
Zdając sobie sprawę jakie zagrożenia niosła ze sobą intensyfikacja działalności partii
komunistycznych, duchowieństwo starało się im przeciwdziałać po przez koncentrację sił
sodalicji, bractw kościelnych, a nawet chórów parafialnych. Przedstawiciele duchowieństwa
pińczowskiego wobec deklaracji na Zjeździe Zjednoczeniowym o rozdziale Kościoła od
Państwa, otwarcie atakowali drogę, którą kroczyła władza polityczna i rząd. W grudniu 1948
r. kazania w czasie mszy św. w niedziele zawierały wyraźnie akcenty jednoznacznie
polityczne320. Narastało napięcie na linii władza – kościół. Jednym z elementów tej
konfrontacji był fakt, iż 24 kwietnia 1949 r. w większości kościołów duchowni odczytali list
biskupów katolickich, którzy piętnowali politykę rządu, zmierzającą do uregulowania
stosunku państwa do kościoła. List wywołał duże wrażenie na słuchaczach i był szeroko
komentowany. W niektórych kościołach księża nie odczytali listu w całości, ale streścili
najważniejsze punkty321. Funkcje proboszczów w interesującym nas okresie w parafii
pińczowskiej sprawowali ks. ks.: Stanisław Wiśniewski (1930 – 1947), Roman Miłoch (1947
– 1949) i Mieczysław Kozłowski (1949 – 1955)322.
7. Oświata kultura, sport, turystyka.
Nowa władza komunistyczna w Polsce wiązała ze szkołą i urabianiem oraz
indoktrynowaniem młodego pokolenia wielkie nadzieje. W związku z tym przystąpiła
natychmiast do realizacji własnych projektów w dziedzinie oświaty. Odbywało się to pod
hasłem „demokratyzacji systemu oświatowego i jego rozbudowy dla umożliwienia szerokiego
awansu społecznego warstw ludowych”. Ideałem miał być odtąd „nowy człowiek” obcy
kulturze polskiej, oparty o wzory wyniesione z doświadczeń Związku Sowieckiego323.
Niestety procesy te objęły także szkolnictwo w Pińczowie. Zniszczona w czasie działań
wojennych szkoła podstawowa była we wrześniu 1945 r. w dalszym ciągu odbudowywana324.
Bezpośrednio po wyparciu z Pińczowa Niemców, na organizatora szkoły średniej
powołany został, funkcjonujący dotychczas w tajnym nauczaniu, przewodniczący rady
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pedagogicznej M. Opara. Dzięki wysiłkowi, nauczycieli, młodzieży szkolnej i personelu
pomocniczego, a także komitetu rodzicielskiego, już 31 stycznia można było doprowadzić
pomieszczenia szkolne do stanu używalności. Uruchomiono wówczas pełny cykl nauczania w
gimnazjum i liceum, łącznie w 10 oddziałach. W związku z warunkami powojennymi obok
normalnych klas, trzeba było uruchomić klasy przyspieszone dla młodzieży starszej, w
których realizowano jeden rok nauki w czasie jednego semestru. W skład personelu
pedagogicznego wchodzili przeważnie pedagodzy nauczający w czasie okupacji. Łącznie z
pełniącym obowiązki dyrektora M. Oparą było to dwadzieścia osób (patrz aneks).
Jak wynika z analizy składu nauczających, w gimnazjum i liceum pracowali
doświadczeni pedagodzy. Wśród nich byli tacy, którzy kontynuowali zajęcia z okresu
przedwojennego i tajnych kompletów: S. Borowiec, F. Jezierska, ks. S. Klocek, Maria
Miernik, D. Olech, M. Opara, K. Prokopkowa, J. Prokopek, J. Sadkiewicz, J. Sładek, H.
Wilczek. W ramach akcji antykościelnych w marcu 1949 r. w raportach władz partyjnych
określano ks. St. Klocka jako „reakcjonistę”. W następnym roku był on, jako prefekt religii w
miejscowym liceum, wielokrotnie przesłuchiwany przez oficerów PKUB w Pińczowie w
związku z wykryciem nielegalnej organizacji uczniowskiej. Nic też dziwnego, że oskarżano
go o zwalczanie ZWM, a następnie ZMP. Ponadto jego interpretacja marksizmu i
ewolucjonizmu, a także osiągnięć Iwana Miczurina i Trofima Łysenki, była wprost odwrotna
od obowiązującej wykładni programu nauczania. W konsekwencji na temat jego postawy
obradowała Rada Pedagogiczna. W związku z powyższym ks. S. Klocek uzyskał w marcu
1950 r. wypowiedzenie z pracy325. Ponadto wszystkich nauczycieli poddawano presji,
bowiem już na sierpniowej naradzie kuratorów, ówczesny minister Oświaty dr Stanisław
Skrzeszewski ogłosił „bój o duszę nauczycielstwa”, czyli zrozumienia przez nauczycieli
zmian w polskiej rzeczywistości społeczno – politycznej. Realizowano to w czasie szkoleń
ideologicznych nauczycieli organizowanych przez instancje PPR, a następnie PZPR.
Kończyły się one egzaminem ideologicznym, w czasie którego nauczyciele musieli się
wykazać między innymi znajomością treści, wydanej wówczas w wielomilionowym
nakładzie, „Historii Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs”.
W składzie komisji egzaminacyjnej zasiadali obok dyrektora szkoły, przedstawicieli
zakładów pracy sprawujących opiekę nad szkołą, sekretarze Podstawowej Organizacji
Partyjnej (POP) ze szkoły, a także… uczeń, przewodniczący szkolnego koła ZMP 326. Nic
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więc dziwnego, że wobec takiej atmosfery miała miejsce spora rotacja nauczycieli. W latach
1947 – 1950 przestało uczyć w liceum aż 10 osób, czyli połowa całej społeczności pracującej
w latach 1945 – 1950327.
W omawianym okresie liczba uczniów pobierających naukę w gimnazjum była
stosunkowo niewielka. Szacując według ilości osób zdających maturę, wynosiła przeważnie
od ok. 250 do ok. 350 dziewcząt i chłopców. Szczegółowe dane o ilości maturzystów
gimnazjum pińczowskiego w latach 1945 – 1950 zawiera tabela.
Tabela

Wykaz maturzystów gimnazjum pińczowskiego w latach 1945 – 1950.

l.p. Rok szkolny

Uczniów ogółem

W tym: chłopców

W tym: dziewcząt

1.

II – VII 1945

17

6

11

2

1945/1946

29

13

16

3

1945/1946*

12

8

4

4

1946/1947

17

2

15

5

1947/1948

41

23

18

6

1948/1949

21

11

10

7

1949/1950

31

23

8

Razem

168

86

82

*dodatkowe klasy popołudniowe i eksterniści.
Źródło: Pińczów i jego szkoły w dziejach…, s. 237 - 239.
Jak wynika z danych zawartych w tabeli, ogółem w latach 1945 – 1950 świadectwo
dojrzałości otrzymało 168 abiturientów liceum pińczowskiego. Była to liczba nieco większa
od liczby matur z ostatnich sześciu lat przed wybuchem II wojny, bowiem wówczas maturę
zdało 125 dziewcząt i chłopców328. Zgodnie z obowiązującymi przepisami często na
egzaminach maturalnych przewodniczyły osoby z zewnątrz. Tak było w 1947 r., kiedy to
egzaminowi maturalnemu w Pińczowie, przewodniczył wyznaczony przez kuratorium Jan
Strasz, dyrektor I Gimnazjum i Liceum im. Stefana Żeromskiego z Kielc329.
Bardzo aktywnie w latach 1945 – 1950 działało w Pińczowie harcerstwo. Działalność
Szarych Szeregów zakończyła się w Pińczowie 13 stycznia 1945 r. i kierujący nimi
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instruktorzy harcerscy postanowili włączyć się w jawną działalność ZHP. Wytypowany na
p.o. komendanta hufca phm. H. Janikowski w kwietniu nawiązał kontakt z Komendą
Chorągwi w Kielcach i uzyskał potwierdzenie swej nominacji. Ukonstytuował się pierwszy
skład władz hufca: p.o. hufcowy H. Janikowski, zastępca komendanta hufca do spraw
harcerek - Danuta Paluch, zastępca komendanta hufca do spraw harcerzy – Wojciech Junosza
– Dąbrowski. Członkami Komendy byli: phm. F. Białkiewicz, A. Krawiec i phm. Z. Sobczyk.
Wszyscy wymienieni w czasie okupacji należeli do Szarych Szeregów. Reaktywowano pracę
drużyn: męskiej im. Gen. Józefa Sowińskiego w Gimnazjum i Liceum, żeńskiej w tej szkole
im. Emilii Plater, oraz dwóch: męskiej i żeńskiej w szkole powszechnej. Funkcjonowała
również gromada zuchowa. Nowo powstały hufiec przystąpił także do organizowania drużyn
na terenie powiatu. Niebawem powstało kilkanaście drużyn w miasteczkach i wsiach, gdzie z
reguły drużynowymi były nauczycielki. Czterech instruktorów i cztery instruktorki w czasie
wakacji uczestniczyło w Centralnej Akcji Szkoleniowej (I CAS) w Osowcu –
Radziejowicach. Z początkiem roku szkolnego nastąpiła zmiana na stanowisku komendanta
hufca, w miejsce H. Janikowskiego, funkcję tą objął Adam Chudobiecki. Uroczyście
rozpoczęto nowy rok pracy, bowiem został zorganizowany 23 września „Dzień Harcerza”,
połączony ze zlotem drużyn nie tylko z terenu powiatu pińczowskiego, ale także z hufców w
Kielcach, Busku Zdroju i Jędrzejowie. Zarówno władze hufca, jak i drużyny harcerskie
prowadziły intensywną działalność, między innymi drużyna żeńska z gimnazjum i liceum w
ramach specjalności samarytańskiej odbywała dyżury w szpitalu. W czasie ferii zimowych na
zlecenie Komendy Chorągwi hufiec pińczowski był organizatorem kursu dla drużynowych,
przybocznych i zastępowych, obu pionów męskiego i żeńskiego. Od lutego 1946 r. nastąpił
podział na dwa hufce: żeński i męski. Komendantką hufca żeńskiego została dotychczasowa
drużynowa drużyny im. Emilii Plater - Danuta Paluch, przy współpracy Ewy Bardzyńskiej
Aleksandry Zawarczyńskiej Stanisławy Kołek

i Urszuli Bardzyńskiej. Wzrastała liczba

drużyn, Od marca 1946 r. istniały już dwie gromady zuchowe w szkole powszechnej 330. W
związku z likwidacją Związku Harcerstwa Polskiego w pierwszej połowie 1950 r. przestał
również działać hufiec w Pińczowie.
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Rozdział III.
Dzieje i kultura Pińczowa w latach 1950 – 1975.

1. Władze powiatowe i miejskie w latach 1950 – 1975.
W omawianych latach kilkakrotnie zachodziły poważne zmiany w podziałach
administracyjnych kraju, co nie pozostawało bez wpływu na status Pińczowa. Pierwsza z nich
miała miejsce w 1954 r., kiedy to w miejsce dużych gmin utworzone zostały gromady.
Kolejna podzieliła w grudniu 1955 r. powiat pińczowski na dwie jednostki terytorialne. W ten
sposób powstał nowy powiat z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej. Wreszcie w listopadzie 1972
r. powrócono do dawnych jednostek o nazwie gmina, likwidując gromady. Od tego momentu
w skład powiatu pińczowskiego wchodziło miasto Pińczów i pięć dużych gmin: Działoszyce,
Kije, Michałów, Pińczów i Złota331. Odnosząc się już do spraw lokalnych, jednomyślną
uchwałą Rada Miasta na sesji 9 sierpnia 1951 r. postanowiła włączyć w swe granice Nową
Wieś, dotychczas wchodzącą w skład gminy Pińczów332.
Po wprowadzeniu nowego ładu administracyjnego, od lata 1950 r. zlikwidowane
zostały urzędy burmistrza (prezydenta), starosty, wojewody i prezydenta państwa, a w ich
miejsce na szczeblu gmin (miast), powiatów i województw powstały prezydia rad
narodowych, oraz na szczeblu centralnym Rada Państwa. Pierwszym przewodniczącym
Powiatowej Rady Narodowej w Pińczowie był od lutego 1950 r. Stanisław Salamon (w
styczniu tego roku był wiceprzewodniczącym Rady [?]). Przed wprowadzeniem tych zmian
miały miejsce liczne roszady personalne. Do maja tego roku w Starostwie Pińczowskim
wymieniono osoby na stanowiskach agronoma powiatowego, kierowniczkę referatu opieki
społecznej, inspektora Oświaty Rolniczej, architekta powiatowego i kierownika referatu
handlu. Te zmiany zahamowały normalny tok prowadzonych spraw. Znowu przywoływano
fakt trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów z właściwymi kwalifikacjami333.
Pod koniec pierwszego roku funkcjonowania Prezydium Powiatowej Rady Narodowej

331

L. Stępkowski, Pińczów i ziemia pińczowska w podziałach administracyjnych XV – XX w., (W:)
Pińczowskie
spotkania historyczne, z. 4, Pińczów 2001, s. 40 – 41.
332
APK, PPRNwP, sygn. 1044, Charakterystyka miasta Pińczowa 1951, s. 2.
333
APK, SPwP, sygn. 22, Zebrania periodyczne 1949/50, s. 9, 11, 12

144

kolejnym przewodniczącym został Józef Pokusa, jego zastępcą Władysław Figiel, a funkcje
sekretarza pełnił Jan Zioło334.
Przewodniczącym Prezydium MRN był Jan Nastalski, a sekretarzem Antoni Kuzio. W
skład Rady wchodziło 16 osób335. W kolejnej kadencji (1955 – 1958) w skład Rady
wchodziło 25 osób. Wśród nich było 12 członków PZPR, 7 bezpartyjnych i po trzech z ZSL i
SD. Tylko jeden radny, adwokat Stefan Spagiński posiadał wyższe wykształcenie, pozostali
średnie, lub podstawowe. Pod względem zatrudnienia 17 wypełniało obowiązki pracowników
umysłowych, a 8 fizycznych336. Przewodniczącym PPRN był w listopadzie 1956 r. Kazimierz
Borawski, jego zastępcą Józef Symber, kierownikiem Wydziału Oświaty Stanisław Żurek, a
przewodniczącym MRN (?) Porada i sekretarzem MRN Eugeniusz Janczyk (członek PZPR
od 1948 r.)337.
Naczelnikiem miasta w 1975 r. był Józef Gorla (ur. 1934 r.) posiadał on ukończone
liceum ogólnokształcące, był członkiem PZPR. Jego zarobki wynosiły 4 tys. zł. Funkcje
sekretarza miasta wypełniał Waldemar Kopania (ur. 1942 r.) posiadający niepełne średnie
wykształcenie , także należał do PZPR, i zarabiał 3 tys. zł. Na stanowisku głównej księgowej
pozostawała Kazimiera Szczecińska, (ur. 1934 r.). Posiadała ona średnie wykształcenie,
bowiem ukończyła liceum ogólnokształcące, była bezpartyjna, otrzymywała wynagrodzenie
w wysokości 3,6 tys. zł. Wśród dalszych 15 osób pracujących na stanowiskach inspektorów i
referentów w Urzędzie Miasta, znajdowały się osoby urodzone w latach 1930 – 1953, wśród
nich trzy były członkami PZPR, pozostałe bezpartyjne338.
Za sprawy kultury w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pińczowie w latach
1964 – 1975 odpowiadał Władysław Bech (1938 – 1991), w ciągu następnych dziesięciu lat
dyrektor Biblioteki Publicznej339. Inspektorem Wydziału Oświaty w 1969 r. Marian
Drozdowski340. Komendantem powiatowym Milicji Obywatelskiej był we wrześniu 1956 r.
por. Zenon Witek, a kierownikiem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
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APK, SPwP, sygn. 105, Roczne i miesięczne sprawozdania 1950 r., s. 39.
APK, PPRNwP, sygn. 1044, Charakterystyka miasta Pińczowa 1951, s. 2.
336
APK, PPRNwP, sygn. 1402, Ewidencja członków Gromadzkich Rad Narodowych i ich Prezydiów oraz
wykaz członków MRN w Pińczowie, 1955 -1 958, s. 58 – 61.
337
APK, SPwP, sygn. 24, Protokoły plenarnych posiedzeń Komitetu Powiatowego bez załączników, 1949 r.,
s. 34 , 35, 37,
338
APK, Urząd Powiatowy w Pińczowie, sygn. 1496,Imienny wykaz pracowników Urzędów gmin (miasta),
1975 r., s. 1.
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H. Kawiorski, Władysław Bech w Pińczowie, , (W:) „7 Źródeł. Rocznik społeczno - kulturalny powiatu
pińczowskiego”, nr 2, Pińczów 2001, s. 4.
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APK, KPPZPRwP, sygn.. 18, Protokół obrad XIII Konferencji Sprawozdawczo Wyborczej , 1969 , s. 1 - 10.
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Stanisław Jeziorowski341. Funkcję Komendanta Powiatowego MO w 1969 r. sprawował Jan
Dziedzic342.
W 1975 r. w Urzędzie Powiatowym zatrudnionych było sto jedenaście osób, w tym
przeszło połowa bezpartyjnych (69), około jedna trzecia członków PZPR (39), 9 osób
należało do ZSL i jedna do SD. Najliczniejsze były wydziały Ogólno – organizacyjny, a także
Finansowy, w których pracowało po 23 osoby, a także Powiatowa Komenda Straży Pożarnej
z obsadą 19 pracowników343.
Dotacja na funkcjonowanie Powiatowej Rady Narodowej w Pińczowie, przyznana w 1950
r.

jeszcze wówczas Starostwu przez Urząd Wojewódzki, wynosiła ponad 7,8 mil. zł.

Oszczędności z 1949 r. wynosiły przeszło 63 tys. zł. czyli władza powiatowa w Pińczowie
mogła dysponować ok. 7,9 mil. zł.. Zachowały się informacje jak w I kwartale 1950 r.
rozdysponowano część tych pieniędzy. Najwięcej przeznaczono na pensje pracowników i
zasiłki rodzinne (przeszło 3,6 mil. zł). pobory nauczycieli szkół rolniczych pochłonęły sumę
blisko 900 tys. zł.. Również pokaźna suma skierowana została na stypendia i szkoły rolnicze –
blisko 570 tys. zł. oraz na podróże i diety delegacyjne – nieco powyżej 245 tys. zł.. Pozostałe
pozycje nie przekraczały już 100 tys. zł.344.
Inspektorem oświaty w 1981 r. i przez następne lata był Marian Drozdowski. Jego
zastępcą Fryderyk Spaczyński. W 1983 r. w kwietniu inspektorem był Ryszard Szych. Przez
dwa lata w stanie wojennym nie było ZNP. Nikt potem nie chciał stanąć na jego czele
Zarządu Powiatowego. Wcześnie

w latach 1955 – 1963 prezesem ZNP był Józef

Czołowski345.
Usługi w zakresie łączności zapewniał jeden istniejący na terenie miasta Urząd Pocztowo
Telekomunikacyjny346.
2. Ludność Pińczowa w latach 1950 – 1975. Obszar miasta.
Przez cały opisywany okres lat 1950 – 1975 powierzchnia miasta w zasadzie nie
ulegała większym zmianom i wynosiła ok. 14 km2. Natomiast systematycznie rosła liczba
mieszkańców, mimo katastrofalnego zniszczeniem substancji mieszkaniowej w latach wojny.
341

APK, KPPZPRwP, sygn.. 93, Protokoły posiedzeń egzekutywy KP z załącznikami, 1956 r., s. 1-3.
APK, KPPZPRwP, sygn.. 18, Protokół obrad XIII Konferencji Sprawozdawczo Wyborczej , 1969 , s. 1 - 10.
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APK, PPRNiUPwP, sygn. 1397, Imienny wykaz pracowników Urzędu Powiatowego, s. 22 – 38.
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APK, SPwP, sygn. 22, Zebrania periodyczne 1949/50, s. 16 - 17.
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nr 2, Pińczów 2001, s. 60 – 63.
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Szczegółowe dane, na temat liczby mieszkańców miasta niestety z dość poważnymi lukami z
powodu braku źródeł zawiera tabela.
Tabela

Obszar i ludność Pińczowa 1951 - 1975

Rok

Obszar w km
kwadratowych

Ludność
ogółem

1951

14 (1.391,22
ha)

3.587 (4.334)

-

-

1955

14

-

-

-

1960

14

5.223(5.299)

2,6 tys.

2,3 tys.

1963

14

5683

-

-

1965

14

5.814

-

-

1966

14

6.002

-

-

1967

14

6.226

-

-

1968

14

6.362

-

-

1969

14

6.487

-

-

1970

14

7.080

3.724

3,356

1971

14

7.184

3.770

3.414

1972

14

7.400

-

-

1973

14

7.998

-

-

1974

14

-

-

-

1975

14

-

-

-

W tym:
kobiet

W tym:
mężczyzn

Źródło: APK, PPRNwP, sygn. 1044, Charakterystyka miasta Pińczowa 1951, s. 3 – 19;
Rocznik statystyczny województwa kieleckiego 1960, Kielce 1961, s. 5; tamże, 1964,
Kielce 1964, s. 5.
Jak wynika z powyższych danych, utrzymywała się nadal niekorzystna tendencja
znaczącej przewagi liczby kobiet nad liczbą mężczyzn. Natomiast następował imponujący
wzrost liczby mieszkańców. Na przestrzeni 15 lat liczba mieszkańców się podwoiła. Było to
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możliwe, między innymi dzięki intensywnemu wzrostowi budownictwa mieszkaniowego w
latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, a także w związku z funkcjonowaniem w mieście
zakładów produkującym materiały budowlane.
3. Gospodarka, przemysł, rzemiosło, usługi, komunikacja.
Dopiero od początków lat pięćdziesiątych można mówić o rozwoju przemysłu w
Pińczowie. W lecie 1953 r. w wyniku przekształcenia Krakowskich Zakładów Kamienia
Budowlanego powstały Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego. Początkowo był to
jeden kamieniołom, oraz oddziały obróbki ręcznej i maszynowej. Od 1954 r. istniały już dwie
hale produkcyjne, co znacznie poprawiło warunki pracy. Produkowano bloczki wielocegłowe
i płyty okładzinowe. Niebawem włączono do zakładów drugi kamieniołom usytuowany koło
Skowronna. Kolejny kamieniołom nr 3 uruchomiony został w 1958 r.. W związku z
okresowym załamaniu produkcji w początkach lat sześćdziesiątych, zakładowi groziła
likwidacja. Jednak kryzys ten został przezwyciężony i w drugiej połowie lat sześćdziesiątych
i latach siedemdziesiątych nastąpił duży wzrost produkcji. Zakład zatrudniał kilkuset
pracowników, powstały nowe budynki w tym okazały biurowiec. Zakłady rychło uzyskały
znakomitą renomę wykonując materiały dla wielu znaczących inwestycji w kraju. Miedzy
innymi dla budowy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie347.
Drugim liczącym się przedsiębiorstwem w Pińczowie były powstałe w latach
sześćdziesiątych Zakłady Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego.
Podstawę utrzymania ludności w dużej mierze stanowiło rzemiosło i drobne
zakłady przemysłowe. W Pińczowie rzemiosło reprezentowane było w 1951 r. przez: dwóch
krawców, czterech kowali, 2 ślusarzy, dwa warsztaty stolarskie, i dwie kołdernie. Natomiast
do zakładów przemysłowych zliczano wówczas firmy państwowe: owocarnię i cegielnię
(razem 78 robotników), prywatne: jeden tartak i trzy młyny elektryczne, spółdzielcze: zakłady
szewskie i krawieckie (razem 10 pracowników).

W dziedzinie usług działały w 1951 r.:

Spółdzielnia Spożywców mająca 8 punktów sprzedaży, dająca zatrudnienie w 1964 r. 29
osobom i Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z 5 punktami sprzedaży, a także rozlewnia

347

S. Oterman, Wapienie pińczowskie , (W:) „7 Źródeł, Rocznik Społeczno – kulturalny powiatu
pińczowskiego”, Nr 5, Pińczów 2002, s.386 – 392; A. Dziubiński, Kamień pińczowski od XVII do
początków XXI studlecia. Ludzie – dzieła fakty, (W:) Pińczowskie Spotkania Historyczne, z. 8,
Pińczów 2004, s. 38..
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piwa, 2 piekarnie, zakład wyrobu wód gazowych, spółdzielnia mleczarsko – jajczarska,
Miejski Handel Detaliczny i centrala ogrodnicza348 .
W połowie lat sześćdziesiątych przygotowany został przez władze powiatowe program
aktywizacji Pińczowa na lata 1966 – 1970. Przewidywał on przebudowę sieci linii
elektrycznych w mieście na trzech ulicach, wzniesienie pawilonu usługowego PSS, budowę
piekarni WZGS, budowa przetwórni Zjednoczenia Owocowo – Warzywnego, budowa
mieszalni pasz WZGS, wzniesienie pawilonu usługowego WZSP, razem koszt tych inwestycji
zamknąć się miał w granicach ok. 102 milionów złotych349.
W miarę upływu lat wzrastała liczba telefonów w mieście. Na przykład w 1973 r. w
Pińczowie było ogółem 590 abonentów w tym prywatnych 308. W wyniku tego na tysiąc
osób 73,8 osób dysponowało aparatami telefonicznymi. W skali województwa był to drugi
wynik, bowiem Pińczów pod tym względem ustępował tylko Przysusze, pozostawiając w
pobitym polu, takie duże ośrodki miejskie jak Kielce (70,1 na tysiąc), czy Radom (59,5 na
tysiąc)350.
4. Życie polityczne, społeczne, służba zdrowia, wymiar sprawiedliwości, kościół.
W tak ważnym dla kraju okresie przemian w jesieni 1956 r. I sekretarzem KP PZPR w
Pińczowie był Józef Wojtasik., a sekretarzami byli: Henryk Bzdon i Wincenty Domański.
Ważne stanowiska w Komitecie zajmowali także: Zygmunt Kowalik – instruktor do spraw
przemysłu i Cyprian Tracz instruktor do spraw propagandy., a także instruktor ewidencji
Franciszek Skubek.

Rozliczono wówczas sprawujących władzę w partii w okresie

stalinowskim – kultu jednostki. Wiele złego, zdaniem członków plenum, wyrządził ówczesny
I sekretarz KP PZPR Jan Skuza. Taka była też ocena sprawowania przez niego funkcji ze
strony członka egzekutywy Kazimierza Borawskiego – równocześnie przewodniczącego
PRPRN w Pińczowie. Na III Konferencji spawozdawczo - wyborczej w grudniu 1956 r. w
skład plenum wybrano 40 osób w tym jedną kobietę. Pod względem pochodzenia społecznego
i zawodu, wśród członków plenum było 2 robotników, 12 chłopów, 3 pracowników aparatu
partyjnego, pracowników umysłowych i urzędników 23. Przeważali ludzie młodzi (20 w
wieku do 40 r. życia i 16 w wieku od 41 do 50 lat, jedynie 4 miało ponad 50 lat). Poziom
348

APK, PPRNwP, sygn. 1044, Charakterystyka miasta Pińczowa 1951, s. 18; J, Naumiuk, Zarys dziejów
Pińczowa 1800 – 1964, (W:) Pińczów i jego szkoły w dziejach, pod red. J. Wyrozumskiego,
Warszawa – Kraków 1979, s. 53 – 54.
349
APK, PPRNwP, sygn.. 1050, Program aktywizacji miasta Pińczowa na lata 1966 – 1970, s. 1.3.
350
Rocznik statystyczny województwa kieleckiego1974, R. 10, Kielce 1974, s. 304 – 305.
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wykształcenia nadal był minimalny, J. Wojtasik i H. Bzdon posiadali ukończone 7 klas szkoły
powszechnej351. W miarę upływu czasu PZPR poszerzała swe wpływy. Ostatniego grudnia
1964 r. w Pińczowie było 576 członków partii w tym robotników 168, pracowników
umysłowych 360 i 20 pozostałych. W ciągu tego roku zapisało się do partii 126 osób,
natomiast skreślono jedynie 6 osób, jedną wydalono, zmarło trzech, a 4 odeszło do innych
organizacji w związku z wyjazdem z miasta352. Ciekawą była struktura zawodowa członków
PZPR, zaliczanych do pracowników umysłowych. Dane na ten temat zawiera tabela.
Tabela

Członkowie PZPR w Pińczowie zaliczani do grupy pracowników
umysłowych według danych z 31 grudnia 1964 r.

l.p. Zawód, rodzaj pracy
liczba
uwagi
1
Kierownicy
jednostek
36
administracyjnych
2
Kierownicy
jednostek
17
gospodarczych
3
ekonomiści
26
4
Pracownicy handlu
58
5
Kadra
inżynieryjno
39
techniczna
6
Agronomowie i leśnicy
20
7
nauczyciele
26
8
Pracownicy
organizacji
16
społecznych i politycznych
9
lekarze
5
10 Średni personel medyczny
7
11 Funkcjonariusze MSW
70
Na ogółem 123.
12 Pozostali
104
Źródło: APK, KPPZPRwP, sygn. 203, Roczna ankieta statystyczna
o członkach i kandydatach partii, 1965, s. 5.
Komitetem powiatowym PZPR w marcu 1969 r. kierował Marian Grzybowski, II
sekretarzem Wanda Dzierżak, a sekretarzami Jan Banaszek i Piotr Bidziński. W skład plenum
Komitetu Powiatowego weszło 38 osób w tym 3 robotników, 13 chłopów, 22 pracowników

351

APK, KPPZPRwP, sygn. 18, Protokół obrad VII Konferencji Sprawozdawczo Wyborczej, 1956 r.,
s. 6, 8, 47, 53; tamże, sygn.. 93, Protokoły posiedzeń egzekutywy KP z załącznikami, 1956 r., s. 14 – 16.
352
APK, KPPZPRwP, sygn. 203, Roczna ankieta statystyczna o członkach i kandydatach partii, 1965, s. 5.
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umysłowych.353. Sekretarzem organizacyjnym KP PZPR w Pińczowie był w latach 1972 –
1975 Henryk Nowak354.
W latach 1950 – 1975 na terenie miasta Pińczowa dość licznie reprezentowane było
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. W związku z czym funkcjonował tu Powiatowy Komitet
tej partii, która teoretycznie współrządziła wówczas w kraju. W latach pięćdziesiątych
prezesem Komitetu Powiatowego był Piotr Stępień z Pasturki, następnie Józef Krupa
(równocześnie wiceprzewodniczący PPRN), Czesław Nowak z Bogucic, a od 1974 r.
Eugeniusz Łepecki. Funkcje sekretarza w latach 1956 – 1963 wypełniał Antoni Chmielarski,
absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, następnie przez trzy kadencje radny
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach. Jego następcą sprawującym tą funkcję w latach
1963 – 1974 był wymieniony powyżej E. Łepecki355. Z inicjatywy Związku Młodzieży
Wiejskiej i Związku Młodzieży Socjalistycznej w 1974 r. powstał w Pińczowie Ochotniczy
Hufiec Pracy przy Pińczowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym. Pod kierownictwem
Henryka Dąbrowskiego liczba junaków w pierwszym roku wynosiła 80 osób, a w roku
następnym już 160. Kolejnym zwierzchnikiem OHP został Fryderyk Wywiał. Podopieczni tej
placówki zdobywali wykształcenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej kierowanej przez
dyrektora Henryka Dusika356.
Ważną rolę społeczną w życiu miasta wypełniała straż pożarna. W Archiwum
Państwowym w Kielcach zachowały się szczegółowe dane na temat obsady personalnej
Powiatowej Komendy Straży Pożarnej z 1974 r.

Było wówczas zatrudnionych 19

pracowników, w tym 2 oficerów, 5 podoficerów, referent, 2 kierowców, 2 dyspozytorów
punktu „AD” i jedna sprzątaczka. Wśród pracowników było tylko 4 członków PZPR,
pozostali to bezpartyjni. Komendantem Powiatowym był Mieczysław Szelest ur. w 1919 r.
posiadający niepełne średnie wykształcenie, zatrudniony od 1950 r., jego zarobki wynosiły
2.600 zł (oraz dodatek oficerski w wysokości 900 zł.). Jak wszyscy funkcjonariusze tego
szczebla, musiał być członkiem PZPR. Obowiązki jego zastępcy pełnił oficer straży Zygmunt
Podstawek ur. w 1911 r., posiadający niepełne średnie wykształcenie. Pracował w straży od

353

M. Grzybowski (ur. 1929 r.) posiadał wykształcenie wyższe, W. Dzierżak (ur. 1938 r.) wykształcenie
średnie, J, Banaszek (ur. 1926 r.) wykształcenie Wyższe i P. Bidziński (ur. 1933 r.) wykształcenie średnie.
Por. APK, KPPZPRwP, sygn. 18, Protokół obrad XIII Konferencji Sprawozdawczo Wyborczej, 1969 ,
s. 95 – 98.
354
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pińczowskiego”, Nr 8, Pińczów 2004, s. 100 – 101.
355
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1944 r., będąc od 1946 r. na etacie kierowcy. W 1974 r. zarabiał 2.530 zł. (oraz dodatek 900
zł.) W sumie wśród 19 ipracowników, jeden posiadał pełne wykształcenie średnie, po trzech:
niepełne średnie, średnie zawodowe, zasadnicze zawodowe, pięciu wykształcenie
podstawowe, czterech niepełne podstawowe357.
Według charakterystyki miasta Pińczowa sporządzonej w 1951 r., na terenie miasta
działały następujące organizacje społeczne: Liga Kobiet, TPPR, Liga Morska, Liga Przyjaciół
Żołnierza, Związki Zawodowe i Samopomoc Chłopska358.
Nieprzerwanie od czasów zakończenia wojny działał szpital powiatowy. Nie była to duża
placówka, bowiem w grudniu 1960 r. zatrudnionych było 5 lekarzy medycyny, 17
pielęgniarek (w tym 12 z pełnymi uprawnieniami) i 4 położne oraz 19 osób personelu
pomocniczego (w tym 17 niższego personelu pomocniczego). Na wszystkich oddziałach było
90 łóżek. Rocznie z usług szpitala korzystało blisko 2,7 tys. pacjentów. Po pięciu latach liczba
lekarzy wzrosła do 13, pielęgniarek do 23, przybyło też łóżek, bowiem było ich już 111.
Liczba przyjętych pacjentów przekraczała 2,7 tys.359 Oprócz szpitala w 1951 r. w Pińczowie
funkcjonował Ośrodek Zdrowia zatrudniający 3 lekarzy i jedną położną, oraz personel
pomocniczy. Osobno przyjmował pacjentów gabinet dentystyczny. W latach sześćdziesiątych
funkcjonowało

Pogotowie

Ratunkowe

dysponujące

sześcioma

karetkami

i

punkt

krwiodawstwa360. Niestety niewiele w służbie zdrowia wynosiła średnia miesięczna płaca w
poszczególnych latach. Dane na ten temat zawiera tabela.
Tabela

Średnia płaca miesięczna w placówkach służby zdrowia w latach 1960 – 1964.

l.p. Rok

Wysokość zarobków
miesięcznych

1

1960

1373

2

1961

1452

3

1962

1603

4

1963

1547

5

1964

1663

Źródło: Rocznik statystyczny województwa kieleckiego
357

APK, PPRNiUPwP, sygn.. 1397, Imienny wykaz pracowników Urzędu Powiatowego, (b.d.), s. 43 – 48.
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359
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1965, R. IV, Kielce 1965, s. 34 – 35.
Na pewno na ogólny stan sanitarny Pińczowa, przy braku łazienek w większości
mieszkań, miała wpływ działająca w tym czasie łaźnia miejska, która w 1960 r. posiadała 10
wanien i 6 natrysków. Z jej usług korzystało w ciągu roku ogółem 3,9 tys. osób361.
Po zakończeniu II wojny światowej, przez kilkanaście lat budynki więzienia pińczowskiego
były opuszczone. Dopiero w 1957 r. przeniesiono więzienie z Sandomierza do Pińczowa.
Było ono przeznaczone zarówno dla więźniów karnych jak i politycznych. Przez długi okres
czasu budynki więzienne nie były poddawane remontowi i nie odpowiadały przyjętym
standardom362.
Na terenie Pińczowa funkcjonowała początkowo jedynie kancelaria adwokacka M.
Restoffa363, ale bardzo szybko bo już w lipcu 1951 r. został on przez Komisję Weryfikacyjną
w Kielcach skreślony z listy adwokatów, za to, że przed 1939 r. będąc sędzią śledczym w
Krakowie , a następnie w Warszawie prowadził sprawy przeciwko komunistom. Decyzję tą
18 kwietnia 1953 r. zatwierdziła Wyższa Komisja Weryfikacyjna przy Ministrze
Sprawiedliwości. Dopiero po odwilży spowodowanej „polskim październikiem” w 1957 r.
Komisja Rehabilitacyjna przywróciła prawa adwokackie M. Restorffowi. Cieszył się on
zaufaniem kolegów, bowiem w październiku 1959 r. został wybrany delegatem Rady
Adwokackiej w Okręgu obejmującym Pińczów, Busko – Zdrój, Stopnicę i Kazimierzę
Wielką. Usunięcie z listy adwokatów M. Restorffa spowodowała, że zapewne już w 1952 r.
mający ponad siedemdziesiąt lat, obrońca sądowy T. Bac mający tylko wykształcenie
domowe w zakresie czterech klas gimnazjum został wpisany na listę adwokatów. Natomiast
pierwszym który mógł rozpocząć w 1950 r. pracę jako adwokat był S. Spagiński (1901 - ?)
wpisany na listę w kwietniu tego roku. Rychło bo w sierpniu 1953 r. otrzymał przydział do
Pińczowa adwokat Józef Roliński (1921 – 1992). Po pięciu laty, następnym wpisanym na listę
adwokatów z przydziałem do Pińczowa był Jerzy Jurczyk (1910 – 1993). Dopiero w
początkach lat sześćdziesiątych pojawiła się pierwsza kobieta adwokat Danuta Gutowska –
Mierzyńska (ur. 1935 r.). Ostatnim w interesującym nas okresie, adwokatem który miał
siedzibę w Pińczowie był Jan Zawartka (1940 – 2018) wpisany na listę w listopadzie 1973 r..
Warto nadmienić, że adw. J. Roliński od kwietnia 1970 r. do kwietnia 1973 r. wchodził w
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skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach. Był pośmiertnie w 1993 r. wyróżniony
odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. Odznakę tą otrzymali także J. Zawartka (w 1997 r.) i D.
Gutowska Mierzyńska (w 2011 r.) 364.
Jedyna w latach 1950 – 1975 parafia rzymskokatolicka w Pińczowie, pod wezwaniem
Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty, sięgała swymi tradycjami do XIV wieku.

Funkcje

proboszczów wypełniali w niej kolejno: ks. Zygmunt Syrkiewicz (1955 – 1957), ks. Lucjan
Czechowicz 1957 – 1972, ks. Tadeusz Marchaj (1972 – aż do 1995 r.), Kościół parafialny to
budowla zabytkowa w centrum miasta, ufundowany przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego.
Przez wiele lat związana z klasztorem ojców paulinów. Księża z tej parafii opiekowali się
uczniami ze szkół: Liceum Ogólnokształcącym w Pińczowie im. Ks. Hugona Kołłątaja,
dwoma szkołami podstawowymi w samym mieście, oraz szkołami podstawowymi w
Brześciu, Skowronnie Dolnym i szkołą Zawodową OHP365.
5. Oświata, kultura, turystyka, sport.
W omawianym okresie szkoła średnia ogólnokształcąca w Pińczowie przeszła bardzo
dużą metamorfozę w stosunku do okresu poprzedniego w związku z reformą szkolnictwa w
Polsce przeprowadzoną w roku szkolnym 1948/1949 r.. Wprowadzono bowiem wówczas
jednolitą szkołę jedenastoletnią, która dzieliła sią na dwa etapy: klasy I – VII to stopień
podstawowy i klasy VIII – XI stopień licealny. Stąd dotychczasowe gimnazjum i liceum
przemianowano w Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego im. Hugona Kołłątaja w
Pińczowie. Po kilku latach nazwa ta uległa zmianie, bowiem ze względów ideologicznych
usunięto z nazwy imię i nazwisko patrona szkoły księdza Hugona Kołłątaja. Mieściła się ona
w dotychczasowym gmachu dawnego pałacu Wielopolskich i w wynajmowanych
pomieszczeniach w pobliskich budynkach. Ważnym wydarzeniem w dziejach szkoły był
Zjazd Jubileuszowy z okazji 400 - lecia powstania szkoły średniej w Pińczowie. Odbył się on
we wrześniu 1958 r.. Był przygotowany bardzo staranie. Podczas uroczystości miała miejsce
część naukowa w czasie której referat „Gimnazjum Pińczowskie na przestrzeni dziejów”,
wygłosił jeden z najwybitniejszych historyków oświaty w Polsce profesor dr Henryk Barycz
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wystąpili także b. dyrektor Maksymilian Opara i
współcześnie kierujący placówką Henryk Lipiński. Do Pińczowa na te obchody przybył także

364

M. Czapska, B. Szabat, J. Zięba, Adwokatura Świętokrzyska. Zarys dziejów od początku XIX wieku,
Kielce 2013, s. 60, 93, 102, 105, 109, 115, 130, 131, 317, 319, 333, 334, 337, 343.
365
Katalog duchowieństwa i parafii diecezji kieleckiej, pod red. J. Robaka, Kielce 1999, s. 514 – 519.

154

wybitny historyk francuski, profesor Uniwersytetu w Grenoble, Ambroise Jobert. Podczas tej
uroczystości powołano do życia Społeczny Komitet Budowy Liceum w Pińczowie. Dzięki
zaangażowaniu wielu absolwentów szkoły oraz przewodniczącego Komitetu inż. Józefa
Kosteckiego w 1961 r. udało się doprowadzić do wmurowania kamienia węgielnego, a w
sierpniu 1963 r. oddać do użytku uczniów i nauczycieli gotowy budynek nowej szkoły. Warto
dodać, że w 1973 r. z okazji 200 lecia powołania do życia Komisji Edukacji Narodowej
szkoła pińczowska została zaliczona do elitarnego grona stu najstarszych szkół w Polsce366.
W interesującym nas okresie czasu Liceum kierowali następujący dyrektorzy: Franciszek
Mendyk (wrzesień 1950), Józef Sobesto (X - XII 1950), Jan Kupiec (1951 – 1952), Henryk
Lipiński (1953 – 1965) Wiesław Węgrzecki (1965 – po 1975 [1991]). Łącznie przez Liceum
Ogólnokształcące w latach 1950 – 1975 przewinęło się 60 nauczycieli, czyli średnio pełna
wymiana następowała co 5 lat, gdyż zazwyczaj w ciągu kolejnych lat grono pedagogiczne
liczyło około 12 osób. Wśród nich najczęściej zmieniali się nauczyciele języka rosyjskiego,
bowiem przedmiotu tego uczyło w interesującym nas okresie aż osiem osób i języka
polskiego (niekiedy w połączeniu z historią, językiem rosyjskim, angielskim i niemieckim)
siedem osób. Zachowana była względna równowaga płci, gdyż pracowało w tym czasie 33
mężczyzn i 27 kobiet. Wśród nich byli tak zasłużeni długo uczący pedagodzy jak Daniel
Olech - biolog i geograf (pracował w latach 1924 – 1972), Maksymilian Opara - polonista i
historyk (1930 – 1972), Krzysztof Wydro geograf (1950 – po 1978) Franciszka Jezierska matematyka fizyka (1940 – 1972), Stanisław Tarabuła - fizyk (1932 – 1934 i 1945 – 1972)367.
Według danych zawartych w opisie miasta w lecie 1951 r. w Pińczowie była to jedna szkoła
średnia typu licealnego, w którejh uczyło się 326 uczniów pod kierunkiem 12 nauczycieli.
Zajmowała ona trzy budynki w złym stanie, (9 sal lekcyjnych). Liczba uczniów do czasów
wzniesienia nowego budynku wynosiła zwykle od 320 do 360 dziewcząt i chłopców. Dopiero
po wybudowaniu nowego gmachu liczba ta dwukrotnie wzrosła i dochodziła do blisko 750
uczniów368.

O ilości maturzystów kończących naukę w latach 1950 – 1975 w liceum

pińczowskim szczegółowe informacje zawiera tabela.
Tabela

Maturzyści liceum im. H. Kołłątaja w Pińczowie w latach 1950 – 1975.
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Ogółem

W tym: chłopców

W tym: dziewcząt

1949/50

31

23

8

2

1950/51

70

34

36

3

1951/52

50

29

21

4

1952/53

65

28

35

5

1953/54

30

19

11

6

1954/55

55

27

28

7

1955/56

38

16

22

8

1956/57

38

16

22

9

1957/58

36

15

21

10

1958/59

49

18

31

11

1959/60

33

13

20

12

1960/61

53

21

32

13

1961/62

41

18

23

14

1962/63

85

28

57

15

1963/64

61

22

39

16

1964/65

93

32

71

17

1965/66

88

33

55

18

1966/67

105

37

68

19

1967/68

136

28

108

20

1968/69

154

53

101

21

1969/70*

-

-

-

22

1970/71

70

27

43

23

1971/72

110

35

75

24

1972/73

160

41

119

25

1973/74

168

50

118

26

1974/75

162

35

127

27

1975/76

172

44

138

28

1976/77

157

31

126

l.p.

Rok szkolny

1

*Egzaminów maturalnych nie było z powodu reformy systemu oświaty.
Źródło: Pińczów i jego szkoły w dziejach, pod red. J. Wyrozumskiego, Warszawa – Kraków
1979,
s. 238 – 263.
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Drugą szkołą średnią, ale innego typu, była Średnia Państwowa Szkoła Zawodowa z
kierunkami kształcenia: metalowym, drzewnym, krawieckim i elektrycznym. Korzystała ona
z 4 budynków (w tym dwóch wydzierżawionych) pozostających w średnim stanie. Uczniów
było 220 a nauczycieli 23.
Istniały także dwie szkoły podstawowe męska i żeńska, pracowały one w dwóch
budynkach w stanie dobrym. Łącznie zajmowały 17 sal w których uczyło się 592 dzieci, a
pracowało 15 nauczycieli. W połowie lat pięćdziesiątych w klasach żeńskich i męskich uczyło
po 9 osób. Z dziewczętami pracowała bardzo doświadczona kadra pedagogiczna. Jedna osoba
rozpoczęła pracę jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, kolejnych sześć
podjęło nauczanie w początkach lat dwudziestych, a tylko dwie miały mały staż pracy
wynoszący kilkuletni staż pracy (trzy lata i jeden rok). Nieco inaczej przedstawiała się ta
kwestia w odniesieniu do nauczycieli klas męskich. Przed odzyskaniem niepodległości
podjęła pracę jedna osoba, w okresie międzywojennym trzy i aż pięć w latach czterdziestych i
pięćdziesiątych369.
Dopiero znaczny wzrost liczby uczniów i nauczycieli miał miejsce w latach
sześćdziesiątych, wiązało się to między innymi ze wzrostem liczby mieszkańców miasta. W
roku szkolnym 1962/63 było zatrudnionych 24 nauczycieli (przy 25 etatach). Funkcjonowało
26 klas i posiadała 14 izb lekcyjnych o powierzchni 700 m2. Uczyło się ogółem aż 1028
uczennic i uczniów (w kl. I - 178, w kl. II – 130, w kl. III – 162, w kl. IV – 172, w kl. V –
130, w kl. VI – 152 i kl. VII – 104). W następnych latach liczba wychowanków rosła, bowiem
w roku następnym było 1113uczniów370.
Budowę nowej szkoły nr 2, przy ówczesnej ul. 1 Maja, rozpoczęto w lutym 1965 r., a
ukończono we wrześniu 1966 r.. Dwupiętrowy gmach szkolny posiadał 12 izb lekcyjnych,
dwie pracownie techniczne, pracownię fizyko – chemiczną oraz salę gimnastyczną, gabinet
muzyczny i lekarski, bibliotekę, świetlicę, kuchnię pokój nauczycielski, sekretariat i gabinet
dyrektora. Zajęcia rozpoczęły się 19 września. Pierwszym zwierzchnikiem szkoły została
Zofia Drozdowska (która dyrektorowała szkole przez cały interesujący nas okres), a jej
zastępczynią Stanisława Ostrowiecka. W pierwszym roku istnienia szkoły uczęszczało do niej
blisko 700 uczniów, a nauczało 19 nauczycielek. W roku uruchomienia szkoły nadane zostało
jej imię Adolfa Dygasińskiego. Życie szkoły poza dydaktyką wypełnione były bogactwem
imprez, akademii, konkursów i spotkań z różnymi wówczas liczącymi się osobami. Te

369
370

APK, PPRNwP, sygn.. 2073, wykaz nauczycieli powiatu pińczowskiego (ok. 1954 r.), s. 2 – 3.
APK, PPRNwP, sygn.. 2070, Sprawozdanie zbiorcze GUS szkół podstawowych – początek i koniec roku
szkolnego, 1956 – 1973, s. 108, 149.
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wszystkie

wydarzenia

służyły

wychowaniu

nazywanemu

wówczas

„wychowaniem

socjalistycznym”. Działał Szkolny Klub Sportowy, chór szkolny, harcerstwo i organizacja o
nazwie Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej. W maju 1968 roku szkoła otrzymała
sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Liczni uczniowie szkoły podstawowej nr 2,
uczestniczyli w olimpiadach przedmiotowych, zajmując czołowe lokaty na szczeblu
wojewódzkim, między innymi w dziedzinie matematyki i fizyki. Także nauczyciele byli
wyróżniani wysokimi odznaczeniami państwowymi: w 1975 r. złote Krzyże Zasługi
otrzymali: Maria Szostak, Helena Kwietniowska, Genowefa Oterman, Alicja Spaczyńska i
Jan Dutkiewicz371. Niestety zarobki nauczycieli kształtowały się na bardzo niskim poziomie.
O tym jak kształtowały się zarobki nauczycieli w latach 1960 – 1964 informuje tabela.
Tabela

Średnia płaca nauczycieli szkół podstawowych w latach 1960 – 1964.

l.p.

Rok

Średnia płaca

1

1960

1.521

2

1961

1.554

3

1962

1.571

4

1963

1.572

5

1964

1.664

Źródło: Rocznik statystyczny…. 1965, …,
s. 34 – 35.
Jak z danych zawartych w tabeli wynika roczny przyrost pensji nauczycielskich
wynosił ok. 20 – 30 zł. Wyjątkiem był rok 1963, gdy była to tylko złotówka, stąd zapewne
kolejny rok przyniósł poprawę w tym względzie, gdyż uposażenie nauczycieli wzrosło 92 zł.
Po likwidacji ZHP istniała do 1955 r. tak zwana Organizacja Harcerska
podporządkowana Związkowi Młodzieży Polskiej. Wzorowała się ona na organizacji
pionierskiej Związku Sowieckiego. Po przemianach październikowych 1956 r. w Polsce,
odrodził się Związek Harcerstwa Polskiego. Już w grudniu 1956 r. w Liceum w Pińczowie
powstała 1 Drużyna Harcerska, z drużynową Elżbietą Adamczyk na czele. Nadzór nad jej
działalnością sprawowały nauczycielki tej szkoły F. Jezierska i M. Buras, oraz członkini
komendy Hufca Alina Sosnal. Od stycznia 1957 r. funkcje komendanta Hufca sprawował
371
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Ryszard Kolankowski, a po jego wyjeździe w lipcu tego roku z Pińczowa, stanowisko to
objęła A. Sosnal. Kolejna zmiana nastąpiła w 1958 r. kiedy to na czele hufca stanął phm.
Stanisław Spaczyński. Po następnych czterech latach zastąpiła go hm. Aleksandra
Żelichowska372, kierująca pracą harcerską nieprzerwanie przez dwadzieścia cztery lata do
1986 r. W interesującym nas okresie miały miejsce ważne wydarzenia w dziejach harcerstwa
pińczowskiego. Po licznych i trudnych negocjacjach z władzami partyjnymi i oświatowymi,
w maju 1966 r. udało się doprowadzić do nadania imienia „Szarych Szeregów”szczepowi
przy L.O., a następnie w listopadzie tego roku, przeprowadzić akcję hufca „Tropami
bohaterów”. W następnym roku Hufiec ZHP w Pińczowie przyjął w październiku na Zlocie w
obecności 3,6 tys. harcerzy i harcerek, zuchów i instruktorów imię „Bohaterów Ziemi
Pińczowskiej”373.
W 1951 r. powstał w Pińczowie zalążek przyszłej Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej.
Początkowo pierwszych kilkaset książek przechowywanych było w Wydziale Oświaty
Powiatowej Rady Narodowej. Od 1960 r. biblioteka dysponowała już własnym
pomieszczeniem – jednym pokojem w szkole podstawowej nr 1. Wówczas opiekę nad 2
tysięcznym zbiorem w ramach pół etatu sprawowała Stefania Molenda. Niebawem na całym
etacie została zatrudniona Elżbieta Grzybowska, która kierowała biblioteką do 1971 r., odtąd
jej następczynią została Helena Spaczyńska. W latach siedemdziesiątych zaczęła dojrzewać
myśl o wzniesieniu dla biblioteki własnego budynku. Plany te zrealizowane zostały dopiero w
1983 r.374
Biblioteką Powiatową od listopada 1957 r. do 1975 r. kierowała Irena Cholewina, która
posiadała ukończoną IV klasę gimnazjum. W 1964 r. w bibliotece było zatrudnionych 5 osób
oraz sprzątaczka. Oprócz kierowniczki pracowała bibliotekarka Elżbieta Duraczyńska,
absolwentka liceum ogólnokształcącego, mająca także ukończony półtoraroczny kurs
bibliotekarski, oraz trzy osoby – pracownicy techniczni z wykształceniem średnim. Pensja
osób zatrudnionych w bibliotece nie należała do najwyższych, bowiem w 1964 r.
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harcerek w Pińczowie, w latach 1957 – 1962 namiestniczka zuchowa hufca w tym mieście. W latach
1948 – 1950 referent opieki społecznej w Starostwie Powiatowym w Pińczowie. Od 1986 r. na emeryturze.
Była członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Posiadała liczne odznaczenia państwowe
i harcerskie: m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Por. A. Remabalski, Żelichowska
Aleksandra Łucja, (W:) Harcerski Słownik Biograficzny Kielecczyzny, pod red. tegoż, Kielce 2012,
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kierowniczka miesięcznie pobierała wraz z dodatkami ok. 2 tys. zł, a bibliotekarka ok. 1,6 tys.
zł.. Zbiory pod koniec lat sześćdziesiątych były dość skromne: w 1967 r. było to 26.896 , a
dwa lata później 27.145 voluminów. Rocznie na zakup książek przeznaczano ok 35 tysięcy
złotych375.
Ważną instytucją kulturalno – naukową w mieście było Archiwum Powiatowe w
Pińczowie. Powstało ono 1 kwietnia 1952 r., jako jedna z placówek sieci archiwalnej i
podlegało Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Kielcach. Dla tej nowej instytucji
kultury na terenie miasta, został zaadoptowany zabytkowy z XVII w. budynek na Mirowie,
zwany „Drukarnią Ariańską”, lub „Domem Wójta”. Pierwszą bardzo zasłużoną dla kultury
pińczowskiej kierowniczką archiwum była Henryka Czerwińska. Kolejnymi kierownikami
archiwum byli: Kazimierz Nobis, Hildegarda Wielguszewska, Krzysztof Tuzimek, Andrzej
Grygiel i Andrzej Rak. Początkowo przeznaczono dla archiwum trzy pomieszczenia
magazynowe o łącznej powierzchni 70 m2, a także duży hol, także zastawiony regałami. W
początku lat siedemdziesiątych udało się rozbudować magazyny i posiadały one wówczas
powierzchnie 150 m2. Należy pamiętać, że w obiekcie tym, wszelkie prace budowlane były
skomplikowane, ze względu na fakt, że był to gmach zabytkowy z bogatą elewacją,
sklepieniami łukowymi, oryginalnymi kolumnami, filarami i portalami drzwiowymi. Podlegał
on nadzorowi wojewódzkiego konserwatora zabytków. Podobnie jak i w innych placówkach
tego typu na terenie województwa kieleckiego tak i w Pińczowie na zasób archiwalny
składały się głównie akta z XIX i XX wieku. Były to spuścizny aktowe władz administracji
państwowej, samorządowych, sądowych, oraz akta notarialne i hipoteczne z terenu powiatu
buskiego, kazimierzowskiego, chmielnickiego i pińczowskiego, a także oczywiście i z miasta
Pińczowa. Ponadto dokumenty szkolne, organizacji społecznych i kulturalnych. Na
wyróżnienie zasługiwały również akta gospodarcze m. in. Cukrowni „Łubna” z Kazimierzy
Wielkiej. Część dokumentów z XIX i początków XX w. była pisana w języku rosyjskim.
Archiwum ze względu na charakter zbiorów załatwiało wiele kwerend, w tym także
zagranicznych376. Archiwum pińczowskie prowadziło także działalność popularyzatorską w
dziedzinie kultury i nauki. Na przykład w 1961 r. zostały zorganizowane dwa seminaria dla
kierowników świetlic z powiatu buskiego i pińczowskiego na temat znaczenia i roli archiwum
w badaniach nad historią regionu. Ponadto w ramach I i II Tygodnia Archiwów (1958 i 1963)
przygotowano dla młodzieży szkolnej szereg prelekcji spotkań i odczytów połączonych z
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APK, PPRNwP, sygn. 2027, Nadzór nad działalnością bibliotek, s. 13, 52.
A. Rak, Archiwum w Pińczowie, „7 Źródeł”. Rocznik Społeczno – Kulturalny Powiatu Pińczowskiego, nr 2,
Pińczów 2001, s. 345 – 356.
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pokazami archiwaliów. Podobnie było w czasie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego.
Należy jednak podkreślić, że zgodnie z ówczesnymi założeniami szkolnej edukacji
historycznej dominował werbalny przekaz informacji ze strony archiwistów, a uczniowie
pozostawali jedynie biernymi odbiorcami tych treści377.
Niemniej ważną rolę w życiu społecznym miasta wypełniał Dom Kultury378. Dotychczas
istniejąca Poradnia Pracy Kulturalno – Oświatowej, od 1963 r. ulokowana została w gmachu
dawnego opactwa paulinów zwanym „belwederem” i przekształcona w Powiatowy Dom
Kultury. Dzięki takiej lokalizacji można było uruchomić salę kinową i teatralną. Dyrektorami
tej instytucji w interesującym nas okresie byli kolejno: Mieczysław Jabcoń, Barbara Kopania,
Adela Pisarczyk (1972 – 1973), Ryszard Kozera (po 1973 r.). Początkowo ocena pracy tej
instytucji ze strony władz powiatu była negatywna, bowiem pracownicy nie wykazywali
zdyscyplinowania, spóźniali się do pracy, rozkradano majątek. Nie było planu pracy. Dopiero
po przeniesieni w 1963 r. do budynku popaulińskiego i przekształceniu w Powiatowy Dom
Kultury nastąpiła pewna poprawa. Liczba etatów wzrosła do siedmiu. We współpracy z TWP
rozpoczął funkcjonować uniwersytet powszechny, w ramach którego odbyły się spotkania
między innymi z W. Babiniczem i H. Czerwińską. Nadal działało kino „Bajka”, w którym
wcześniej odbywały się ciekawe spotkania ze sławnymi literatami. Na przykład w 1957 r. z
mieszkańcami Pińczowa spotkał się wybitny polski poeta Władysław Broniewski. Do sekcji
brydża należało 12 osób, a 20 do szachowej. Ta pomyślna passa trwała nadal, według danych
z 1973 r. w PDK działało 14 klubów i zespołów, miały miejsce 22 spotkania z twórcami i
naukowcami. Dla pińczowian i turystów przygotowane były wystawy stałe i okresowe,
głównie we współpracy z Biurem Wystaw Artystycznych w Kielcach. Bolączką tej placówki
były warunki materialne. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych majątek Powiatowego Domu
Kultury przedstawiał się bardzo skromnie. Było to pięć aparatów fotograficznych, cztery
adaptery,

po

dwa:

telewizory,

wzmacniacze,

mikrofony,

saksofony,

akordeony,

fotograficznych, oraz po jednym odbiorniku radiowym, projektorze, harmonii, pianinie,
rzutniku, gitarze, radioli, puzonie, perkusji, trąbce, i harmonijce ustnej. Na początku lat
377

378

H. Mazur, Działania oświatowe Archiwum Państwowego w Kielcach na tle aktywności innych archiwów
w okresie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego (1958 – 1966), (W:) Kręgu obchodów Milenijnych
na Kielecczyźnie (1957 – 1966/67). Państwo-Kościół – Nauka – Popularyzacja, pod red. A. Młynarczyk
– Tomczyk i Sz. Orzechowskiego, Kielce 2017, s. 354 – 355.
Początkowo od 1961 r. była to Poradnia Pracy Kulturalno – Oświatowej, którą kierowała Izabela Wendra,
którą zastąpił Alojzy Wróbel. Po przeniesieniu do nowego pomieszczenia w 1963 r. był to Powiatowy Dom
Kultury, od 1976 r. jako Oddział Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Wreszcie od 1991 r. jako
Pińczowski Ośrodek Społeczno – Kulturalny. Następnie w latach 1996 – 2000 Pińczowski Dom Kultury
i ostatnio Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury; por. APK, PPRNwP, sygn. 2030, Działalność
Powiatowego Domu Kultury w Pińczowie, s. 43; J. Opoka, Pińczów jako ośrodek kultury i sztuki, (W:)
„7 Źródeł. Rocznik Społeczno – Kulturalny Powiatu Pińczowskiego”, nr 8, Pińczów 2004, s. 364 – 365.
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siedemdziesiątych do dyspozycji Domu Kultury pozostawał jeden zdezelowany, stale
wymagający naprawy samochód, pomieszczenia wymagały remontu, którego rozpoczęcie
ciągle się oddalało w czasie. Personel otrzymywał bardzo niskie uposażenie oscylujące w
granicach 2 tys. zł.379.
Po połączeniu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego i powstaniu Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego
(PTTK), w latach pięćdziesiątych, w miastach powiatowych zaczęły powstawać Oddziały
tego stowarzyszenia. Pińczów to miasto o ogromnym potencjale krajoznawczo –
turystycznym. Stąd nic dziwnego, że jeden z takich Oddziałów powstał w Pińczowie, a
prezesem jego został znany regionalista i krajoznawca Jan Prażuch. Od 1955 r., przy Oddziale
istniało Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego (BORT), które obsługiwało ruch turystyczny
przyjazdowy i wyjazdowy. Na czele tej pożytecznej instytucji stali kolejno: Irena
Krasiczyńska i Adam Zając. Rychło stało się ono jednym z najaktywniejszych biur na terenie
Okręgu Kieleckiego. Działo się tak również za sprawą polityki promocyjnej władz miasta.
Dzięki temu Pińczów zajmował czołowe lokaty w wojewódzkich i ogólnopolskich
konkursach „Mistrz Gospodarności”. W latach sześćdziesiątych na czele Oddziału stał
Władysław Lewicki, który zasiadał także we władzach wojewódzkich PTTK. Pińczowski
BORT w 1967 r. obsłużył ponad 6 tysięcy turystów, a w latach 1972 – 1976 – 42 tysiące.
Według danych statystycznych, rocznie Pińczów odwiedzało około 160 tys. turystów 380. W
ramach Oddziału prężnie działał Klub Kajakowy „Kon – Tiki”. Pod koniec lat
sześćdziesiątych, liczba członków dochodziła do 40, a prezesem Klubu i inicjatorem jego
wielu poczynań był Jerzy Głowacki. Między innymi organizowano ogólnopolskie spływy
kajakowe po Nidzie i Wiśle.

Istniał także klub turystyki motorowej, który skupiał 12

członków. Ważnym dla miasta i całego Ponidzia był fakt, iż od 1965 r. w Pińczów doczekał
się własnych przewodników turystycznych381. Pierwszymi z nich byli: Wiesław Górecki,
Teresa Znojek i Krystyna Laskowska. Uprawnienia te uzyskali w wyniku ukończenia
stosownego kursu w Kielcach. Następny kurs przewodnicki dla Ponidzia odbywał się w 1968
r., już w Pińczowie. Uprawnienia do prowadzenia wycieczek uzyskało wówczas kolejnych 9
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APK, PPRNwP, sygn. 2030, Działalność Powiatowego Domu Kultury w Pińczowie, s. 6, 8, 15, 19, 20, 21,
43; tamże, sygn. 2020, Działalność Powiatowego Domu Kultury w Pińczowie, s. 57 – 62; H Kawiorski,
Władysław Broniewski w Pińczowie, (W:) „7 Źródeł. Rocznik Społeczno – Kulturalny Powiatu
Pińczowskiego”, nr 8, Pińczów 2004, s. 458, 459.
APK, PPRNwP, sygn. 2020, Działalność Powiatowego Domu Kultury, s. 35.
A. Rembalski, Z dziejów krajoznawstwa i turystyki w Pińczowie i na Ponidziu, (W:) Pińczowskie spotkania
historyczne, z. 14, Historia PTH – PTTK w Pińczowie i na Ponidziu 1910 – 2010. Materiały z sesji naukowej
20 września 2010 r, Pińczów 2010, 18 – 19.
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osób, a wśród nich muzealnik Jan Górecki382 i znany artysta fotograf Andrzej Pęczalski.
Zaistniały wówczas warunki, aby powstało Koło Przewodników „Ponidzie”. Było ono w
jesieni 1968 r. organizatorem V Okręgowego Szkoleniowego Zjazdu Przewodników PTTK z
udziałem delegatów z Kielc, Radomia, Sandomierza, Ostrowca Świętokrzyskiego,
Starachowic,

Skarżyska

–

Kamiennej

oraz

Studenckiego

Koła

Przewodników

Świętokrzyskich przy Politechnice Warszawskiej.
W latach siedemdziesiątych stale rosła liczba członków Towarzystwa, w 1972 r. było to 167
osób, w 1975 – 225, a w roku następnym 257 osób. Funkcje prezesa pełnił w latach
siedemdziesiątych nauczyciel Marian Dworak. Do mocnych stron należała działalność
gospodarcza. Istniał punkt Informacji Turystycznej, a także prowadzono sprzedaż pamiątek
regionalnych. Warto odnotować, że w szkołach pińczowskich powstały wówczas szkolne koła
krajoznawczo – turystyczne (SKKT). Opiekunką SKKT w Liceum Ogólnokształcącym była
przewodniczka, nauczycielka historii Mirosława Buras, a w szkole

podstawowej nr 1

nauczyciel historii znakomity badacz regionalny i krajoznawca mgr Andrzej Dziubiński.
Oddział Pińczowski PTTK wyróżniał się w regionie i w kraju w realizacji kolejnych kampanii
programowych, takich jak „Polska Naszych Dni” czy Inwentaryzacja Krajoznawcza Polski.
Owocnie pracowała Komisja Opieki nad Zabytkami. Oddział był organizatorem imprez takich
jak Rajd do Grochowisk, rajd Szlakiem Walk Partyzanckich i wycieczek sobotnio niedzielnych. Do czołowych działaczy należeli między innymi: Roman Głód, Wiktor
Kochaniewicz, Jerzy Pikul i Teresa Znojek383.
W Pińczowie w interesujących nas latach działał jeden klub sportowy, który w 1960
skupiał 119 członków, a w pięć lat później ich liczba wzrosła do 214 osób384.
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Jan Górecki (1923 – 1999) ze znanej zasłużonej już od dwudziestolecia międzywojennego rodziny
pińczowskiej. Ojciec jego został zamordowany w Katyniu. Z inicjatywy J. Góreckiego w Pińczowie
stanął początkowo na cmentarzu w 1989 r. krzyż, a następnie Pomnik Katyński. Podczas okupacji zdobywał
kwalifikacje w atelier fotograficznym Hamerskiego. Po wojnie przez wiele lat pracował w Muzeum
Regionalnym. Jego pasją była fotografia. Był organizatorem wielu wystaw, często nagradzanych,
poświęconych krajoznawstwu i historii. Pisywał także w prasie regionalnej, występował w radio i telewizji.
Por. Sławne i znane postacie w dziejach Pińczowa, wyd. 6 poszerzone, Pińczów 2010, s. 76 – 77.
A. Rembalski, Z dziejów krajoznawstwa i turystyki w Pińczowie…, s. 18 – 23.
Rocznik statystyczny…, 1960, s. 130; tamże, Rocznik statystyczny …, 1965, s. 328.
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Rozdział IV
Ku współczesności. Obrazki i przyczynki. Lata 1976 - 2010.
Okres po 1975 r. to czasy współczesne, bardziej nadające się do penetracji przez
politologów i socjologów niż historyków. Stąd poniżej zostały zamieszczone jedynie wybrane
kwestie w sposób wybiórczy i fragmentaryczny.
Dzięki obszernej i skrupulatnie opracowanej publikacji J. Opoki, można z powodzeniem
w syntetyczny sposób zobrazować bogate dokonania na polu kultury, jakie miały miejsce w
Pińczowie w latach 1945 – 2004385. Należy podkreślić, że zwłaszcza po 1989 r. nastąpił
niezwykle obfity w sukcesy i bardzo różnorodny rozwój dokonań kulturalnych w tym mieście
nad Nidą. Wydaje się, że było to efektem i konsekwencją bogatych tradycji historycznych
Pińczowa jako ośrodka kulturalnego i miejscowości gdzie przez wiele dziesiątków lat
funkcjonowało szkolnictwo średnie, a co za tym idzie także istniały elity intelektualne.
Do dokonań wyróżniających Pińczów w dziedzinie kultury na pewno zaliczyć należy
Pińczowskie spotkania historyczne, z publikowanymi tekstami wystąpień w bibliotece. Także
zaznaczyć trzeba fakt iż ukazało się kilka pokaźnych tomów rocznika „7 źródeł” i ich
kontynuacji w postaci „Mozaika Pińczowska”..
Nie bez znaczenia dla rozwoju i kultury miasta był fakt, iż w latach 2000 – 2005 w
Pińczowie odbywały się zajęcia dla studentów zamiejscowego punktu konsultacyjnego
Akademii Świętokrzyskiej, umożliwiając wielu młodym ludziom odbycie studiów wyższych
na kilku kierunkach, pod okiem wysoko kwalifikowanej kadry naukowej.
Aspiracje intelektualne ludzi starszych zaspakaja działający już od kilku lat Uniwersytet
III Wieku, którego zajęcia cieszą się dużą popularnością.
Znakomicie funkcjonuje Dom Kultury który jest organizatorem wielu imprez o zasięgu
ponad lokalnym.
Warto także odnotować fakt rozwoju sieci parafialnej w mieście. Kościół katolicki
posiadał w Pińczowie do 1990 r. tylko jedną parafię, przez następny rok dwie, a od 1991 r.
trzy. Pierwsza z parafii pod wezwaniem Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty sięgała swymi
tradycjami do XIV wieku. Po erygowaniu nowych dwóch parafii terytorialnie obok samego
miasta, obejmował na początku XXI wieku następujące miejscowości: Brzeście, Kopernię,
Skowronno Dolne, Skowronno Górne, Szczypiec i Włochy. Stanowiło to razem w 1995 r.
385
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5.250 wiernych. Księża z tej parafii opiekowali się szkołami: Liceum Ogólnokształcącym w
Pińczowie im. Ks. Hugona Kołątaja, dwoma szkołami podstawowymi w samym mieście, oraz
szkołami podstawowymi w Brześciu, Skowronnie Dolnym i szkołą Zawodową OHP. Druga
parafia Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny erygowana została w 1990 r. przez biskupa
ordynariusza kieleckiego ks. Stanisława Szymeckiego, w zabytkowym kościele przy
klasztorze reformatów. Pierwszym proboszczem został o. Rajmund Roman Kapteina
OFM(1991 – 1993), a następnie o. Hieronim Stanisław Tarłowski OFM (ur. 1944 r.). Teren
parafii ograniczał się do wschodniej części miasta i wsi Skrzypiowa. Pod opieką parafii
Nawiedzenia NMP pozostawał Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie im. Stanisława
Staszica. Parafia skupiała 3.625 wiernych. Najmłodszą parafią w Pińczowie była parafia
Miłosierdzia Bożego początkowo umieszczona w kaplicy przy ul. Jana Pawła II. Podobnie
jak i poprzednią erygował ją ks. bp S. Szymecki, tym razem 28 kwietnia 1991 r.. Budowę
kościoła parafialnego rozpoczęto w 1997 r.. Pod opieką parafii pozostawała szkoła
podstawowa nr 3 w Pińczowie. Łącznie do parafii w 1999 r. należało 5.000 wiernych386.
Interesującym wydaje się także rozwój demograficzny miasta, którego szczegóły
prezentuje poniższa tabela.
Tabela Ludność Pińczowa w latach 1976 – 2010.

Rok
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
386

ogółem
8760

Ludność
mężczyzn
4182

kobiet
4578

Ludność na
km2
604,1

14,3
14

8.975
9.192

4.391
-

4.584
4.681

627,6
-

14
14

9.812
10.168

4.714
4.953

5.098
5.215

701
726

14
14
14
14
14

10.923
11.432
11.432
11.814
11.814

5.327
5.621

5.596
5.811

780,2
816,6

5.821
5.821

5.993
5.993

825
825

Powierzchnia w
km2
14,5

Katalog duchowieństwa i parafii diecezji kieleckiej, pod red. J. Robaka, Kielce 1999, s. 514 – 519.
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1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

12.073
12.142
12.286
12.230
12.143
12.295
12.309
12.384
12.354
12.065
11.943

5.963
6.014
6.091
6.036
6.003
6.054
6.046
6.095
6.057
5.898
5.829

6.110
6.128
6.195
6.194
6.140
6.241
6.263
6.289
6.297
6.167
6.114

862,4
867,3
877,6
873,6
867,4
878,2
879,2
884,6
882,4
861,8
853

14

11.441

5568

5873

817

Źródła:
Rocznik Statystyczny województwa kieleckiego 1977, R 1(!), Kielce 1977, s. 49;
Rocznik Statystyczny
województwa kieleckiego 1980, Kielce 1980, s. 77; Rocznik Statystyczny
województwa kieleckiego
1981, Kielce 1981, s. 25; tamże, 1984, R.4, Kielce 1984, s. 38; Rocznik Statystyczny
województwa
kieleckiego 1986, Kielce 1986, s. 38; Rocznik Statystyczny województwa kieleckiego
1989, Kielce
1989, s. 40; Rocznik Statystyczny województwa kieleckiego 1991, Kielce 1991, s. 38;
Województwo
świętokrzyskie. Podregiony. Powiaty. Gminy. 2005, Kielce 2005, s. 90;
Województwo świętokrzyskie.
Podregiony. Powiaty. Gminy. 2010, Kielce 2010, s. 109.
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Aneks
Nauczyciele i osoby spoza zawodu nauczycielskiego zaangażowani w Pińczowie w tajne
nauczanie w latach 1939 – 1945.
[A. Massalski, Szkolnictwo na Kielecczyźnie w okresie okupacji 1939 – 1945), Warszawa –
Kraków 1975, s. 130; Powiat: Pińczów, opr. A. Dziubiński, S. Sobczyk, (W:) Słownik
Biograficzny Nauczycieli w Małopolsce w latach II wojny światowej(1939 – 1945), red. J.
Chrobaczyński, Kraków 1995, s. 429 – 454; Słownik nauczycieli tajnego nauczania uczestników ruchu oporu 1939 – 1945 (województwo kieleckie), Kielce 2010, s. 213 - 234.
1. Borowiec Stanisław (ur. 1906 r.), absolwent UJ, nauczyciel PGiLP*, Po wojnie w LO
w Pińczowie.
2. Czerwińska Henryka (ur. 1909 r.), absolwentka UJ, w czasie wojny u rodziców w
Pińczowie uczyła w PGiLP.
3. Domagała Władysław (ur. 1908 r.), absolwent UW, aplikant sądowy, szef sztabu
Obwodu BCH, uczył na poziomie szkoły powszechnej i średniej od 1943 r.,
aresztowany w czasie egzaminów, więziony w Kielcach i Częstochowie, zdołał zbiec.
4. Głogowiec Sylwestra, (1912), przed wojna bibliotekarka w Bielsku, w czasie okupacji
t.n. na szczeblu szkoły powszechnej.
5. Hat Wojciech, (ur. 1892 r.) absolwent SN**, nauczyciel szkoły powszechnej, tajne
komplety, kolporter prasy konspiracyjnej.
6. Jezierska Franciszka, (ur. 1907 r.) absolwentka UJ, nauczycielka szkoły średniej w
Sosnowcu, w czasie okupacji t. n. w PGiLP.
7. Kaczmarczyk Waldemar (1921 - 1943) absolwent szk. średniej, prowadził komplety t.
n. w szkole powszechnej w Pińczowie. Aresztowany w lipcu 1943 r. zamordowany.
8. Klocek Stanisław ks. (ur. 1916 r.) od 1943 r. uczył religii na tajnych kompletach w
PGiLP i w szkołach powszechnych.
9. Kwiecień Helena, (1895 – 1970), usunięta ze szkoły t. n. na poziomie szkoły
powszechnej.
10. Kwiecień Kazimierz, (1922 – 1940), uczeń t. n. w szkole średniej, zabity na ulicy
przez Niemców.
11. Kwiecień Stanisław, (1888 - 1968), absolwent WKN***, kierownik szkoły, t. n. na
szczeblu szkoły powszechnej, członek Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury.
12. Laskowski Janusz, uczeń brał udział w t. n. na poziomie szkole średniej,
zamordowany w obozie koncentracyjnym w 1943 r.
13. Miernik Maria, (ur. 1910 r.), absolwentka uniwersytetu, t. n. PGiLP.
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14. Olech Daniel, (1899 - 1973), inżynier, w czasie okupacji nauczyciel w szkole rolniczej
w Pawłowicach i Kliszowie, równolegle od 1941 r. dyrektor PGiLP.
15. Opara Maksymilian (ur. 1904 r.), absolwent UJ, t.n. przewodniczący Rady
Pedagogicznej PGiLP. Od listopada 1943 r., członek tajnych władz oświatowych.
16. Pęczalska Jadwiga, (ur. 1906 r.), absolwentka SN, t. n. na poziomie szkoły
powszechnej w Pińczowie.
17. Pęczalski Stefan, (1902 – 1969), członek tajnych władz oświatowych na terenie
powiatu pińczowskiego.
18. Pikulska Ludwika Kazimiera (1901 – 1975), absolwentka SN, t. n. na poziomie szkoły
powszechnej i średniej w Pińczowie.
19. Powiłajtis Ryszard (ur. 1919 r.) absolwent liceum, fikcyjny pracownik banku, t. n. na
poziomie średnim w Pińczowie.
20. Prażuch Anna, (ur. 1900 r.), absolwentka SN, t. n. na poziomie szkoły powszechnej w
Pińczowie.
21. Prokocka Rozalia (ur. 1904 r.), absolwentka SN, t. n. na poziomie szkoły powszechnej
w Pińczowie.
22. Prokopek Kazimiera (1883 – 1974), absolwentka UJ, t. n. PGiLP.
23. Przegrałek – Gruda Zbigniew (ur. 1924 r.), uczeń tajnych kompletów licealnych, t. n.
w klasach gimnazjalnych w szkole średniej w Pińczowie.
24. Przondo Stanisław (ur. 1908 r.) absolwent Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie,
członek tajnych władz oświatowych w powiecie pińczowskim.
25. Sadkiewicz Józef, (1895 - 1967), prawnik, t. n. PGiLP. Aresztowany, krótko więziony.
26. Skrzyński Henryk nadleśniczy t. n. PGiLP.
27. Sładek Józef, (ur. 1907 r.), absolwent UJ, t. n. PGiLP. Członek Komisji
Egzaminacyjnej i Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury.
28. Sobczyk Janina Aniela, (1899 - 1966), t. n. szkoła powszechna w Pińczowie.
29. Sobczyk Stanisław, (1899 - 1988), t. n. szkoła powszechna w Pińczowie, członek
tajnych władz oświatowych.
30. Szczygłowski Zygmunt (ur. 1908 r.), absolwent UW, t. n. PGiLP.
31. Szkadłubowicz Kazimierz, (ur. 1902 r.), dr filozofii, t. n. PGiLP.
32. Wilczek Helena, (ur. 18886 r.) absolwentka uniwersytetu, nauczycielka PGiLP.
33. Wróbel Andrzej, (ur. 1901 r.), absolwent WKN, ppor. rez., t. n. 1939/40 w szkole
powszechnej, aresztowany, zmarł w Buchenwaldzie w 1943 r.
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*Państwowe Gimnazjum i Liceum w Pińczowie
** Seminarium Nauczycielskie
*** Wyższe Kursy Nauczycielskie
Aneks. Skład grona nauczającego w gimnazjum i liceum im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie
w roku szkolnym 1944/45.
[H. Lipiński, F. Jezierska, Gimnazjum pińczowskie po drugiej wojnie światowej, (W:)
Pińczów i jego szkoły
w dziejach, pod red. J. Wyrozumskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego,
DXII, Prace
Historyczne, z. 62, Kraków 1979, s. 51 – 52; APK, SPwP, sygn. 45, Sprawy osobowe 1945
r.,
s. 229 – 233. ]
1. Opara Maksymilian,
2. Borowiec Stanisław - język łaciński do 1952 r.,
3. Czerwińska Henryka – język polski do 1945 r.,
4. Jasińska Wanda – roboty ręczne do 1946 r.,
5. Jezierska Franciszka- matematyka, fizyka do 1972 r.,
6. Kaus Zofia – język łaciński do 1965 r.,
7. ks. Klocek Stanisław – religia do 1951 r.,
8. Marzec Stanisław – gimnastyka do 1945 r.,
9. Miernik Maria – geografia do 1948 r.,
10. Morońska Janina – język francuski do 1946 r.,
11. Olech Daniel – biologia, geografia do 1970 r.,
12. Prokopek Kazimiera – język polski do 1950 r.,
13. Sadkiewicz Józef – język łaciński do 1946 r.,
14. Sanecka Zofia – gimnastyka do 1947 r.,
15. Sanecki Tadeusz – gimnastyka do 1947 r.,
16. Sładek Józef – język polski 1946 r.,
17. Tarabuła Stanisław – fizyka do 1972 r.,
18. Wilczek Helena – język niemiecki, język francuski do 1949 r. .

Aneks
Nauczyciele liceum w Pińczowie w latach 1950 – 1975.
[Źródło: Pińczów i jego szkoły w dziejach, pod red. J. Wyrozumskiego, Warszawa –
Kraków 1979,
s. 229 – 233].

169

l.p.
1
2
3

Nazwisko imię
Bartosik Ryszard
Barycz Alojzy
Błeszyński Józef

4
5

Bogacz Eugeniusz
Borowiec Stanisław

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Bujak Maria
Buras Mirosława
Cichy Aleksandra
Czechowski Lucjan ks.
Derej Grażyna
Drela Edward
Filosek Alicja
Iwaniuk Anatol
Jańczy Jan
Jezierska Franciszka
Jurewicz Czesław
Jurewicz Elżbieta
Kaus Jan
Kaus Zofia
Klocek Stanisław ks.
Kłuskiewicz Maria
Sosin – Kozłowska Teresa
Kupiec Jan
Leśniewski Jan
Lipiński Henryk
Łepecki Eugeniusz
Maciantowicz Maria
Michalczyk Władysław dr
Nowak Janina
Nowak Tadeusz
Nowak Tadeusz

32
33
34
35
36
37
38
39

Olech Daniel
Opara Maksymilian
Osika Elżbieta
Pastuszko Zofia
Pawłowska Anna
Rosołowski Adam
Rusak Franciszek
Sarwa Franciszek

40
41
42
43
44

Siemińska Cecylia
Sobesto Józef
Sobierajski Witold ks.
Staniszew Krystyna
Syrkiewicz Romuald ks.

Nauczany przedmiot
fizyka
historia
Języki łaciński, niemiecki,
francuski
Fizyka, astronomia
Język łaciński
Język rosyjski
historia
gimnastyka
religia
fizyka
Przedmioty fakultatywne
Wychowanie muzyczne
Język rosyjski
Język łaciński, francuski
Matematyka, fizyka
Język rosyjski
Język rosyjski
Język niemiecki
Język łaciński
Religia
matematyka
Biologia, chemia
Nauka o społeczeństwie
PO, geografia
Język polski, rosyjski
Przedmioty fakultatywne
Język polski
higiena
matematyka
Wychowanie techniczne
Matematyka, kierownik
internatu
Biologia, geografia
Język polski, historia
biologia
Język polski
Historia
gimnastyka
Matematyka, fizyka
Wychowanie techniczne i
plastyczne
Język polski, niemiecki
geografia
Religia
Język niemiecki
religia

Lata pracy
1973 –po 1978
1950 - 1953
1950 - 1953
1971 – po 1978
(1933) 1950 –
1952
1959 - 1961
1953 – po 1978
1965 – 1976
1957/58
1971 – po 1978
1972/73
1971/72
1960/61
(1949)1950 – 1951
(1940)1950 – 1972
1970 – po 1978
1972 – po 1978
1950 – 1965
(1945)1950 – 1965
(1945)1950 – 1951
1971 – po 1978
1972 – po 1978
1951/52
1974 – po 1978
1952 – 1972
1972 – 1975
1972 – po 1978
1957/58
1970 – po 1978
1970 – po 1978
1974/75
(1924)1950 – 1972
(1930)1950 - 1972
1971 – po 1978
1965
1972 – po 1978
1971 – po 1978
1954 – 1975
1972 – po 1978
1950 - 1975
(1945)1950 – 1951
1958/59
1965 – po 1975
1951 – 1953
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45
46
47

Szóstak Aleksandra
Szylska Gizela
Śpiżewski Antoni

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Świetlicka Ludmiła
Tarabuła Stanisław
Topolski Tadeusz
Walasek Krystyna
Wąsala – Jurewicz Elżbieta
Węgrzycki Wiesław
Wilczek Józef
Wojciechowska Aleksandra
Wroński Kazimierz
Wydro Kazimierz
Ziółkowska Anna
Ziółkowski Henryk
Ziółkowski Ludwik

Język rosyjski
Gimnastyka PW
Język łaciński, wychowanie
techniczne
Język rosyjski
fizyka
Wychowanie muzyczne
Chemia
Język rosyjski
Język angielski, polski
Przedmioty fakultatywne
Język rosyjski
Historia PO
Geografia, astronomia
chemia
Matematyka, kier. internatu
Język polski

1974 – po 1975
(1947)1950 – 1972
1965 – po 1978
1959/60
(1945)1950 - 1972
1974/75
1974 – po 1978
1965 – po 1978
1965 – po 1978
1972/73
1972 – 1974
1965 – 1974
1950 – po 1978
1953 – po 1978
1953 – po 1978
1966 – po 1978

Aneks
Nauczyciele szkół podstawowych w Pińczowie ok. 1954 r.
[APK, PPRNwP, sygn.. 2073, wykaz nauczycieli powiatu pińczowskiego (ok. 1954 r.), s. 2 –
3.]
Szkoła podstawowa żeńska.
l.p. Nazwisko i imię
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Czołowski Józef
Kłuskiewicz Helena
Kwietniowa Helena
Marzec Alicja
Pikulska Kazimiera
Sokolnicka Michalina
Prokocha Pozalia
Prażuchowa Anna
Kowalski Tadeusz

Rok
urodzenia
1902
1901
1895
1933
1901
1903
1904
1900
1925

Rok
zatrudnienia
1923
1922
1915
1951
1921
1923
1923
1922
1953

Staż pracy
31 lat
32 lat
39 lat
3 lata
33 lata
31 lat
31 lat
32 lata
1 rok

Szkoła podstawowa męska.
l.p. Nazwisko i imię

Rok urodzenia

1
2
3
4
5
6

1892
1935
1899
1933
1907
1929

Hat Wojciech
Jureczko Wanda
Molenda Stefania
Nowak Stanisław
Opara Pelagia
Rutkowski Antoni

Rok
zatrudnienia
1913
1953
1919
1953
1933
1951

Staż pracy
41 lat
1 rok
35 lat
1 rok
21 lat
3 lata
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7
Zioło Maria
1909
1928
26 lat
8
Żelichowska Katarzyna
1930
1951
3 lata
9
Lek Krystyna
1929
1949
5 lat
Źródła: Rocznik Statystyczny województwa kieleckiego 1969, Kielce 1969, s. 116 – 117;
Rocznik
Statystyczny województwa kieleckiego 1973, Kielce 1973, s. 100; Rocznik
Statystyczny
województwa kieleckiego 1974, R. 10, Kielce 1974, s. 92 – 94.; tamże, 1977, R 1(!),
Kielce 1977, s. 49;
Rocznik Statystyczny województwa kieleckiego 1980, Kielce 1980, s. 77; Rocznik
Statystyczny województwa kieleckiego 1981, Kielce 1981, s. 25; tamże, 1984, R.4,
Kielce
1984, s. 38; Rocznik Statystyczny województwa kieleckiego 1986, Kielce 1986, s. 38;
Rocznik
Statystyczny województwa kieleckiego 1989, Kielce 1989, s. 40; Rocznik
Statystyczny województwa kieleckiego 1991, Kielce 1991, s. 38; Województwo
świętokrzyskie.
Podregiony. Powiaty. Gminy. 2005, Kielce 2005, s. 90; Województwo
świętokrzyskie. Podregiony.
Powiaty. Gminy. 2010, Kielce 2010, s. 109; J. Naumiuk, Zarys dziejów Pińczowa w
latach 1800 – 1965,
(W:) Pińczów i jego szkoły w dziejach, pod red. J. Wyrozumskiego, Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego, DXII, Prace Historyczne, z. 62, Kraków 1979, s.

172

Izabela Bożyk

Pińczów w okresie I wojny światowej

1. Działania militarne i czyn legionowy w Pińczowie.

Wielka Wojna wybuchła w środku lata 1914 r. Dla Kielecczyzny zaczęła się szybko i
wiązała się początkowo z wielkim nadziejami. Wzbudziło je pojawienie się na tym terenie w
sierpniu 1914 r. polskich oddziałów, czyli I Kompani Kadrowej i jej twórcy, Józefa
Piłsudskiego. Podstawowym zadaniem utworzonej w Krakowie jednostki było wkroczenie do
Królestwa Polskiego, pozyskanie ochotników i podjęcie walki z Rosjanami. Pierwsza
Kompania Kadrowa licząca około 150 żołnierzy wyruszyła 6 sierpnia 1914 r. w kierunku
granicy z Królestwem Polskim.387 Wśród nich było wielu poddanych rosyjskich, w
przeważającej części ludzi bardzo młodych, uczniów i studentów, członków drużyn
strzeleckich, tworzonych przed wojną388. Pojawienie się polskiego wojska na terenie zaboru
rosyjskiego, zaledwie kilka dni po oficjalnym rozpoczęciu wojny, wzbudziło zrozumiałe
zdziwienie i niedowierzanie mieszkańców guberni kieleckiej. Tym niemniej Rosjanie
wycofywali się z okolic Miechowa, Jędrzejowa i Kielc, za polskim strzelcami podążały
oddziały armii austriackiej, a więc wojna stała się faktem. W Kielcach strzelcy pojawili się w
południe 12 sierpnia, a za nimi wjechał do miasta J. Piłsudski. Wbrew obiegowym opiniom
pierwsze wejście Kadrówki nie spotkało się z nieprzychylnym przyjęcie (relacje są
sprzeczne), a wiele osób witało strzelców z wielką nadzieją. Jednak tego samego dnia
wywiązały się walki z powracającymi do Kielc Rosjanami i polskie oddziały nazajutrz
musiały się wycofać. Po trwających kilka dni walkach wrócili 19 sierpnia, ale wtedy
rzeczywiście radości nie było389. Represje ze strony carskich oddziałów skutecznie podkopały
wiarę miejscowej ludności w polskie wojsko. Po powrocie do stolicy guberni kieleckiej
387

J. M. Majchrowski, Pierwsza Kompania Kadrowa. Portret oddziału, Kraków 2002, s. 15-16.
Ibidem, s. 20.
389
Z. Guldon, A. Massalski, Historia Kielc do roku 1945, Kielce 2000, s. 299; U. Oettingen, Pułk Piechoty
Legionów Polskich w Kielcach 19-10 września 1914 r., w: Z dziejów Kielc 1914-1918, red. U. Oettingen, s. 11-36.
U. Oettingen, Obraz Kielc w sierpniu i wrześniu 1914 roku w pamięci żołnierzy Legionów Polskich, w : Kielce i
Kielczanie w XIX i XX wieku pod red. U. Oettingen, Kielce 2005, s. 155; J. Osiecki, Kieleckie ścieżki Józefa
Piłsudskiego, Kielce 1999, s. 17, J. Osiecki, S. Wyrzycki, Legionowym szlakiem... z dziejów oddziałów Józefa
Piłsudskiego na Kielecczyźnie 1914-1915, Kielce, 2008, s. 47.
388
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dowództwo otwarło biuro werbunkowe i prowadziło zaciąg do szeregów kadrówki,
przeformowanej w miedzy czasie I pułk piechoty. Zgłosił się Około 900 ochotników z Kielc i
okolic, ale ogólnego powstania nie udało się wywołać390. Władze w Wiedniu zażądały
rozwiązania pułku, ale sytuację uratowali polscy politycy w Galicji. 16 sierpnia powstał
Naczelny Komitet Narodowy, który stanowił odtąd stanowił najwyższą instancję w kwestii
organizacji polskich organizacji zbrojnych. Zapadła też decyzja o utworzeniu dwóch
Legionów Polskich, których nieformalnym przywódca był od początku J. Piłsudski.391.
Pobyt strzelców trwał w Kielcach do 10 września, kiedy pod wpływem działań
frontowych musieli wycofać się w kierunku granicy z Galicją. Część polskich żołnierzy
przemieszczała się przez Pińczów i okolice. We wrześniu 1914 r. główne walki z wojskami
rosyjskimi toczyły się w rejonie Nowego Korczyna i Opatowca. Po bitwie o Nowy Korczyn,
legioniści musieli znów wycofać się i dalsze potyczki miały miejsce w rejonie Szczytnik,
Sempiechowa i Ksan. Następnie przeprawili się na galicyjski brzeg Wisły392. W październiku
dowództwa niemieckie i austriackie wydały rozkaz ofensywy w kierunku Dęblina i
Warszawy. Legioniści w liczbie sześciu batalionów 29 września przekroczyli ponownie
Wisłę. Znów znaleźli się na terenach Kielecczyzny i przesuwając się w dół biegu rzeki w
kierunku Sandomierza. W październiku dowództwa niemieckie i austriackie wydały rozkaz
ofensywy w kierunku Dęblina i Warszawy. W dniach 22 – 27 października krwawe walki
toczyły się okolicach miejscowości Anielin i Laski393. Natarcie załamało się i inicjatywę
przejęli Rosjanie. Wobec rozkazu o odwrocie, pułk wyruszył do Galicji, legioniści walczyli
na Podhalu w okolicach Nowego Sącza. W grudniu 1914 r. oddziały podległe J. Piłsudskiemu
przeformowane zostały w I Brygadę.
Na Kielecczyznę, a więc także i na teren powiatu pińczowskiego legioniści wrócili wiosną
1915 r. W tym czasie I Brygada dowodzona bezpośrednio przez Komendanta J.
Piłsudskiego od początku marca brała udział w bojach z Rosjanami nad Nidą 394. Walki
pozycyjne toczyły się ponad dwa miesiące, Polacy obsadzali odcinek Nidy od Chojn do
Pawłowic naprzeciw Pińczowa. Sztab J. Piłsudskiego mieścił się w Grudzynach. Ciężki
ostrzał artyleryjski dokonał ogromnych zniszczeń, ucierpiał również Pińczów. W maju
390

Listy z frontu i na front. Korespondencja rodziny Massalskich (1914-1921). Wstęp i opracowanie A. Massalski,
Kielce 2017, s. 19.
391
D. i T. Nałęcz, Józef Piłsudski – legendy i fakty, Warszawa 1987, s. 150 – 151.
392
J. Osiecki, S. Wyrzycki, Legionowym szlakiem..., s.94.
393
M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas I wojny światowej1914-1918, Warszawa 1990, 113-115.
394
U. Ottiengen, I Brygada Legionów Polskich nad Nidą w 1915 roku, „Europa Orientalis. Studia z dziejów
Europy Wschodniej i państw bałtyckich” , 4 (2013), s. 9-27
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1915 r. w wyniku ofensywy państw centralnych Rosjanie wycofali się z terenów Królestwa
Polskiego. Niemcy i Austriacy podzielili się zdobytym obszarem i ustanowili nowe
wojskowo-cywilne struktury władzy. Do Pińczowa wkroczyli Austriacy i rozpoczął się
czas nowej okupacji. Trwał do jesieni 1918 r. Przez cały ten czas władzę w mieście i
powiecie sprawowała C.K. Komenda Powiatowa, oddając tylko niewielki jej zakres
samorządowi terytorialnemu.

Józef Piłsudski w okopach nad Nidą w 1915 r.

Podczas walk polskich oddziałów na ziemi pińczowskiej w 1914 i wiosną 1915 r. trwał
zaciąg, prowadzony z nadzieją na duży odzew. Tymczasem społeczeństwo Kielecczyzny
wykazywało się dużą rezerwą i brakiem większego entuzjazmu w powodzenie tej akcji.
Jak wspomniano w 1914 r. kieleckie biuro werbunkowe zdołało przyciągnąć kilkuset
ochotników. Ilu spośród nich pochodziło z Pińczowa, czy też z powiatu pińczowskiego nie wiadomo. Istnieją wzmianki o około 60 ochotnikach z okolic Słomnik, Pińczowa i
Miechowa, którzy dołączyli do legionistów podczas zdobycia pozycji w rejonie Szczucina
w połowie września 1914 r.395 Pracę ideowo-wychowawczą na rzecz Legionów i idei
niepodległościowej prowadzono w rejonie walk nad Nidą w 1915 r. Zdobycie zaufanie i
przychylności miejscowej ludności mogło odgrywać kluczową rolę w najbliższej
395
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przyszłości. Kreowano więc wizerunek legionistów jako nowych oswobodzicieli ojczyzny.
Losy wojny wszak były niepewne, wielu ludzi uważało, że Rosjanie wrócą, a wówczas
będą się mścić za sprzyjanie legionistom, jako wrogowi. Tak bowiem działo się od jesieni
1914 r. do maja 1915 r. Powieszenie na oczach Pińczowian trzech osób oskarżonych o
współdziałanie z wrogiem jesienią 1914 r., spalenie dworu w Czarkowach, wspólne
napady żołdactwa rosyjskiego z chłopami na inne dwory – wszystko to nie zachęcało do
popierania mocno niepewnej sprawy396. Dokonano najazdu m.in. na dwór Zdanowskich w
Śmiłowicach, czy Podmagórskich w Skowronnem. Syn Józefa Podmagórskiego, Wacław
poszedł do Legionów i zginął pod Laskami, a ojciec po najeździe żołdactwa i chłopów
został bez środków do życia397. Panował więc strach i zniechęcenie, zwłaszcza po lewej
stronie Nidy. Wieloletnia obecność Rosjan zrobiła swoje, represje po poprzednich czynach
niepodległościowych i proces wynaradawiania musiały odnieść spodziewany przez carat
skutek. Przynajmniej częściowo. Problem stanowiło też współdziałanie Legionów z
wrogimi państwami centralnymi. Dla miejscowej ludności miało to jednoznacznie
pejoratywny wydźwięk – „swoi” to byli Rosjanie. Zwykli obywatele nie bardzo rozumieli
zawiłości polityczne i zwyczajnie bali się, co przyniesie im nowa okupacja. Kwestie te
rozumiało dowództwo legionowe, dlatego mimo działań frontowych, akcja mająca na celu
wzbudzenie patriotyzmu i poczucia solidaryzmu z Legionami miała ogromne znaczenie.
Na ile też przyniosła ona wtedy rezultat w postaci nowych ochotników w rejonie
Pińczowa, na tę chwilę brak dokładnych informacji. Według danych pochodzących z
grudnia 1915 r. było ich co najmniej 64, ale przypuszczano, że mogło być więcej.398
Podczas wiosennych walk nad Nidą polscy żołnierze kwaterowali w wiejskich chatach, a
ciężar ich utrzymania w zasadzie spadał na chłopów. W geście solidarności z
gospodarzami i chęci odwdzięczenia się, legioniści pomagali w pracach polowych,
użyczali też koni, których po rekwizycjach szczególnie brakowało na wsiach. 399 Na
prawym brzegu Nidy zacieśniały się w ten sposób więzi ludności z legionistami, co
owocowało przychylniejszym stosunkiem do sprawy polskiej. Zupełnie inaczej sytuacja
wyglądała po stronie lewej, gdzie stacjonowali żołnierze rosyjscy. Po pierwsze: ta część,
396
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wąski kilkumetrowy pas ziemi przeorany okopami, został znacznie bardziej zniszczony
podczas wiosennych walk w 1915 r. Dotyczyło to bardziej okolic Pińczowa, niż samego
miasta, ale i tu nie brakowało materialnych śladów ostrzału artylerii. Po drugie, miejscowa
ludność, zwłaszcza chłopi weszli w bliską komitywę z wojskiem; podobnie jak na prawym
brzegu – tyle tylko, że z rosyjskim. Nie tylko dokonywali wspólnie grabieży dworów, z
których rekrutowali się ochotnicy do Legionów, ale też wyraźnie byli „zruszczeni”.
Przejawiało się to choćby w dziwnym polsko-rosyjskim żargonie, jakim zaczęli się
posługiwać, czy bogatym słowniku rosyjskich przekleństw. Nie brakowało też osobistych
kontaktów carskich żołnierzy z miejscowymi kobietami, także mężatkami, które
przyznawały się do tego bez większego wstydu, a nawet z satysfakcją. Zwłaszcza kiedy
otrzymywały ze strony nowych partnerów opiekę i pomoc materialną.400 Czas wojny
zawsze wpływa demoralizująco, tak na cywilów jak na wojsko. Rosyjscy żołnierze
frontowi w rzeczywistości cierpieli wielki niedostatek, podczas gdy rezerwiści
stacjonujący w Pińczowie sprzedawali Żydom chleb po spekulacyjnych cenach401. Ogólnie
rzecz biorąc przeważająca część mieszkańców Królestwa Polskiego podchodziła z
nieufnością wobec nowej okupacji, a chłopi wręcz wrogo402.
Taki oto społeczny obraz terenu wokół Pińczowa, jak i w wielu innych obszarach
Kielecczyzny zastali legioniści, oddelegowani tu jako emisariusze przez Departament
Wojskowy NKN. 403 Pierwsi rozpoczęli działalność na początku 1915 r. Ich podstawowym
zadaniem było przygotowanie biur werbunkowych, które miały prowadzić dalszy zaciąg
do Legionów. Ich pracami kierowało biuro Departamentu Wojskowego Naczelnego
Komitetu Narodowego w Piotrkowie Trybunalskim. Innym, ważniejszym wszak aspektem
ich pracy była akcja uświadamiająca na rzecz irredenty, prawdziwa praca u podstaw.
Wskutek ewolucji poglądów Piłsudskiego na temat dalszej współpracy z Wiedniem i
Berlinem oraz roli Legionów, rozpoczęto przygotowanie gruntu pod rozwój Polskiej
Organizacji Wojskowej. Działająca potajemnie na terenie Królestwa Polskiego POW
powołana została z rozkazu J. Piłsudskiego jeszcze w 1914 r. Początkowo nieliczna, od
momentu zajęcia Kongresówki przez państwa centralne zaczęła odgrywać czołową rolę w
politycznych rachubach Komendanta Piłsudskiego. Zwłaszcza, gdy zaczął się pogłębiać
400
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jego rozdźwięk w stosunkach z dowództwem niemieckim i C.K., a także Departamentem
Wojskowym NKN na tle werbunku. Począwszy od lata 1915 r., Piłsudski zaczynał mu być
przeciwny. Emisariuszami, a następnie oficerami werbunkowymi byli głównie legioniści z
I Brygady, wykształceni i ideowo „wyrobieni”. Werbunek szedł słabo, natomiast praca o
charakterze uświadamiającym i patriotycznym już lepiej. POW od 1915 r. powoli
zyskiwała coraz to nowych członków. Na terenie Kielecczyzny organizowana od 1915 r.,
rok później funkcjonowała jako Okręg IV POW, składający się z 6 obwodów, powiat
pińczowski obejmował obwód nr 5, choć początkowo nie było tu żadnych ochotników.404
Rok później w wyniku reorganizacji powiat pińczowski został podzielony; w obwodzie 5
znalazła się północna część z Pińczowem, natomiast południowa z Kazimierzą Wielką
tworzyła obwód 10.405
Emisariusz NKN na teren Pińczowa i powiatu pińczowskiego, Roman Vogel 406 przybył tu
z końcem maja 1915 r. Wysłannicy sporządzali bardzo szczegółowe, wstępne raporty,
dotyczące sytuacji społeczno - politycznej na wyznaczonym im terenie. R. Vogel w swym
sprawozdaniu zaznaczył, iż ze względu na dysproporcje w skali zniszczeń i postawy
społeczeństwa, powiatu pińczowskiego nie można było potraktować jako całości. Należało
go rozgraniczyć na obszary lewo- i prawobrzeżnej Nidy. Ziemianie na całym obszarze byli
zdecydowanie pasywni, złamani represjami ze strony Rosjan, które stały się szczególnie
dotkliwe tuż przez ich wycofaniem się. Bardziej liczył na współpracę pińczowskich
mieszczan i inteligencji oraz mieszkańców pozostałych miast powiatu.

Jednak kiedy

chciał urządzić pierwsze zebranie w Pińczowie, ludzie wystraszyli się i odmówili
przyjścia. Zgodzili się dopiero, gdy wystawił im oficjalne wezwania na specjalnych
blankietach. Zapewne zachowali je, by w razie powrotu Rosjan mogli ową „bumagę”
przedstawić na swoje usprawiedliwienie. Nie można było jednak dziwić się takim
zachowaniom, zwłaszcza w obliczu tego, co działo się w Pińczowie po odejściu Legionów
w 1914 r. Około 20 rodzin, których członkowie zaciągnęli się do polskich oddziałów było
represjonowanych, inni w każdej chwili bali się denuncjacji, nieustannie szpiegowano
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ich407. Wszyscy mieli też spaczony obraz rzeczywistości poprzez brak dokładnych
informacji, dotyczących sytuacji na froncie. Mieszkańcy Pińczowa byli bowiem od
jakiegoś czasu pozbawieni stałego dostępu do prasy, nawet warszawskiej. Co nieco
dowiadywali się od oficerów rosyjskich stacjonujących w mieście, ale do wiosny 1915 r.
były to wieści mocno niepewne, zwłaszcza jeśli chodziło o Legiony. Ponoć jeden z
oficerów, siedząc kiedyś w restauracji niechcący wspomniał coś na temat walk Polaków w
Karpatach i innych miejscach. Podpytywany, mówił o tym z niechętnym podziwem,
żałując, że legioniści nie walczyli po rosyjskiej stronie. Morale ogólnie było niskie i kiedy
wraz z Austriakami rzeczywiście przyszli Polacy, trudno było szybko nawiązać dobre
relacje. Wobec apatii pińczowian emisariusz postanowił więc swoje biuro otworzyć w
Działoszycach, gdzie spotkał się z życzliwszym przyjęciem. Jego zdaniem prace w tym
rejonie należało zacząć od szeroko zakrojonych działań ideowo - wychowawczych i
wypłaty zapomóg dla rodzin legionistów408. Podobny w tonie raport sporządził przybyły na
teren powiatu pińczowskiego inny działacz niepodległościowy, Maurycy Zdzisław
Jaroszyński, późniejszy poseł na Sejm, i profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego.409
Emisariusze zostali rychło odwołani, gdyż zarządzono zmiany w systemie werbunkowym.
Na ich miejsce przysyłano oficerów werbunkowych, wspomaganych przez podoficerów i
szeregowców, oddelegowanych z Legionów. Na krótko R. Vogla zastąpił Juliusz Ulrych,
który działał także w Jędrzejowie, a następnie w Kielcach, gdzie tworzył struktury
POW410. Po wojnie był znaną postacią w II RP, pełniąc m.in. funkcję ministra komunikacji
w latach 1934-39. Swoje biuro otworzył w Pińczowie na ulicy Ptasiej (potem Kościuszki)
w domu Waleriana Janikowskiego411. Werbunek na terenie powiatu pińczowskiego szedł
jednak bardzo opornie, wobec czego J. Ulrych skupił się na organizowaniu zebrań o
charakterze informacyjno – patriotycznym i kolportażu prasy i ulotek. Jak wynika z
raportów zdołał on do września 1915 r. zwerbować dwóch ochotników. W sumie całe
biuro liczyło wtedy czterech pracowników: chorąży J. Ulrych, sierżant Franciszek Tomsa,
szeregowy Wacław Kobyłecki i szeregowy Franciszek Kiszka, ceniony szczególnie przez
szefa za umiejętność rozmawiania z chłopami412.
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Na początku października 1915 r. J. Ulrycha zastąpił Stefan Starzyński, również bardzo
znana postać życia politycznego II RP. Poseł i senator, bohaterski prezydent Warszawy,
kierujący obroną stolicy podczas napaści hitlerowskiej na Polskę, został zamordowany
przez Niemców w nieznanych bliżej okolicznościach w 1939 r. W chwili, gdy przyjechał
do Pińczowa był młodym, 22-letnim żołnierzem frontowym, zwerbowanym do pracy w
Departamencie Wojskowym NKN przez starszego brata413. Podobnie jak poprzednik
pracował głównie w terenie, organizując spotkania i rozwożąc materiały prasowe.
Współpraca

z wojskową C.K. Komendą rezydującą w Pińczowie układała się

niepomyślnie. S. Starzyński skarżył się zwierzchnikom na problemy, jakie Austriacy
mnożyli. Kłopoty sprawiali też miejscowi księża. Od samego początku sprawie legionowej
przeciwny był biskup kielecki Augustyn Łosiński, uważając ją za kolejną politycznowojskową awanturę, która dla królewiaków miała skończyć się kolejnymi represjami414.
Na jego postawę wpływ miała też silna w Kielcach (jak i w całym Królestwie Polskim)
endecja, stawiająca na współpracę z Rosją. Księża otrzymali zakaz mieszania się w
działalność polityczną. Mimo początkowo pasywnej, ale nie wrogiej postawy kleru w
powiecie pińczowskim, sytuacja zaczynała się zaogniać. Współdziałanie z cieszącym się
szacunkiem pińczowian księdzem Konstantym Aksamitowskim mogłoby pomóc sprawie
reprezentowanej przez biuro werbunkowe, ale na razie nie można było na to liczyć.
Jedyne, co udało mu się osiągnąć w pierwszych tygodniach, to wciągnięcie sporej grupy
pińczowian do organizacji obchodów rocznicy wybuchu powstania listopadowego415.
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Stefan Starzyński jako legionista
Inicjowanie przez delegowanych oficerów legionowych tego typu uroczystości stało się
jednym z narzędzi ich pracy w terenie416.

Obchody powstania w Pińczowie

zorganizowano dzięki współpracy z funkcjonującą tu Ligą Kobiet. Podczas uroczystości
listopadowych w Pińczowie wywieszono w mieście biało-czerwone flagi, zorganizowano
muzyczno - poetycki „Wieczór listopadowy”, odsłonięto pamiątkowy kamień na mogile
poległych legionistów w okolicach Pińczowa. Zbierano też datki dla ich rodzin. Afisze
informujące o programie obchodów podpisała Liga Kobiet. Zebranie wszystkich chętnych
wyznaczono w kościele. Panie z Ligi prosiły o odprawienie mszy, ale ks. K.
Aksamitowski odmówił. Co więcej, kiedy o godzinie 8.00 rano uczestnicy (około 300-400
osób) przybyli na zebranie, akurat wtedy ksiądz urządził pogrzeb. W celu odsłonięcia
kamienia mogilnego świętujący rocznicę przeszli następnie na cmentarz, gdzie spotkano
kondukt. Ponoć ludzie w mieście byli oburzeni postawą księdza, głównie faktem, iż nawet
nie podszedł do mogiły poległych. Jednak owe negatywne odczucia wyrażali po cichu, w
końcu kapłan cieszył się w Pińczowie dużym poważaniem. Wielu usprawiedliwiało go też
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zakazem biskupa. Na „Wieczór listopadowy” zakupili bilety oficerowie austriaccy z
miejscowej Komendy, ale nie przybyli. Flag nie wywiesili niektórzy ważni urzędnicy
miejscy, jak prezydent, czy księża, co świadczyło o ciągłym strachu i braku wiary. Polscy
pracownicy C.K. Komendy Powiatowej ostrzegali panie z Ligi, by nie podpisywały się
imiennie pod zawiadomieniem o uroczystościach: „boć nie wiadomo, kto tu będzie po
wojnie”.417
Praca przyszłego prezydenta stolicy Polski jako wysłannika kół niepodległościowych nie
była łatwa. Borykał się z defetyzmem austriackiej Komendy, apatią ludzi, problemami
życia codziennego. Coraz bardziej niechętny wobec obecności oficera werbunkowego w
Pińczowie pozostawał ks. Aksamitowski, który z ambony wymyślał „bandzie socjalistów”.
Ludzie jednak coraz chętniej przychodzili na zebrania, byli też bardziej ofiarni, jeśli
chodziło o zbieranie datków. W kwietniu 1916 r. S. Starzyński zgłaszał zapotrzebowanie
na zapomogi dla 17 rodzin w Pińczowie, których członkowie poszli do Legionów418.
Ponieważ Austriacy wstrzymywali wypłaty zapomóg, pomoc w tej sprawie zaofiarował
miejscowy Komitet Obywatelski. Tym niemniej S. Starzyński powoli tracił zapał do pracy
w terenie i wiosną 1916 r. prosił o odesłanie go na front. Nie udało mu się zorganizować w
Pińczowie obchodów powstania styczniowego, musiał też tłumaczyć się z mizernych
wyników werbunku. W styczniu 1916 r. zgłosiło się sześciu ochotników, trzech w lutym,
w marcu jeden. Nieco więcej chętnych było w kwietniu419.
W maju 1916 r. udało się w Pińczowie zorganizować obchody z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Miały one znacznie szerszy zasięg społeczny niż
listopadowe z poprzedniego roku. Zawiązano Komitet Obchodów, w skład którego weszli
członkowie Komitetu Obywatelskiego, Straży Ogniowej i Liga Kobiet. Zapraszano też
przedstawicieli dwóch cechów miejskich, ale odmówili. Msze się odbyły, ponieważ biskup
nakazał odprawiać tego dnia uroczyste nabożeństwa, w końcu 3 maja to święto maryjne.
Jednak kazania na okoliczność obchodów patriotycznych księża nie wygłosili. Mimo to
obchody udały się nadzwyczajnie, przyszło mnóstwo ludzi, po mszy odśpiewano „Boże
coś Polskę”, w mieście wywieszono dużo flag. Starzyński był zadowolony i meldował, że
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sytuacja się zmieniała na korzyść sprawy niepodległościowej420. Miesiące pracy przynosiły
wreszcie efekty. Jednak w dalszym ciągu chciał wrócić na front i ostatecznie w lipcu 1916
r. dowództwo wyraziło zgodę. Zastąpił go nowy oficer, Tadeusz Hartleb, który działał
wcześniej w Busku. Jak się okazało, miał jeszcze trudniejsze zadanie niż poprzednik,
którego bardzo w Pińczowie lubiano. Kiedy S. Starzyński wracał na front, pińczowianie
zgotowali mu prawdziwie uroczyste pożegnanie, w bankiecie na jego cześć wzięło udział
około 60 osób421.
Nowy oficer werbunkowy zupełnie nie przypadł im do gustu, wręcz oficjalnie oznajmiono
mu, że był w Pińczowie niemile widziany. Omijano go na ulicy, nie odpowiadano na
pozdrowienia, miał problem ze znalezieniem wolnego miejsca w restauracji, nikt nie chciał
siedzieć z nim przy jednym stoliku. Na zebrania w terenie też ludzie nie przychodzili. W
ostatnim raporcie biura werbunkowego, jaki zachował się z Pińczowa, T. Hartleb pisał, iż
komisarz cywilny C.K. Komendy powiedział mu: werbunek do Legionów jest ciężkim w
tutejszych warunkach kamieniem obrazy.422 Choć brak dalszych raportów, należy
przypuszczać, że w późniejszym sytuacja nie uległa zmianie. Wydaje się, że zachowanie
mieszkańców Pińczowa wobec Hartleba raczej nie wynikało z osobistej urazy, a miało
raczej podłoże polityczne. Lubiany Starzyński rzeczywiście chyba obudził patriotyczne
uczucia w mieście, jeśli zaś był wierny ideom Komendanta (a raczej tak było), to pracę
werbunkową wykonywał bez zapału. W tym czasie Piłsudski całkowicie nie zgadzał się
już na zaciąg, uważając go za szkodliwy dla sprawy polskiej. Zapewne właśnie to
Starzyński uświadamiał mieszkańcom Pińczowa i powiatu podczas spotkań. Poza tym
trwała praca nad rozbudową szeregów POW, całkowicie podporządkowanej polityce
Komendanta, który był rozczarowany współpracą z państwami centralnymi. Latem 1916 r.
złożył dymisję wobec dowództwa austriackiego.423 Trudno stwierdzić jak te wieści
odbierano w Pińczowie, czy skomplikowane sprawy natury polityczno-wojskowej miały
wpływ na postawy tutejszej społeczności. Ważne natomiast było to, że ludzie mieli dość
okupacji austriackiej, które może nie uciążliwa w sensie swobód narodowych, dawała się
jednak we znaki. Rabunkowa gospodarka, ciągłe rekwizycje, zwłaszcza koni i paszy, nie
wypłacanie zapomóg usposabiały ludność wrogo wobec Austriaków. Nic dziwnego więc,
420
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że werbunek nie cieszył się powodzeniem, a jeśli Hartleb cokolwiek przejmował się swoim
zadaniem i agitował za zaciągiem, to musiał spotkać się z wrogim przyjęciem. Jesienią
1916 r. z uwagi na zachowanie Austriaków ludność ogarnęło jeszcze większe wzburzenie.
Trudno było prowadzić werbunek do armii, która współdziałała z okupantem, nie
szczędzącym miejscowym brutalnych zachowań. Swoje obowiązki w Pińczowie T. Hartleb
pełnił do stycznia 1917 r. Ostatecznie wszystkie biura werbunkowe zostały rozwiązane
jesienią 1917 r.
Jednocześnie w ostatnich latach wojny trwały prace nad rozbudową POW. Pierwsze sekcje
na ziemi pińczowskiej powstały w 1916 r. W samym Pińczowie organizacja na dobre
rozpoczęła działalność w 1917 r., kiedy po kolejnej reorganizacji wydzielono z obwodu 5
północną część powiatu z Pińczowem, natomiast południowa z Kazimierzą Wielką jako
głównym miastem weszła w skład obwodu 10. Działaczami POW w Pińczowie byli m.in.
Zygmunt Pstruszeński „Matusiewicz’”, „Zbigniew” (nieznany z nazwiska), Korulski
„Turzyma”, Stanisław Pisarski „Kmicic”, Wydrychowski, Kwiatkowski, Szumiel.424 Pod
koniec 1917 r. zakonspirowanych w obwodzie pińczowskim pozostawało 104 osoby.
Pozostaje pytanie jaki był rzeczywisty wkład miejscowej ludności w czyn legionowy? Na
chwilę obecną nie jest możliwe podanie dokładnej liczby ochotników z Pińczowa, którzy
podczas I wojny światowej wstąpili do Legionów Polskich. Można tylko w przybliżeniu
określić ich jako kilkudziesięciu, może 80-90 osób, ale raczej z całego powiatu. Na pewno
zaciągnęło się więcej w 1914 r. niż w wyniku późniejszego werbunku. O liczbie 65 osób
wspominał Starzyński. Pewne nazwiska legionistów związanych z Pińczowem można
odszukać na listach strat.425. Tych było ośmiu (aneks nr 1), przy czym przy dwóch
nazwiskach odnotowano, że urodzili się w Pińczowie; jeśli chodzi o trzeciego z nich,
wiadomo tylko, że stąd pochodził. Dwóch następnych było z powiatu, natomiast w
wypadku trzech pozostałych zaznaczono, że zginęli w tym samym dniu, we wrześniowych
walkach nad Nidą. Jako miejsce śmierci podano Pińczów. Nie wiadomo jednak, skąd
pochodzili. Część nazwisk można ustalić też na podstawie raportów oficerów
werbunkowych i dokumentów, wytworzonych przez C.K Komendę Powiatową w
Pińczowie.426 Wymieniono w nich 19 rodzin z Pińczowa, które zgłosiły się po zasiłki,
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przysługujące rodzinom walczących w Legionach (aneks nr 2). Pod koniec wojny sytuacja
na frontach stawała się coraz korzystniejsza dla sprawy polskiej. W lutym (według naszego
kalendarza w marcu) 1917 r. wybuchła rewolucja w Rosji, jesienią tego roku doszło do
przewrotu, przygotowanego przez bolszewików. Niedawny zaborca pogrążył się w chaosie
wojny domowej. Do wojny po stronie ententy przystąpiły Stany Zjednoczone, z całym
swoim potencjałem militarnym i finansowym. W marcu 1918 r. Rosjanie podpisali
separatystyczny pokój brzeski, latem załamała się ostatnia wielka ofensywa niemiecka, a
jesienią zaczęli kolejno kapitulować ich sojusznicy. W wielkiej monarchii Habsburgów
doszło do wewnętrznych zamieszek, co wykorzystali skrzętnie m.in. Polacy. W
październiku 1918 r. na terenach okupacji austriackiej rozpoczął się proces rozbrajania
wojska i przejmowania władzy przez lokalne polskie ośrodki władzy państwowej. Nie
inaczej było w Pińczowie, gdzie podobnie jak w innych miastach, miejscowy oddział
POW, strażacy i harcerze rozbroili miejscowy garnizon427.
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2. Administracja. Władze powiatowe, gminne i miejskie.

Po zajęciu ziem Królestwa Polskiego kontrolę nad zdobytym obszarem sprawowali
wojskowi i cywilni urzędnicy delegowani przez państwa centralne. Gubernia kielecka
znalazła się pod władzą C.K. Generał-Gubernatorstwa z siedzibą najpierw w Kielcach, a
następnie w Lublinie. Kielce zaś zostały stolicą obwodu, składającego się z czterech
powiatów – kieleckiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego i miechowskiego428. Ziemie zajęte
przez wojska austriackie stanowiły około 1/3 terytorium zajętego w 1915 r. przez państwa
centralne. Dominująca rolę w zarządzaniu zdobytymi terenami pozostawiono dowództwu
armii w Cieszynie, któremu podlegały władze administracyjne wszystkich szczebli429.
Austriacy wprowadzili też nowy podział administracyjny, znieśli gubernie wprowadzając
mniejsze jednostki, zwane okręgami. Pod względem terytorialnym obejmowały one w
zasadzie dawne powiaty430. Zarządzały nimi urzędujące w miastach C.K. Komendy
Powiatowe. W Pińczowie jej dowódcą był najpierw ppłk Petertil, następnie Polak, płk
Zygmunt Dobiecki-Grzymała, a po jego śmierci w listopadzie 1915 r., mjr Franciszek
Bohm431. W rzeczywistości władze w Wiedniu nie miały sprecyzowanej polityki wobec
zdobytych terenów, poza ich gospodarczą eksploatacją. Komendy okupacyjne prowadziły
politykę restrykcyjną, narzucając surowe prawa miejscowej ludności. Przede wszystkim
wprowadzono znaczne ograniczenia w swobodzie handlu płodami rolnymi, wprowadzono
monopol zbożowy, regulacje dotyczące zbywania inwentarza żywego. Rabunkowa
gospodarka. konfiskaty, kontyngenty, podwody, utrudnienia w handlu i komunikacji i
urzędnicza drobiazgowość powodowały daleko idącą niechęć wobec nowej władzy.432
Austriackie władze okupacyjne początkowo utrzymali funkcjonujące w miastach komitety
obywatelskie. Zostały one powołane z rozkazu władz rosyjskich na początku wojny. Kiedy
Rosjanie zaczęli wycofywać się z ziem Królestwa Polskiego, rolę gospodarzy w miastach
przejęły komitety czuwające nad bezpieczeństwem obywateli i gospodarką komunalną. W
obliczu zmian politycznych, jakie niosło wycofanie się Rosjan i nowa okupacja, komitety
starały się podejmować samorzutne inicjatywy jak przejmowanie administracji i
428

Z. Guldon, A. Massalski, Historia Kielc…, s. 300.
J. Lewandowski, Okupacja austriacka w Królestwie Polskim (1914-1918), „Dzieje Najnowsze”, R. XXX, 4,
1998, s. 29-42.
430
M.B. Markowski, Samorząd terytorialny w Pińczowie do 1939 roku, [w:]Społeczności małomiasteczkowe w
regionie świętokrzyskim (XIX-XX w.), Kielce 1999, s. 227-245
431
Z. Dobiecki-Grzymałą zmarł w Pińczowie 17 XI 1916 r. i został pochowany na tutejszym cmentarzu.
432
J. Staszewska, Samorząd miejski i powiatowy w Pińczowie w okresie I wojny światowej, „ Między Wisłą a
Pilicą”, t. 10, 2010, s. 143-158.
429

186

powoływanie magistratów. Na terenach zajętych przez C.K. armię zostały zlikwidowane
na przełomie 1915/16 r. Jednak chcąc zyskać przychylność Polaków, władze okupacyjne
przyznały im prawo ustanowienia samorządów. Pierwszy skład pińczowskich władz
miejskich mianowali Austriacy, funkcjonował on od stycznia 1915 r. Burmistrzem został
Wincenty Pachelski, zastępcami byli Andrzej Górski A. Suchecki. Pińczów miał status
miasta i gminy, w związku z tym władze austriackie w 1915 r. mianowały zarówno
burmistrza jak i wójta. Przy czym, jeśli chodzi o wójta, to była formalność, gdyż został on
wybrany przez mieszkańców gminy w sierpniu 1915 r. na 3-letnią kadencję. Został nim
Jan Chwaliński, a Komenda Powiatowa utrzymała go na stanowisku nominacją z 30
grudnia tego roku. Funkcję zastępcy wójta pełnił Franciszek Bańbura, ponadto wybrano
sołtysów we wszystkich wsiach wchodzących w skład gminy. Zarządzenia powiatowej
C.K. Komendy, dotyczące mianowania władz miejskich spotkały się z nieprzychylnym
przyjęciem w mieście, ale były one wiążące. W istocie magistrat i radni niewiele mieli do
powiedzenia. W zasadzie zajmowali się wykonywaniem rozkazów władz okupacyjnych, a
w kwestiach miasta ich kompetencje ograniczały się do spraw porządkowych,
oświatowych, zdrowotnych i gospodarczych. Władze miejskie utrzymywały się ze składek
i czynszów, a największe dochody przynosili właściciele zakładów rzemieślniczych,
usługowych i sklepów. 433
W sierpniu 1916 r. władze okupacyjne zarządziły wybory do rad miejskich434. W dużych
miastach (np. w Kielcach) odbyły się na zasadzie kurialności (na podstawie dochodów), w
mniejszych takich jak Pińczów władze miejskie pochodziły z nominacji władz
austriackich. Burmistrzem Pińczowa ponownie mianowano Wincentego Pachelskiego.
Urzędnikami magistratu byli: I. Rapaport, Sz. Cukier, D. Grunfeld. W zarządzie miejskim
znaleźli się m.in. .ksiądz Konstanty Aksamitowski, dr Ludwik Czyżewski, Jan
Boniszewski, Wincenty Piasecki, Dawid Grunfeld. Urzędującą radę miejską zdominowały
sprawy finansowe, w kwestie zdrowotne i utrzymanie szkół.
Rok później zarządzono kurialne wybory do sejmików powiatowych. Odbyły się także
w okręgu pińczowskim i do sejmiku powiatowego wybrano wówczas 27 osób. W tym 5 osób
desygnowały miasta, 12 gminy wiejskie, a pozostałych 10 pochodziło z grupy, posiadającej
najwyższe dochody. Rolę organów wykonawczych natomiast pełniły wydziały powiatowe na
czele z komisarzami cywilnymi. Sejmik powiatowy w Pińczowie pierwsze posiedzenie odbył
433
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19 stycznia 1918 r. W zarządzie powiatowym zasiadali: Antoni Sitko, Józef Kniastowski i
Józef hr. Michałowski i jako delegaci: Julian Zakrzeński, Tomasz Tomala i

Tadeusz

Krzyżanowski. Kolejnym krokiem budowy samorządu na ziemiach polskich podczas wojny
było zarządzenie latem 1918 r. wyborów do rad miejskich, których członkowie wcześniej byli
nominowani435. Od czerwca tego roku urzędował Tymczasowy Zarząd miasta Pińczowa.
Nowa rada znów powołała na stanowisko burmistrza W. Pachelskiego, który zachował urząd
do 1919 r.
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3. Życie polityczne i społeczno-kulturalne podczas wojny.

Czas wojny nie sprzyjał rozwojowi aktywności politycznej w Pińczowie. Próby
opowiedzenia się części mieszkańców po stronie irredenty w 1914 r. skończyły się dla nich
fatalnie. Wrócili Rosjanie i rozpoczęły się represje. Rozwinięty system szpiegowania
obywateli skutecznie zniechęcał do wszelkich inicjatyw. Zawiązane podczas pierwszego
pobytu legionistów bliżej niezidentyfikowane koło polityczne szybko zawiesiło działalność.
Po odejściu

Rosjan również

wobec nowej

władzy zachowywano daleko idącą

wstrzemięźliwość w okazywaniu sympatii politycznych. Strach przed ich powrotem i
kolejnymi represjami, a także nieufność wobec Austriaków paraliżowały mieszkańców.
Wysłannik DW NKN, który przybył tu w 1915 r. w celu rozeznania terenu, meldował swoim
zwierzchnikom o całkowitym braku aktywności politycznej na terenie całego powiatu
pińczowskiego. Podobnie jak na całym obszarze Kielecczyzny, tak i

w powiecie

pińczowskim pewne wpływy posiadała tu endecja, ale bez szerszego zaplecza. Przed wojną
miał tu również licznych zwolenników ruch ludowy, lecz w początkach okupacji austriackiej
też nie ujawniali się436.
Jak wspomniano na początku wojny na rozkaz władz rosyjskich na terenie Królestwa
Polskiego rozpoczęły działalność Komitety Obywatelskie437. Szczególną aktywnością
wykazywał się Centralny Komitet Obywatelski w Warszawie. Jego działacze stworzyli organ
cieszący się zaufaniem i autorytetem, zapewniający mieszkańcom miasta poczucie
bezpieczeństwa, zwłaszcza w momencie wycofywania się Rosjan. Wzorem Warszawy
komitety powstały w innych miastach i należeli do nich znani i poważani członkowie lokalnej
społeczności. W Pińczowie na czele komitetu stanął ksiądz Konstanty Aksamitowski. Własny
komitet obywatelski powołali też pińczowscy Żydzi z rabinem Jehudą Rapaportem jako
prezesem.
Inną ważną organizacja, która uaktywniła się podczas wojny była Liga Kobiet
Pogotowia Wojennego, organizacją utworzoną w Warszawie w 1913 r.438 Skupiała ona
aktywne społecznie i uświadomione politycznie Polki, stopniowo rozszerzając swą
działalność na całym terenie Królestwa Polskiego. Była ona ściśle związana z nurtem
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niepodległościowym i miała ona ogromne znaczenie w upowszechnianiu idei irredenty.
Oddziały Ligi powstawały w wielu polskich miastach i miasteczkach. Członkinie Ligi z Kielc
i okolic już w 1914 r. wykazały się wielką ofiarnością, organizując szeroką pomoc dla
strzelców J. Piłsudskiego439. Liga była też aktywna w szerzeniu idei legionowej w następnych
latach, stanowiąc duże oparcie dla emisariuszy NKN i członków POW. Kobiety brały czynny
udział w życiu publicznym w swoich miejscowościach, wspierały i organizowały akcje
społeczne i charytatywne, były też aktywne politycznie, angażując się m.in. w bieżącą
działalność POW. Pomagały w pracach oświatowych, urządzaniu rocznic historycznych,
przedstawień patriotycznych i koncertów. Doświadczone w pracy Ligawki (jak nazywano
członkinie Ligi) wspierały też kobiety, które idąc za przykładem swych koleżanek, tworzyły
nowe koła. Zajmowały się pracami administracyjno-biurowymi w komendach POW, pełniły
funkcje kurierek, tworzyły wreszcie oddziały żeńskie POW o charakterze wojskowym 440.
Szczytowy okres rozwoju organizacji miał miejsce w 1917 r., kiedy liczba kół wynosiła 169.
Na Kielecczyźnie w 1914 r. funkcjonowały cztery, w 1917 było już 23. Wśród działaczek
Ligi Kobiet w Pińczowie znalazły się m.in. Maria Padniejowska i p. Bilińska441. W Obwodzie
V POW (pińczowskim) rolę kurierek pełniły Franciszka Janiszewska (pseudonim „Frania”) i
p. Torczyńska („Mirońska”). Ostatnia z wymienionych zajmowała się także podwydziałem
skarbowym Komendy Obwodu V442. Działaczki Ligi Kobiet w Pińczowie stały się
szczególnie aktywne, gdy doszło do organizacji świąt i obchodów rocznic patriotycznych. Nie
zawahały się wtedy wejść w konflikt z proboszczem parafii, ks. Aksamitowskim, który jak
większość kleru stał w opozycji wobec tzw. lewicy niepodległościowej, utożsamianej z J.
Piłsudskim i Legionami. Peowiaczka, F. Janiszewska, zwana w Pińczowie po prostu panną
Franią, była osobą znaną i popularną. Pochodząca z zamożnej rodziny, poświęciła swoje życie
sprawie niepodległościowej i działalności społecznej. Również po wojnie angażowała się w
mnóstwo przedsięwzięć, będąc zawsze do dyspozycji potrzebującym jej pomocy i rady443.
Jednym z problemów społecznych w okresie wojny stała się kwestia postępującego
zubożenia mieszkańców miast i wsi. Komitety obywatelskie, Liga Kobiet i władze
samorządowe podejmowały szereg działań na rzecz najbiedniejszych, aczkolwiek środki były
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ograniczone. Jednym z elementów pomocy były darmowe kuchnie wojenne. W Pińczowie
funkcjonowały dwie, jedna dla chrześcijan, druga dla ludności żydowskiej. Zachowały się
raporty z działalności kuchni w 1918 r. z których wynika, że kuchnia dla ludności
chrześcijańskiej wydała w ciągu jednego miesiąca 214 bezpłatnych porcji, natomiast
żydowska 189. Obydwie prowadziły także sprzedaż posiłków, przy czym koszt jednej gorącej
porcji był różny, droższe były w żydowskiej. Ludzie chętnie je kupowali, codziennie
sprzedawano kilkaset, natomiast ilość wydanych bezpłatnie wynosiła w ciągu jednego
miesiąca - 31 w kuchni chrześcijańskiej i 51 w żydowskiej. Kuchnie finansowane były z
budżetu gminy i prywatnych zapomóg, w niewielkim stopniu także ze sprzedaży444.
Społeczność Pińczowa dzieliła się na katolików i izraelitów, a dodatkowo też na
wewnętrzne podgrupy, gdzie wyróżnikiem był status materialny. Z tym wiązał się także
fakt zamieszkiwania w konkretnej części miasta445. Jak wspominał Zbigniew Gruda:
„Mieszkańcy Pińczowa od wieków po II wojnę światową dzielili się na cztery sfery:
obywateli czyli „gulonów”, inteligencję, biedotę (zwaną potocznie „baniakmi”) i Żydów.
(...). Każda grupa zamieszkiwała dość ściśle określoną część miasta, przenikając do grup
sąsiednich niechętnie i sporadycznie.(...) Poszczególne sfery żyły całkowicie odrębnym,
własnym życiem i choć stykały się ze sobą stale, na co dzień, w toku pracy, urzędowania i
wzajemnych usług – na gruncie towarzyskim nigdy”. 446
Wspomniani „guloni”, a więc najznamienitsi przedstawiciele mieszczaństwa w Pińczowie
odgrywali w życiu miasta niebagatelną rolę, o czym miał się np. przekonać jeden z
oficerów werbunkowych. Publiczny ostracyzm, jaki spotkał ze strony miejscowej elity
praktycznie uniemożliwił mu całkowicie wykonywanie zadania. Żony wielu z nich
nadawały zaś ton życiu kulturalnemu miasta. Organizowały festyny, zbiórki publiczne,
akcje charytatywne, obchody rocznic historycznych. Mimo wojny życie kulturalne
funkcjonowało, choć może nie było zbyt bogate i wyszukane. Ale odbywały się odczyty,
przedstawienia, w mieście funkcjonowała biblioteka i kino. W działalność społeczno kulturalną angażowali się też miejscowi nauczyciele i młodzież gimnazjalna. W Pińczowie
powstała podczas wojny drużyna harcerska, prawdopodobnie działalność rozpoczęła w
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1916 r. Początkowo miała charakter miejski, poza szkolny, natomiast od roku szkolnego
1917/18 funkcjonowała już w gimnazjum447.
Ważną rolę społeczną w mieście odgrywała tradycyjnie Ochotnicza Straż Pożarna.
Pierwsza lata wojny spowodowały jednak poważny kryzys w funkcjonowaniu straży. Po
pierwsze, część strażaków poszła na front, po drugie, Rosjanie wycofując się z miasta
zabrali ze sobą wszystkie fundusze, jakimi dysponowała OSP. Chwilowy chaos został
jednak dość szybko opanowany i już w czasie okupacji austriackiej wybrano nowy zarząd
z Wincentym Pachelskim jako prezesem. Naczelnikiem został ponownie Antoni
Szczepkowski. Strażacy wpisali się szybko w panujące w mieście nastroje i w 1917 r. i
zorganizowali uroczystość z okazji 35 – lecia OSP w Pińczowie, która miała patriotyczny
charakter. Kiedy austriacki garnizon złożył broń, rolę sił porządkowych w mieście wzięli
na siebie strażacy448.
Pod koniec wojny nastąpiło znaczne ożywienie polityczne w Pińczowie, a także w
okolicach miasta. Działalność emisariuszy i oficerów werbunkowych, a także wydarzenia
międzynarodowe i sytuacja na froncie powoli przekonywały mieszkańców, że jest nadzieja na
poważne zmiany. W ostatnim roku wojny doszło do dwóch znaczących wydarzeń w
Pińczowie i okolicach. W marcu 1918 r. zakończono ostatecznie działania wojenne na froncie
wschodnim zawarciem pokoju w Brześciu. Bolszewicy w trakcie budowy zrębów państwa
komunistycznego spełnili pokładane w nich nadzieje Niemców. Pod koniec 1917 r. w
zasadzie zamarły działania frontowe, a pokój brzeski przyniósł im wielkie nabytki terytorialne
na wschodzie. Do rokowań dopuszczono także przedstawicieli Centralnej Rady Ukraińskiej,
która w listopadzie 1917 r. ogłosiła niepodległość Ukrainy. Jednym warunków pokoju
brzeskiego było oderwanie od terenów Królestwa Polskiego Chełmszczyzny i przekazanie jej
Ukrainie. Decyzja ta wywołała wielkie wzburzenie wśród Polaków, niezależnie od opcji
politycznych449. W miastach i miasteczkach Królestwa i Galicji ludzie wyszli tłumnie na ulice
protestując przeciwko tej decyzji. Liczne demonstracje były zarówno spontaniczne jak i
zorganizowane przez partie polityczne, ale zgodnie domagano się rewizji układu brzeskiego.
Państwa centralne przekazując Chełmszczyznę Ukraińcom stracili całkowicie resztki zaufania
Polaków. Wyjątkowo burzliwie wystąpienia przeciwko traktatowi miały miejsce na
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Kielecczyźnie450. W organizację demonstracji i wieców zaangażowane były partie i
organizacje społeczne. Na ulice wyszli też pińczowianie451. W powiatach, gdzie duże wpływy
miało PLS - Wyzwolenie protesty miały dość gwałtowny przebieg. Rozlewający się ferment
polityczny zaczął nabierać zabarwienia o charakterze społecznym. Niewątpliwie docierały tu
wieści zza wschodniej granicy, gdzie władzę przejmowali bolszewicy.
Wrzenie ogarnęło także okoliczne wsie, których mieszkańcy obciążenie dostarczaniem
kontyngentów i podwód zaczęli buntować się. Oburzenie tymi praktykami dotyczyło nie tylko
władz okupacyjnych, ale także miejscowych właścicieli ziemskich, którzy przerzucali ciężar
podwodów na zamieszkałych w ich dobrach chłopów. W pisemnych skargach do Komendy
Powiatowej w Pińczowie z wrogością odnosili się do dworów twierdząc, że powinna z nich
zostać tylko „garstka popiołów”452. Pobrzmiewały ostre polityczne i społeczne akcenty:
„Wiemy że jest wojna (...) wszyscy jesteśmy jednego rodzaju, więc wszyscy mamy wiedzieć,
że jest wojna, Pan, Ksiądz, żyd, każdy jeden”.453 W tym czasie musiała być prowadzona w
okolicach Pińczowa ostra rewolucyjna agitacja, czego wyrazem był zarówno ten list, jak i
późniejsze wydarzenia, związane z powstaniem tzw. pierwszej republiki pińczowskiej. Zanim
jednak do tego doszło, skończyła się wojna.
Latem 1918 r. załamała się ostatnia ofensywa niemiecka na froncie zachodnim, wkrótce
skapitulowały wyczerpane wojna Bułgaria i Turcja, w październiku rozpadła się monarchia
Habsburgów. Przygotowywane do przejęcia władzy na ziemiach polskich oddziały POW
rozpoczęły rozbrajanie garnizonów wojskowych na terenie okupacji austriackiej. Powstały
pierwsze lokalne polskie ośrodki władzy państwowej. Również w Pińczowie miejscowe
władze okupacyjne zostały zmuszone do złożenia broni. W listopadzie Niemcy wypuścili z
więzienia J. Piłsudskiego, przetrzymywanego od czasu kryzysu przysięgowego latem 1917
r. W dniu kapitulacji II Rzeszy Polacy ogłosili niepodległość.
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4. Życie gospodarcze.

Wybrane podczas wojny władze miejskie miały wiele problemów z zarządzaniem
gospodarką komunalną w obliczu zniszczeń, jakie przyniosły działania frontowe. Duże
wyzwanie stanowiły wymagające remontu budynki i brak wolnych lokali w mieście. Ciągle
brakowało pieniędzy i magistrat zwracał się z prośbami o pożyczki, zarówno do Komendy
Powiatowej, jak i do władz sejmiku.454. Budżet miasta był zbyt niski w stosunku do potrzeb,
dlatego władze wojskowe dostrzegając to, podejmowały pewne ograniczone działania. Aby
wspomóc opłakany stan finansów Pińczowa jeszcze w 1915 r. Komenda Powiatowa
zaproponowała wprowadzenie opłaty za przejazd przez most na Nidzie. Został on
wyremontowany przez Austriaków po zakończeniu zmagań wojennych. Pieniądze
pochodzące z opłat miały trafiać do kasy miejskiej, pod warunkiem utrzymywania przez
magistrat mostu we właściwym porządku, postawienia zapory przed mostem, oświetlonej i
pilnowanej w nocy. Należności pobierane od przyjezdnych do Pińczowa wynosiły: 2 kopiejki
od konia i 1 sztuki bydła oraz 3 kopiejki do 5 świń i 10 owiec. Jasno z tego wynikało, że
koszty ponosili chłopi z okolicznych wsi, przyjeżdżający na targ do miasta. Magistrat przyjął
propozycję i we wrześniu 1915 r. wprowadzono opłatę mostową455. Z kolei w 1916 r. władze
wojskowe udzieliły pożyczki na remont rzeźni miejskiej.456 W sferze finansowej istotnym
problemem dla władz, jak i zwykłych obywateli było funkcjonowanie w obiegu dwóch walut,
rubli i koron. Dopiero w 1916 r. obowiązujące stały się korony.
Magistrat musiał radzić sobie z wieloma piętrzącymi się zadaniami, w tym
bezpieczeństwem obywateli. Ten ostatni aspekt działalności administracji miejskiej stał się
przedmiotem zainteresowania komendanta powiatowego, który w 1916 r. zażądał
zaprowadzenia w Pińczowie stałego posterunku policji, opłacanej z budżetu miasta457.
Odpowiedź jednak była odmowna, ponieważ oznaczało to podniesienie podatków miejskich.
Na zwołanym przez magistrat zebraniu mieszkańcy nie wyrazili

zgody na dodatkowe

obciążenia finansowe. Jednak nie oznaczało to, że w ogóle nie chcieli zadbać o swoje
bezpieczeństwo. Przeciwnie, zdecydowano o powołaniu dyżurów, które pełnili policjanci –
ochotnicy. W wykazie pełniących służbę znaleźli się Henryk Pawlicki, Kazimierz Jadowski,
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Mendel Heitler i Samuel Feliks jako starsi policjanci (a więc mających już doświadczenie w
służbie)

oraz

kilkunastu

określanych

jako

„młodsi”.458

Aby

zapewnić

sprawne

funkcjonowanie policji, za nieobecność podczas dyżuru policjanci musieli płacić kary.
Wynikało to z doświadczeń urzędników, gdyż ochotnicza policja działała już w Pińczowie,
ale jej członkowie wykazywali się niesubordynacją. Często opuszczali dyżury, aż w końcu
całkowicie przestali przychodzić, uznając iż austriacka Komenda sama sobie poradzi. Aby
powołani do służby dokładnie znali swoje obowiązki, opracowano dla nich też specjalną
instrukcję. Chyba wcześniej mieli też problem z właściwym zrozumieniem swojej roli w
stosunku do obywateli, gdyż znalazł się w niej m.in. taki zapis:
„Zachowanie policjanta na służbie musi być poważne, przyzwoite, a przy tem
uprzejme. Brak taktu i gburowatość w słowie i czynie podważają instytucję policji. Jeżeli
policjant zostanie podczas czynności służbowej zapytany przez kogo o informacją,
obowiązany jest żądaniu temu z wszelką uprzejmością zadość uczynić”. 459
Koniec sierpnia 1916 r. był pracowitym czasem dla magistratu, zajmującego się wtedy
sprawami bezpieczeństwa. Przy okazji omawiania konieczności powołania stałej policji
pojawił się inny problem, mianowicie wyżywienia więźniów osadzonych w pińczowskim
areszcie. Dzienna stawka żywieniowa na jednego więźnia w wysokości 40 halerzy była
zdecydowanie za niska, na co również zwracano uwagę władz wojskowych 460. Brak
wiadomości, czy austriacka Komenda zajęła się pomocą w tej sprawie.
Budżet miasta w 1917 r. wynosił 410087 tys. koron, w tym na pensję burmistrza
przeznaczono 2400 (plus dodatek na mieszkanie – 600), na oświetlenie ulic – 3000, reperacje
bruku – 300, straż nocną – 900, ogrodnika miejskiego – 300, kasjer pobierał 2000 koron.
najem lokali dla magistratu – 1194, 75461.
Wciąż poszukiwano nowych wpływów do kasy miejskiej, co nie było łatwe wobec
znacznego zubożenia ludności. Mimo to opodatkowano w 1916 r. szynkujących piwo w
Pińczowie, w sumie było to 17 osób462. Nowy pomysł pojawił się w grudniu 1917 r., kiedy
Władysław Mikieta złożył podanie

o wyrażenie zgody na otwarcie kina w Pińczowie.

Magistrat, przychylił się do prośby i tzw. kinematograf pod koniec roku rozpoczął
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działalność, ale od sprzedanych biletów pobierano 5% ich ceny, która miała zasilać budżet
miasta. Taka dodatkowa opłata objęła także sprzedaż biletów na przedstawienia teatralne, za
wyjątkiem amatorskich. Nie doliczano jej też do ceny wejściówek na odczyty naukowe463.
Inną kwestią zajmująca magistrat były wypłaty zaległych poborów dla nauczycieli,
finansowanie szkół i ściąganie zaległych podatków. Wielu obywateli zalegało z opłatami,
zarówno Polaków jak i Żydów, którzy nie rzadko szukali sposobów na zmniejszenie składek
na potrzeby swojej gminy. Podatki ściągane były zarówno w mieście jak i na terenie gminy, w
sumie dobra pińczowskie liczyły w tym czasie 1288 morgów464. Tu też występowały
zaległości, od zapłacenia pewnych sum uchylał się też Zarząd Ordynacji Margrabiów
Wielopolskich. Na tym tle wiosną 1916 r. doszło do konfliktu między wójtem, a zarządem,
gdyż na poczet zaległości urzędnik gminny kazał dokonać zajęcia lasu należącego do
Wielopolskich i ogłosił jego licytację. Oburzony przedstawiciel Ordynacji interweniował w
Komendzie Powiatowej, ale ta stwierdziła, że wójt co prawda nielegalnie zajął las, ale
wykroczenia nie popełnił. Skrupulatni austriaccy lustratorzy stwierdzili bowiem, że podatki
płacone przez Wielopolskich od 1912 r. były błędnie wyliczone i w związku z tym powstały
zaległości.465 Sprawa zaległych podatków z Chrobrza ciągnęła się jeszcze jakiś czas, gdyż jak
zwykle w takich przypadkach rozpoczęła się wymiana pism, tłumaczenia i granie na zwłokę.
Duże znaczenie dla rozwoju życia gospodarczego średnich i małych ośrodków miało
podniesienie ich do rangi miast powiatowych, czy wojewódzkich. Każda nowa instytucja
finansowana z budżetu mogła nadawać miejscowości impuls do rozwoju. Tak było np. z
budową nowych linii kolejowych, czy stacjonowaniem wojska. Urzędnicy i żołnierze
potrzebowali mieszkań, sprzętów, korzystali z miejscowych zakładów usługowych. Do
wybuchu wojny i w początkowym jej okresie na terenie Pińczowa stacjonował 14 Jamburski
Pułk Ułanów imienia księżnej Marii Aleksandrowny, dla potrzeb którego wybudowane
zostały koszary466. Po wycofaniu się wojsk carskich ich miejsce zajęły garnizony państw
centralnych. W Pińczowie funkcjonowała C.K. Komenda Powiatowa, a także żołnierze
austriackiego 7 pułku ułanów. Ponieważ podczas działań frontowych koszary zostały
poważnie zniszczone, problem stanowiło zakwaterowanie garnizonu. Lokali mieszkaniowych

463

Ibidem, Protokół, 31 XII, 1917, k. 101-104.
APK, C. K. Komenda Powiatowa w Pińczowie, sygn. 463; pismo wójta gm. Pińczów do C.K. Komendy
Powiatowej, 4 V 1916 , k. 147.
465
Ibidem, pismo Zarządu z 22 IV 1916, k. 151; pismo Lustratora C.K. Komendy Powiatowej do Komendanta, 13
V 1916 r., k. 151, 155-57.
466
T. Banaszek, Garnizony wojska polskiego w regionie świętokrzyskim: Garnizon Pińczów, „Świętokrzyskie” nr
16(20), 2015, s. 72-76.
464

196

też nie było w mieście zbyt wiele , toteż część wojska stacjonowała w pałacu Wielopolskich.
Konieczność wynajmu brakujących mieszkań jak i wieloaspektowa obsługa wojska dawała
niewątpliwie mieszkańcom szansę dodatkowych zarobków.
Do innych wybranych zagadnień, które w omawianym okresie zaprzątały uwagę
magistratu należały na przykład sprawy sanitarne. Ochotnicza policja została we
wspomnianej instrukcji zobligowana do pilnowania, by obywatele miasta przestrzegali
przepisów policyjno-sanitarnych, jak np. oczyszczanie ulic, ścieków i chodników
codziennie do godziny 8 rano i polewanie ulic. Chyba jednak nie najlepiej radzono sobie z
tymi obowiązkami, gdyż prasa lokalna, kpiąca na początku lat 20. z nieporządków w
mieście nie wspominała, by wcześniej było dużo lepiej pod tym względem. Zgoła zupełnie
inny problem miała natomiast Rada Miejska podczas posiedzenia w styczniu 1917 r.
Mianowicie postawiono wniosek, dotyczący domu publicznego w Pińczowie, urządzonego
przez władze okupacyjne. Radni żądali usunięcia przybytku poza miasto, gdyż jak
argumentowali:
„Ludność Pińczowa czuje się dotknięta w uczuciach moralnych w swej swobodzie
obywatelskiej w sposobie otwarcia domu publicznego w Pińczowie przez C.K. władze
wojskowe. Uchwala się więc jednogłośnie o wydaleniu lupanaru poza miasto”467
Ogólnie rzecz biorąc życie ekonomiczne miasta sprowadzało się do radzenia sobie w
trudnych warunkach wojennych, zarówno przez obywateli jak i urzędników miejskich.
Spauperyzowana ludność oczekiwała pomocy, ale ograniczony w swych kompetencjach i
środkach budżetowych samorząd nie wiele mógł zrobić. Sytuacja stała się groźna, gdy miasto
i okolice zaczęły nawiedzać choroby, przeradzające się w epidemie. Leczenie chorych było
drogie, a wobec znacznego zubożenia mieszkańców gmina musiała pokrywać koszty pobytu
w szpitalach. Władze miejskie starały się także interweniować w przypadku szerzenia się cen
spekulacyjnych żywności.
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Pod koniec wojny fatalne położenie ekonomiczne ludności

powodowało rosnący ferment społeczny i polityczny. Miał on swój upust w żywiołowych
wystąpieniach w okolicach Pińczowa w pierwszych tygodniach niepodległości.

467
468

APK, C.K. Komenda..., sygn. 446; Pismo z dnia 25 I 1917 r., k. 63.
J. Staszewska, Samorząd miejski..., s. 148-49.

197

5. Życie religijne.
Jednym z elementów bytu każdej społeczności jest życie religijne. W wielu miastach i
miasteczkach polskich żyli obok siebie członkowie dwóch, a nawet trzech czy czterech
konfesji, przywiązanych do tradycji i wiary, co umacniało poczucie więzi, ich tożsamość
narodową i kulturową. Duchowni mieli często duży wpływ na ich trwałość, o ile potrafili
znaleźć wspólny język ze wspólnotą, której przyszło im przewodzić. Do czasów I wojny
światowej w Pińczowie funkcjonowały obok siebie trzy wspólnoty religijne. Po wycofaniu się
prawosławnych żołnierzy rosyjskich pozostali już tylko katolicy i Żydzi. Niewielka cerkiew
garnizonowa została zamieniona przez nowe władze na magazyn zbożowy.469

Cerkiew garnizonowa w Pińczowie

Na początku wojny proboszczem parafii rzymsko – katolickiej w Pińczowie był
ksiądz Bronisław Piasecki, wikariuszami księża: Mieczysław Brylski i Karol Wójcik470.
Ksiądz Piasecki uczył religii w progimnazjum i określany był po latach jako sympatyczny,
469
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elegancki i kulturalny człowiek471. W sierpniu 1915 r. do miasta przybył nowy, jak wkrótce
się okazało, energiczny i charyzmatyczny duszpasterz, ksiądz Konstanty Aksamitowski472.
Urodzony w Zwoleniu w 1872 r. był absolwentem gimnazjum w Radomiu i Seminarium
Duchownego w Kielcach473. Święcenia przyjął w 1894 r. Posługę kapłańską pełnił m.in. w
Lelowie i w Kazimierzy Wielkiej. Wkrótce po objęciu parafii W Pińczowie ks. Aksamitowski
zaczął odgrywać dużą rolę w miejscowej społeczności, zabierając głoś w najbardziej
żywotnych dla miasta sprawach. Stanął na czele komitetu obywatelskiego, wspierał działania
charytatywne, nauczał religii w miejscowym gimnazjum, sprzeciwiał się także niektórym
zarządzeniom miejscowej C.K. Komendy. Ostro protestował w sprawie choćby domu
publicznego, czy planowanej przez Austriaków dewastacji cmentarza.
Sprawa ta nabrała rozgłosu, kiedy ksiądz wszedł w konflikt z miejscową C.K..
Komendą Powiatową, a konkretnie z jednym z zastępców komendanta, majorem
Nemanskym. Sytuację sprowokowali żołnierze wojsk okupacyjnych, zajmujący gmach
poklasztorny w sąsiedztwie cmentarza. Żeby skrócić sobie drogę, zerwali kłódkę z jednej z
furtek cmentarnych i swobodnie przechodzili przez teren nekropolii. Nie okazywali przy tym
szacunku wobec cmentarza, palili papierosy, śpiewali, także podczas grzebania zmarłych. W
tej sytuacji proboszcz kazał zamknąć bramę, po czym zjawił się wysłannik z Komendy z
siekierą i począł rozbijać wejście. Krewki kapłan podjął wówczas bardzo stanowcze kroki,
otóż oznajmił Austriakom, że nie ustąpi w sprawie cmentarza, a jeśli będzie trzeba, zamknie
bramę główną i kościół, a msze zostaną przeniesione na Mirów. Sprawa oparła się o
najwyższe władze okupacyjne. Nie chcąc zaogniać stosunków z miejscowym duszpasterzem,
a co za tym szło, z mieszkańcami Pińczowa, zgodzono się z księdzem, a major Lemansky
został przeniesiony w inne miejsce.474 Natomiast w kwestii samego cmentarza – ks. K.
Aksamitowski postanowił zająć się problemem pochówku zabitych i zmarłych żołnierzy,
których zwożono tu z okolic. Otóż proponował, by władze okupacyjne, które zajęły około
2000 m nekropolii na potrzeby wojska, dokupiły fragment gruntu przylegającego do
cmentarza i tam urządziły właściwe miejsce chowania żołnierzy.475
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Wspomniany spór o bramę cmentarną z Austriakami musiał przysporzyć księdzu
proboszczowi wielu zwolenników w Pińczowie. Jego stanowcze działania wzbudziły
szacunek wiernych. Oczywiście nie wszystkim jego wyrazista postawa musiała
odpowiadać. Zabierał także głos w kwestiach politycznych, sabotując (zgodnie z
zaleceniami

zwierzchnika)

działania

oficerów

werbunkowych.

Jego

żywiołowe

wystąpienia podczas nabożeństw, skierowane przeciwko „bandzie socjalistów”, jak
nazywał lewicę niepodległościową, nie pomagały w szerzeniu idei legionowej. Jak
wspomniano, wynikało to z nastawienia biskupa kieleckiego i ogólnie duchowieństwa w
Królestwie Polskim, związanego z endecją. Z podobnych powodów ksiądz wszedł w
konflikt również z paniami z Ligi Kobiet, wspierającej oficerów werbunkowych, choćby w
kwestii

organizacji

obchodów

rocznicowych.

Pod

koniec

wojny

nastawienie

społeczeństwa, w tym i duchownych, bardzo się zmieniło. Zbliżający się koniec wojny,
upadek caratu i rewolucja w Rosji w diametralny sposób wpłynęły na postawy Polaków. W
każdym razie ks. K. Aksamitowski, pomimo swych politycznych poglądów, już podczas
wojny zbudował sobie znaczącą pozycję w Pińczowie i stał się jedną z najbardziej
wpływowych osób w mieście.
Odrębne życie konfesyjne prowadziła gmina żydowska. W omawianym okresie
rabinem w Pińczowie był wiekowy już Jehuda Rapaport, dla swoich niekwestionowany
autorytet. Spraw organizacyjnych i finansowych gminy doglądał dozór bóżniczy, instytucja
powołana w XIX w. przez władze rosyjskie w miejsce zlikwidowanych kahałów. W ich
kompetencjach leżały także wybory rabinów i zatrudnianie nauczycieli w szkółkach
religijnych, czyli chederach. Dozór bóżniczy w Pińczowie w czasie wojny zajmował się
przede wszystkim zarządzaniem wspólną kasą, z której finansowano opiekę nad ubogimi,
sprawował też opiekę nad nieruchomościami, w tym dwiema murowanymi świątyniami,
domem rabina i mykwą. Podczas wojny miały miejsce wybory dozoru na nową trzyletnią
kadencję. Udział w głosowaniu wzięło 175 osób z 257 uprawnionych. W jego wyniku w dniu
25 sierpnia 1916 r. do dozoru wybrano Daniela Minca (125 głosy), Dawida Czajkowskiego
(123) i Enocha Rotenberga (99). Zastępcami zostali Ojzer Kajzer, Salomon Hajtler i Nuta
Ajzler476.
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Stara synagoga w 1915 r.

Rok później doszło do sporu z miejscową C.K. Komendą, dotyczącą osoby rabina. Jak
wynikało z korespondencji między gminą żydowska, a władzami wojskowymi, w tym czasie
w Pińczowie musiało urzędować dwóch rabinów, tzw. z rosyjska kazionny i duchowny.
Zdaniem Austriaków była to nieformalna praktyka stosowana w Królestwie Polskim. Władze
zaborcze wprowadziły w 1885 r. obowiązek zdawania przez rabinów egzaminu z języka
rosyjskiego. Ponieważ wielu żydowskich duchownych go nie znało, gminy stosowały wybieg,
zatrudniając drugiego rabina kazionnego, który posiadał biegłą znajomość rosyjskiego.
Najczęściej był to miejscowy nauczyciel, bądź aptekarz lub felczer. O ile Rosjanie musieli
najwidoczniej tolerować takie omijanie prawa, to Austriacy uznali je za niedopuszczalne.
Uznano, iż w obowiązującej wciąż ustawie, dotycząca statusu gmin izraelickich w Królestwie
Polskim z 1820/21 r. nie wspomniano o takiej możliwości, więc rabinem mogła być tylko
jedna osoba. Przypominano też dozorowi o konieczności posiadania przez rabinów
odpowiednich kwalifikacji, nienagannej

postawy moralno-politycznej

oraz

obecnie

obowiązkowej, pełnej znajomości języka polskiego477. W istocie wspomniany problem
spowodowany był podeszłym wiekiem rabina, nie radzącego sobie z obowiązkami i
477
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powołaniem podrabina i innych urzędników, wyręczających go w sprawach organizacyjno –
kancelaryjnych. Sprawy te miały jednak być uregulowane dopiero po wojnie.

Nowa synagoga w 1916 r.

Funkcjonowanie gminy zależało od jej kondycji finansowej, co stanowiło spory
problem, gdyż wiele osób zalegało ze składkami. Pińczowski Okręg Bóżniczy w 1917 r.
liczył 293 osoby, z czego w samym Pińczowie mieszkało 253. Z tej liczby (253) tylko 44
osoby płaciły najwyższą składkę. Budżet gminy w 1918 r. opiewał na sumę niecałych 100000
koron. Pensja rabina wynosiła 1200 koron. Borykano z ciągłym brakiem pieniędzy, co było
dość powszechnym zjawiskiem w sztetlach i mniejszych, uboższych miastach. Fatalną
sytuację materialną pogłębiły problemy życia codziennego podczas wojny.
Pińczowscy Żydzi, skupieni wokół osoby rabina i swojego wyznania, stanowili
odrębny świat pod względem religijnym, kulturowym, językowym i mentalnym. Mimo
daleko idących różnic, część z nich brała czynny udział w życiu nie tylko gospodarczym, ale
ogólnie publicznym miasta. Przedstawiciele społeczności byli obecni we na przykład we
władzach miejskich, czy ochotniczej policji. W wolnej Polsce, mimo oczywistego
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przywiązania do swojej konfesji i wciąż pozostających różnic kulturowych, mieli odgrywać
aktywną rolę w życiu Pińczowa.
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6. Szkolnictwo w latach wielkiej wojny.

Po wybuchu wojny progminazjum pińczowskie zostało zamknięte i wznowiło
działalność dopiero jesienią 1916 r. Wycofujący się rok wcześniej Rosjanie prowadzili na
ziemiach polskich zakrojoną na wielką skalę grabież, wywozili też całe wyposażenie szkół.
Pińczowskie placówki zarówno progimnazjum jak prywatna szkoła żeńska Julii Waręskiej
również nie uniknęły takiej sytuacji478. Kiedy mogły na powrót przyjmować uczniów, z braku
potrzebnych sprzętów i pomocy dydaktycznych znalazły się w trudnej sytuacji. Jednak
najistotniejszy pozostawał fakt, że w ogóle było to możliwe. Po zainstalowaniu się na
zajętych terenach, władze austriackie zezwoliły na otwarcie w Pińczowie szkół, wychodząc
na przeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności479. Był to wyraz ogólnej tendencji w polityce
nowych okupantów, którzy wprowadzając różnego rodzaju restrykcyjne zarządzenia i
prowadząc

rabunkową

gospodarkę,

jednocześnie

zezwolili

na

rozwój

polskiego

szkolnictwa.480
Dziewczęta wróciły do swojej szkoły w 1916 r., podobnie jaki i chłopcy. Ich placówka
jako Publiczne Gimnazjum Realne w Pińczowie rozpoczęła działalność na podstawie
rozporządzenia Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Lublinie wydanego 23 sierpnia
1916 r. Początkowo uczniów było niewielu, gdyż otwarto jedną klasę, liczącą 42 uczniów.
Podniosła uroczystość otwarcia długo oczekiwanej polskiej szkoły średniej w mieście o
długich i chwalebnych tradycjach w dziedzinie edukacji odbyła się 22 listopada 1916 r.
Dyrektorem placówki został polonista Ferdynand Śliwiński, były urzędnik austriacki,
absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. W następnym roku szkolnym szkoła liczyła już trzy
oddziały, gdyż otwarto dwie klasy pierwsze. Program nauczania w szkole był identyczny jak
w austriackich gimnazjach realnych, stąd duża ilość godzin języka niemieckiego. Nie ulegało
jednak wątpliwości, że była to zupełnie inna placówka, niż przedwojenne rosyjskie
progimnazjum. W roku szkolnym 1917/18 nauczali:
Dyr. Ferdynand Śliwiński – j. polski, historia i łacina
Władysław Zaszczyński – j. niemiecki i łacina
Włodzimierz Myciński – historia
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Joanna Gurczyńska – matematyka i biologia
Józef Mokrzycki – j. niemiecki i geografia
Stanisłąw Olszewski – rysunki, śpiew i gimnastyka
Ks. Konstanty Aksamitowski – religia
W szkole już w drugim roku pracy dużo się działo, uczniowie aktywizowali się,
wstępując do harcerstwa, działał także chór i orkiestra uczniowska. Tymczasem sytuacja na
frontach zaczęła zmieniać się na niekorzyść państw centralnych, które szukając poparcia (i
rekrutów) wśród polskiego społeczeństwa ogłosiły w 1916 r. Akt 5 listopada i powołały Radę
Regencyjną. Ta choć całkowicie uzależniona od władz okupacyjnych była pierwszym od lat
polskim przedstawicielstwem na centralnych ziemiach polskich. Funkcjonujące tu szkoły
uznane za państwowe przeszły pod jurysdykcję utworzonego przy Radzie Ministerstwa
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Pińczowska szkoła średnia otrzymała taki
status i nazwana została Gimnazjum Męskie w Pińczowie.
Młodzi ludzie, przybywający do Pińczowa w celu zdobycia wykształcenia, tworzyli
zwarta grupę i niewątpliwie mieli wpływ na koloryt miasta, chlubiącego się dużym odsetkiem
inteligencji. Uczestniczyli też w ważnych wydarzeniach, na przykład wzięli udział w
obchodach rocznicy uchwalenie Konstytucji 3 Maja w 1916 r.481 Żywo też interesowali się
bieżącą sytuacją na froncie. Uczniowie, którzy zostali harcerzami, byli pod wpływem
środowisk niepodległościowych, starszych werbowano do POW. Jesienią 1918 r. z powodu
braków kadrowych lekcje zaczęły się z dwutygodniowym opóźnieniem. Młodzież
gimnazjalna uczyła się wtedy już w pięciu oddziałach. Przeważały dzieci z rodzin chłopskich,
głównie z powiatu pińczowskiego, ale również sąsiednich: stopnickiego i jędrzejowskiego.
Ci, którzy byli uczniami szkoły w 1918 r. mieli szansę uczestniczenia w podniosłym
wydarzeniu, mianowicie obchodach ku czci odzyskania niepodległości. Już 10 października w
pińczowskim gimnazjum odbyła się z tej okazji uroczysta akademia, a trzy dni później
ogłoszenie niepodległości przez Radę Regencyjną fetowały władze miejskie. Również
uczniowie wzięli w nich udział. Byli także w szeregach tych, którzy rozbrajali austriackich
żołnierzy w Pińczowie482.
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Z powodu działań wojennych musiała czasowo przerwać działalność również szkoła
elementarna w Pińczowie, zwana też w dokumentach z lat 1915-17 ludową. Pozostawała
zamknięta od 1stycznia do 1 sierpnia 1915 r., a nauczyciele nie otrzymywali w tym czasie
poborów. Uszkodzony został też budynek, w którym przed wojną uczyły się dzieci. Po
ustabilizowaniu się sytuacji na froncie, władze zezwoliły na wznowienie lekcji. 4-klasowej
szkoły, którą umieszczono wówczas w pałacu Wielopolskich. Kierownikiem był Jan Gromny,
natomiast przewodniczącym rady szkolnej A. Szczepkowski, będący komendantem OSP483.
Poza ta placówką w całej gminie Pińczów funkcjonowało w tym czasie 10 szkół 1klasowych484. W roku szkolnym 1916/17 na utrzymanie szkoły w Pińczowie przeznaczono 18
300 koron, z czego duża część przeznaczona była na pensję kierownika (zanim wprowadzono
korony, w walucie rosyjskiej pobierał 500 rbs rocznie) i 5 nauczycieli oraz wynajem sal w
pałacu. Poza dyrektorem w placówce nauczali: Władysław Wróblewski, Elżbieta Dulewska,
Filipina Borzęcka, Julian Olszewski i Stanisław Białas. Wszyscy poza E. Dulewską która
miała ukończone 4-klasowe gimnazjum, legitymowali się ukończoną nauką w seminarium
nauczycielskim485. Placówka nie posiadała własnego budynku, gdyż ten został poważnie
uszkodzony podczas działań wojennych. Wynajem sal podrażał koszty utrzymania, ale
władze miasta były chwilowo zadowolone z umieszczenia szkoły w pałacu. Kiedy więc w
1917 r. rozeszła się pogłoska, że C. K. Komenda zamierzała usunąć uczniów z pałacu i
przejąć go na potrzeby wojska, magistrat wyraził swoje oburzenie tym pomysłem. Co więcej,
uznano, że oddział żołnierzy rezydujący w oficynie pałacu też nie powinien był tu pozostać,
jak bowiem zauważono:
„(...) z uwagi na wzgląd moralny bowiem personel nauczycielski widział jak żołnierze
rozebrani myli się wobec uczennic, dorastających dziewcząt”.486
Niewątpliwie pomysł, by umieścić żołnierzy razem z uczniami i uczennicami w jednym
budynku musiał budzić zrozumiałe wątpliwości nauczycieli i interwencje w tej sprawie.
Podobnie jak kwestia przeniesienia szkoły, gdyż w wyniku zniszczeń wojennych w
mieście po prostu brakowało budynków. Po odzyskaniu niepodległości radość szybko
zmąciły problemy życia codziennego w nowej powojennej rzeczywistości, od których nie
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były wolne również szkoły – ograbione przez wycofujących się Rosjan i zniszczone w
wyniku działań wojennych.
Własne szkolnictwo nadal utrzymywała też gmina żydowska w Pińczowie. Począwszy
od 1911 r. nauczycielem (szkulnikiem) w miejscowym chederze był Szyja Kasztański487.
Dozór bóżniczy podpisał wówczas z nim kontrakt na cztery lata, przyznając mu pensję w
wysokości 190 rbs. rocznie. Najwidoczniej Kasztański dobrze wywiązywał się ze swoich
obowiązków, gdyż w 1915 r. członkowie dozoru zdecydowali się przedłużyć umowę, a w
1916 r. podniesiono mu pobory do 200 rbs. Niestety nie wiadomo, ilu uczniów uczęszczało
podczas wojny na lekcje do Kasztańskiego, i czy był to jedyny cheder w tym czasie
funkcjonujący w Pińczowie.
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Rozdział : Pińczów w dwudziestoleciu międzywojennym.

1. Zmiany w przynależności administracyjnej i odbudowa powojenna. Ludność.
W niepodległej Rzeczypospolitej nowy podział administracyjny kraju ustanowiono na
mocy Ustawy Tymczasowej z 2 sierpnia 1919 r. Na terenie byłych 10 guberni Królestwa
Polskiego i części guberni grodzieńskiej powstało 5 rozległych województw, w tym
kieleckie ze stolicą w Kielcach. Obejmowało ono 16 powiatów (dzielących się na 291
gmin), wśród nich znalazł się powiat pińczowski z siedzibą w Pińczowie 488. W jego skład
wchodziły następujące gminy: Bejsce, Boszczynek, Chotel, Chroberz, Czarkowy,
Czarnocin, Dobiesławice, Drożejowice, Góry, Kazimierza, Kliszów, Koszyce, Kościelec,
Nagorzany, Opatowiec, Pińczów, Sancygniów, Topola, Zagość i Złota. Plany
przeprowadzenia zmian w podziałach administracyjnych postulowane już na początku lat
20-tych nie doszły do skutku. Propozycja wcielenia części województwa kieleckiego do
krakowskiego, w tym także południowego fragmentu powiatu pińczowskiego, nie znalazła
poparcia489. Pod koniec lat 20-tych miała także miejsce próba całkowitej likwidacji
województwa kieleckiego. Władze powiatowe podjęły wtedy uchwałę, iż będą optować za
przyłączeniem całości ziemi pińczowskiej do województwa krakowskiego. Jednak i te
plany ostatecznie zarzucono. Dopiero pod koniec lat 30-tych dokonano pewnych zmian w
podziale administracyjnym kraju, ale nie miały one wpływu na powiat pińczowski.
Według danych z 1931 r. liczył on 1149,8 tys. km2, a 23 gminy powiatu zamieszkiwało
126,098 osób.
Miasto i Gmina Pińczów w pierwszych latach powojennych w swym kształcie
przestrzennym niewiele odbiegało od swego wcześniejszego charakteru. Centralnym
punktem był rynek i śródmieście, dwa przedmieścia oraz dzielnice Mirów i Nowy Świat.
Ostrzały artyleryjskie podczas wojny zniszczyły ogromne połacie ziemi na terenach
polskich, nie inaczej było w przypadku Pińczowa. Austriackie działa dokonały poważnych
zniszczeń w zabudowie miasta, które z powodu braku funduszy borykało się z potężnym
problemem odbudowy. Brakowało lokali użytkowych, mieszkań, budynków szkolnych i
kwater dla wojska. Życie codzienne utrudniał powszechnie panujący bałagan, brud, brak
kanalizacji i oświetlenia. Chodniki były zniszczone i zaśmiecone, a ulice tonęły w błocie.
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Nie lepiej przedstawiał się stan dróg w całym powiecie, gdzie na całym obszarze
funkcjonowało tylko 61 km dróg bitych490.
Sprawa odbudowy kraju stała się jednym z priorytetowych zadań władz odrodzonej Polski,
zarówno centralnych jak i terenowych. Na mocy ustawy z 18 marca 1919 r. w Kielcach
uruchomione zostało Państwowe Biuro Odbudowy Ziemi Kieleckiej (potem nosiło nazwę
Okręgowe Biuro Odbudowy), którego zadaniem było gromadzenie danych statystycznych,
badanie

potrzeb

budowlanych,

wyjednywanie

kredytów,

dostarczanie

budulca,

sporządzanie projektów, itp.491 Biura wojewódzkie powołały biura powiatowe i
nadzorowały ich pracę. W Pińczowie rozpoczęło ono działalność w grudniu 1919 r. i
początkowo kierował nim Stanisław Gardawski, wcześniej będący szefem Komisji
Rozdziału Drewna. W jednym z pierwszych raportów donosił władzom wojewódzkim o
fatalnym stanie dróg w powiecie pińczowskim, braku koni i ogólnie o dużych potrzebach
podległego mu terenu492. Później biurem kierował Franciszek Schweinitz, pochodzący ze
Lwowa493. Obejmowało ono swym zasięgiem powiaty: pińczowski, jędrzejowski, olkuski,
miechowski i stopnicki. Władze lokalne zgłaszały zapotrzebowanie na materiały
budowlane i pomoc wszelkiego rodzaju, która była niewystarczająca. Brakowało drewna,
cegieł, wapna. Magistrat Pińczowa monitował biuro w kwestii zniszczeń budynków
koszar, remontu rzeźni miejskiej, czy natychmiastowej konieczności budowy łaźni
publicznej, co zalecały służby sanitarne. Reperacji wymagały też inne budynki, np. dwa
pińczowskie kościoły, które miały uszkodzone dachy, a świątynia pod wezwaniem Św.
Jana Apostoła i Ewangelisty dodatkowo także mur494. Władze miejskie zwracały się także
kilkakrotnie w kwestii zniszczonego ogrodu miejskiego, który był miejscem, gdzie toczyło
się życie publiczne, organizowano tam spotkania, festyny, imprezy charytatywne. Bez
uporządkowania tego obszaru w centrum miasta, trudno było o przywrócenie w Pińczowie
życia kulturalnego. Konieczne było także ogrodzenie terenu ogrodu, by nie stał się on
przedmiotem dalszej dewastacji. Biuro Odbudowy w Pińczowie nie radziło sobie z
morzem potrzeb, płynącym z całego powiatu, problem stanowiły przede wszystkim
materiały budowlane. Zapotrzebowania nie mogły zaspokoić miejscowe lasy, ani cegielnie,
których zresztą w całym powiecie było tylko 11. W samym Pińczowie działała zaledwie
490
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jedna, określona jako fabryka wyrobów cementowych, przy czym w 1920 r. produkcja w
niej odbywała się z przerwami495.
Brak możliwości zaspokojenia rosnącego popytu na wszelkiego rodzaju pomoc
powodowało niesnaski pomiędzy pracownikami Biura Odbudowy, a władzami terenowymi
oraz obywatelami. Magistrat Pińczowa zwracał uwagę na fakt, iż w 1921 r. jeszcze żaden z
budynków zniszczonych podczas wojny nie został odbudowany496. Tymczasem władze
powiatowe upominały z kolei decydentów miasta, że wydają np. drewno nie tym, którzy
byli najbardziej potrzebujący. Pretensje pod adresem Biura musiały być dość liczne, gdyż
sprawą zainteresowali się również politycy. W marcu 1921 r. Okręgowe Biuro Odbudowy
w Kielcach zawiadomiło podległą sobie placówkę w Pińczowie, że grupa kilku posłów na
Sejm złożyła interpelację w kwestii zaniedbań w odbudowie powiatu497. Rok później nadal
wiele problemów pozostało nie rozwiązanych, w samym Pińczowie zniszczonych było 73
budynki, z czego 30 murowanych, nie licząc zabudowań gospodarczych. W całym
powiecie pińczowskim odnotowano w sumie 4892 budowli, zniszczonych podczas działań
wojennych. Proces odbudowy państwa trwał w niezwykle trudnych warunkach
politycznych i gospodarczych. W międzyczasie miała miejsce walka o kształt granic,
wojna z bolszewikami, a także kryzys gospodarczy, który ogarnął całą Europę. Sytuacja
zaczęła się normować dopiero w 1924 r. w związku ze stabilizacją i reformami
ekonomicznymi rządu Władysława Grabskiego. Zakończył się też oficjalnie okres
odbudowy. W związku z tym latem 1924 r. ostatecznie Powiatowe Biuro Odbudowy w
Pińczowie zostało zamknięte498.
Ludność Pińczowa u zarania niepodległości liczyła 7749, w tym mężczyzn 3643 i 4106
kobiet. Pod względem narodowościowym dzieliła się na dwie główne grupy – Polaków
(5820) i Żydów (1927), innych - zanotowano tylko 4 osoby. Charakterystyczny szczegół
wynikający z tych danych liczbowych – otóż większość Żydów uważała się za Polaków, a
raczej za obywateli polskich. Można uznać więc, że rozpoczęty w ubiegłym stuleciu
powolny proces asymilacji tej grupy ludności w społeczeństwie polskim przyniósł pewne
wymierne efekty. Biorąc pod uwagę jednak kryterium wyznaniowe, to z danych wynika,
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że pod względem ilościowym była to grupa dominująca w Pińczowie, Żydzi stanowili
bowiem 55,8% wszystkich mieszkańców miasta. W całym powiecie pińczowskim ogółem
zamieszkiwało w 1921 r. 120 402 osoby, w tym Żydów 14 639, co stanowiło 12, 2%499. W
latach późniejszych zmniejszała się liczba mieszkańców miasta, w tym zanotowano spadek
liczby ludności żydowskiej, również procentowy. Według spisu z 1931 r. w Pińczowie
mieszkało 7423 osoby, a w 1939 – 7150, przy czym odsetek ludności żydowskiej wynosił
w tym czasie 44, 4%500. W latach Wielkiego Kryzysu wielu mieszkańców emigrowało w
poszukiwaniu lepszych warunków życia i byli to głownie Żydzi. Wyjeżdżali do większych
miast, ale także za granicę. Wpływy ruchu syjonistycznego powodowały emigrację do
Palestyny, co miało podłoże nie tylko ekonomiczne, ale też i polityczne. Podobnie rzecz
się miała w odniesieniu do całego powiatu, wprawdzie liczba mieszkańców nieco wzrosła
(w 1931 r. - 126 098 tys.), ale zmniejszyła się liczba ludności żydowskiej do 12 900, czyli
spadła o 2% w stosunku do ogółu501. Skład społeczny Pińczowa w okresie dwudziestolecia
międzywojennego tworzyli przede wszystkim inteligencja, rzemieślnicy, kupcy, niezbyt
liczni byli robotnicy i pewien procent stanowiła biedota miejska.
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2. Administracja. Władze miejskie i powiatowe.
Po zakończeniu działań wojennych i ogłoszeniu niepodległości obok innych palących
problemów, pojawiła się konieczność uregulowania spraw dotyczących samorządu
terytorialnego. Pierwszy dekret o organizacji rad gminnych i samorządu wiejskiego ukazał się
już 27 listopada 1918 r. Według niego samorząd tworzyli wszyscy mieszkańcy gminy, którzy
od co najmniej pół roku zamieszkiwali na jej terytorium i mieli ukończone 21 lat. Wybierali
spośród siebie na trzyletnią kadencję 12-osobową radę i wójta502. W grudniu 1919 r. wydano
natomiast dekret dotyczący samorządu miejskiego. Na jego podstawie organami
uchwałodawczymi w miastach były rady miejskie, w aglomeracjach mniejszych - 24osobowe. Radni, wybrani przez mieszkańców uprawnionych do głosowania, typowali ze
swojego składu burmistrza, zastępcę i ławników.
Pierwsze wybory samorządowe do rad gminnych, miejskich i Sejmiku w powiecie
pińczowskim odbyły w 1919 r. Na członków rad wybierano osoby reprezentujące różne
warstwy społeczne: rolników, rzemieślników, kupców, księży, ziemian, czy nauczycieli. W
Pińczowie wybory do rady miejskiej odbyły się 26 sierpnia 1919 r. W jej składzie znalazło się
w sumie 36 osób, gdyż w razie opróżnienia miejsca w radzie, oprócz radnych, wybierano
także ich 12 zastępców. Większość deklarowała bezpartyjność, dwie osoby należały do PSL,
natomiast Żydzi reprezentowali ortodoksów (5 osób) i syjonistów (5)503. Ponieważ wskutek
różnych okoliczności z rady ubywało coraz więcej osób w 1926 r. w radzie zasiadało już
tylko 22 osoby. Wśród nich znaleźli się m.in.: ks. K. Aksamitowski, lekarz weterynarii,
Stefan Kowalski, nauczyciel gimnazjum - Ferdynand Śliwiński, czy przedstawiciel
społeczności żydowskiej w Pińczowie - Witold Engiel. Kadencja rady została przedłużona do
1927 r., kiedy to odbyły się nowe wybory.
W skład nowo wybranego w 1919 (uzupełnionego w 1920) magistratu weszli zarówno
Polacy jak i Żydzi. Pierwszym burmistrzem Pińczowa po I wojnie światowej został 56-letni
Stefan Zarębski, stolarz (lub cieśla) z zawodu, który zmarł w 1920 r. 504 Na jego miejsce
powołano 39-letniego urzędnika, Antoniego Janczura, jego zastępcą był Stanisław Jezierski,
określony jako rolnik. Na ławników wybrano Witolda Engiela, Kazimierza Jadowskiego,
Michała Sowińskiego i Samuela Cukiera, syna Szymona. Skład władz miejskich uległ drobnej
zmianie w 1924 r., kiedy zastępcą burmistrza został Andrzej Górski.
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Nowa rada miasta rozpoczęła urzędowanie od wyboru urzędników magistratu,
burmistrzem w 1927 r. ponownie został A. Janczur, zaś jego zastępcą Marian Wilczyński.
Skład władz samorządowych narodowościowym zmienił się na niekorzyść Żydów. W nowej
radzie stanowili tylko 37,5% ogółu , podczas gdy w poprzedniej - połowę505. Pod względem
zawodowym raczej pozostał niezmienny, reprezentacja pozostawał nadal dość szeroka;
nieliczni przedstawiciele inteligencji, rolnicy, kupcy, rzemieślnicy. Najstarszym członkiem
rady był Lejbuś Wajnberg, urodzony w 1863 r., najmłodszym Icek Górski, urodzony w 1900
r.506 Radni wybrani w 1927 r. reprezentowali znacznie szerszy wachlarz stronnictw
politycznych niż poprzednio, choć nadal wielu deklarowało bezpartyjność.
Kolejne wybory w 1934 r. wyłoniły znacznie bardziej upartyjnioną reprezentację, niż
do tej pory. Niewątpliwie wpłynęły na to zmiany polityczne w Polsce, dokonujące się po
1926 r. Skład społeczny nowej rady również zmienił się, wybrano znacznie przedstawicieli
miejscowej inteligencji. Wieloletniego radnego, ks. Aksamitowskiego zastąpił nowy
proboszcz, ks. Stanisław Wiśniewski, wybrano również kilku nauczycieli, w tym dyrektora
gimnazjum i liceum Jana Prokopka, aptekarza Władysława Błaszczakiewicza, czy obrońcę
sądowego Stanisława Kotasia. Powołano też nowych urzędników magistratu, burmistrzem
został były urzędnik, Józef Książek (urodzony w 1894 r.), wice-burmistrzem S. Kotaś.
Urzędowanie rozpoczęli w październiku 1934 r.507
Ostatnie wybory samorządowe przed wybuchem II wojny światowej odbyły się w
1939 r. Miasto Pińczów zostało wówczas podzielone na trzy okręgi wyborcze, tak wytyczone,
by utrudnić zdobywanie mandatów Żydom. Do urn wyborczych 16 kwietnia udało 68 %
procent uprawnionych do głosowania, wybrano 16 radnych, z których połowa deklarowała się
jako bezpartyjni, prorządowi albo należała do OZN-u.508 Burmistrzem nadal pozostawał J.
Książek.
Samorząd gminy Pińczów w postaci rady gminnej i wójta powołany w pierwszych
powojennych wyborach pod względem składu zawodowego i partyjnego pozostaje
nieznany.509 Należy jednak uznać, ze większość wybranych w 1919 r. radnych gminnych była
zwolennikami ruchu ludowego. W wyborach w 1927 r. do samorządu w gminie weszli
głównie członkowie PSL – Piast, PSL – Wyzwolenie i Stronnictwa Chłopskiego. Ludowcy
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stanowili w tym czasie 55, 9% wszystkich radnych, ale też spora grupa pozostawała
bezpartyjna.510 Wójtem w 1927 r. był Józef Misztal, zastępcą Kazimierz Napora. 511 Dziesięć
lat potem, w 1937 r. wójtem był Ludwik Wcześniak, zastępcą Józef Lichwała. 512 W radzie
gminy oprócz licznych rolników zasiadali też przedstawiciele inteligencji, zwłaszcza liczni
nauczyciele oraz ziemianie. Ławnikami w radzie gminnej byli np. margrabia Zygmunt
Wielopolski z Chrobrza i hrabia Karol Skórzawski-Ogiński z Rogowa.513
W Pińczowie swą siedzibę miał Sejmik Powiatowy, którego członkowie pochodzili z
wyborów pośrednich, tzn. delegowały ich rady gminne i miejskie. Władzą wykonawczą
pozostawał Wydział Powiatowy i starosta mianowany przez wojewodę. Pierwsze obrady
Sejmiku w Pińczowie miały miejsce 30 marca 1919 r. W składzie wybranego wówczas
Wydziału Powiatowego znalazł się burmistrz S. Zarębski, w Sejmiku zasiadał też ks. K.
Aksamitowski. Delegowanymi do Sejmiku przez radę miejską w Pińczowie byli zwykle
burmistrz i jego zastępca. Choć nie miało to obligatoryjnego charakteru, przynajmniej nie
budziło sporów, podobnie jak osoba powszechnie szanowanego proboszcza. Kiedy jednak do
sejmiku desygnowano w 1927 r. członka magistratu, Witolda Engiela (Engla) doszło do
gwałtownych protestów części pińczowskich radnych. Podstawą odwołania tej decyzji miał
być fakt zamieszkiwania radnego poza Pińczowem. W. Engiel, określany w spisie radnych
jako rolnik, w rzeczywistości był zamożnym posiadaczem folwarku w Brześciach oraz
właścicielem fabryczki cykorii. Ponieważ jednak posiadał własny dom w Pińczowie i płacił
podatki do kasy miejskiej, w tej sytuacji starosta oddalił skargę.514
Pierwsze lata działalności samorządu powiatowego dotyczyły przede wszystkim spraw
finansowych, a zwłaszcza związanych z odbudową ze zniszczeń wojennych, poprawą bytu
mieszkańców, sprawami sanitarnymi i bezpieczeństwa. Skład Sejmiku ulegał ciągłym
zmianom, niewątpliwie był też znacznie bardziej upartyjniony, niż rada miejska i
zdecydowana większość posiadali w nim przedstawiciele PSL. Sytuacja uległa zmianie po
1933 r., kiedy weszła w życie nowa ustawa samorządowa. Zgodnie z nią Sejmik został
przemianowany na Radę Powiatową, a większość w niej zdobyli sympatycy i działacze
partii i organizacji prorządowych. Starostowie mianowani przez wojewodów naturalnie
510
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byli przedłużeniem władzy państwowej na szczeblu powiatowym. Zachowały się
sprawozdania starostów pińczowskich z lat 30-tych, w których drobiazgowo opisywali stan
bezpieczeństwa na podległym im terenie, wymieniali zagrożenia polityczne, społeczne,
ceny towarów żywnościowych, ilość kradzieży, włamań, napaści na funkcjonariuszy
państwowych. Analiza tych materiałów daje niepowtarzalną możliwość wglądu w życie
społeczności powiatu pińczowskiego w okresie poprzedzającym tragedię niemieckiej
okupacji.
Starostami pińczowskimi w okresie dwudziestolecia międzywojennego byli:
Stanisław Nowak (1919-1922)
Wiktor Lamot (1922-1928)
Włodziemierz Kubała (1928-1930)
Antoni Kulwiec (1933-1936)
Dr Karol Winiarz (1936-1939)
Kazimierz Siwik (od III 1939-)515
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3. Życie polityczne i społeczno-kulturalne.

W pierwszych miesiącach powojennych dwa wydarzenia o charakterze politycznym
zdominowały życie Pińczowian. Pod koniec listopada 1918 r. miały miejsce rozruchy o
charakterze rewolucyjnym, nazywane pierwszą republiką pińczowską. Kierował nimi Jan
Lisowski, działacz radykalnego Związku Zawodowego Robotników Rolnych, który brał
udział w rozbrajaniu oddziałów C.K. armii w Pińczowie516. Rozpoczął też organizować
komitety robotniczo-chłopskie, szykując się do przejęcia władzy. Pod koniec listopada 1918 r.
doszło do strajków rolnych wokół Pińczowa, m.in. w Rosiejowie. Sytuacja zaczęła wyglądać
groźnie, w 1919 r. doszło do eskalacji wydarzeń w kilku punktach zapalnych w powiecie.
Część wystraszonych ziemian i inteligencji zaczęła wyjeżdżać w inne rejony. Próba
wykorzystania tej sytuacji przez Lisowskiego i przejęcia władzy w Pińczowie i okolicy
została powstrzymana przez władze. Lisowski został aresztowany i postawiony przed sądem
w Kielcach w 1919 r., a rozruchy spacyfikowało wojsko.517
Drugim ważnym wydarzeniem była wojna polsko-bolszewicka, która wywarła duży
wpływ na mieszkańców miasta. Będąca w fazie organizacji armia polska już na początku
niepodległej II RP musiała bronić jej istnienia. Brakowało zaopatrzenia, przede wszystkim w
broń. Rozbudzona politycznie ludność powiatu pińczowskiego odpowiedziała na apele o
zbiórkę sprzętu wojskowego. Zebrano karabiny, amunicję, broń białą, manierki, łopaty,
kilofy, maski gazowe. Akcje wspierało duchowieństwo, nawołując do ofiarności. Jednak
apele o wykup pożyczki wewnętrznej na potrzeby wojska nie spotkała już z dużym odzewem.
Społeczność powiatu pińczowskiego i samego miasta znajdowała się w trudnej sytuacji
materialnej i nie dysponowała odpowiednimi środkami finansowymi. Na wieść o
bezpośrednim zagrożeniu państwa w 1920 r. i powstaniu Rady Obrony Państwa w terenie
zaczęto organizować terenowe Komitety Obrony Państwa. W ich skład wchodzili obywatele
cieszący się powszechnym autorytetem, reprezentujący różne opcje

polityczne i grupy

wyznaniowe. Tak szeroki skład uzupełniony o zróżnicowane pochodzenie społeczne członów
komitetów symbolizował porozumienie ponad podziałami i jedność narodową. Ich
podstawowym zadaniem było agitacja na rzecz zaciągu do armii, wszelka pomoc dla wojska,
a także inne działania o charakterze patriotycznym. Komitet Obrony Państwa powstał także w
516
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Pińczowie518. Jego członkami byli m.in. Aleksander Erwin Wielopolski (przewodniczący),
Edward Chmielowski (sekretarz Sejmiku), Jan Chorowicz (skarbnik), Stefan Gielniewski
(komisarz ziemski), ks. K. Aksamitowski, Stanisław Włosiński (działacz Związku
Zawodowego Robotników Rolnych), Stefan Kowalski (lekarz weterynarii), Stanisława Tiede
(Koło Ziemianek), Stanisław Panek (nauczyciel). W Komitecie pińczowskim zasiadała zatem
pełna reprezentacja miejscowej społeczności

– od ziemian poprzez inteligencję,

duchowieństwo i przedstawiciela radykalnego ugrupowania chłopskiego. W jego składzie nie
było natomiast przedstawicieli społeczności żydowskiej519.
W wyniku akcji werbunkowej wspieranej przez Pińczowski Obywatelski Komitet
Wykonawczy Rady Obrony Państwa, z Pińczowa i okolic zgłosiło się do armii około 300
ochotników. Wsparcie finansowe okazali liczni mieszkańcy powiatu, zarówno w miastach jak
i na wsiach. Sejmik Powiatowy uchwalił dodatkowe podatki na rzecz armii po 5 marek od
morgi chłopskiej, 10 marek od morgi od dzierżawców i 30 marek od właścicieli majątków
ziemskich. Nie ociągali się ze zbiórką pieniędzy także Pińczowianie, którzy zebrali niemałą
sumę 66 560 marek i gromadzili żywność dla armii. Ponadto uruchomiona została w mieście
szwalnia na potrzeby wojska oraz tania gospoda w Hajdaszku przy stacji kolejki, z której
korzystali żołnierze520.
Aktywność polityczna i społeczna mieszkańców Pińczowa, obudzona pod koniec I
wojny i walk z bolszewikami nie utrzymała się długo. Zrujnowana gospodarka, zniszczone
budynki, powszechna bieda, postępujący kryzys ekonomiczny i nowa wojna zdominowały
życie ludzi w małych miasteczkach. Na początku lat 20.XX w. oprócz Polskiego Stronnictwa
Ludowego - Piast inne partie były na obszarze powiatu pińczowskiego prawie nieobecne.
Pińczów Również w miastach nie zauważano zbytniego zaangażowania politycznego
mieszkańców. Jeśli już, to i tu największe wpływy posiadali ludowcy. Prezesem miejscowego
oddziału PSL z siedzibą w Czarnocinie był Edward Chmielewski, sekretarz sejmiku
Powiatowego521. Duże wpływy partia miała także na terenie pińczowskiej gminy, spora
radnych w 1927 r. określała się jako działacze lub sympatycy tej partii. Pojedyncze osoby
należały do innych ugrupowań (PPS, Związek Ludowo-Narodowy, Stronnictwo Chłopskie), a
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dwie były bezpartyjne522. Jak wspomniano w samym Pińczowie działał również radykalny
Związek Zawodowy Robotników Rolnych. Zalegalizowany przez Główny Inspektorat Pracy
w 1919 r. swym zasięgiem obejmował teren powiatu. Po aresztowaniu J. Lisowskiego
przywództwo nad ZZRR przejął, S. Włosiński. Innych partii i stowarzyszeń o charakterze
politycznym w tym czasie nie odnotowano. Wyrazem barku zainteresowania tego rodzaju
działalnością był choćby skład pierwszej rady miejskiej W Pińczowie, gdzie zdecydowana
większość deklarowała bezpartyjność. Postawa ta musiała być niewątpliwie pokłosiem
rządów rosyjskich, kiedy mieszanie się w politykę oznaczało kłopoty. Strach i bierność
towarzyszyły zbyt długo mieszkańcom Królestwa Polskiego, by z trudem odzyskana, (dla
wielu niespodziewana) wolność spowodowała szybką zmianę mentalności.
Z czasem sytuacja uległa pewnej zmianie. Jak wynika ze składu rady miejskiej i
sprawozdań starostów w pod koniec lat 20-tych i w latach 30-tych zdecydowanie więcej osób
zdradzało określone sympatie polityczne. W radzie wybranej w 1927 pojawiło się czterech
członków Polskiej Partii Socjalistycznej, dwóch należało do Związku Ludowo-Narodowego,
a ks. K. Aksamitowski deklarował się jako członek Obozu Wielkiej Polski. Wśród 21
członków rady wybranej w 1934 r. było ośmiu członków Bezpartyjnego Bloku Współpracy z
Rządem i 3 należących do Stronnictwa Narodowego, a więc po raz pierwszy bezpartyjni
stanowili mniejszość. Był to odzwierciedlenie przemian politycznych zapoczątkowanych
zamachem majowym w 1926 r. i stopniową przebudową ustroju Polski przez rządy sanacji. W
Pińczowie i okolicach nadal byli też obecni działacze radykalnej lewicy, w tym Niezależnej
Partii Chłopskiej.523
Społeczność żydowską w II RP reprezentowały gminy wyznaniowe, w których walkę
o rząd dusz toczyły liczne ugrupowania i partie. Szczególnie aktywni byli syjoniści, ortodoksi
z Agudas Isroel, socjalistyczny Bund, socjaldemokratyczna Partia Poalej Syjon. W Pińczowie
na początku lat 20-tych przeważali zwolennicy ortodoksji i syjoniści, choć w sumie nie było
ich zbyt wielu. Tradycyjnie społeczność żydowska raczej zwracała się ku stowarzyszeniom
religijnym, zajmującym się działalnością charytatywną, czy oświatową. W II RP powstało też
wiele organizacji i związków o charakterze świeckim Zajmowały się m.in. sprawami ochrony
zdrowia, popieraniem rozwoju oświaty, sportu, wykwalifikowanego rzemiosła i rolnictwa.
Tego typu działalność miała miejsce także w Pińczowie. W 1921 r. gmina żydowska zwróciła
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się do władz województwa kieleckiego z prośbą o zalegalizowanie stowarzyszenia Biker
Cholim, zajmującego się niesieniem pomocy biednym i chorym 524. Rok później powołali
także Stowarzyszenie Lokatorów, które miało za zadanie ochronę praw lokatorów przed
wyzyskiem właścicieli domów. Zapewne takie stowarzyszenie było w tym czasie bardzo
potrzebne w Pińczowie, gdyż biorąc pod uwagę powojenne zniszczenia budynków, ceny
wynajmu lokali musiały być mocno wygórowane. W latach 30-tych widoczne było duże
zaangażowanie pińczowskich Żydów w działalność partyjną.525 Duże wpływy zachowali
syjoniści ( w 1930 r. około 100 osób); do Poalej Agudas Isroel w 1930 r. należało 10 osób, w
roku 1935 – 40, pojedyncze osoby zaangażowane były także w działalność Bundu, zaś
kobiety zrzeszone były w Bnot Agudas. Sympatyków i członków miały także inne partie, pod
koniec lat 30-tych funkcjonowała tu także komórka nielegalnej w II RP Komunistycznej
Partii Polski. Ogólnie rzecz biorąc, tak jak w całej Polsce, pińczowskich Żydów również
cechowało znaczne rozdrobnienie polityczne.
Działalność na niwie samorządowej była tym, co z w zasadzie zbliżało polskich i
żydowskich mieszkańców Pińczowa. Jednak analizując życie polityczne w mieście trudno nie
zauważyć stopniowego ograniczania wpływów osób pochodzenia żydowskiego. Wyrazem tej
tendencji było zmniejszenie ich reprezentacji w radzie miasta po kolejnych wyborach. Ta
sytuacja może rodzić pytania, co do nastrojów, jakie panowały wówczas w mieście. W
literaturze dotyczącej dziejów Pińczowa napotkać można stwierdzenia, że nie występował tu
antysemityzm. Jednak postawa ta, obecna wtedy w Polsce, jak i w wielu krajach Europy,
musiała rzutować na ogólną atmosferę w miastach takich jak Pińczów. Na przykład można
zadać pytanie - czy atak części radnych na kandydaturę W. Engiela do Sejmiku wynikał
wyłącznie z powodów formalnych, czy też dlatego, że był bogatym Żydem? Nie była to
jednak jakaś szczególnie wyjątkowa sprawa, w wielu miastach dochodziło do znacznie
poważniejszych incydentów. Jednak w 1938 r. nastroje antysemickie stały się w powiecie
pińczowskim na tyle zauważalne, że 1 maja lewicowi działacze żydowscy nigdzie nie
odważyli się zorganizować pochodów526.
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Mimo większego upartyjnienia władz samorządowych pod koniec lat 30-tych, nie
zauważano

wzrostu

sprawozdaniach

zaangażowania

politycznego

Pińczowian.

W

szczegółowych

starostwa, składanych władzom wojewódzkim odnotowywano obecność

partii, ich aktywność, formy działalności. Jednak ogólnie rzecz biorąc nie miały one
większego oddziaływania na miejscową ludność. Sytuacja polityczna w Polsce zdecydowanie
zmieniła się od końca lat 20-tych.

Walka z partiami opozycyjnymi skupionymi w

Centrolewie, wybory brzeskie, aresztowania posłów, wreszcie nowa konstytucja skutecznie
zmniejszyły zakres demokracji. Partie sprzeciwiające się rządom sanacyjnym były
inwigilowane, a działalność w ich strukturach stała znów niebezpieczna. Tak więc trudno
było o większe zaangażowanie polityczne, zwłaszcza w małych miasteczkach. W Pińczowie
sukcesy zanotowało BBWR i Stronnictwo Narodowe, malały za to wpływy ludowców,
popularnych w powiecie. Pewne ożywienie polityczne na terenie ziemi pińczowskiej
zauważono w 1937-38. Wpływ na to miały zbliżając się wybory. W tym czasie powstawały
oddziały terenowe prorządowego Obozu Zjednoczenia Narodowego, w 1937 r. w powiecie
pińczowskim około 15 już stale funkcjonowało. W samym Pińczowie OZN dopiero był we
wstępnej fazie organizacyjnej. Ostatecznie miejscowe koło rozpoczęło działalność jesienią
1938 r.527 Przewodniczącym został dyrektor Państwowego Gimnazjum i Liceum im. H.
Kołłątaja, Jan Prokopek. Koło powiększało się, na zebraniu OZN w maju 1939 r.
uczestniczyło w Pińczowie około 400 osób.528
Ze

szczególnym

zainteresowaniem

monitorowano

środowiska

uznawane

za

opozycyjne, czy wrogie wobec rządu. Za takie uznano na przykład Stronnictwo Ludowe,
którego działaczy bacznie obserwowano. Kiedy w 1939 r. wrócił z przymusowej emigracji
przywódca ludowców, Wincenty Witos zauważono natychmiast znaczne ożywienie w
miejscowych kołach SL. Biorąc pod uwagę duże poparcie dla ruchu ludowego w powiecie
pińczowskim nic dziwnego, że starano się wspierać działalność OZN-u, zwłaszcza wobec
zbliżających się wyborów samorządowych. Poza ludowcami najpilniej obserwowano
działaczy Komunistycznej Partii Polski, która posiadała sympatyków i członków w powiecie,
jak i w samym Pińczowie. Kompartia (jak nazywano KPP) uaktywniła się na tym terenie w
1937 r., prowadząc agitację na rzecz pozyskiwania ochotników do Hiszpanii, gdzie toczyła się
wojna domowa. KPP poszukiwała poparcia przede wszystkim wśród ludowców, usiłując
zagospodarować lewą stronę tej partii. Werbunek do Hiszpanii raczej nie przyniósł większego
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odzewu, choć ponoć udało się nakłonić do wyjazdu Lejzora Meszberga z Pińczowa, który był
skarbnikiem miejscowej komórki KPP529. Innym ochotnikiem, który wyjechał walczyć z
frankistami był urodzony w Pińczowie Stanisław Toporowski, działacz Kieleckiego Okręgu
KPP.530 W Hiszpanii jego ideowe zaangażowanie zostało dostrzeżone, bo został komisarzem
politycznym jednego z batalionów Brygady im A. Mickiewicza531. Sam fakt, że tak mała
jednostka, jak batalion wymagała komisarza politycznego najlepiej świadczy o złowrogiej roli
komunistów w tej wojnie. Działalność KPP w Pińczowie i okolicach została wkrótce
przerwana. Wiosną 1938 r. za działalność w kompartii zostali aresztowani i skazani na wyroki
od 8 do 2 lat więzienia: Rachela Gesundhejt i Mordka – Lejb Najman z Pińczowa, Wincenty
Pilarek, Ludwik Nowak, Ludwik Mazur z Podłęża w gminie Pińczów 532. Kilka miesięcy
później znikło niebezpieczeństwo ze strony KPP, w sierpniu 1938 r. partia została
zlikwidowana z rozkazu Stalina i nie przejawiała już żadnej aktywności na terenie ziemi
pińczowskiej.
Życie społeczno-kulturalne miasta rozwijało się znaczenie bujniej niż polityczne. W
początkowym okresie zdominowane było oczywiście odbudową powojenną. Dlatego też w
działalności społecznej Pińczowianie początkowo nie wykazywali jakiejś wielkiej
aktywności. W sprawozdaniach urzędników państwowych z początku lat 20-tych odnotowano
niewiele organizacji. W 1921 r. funkcjonował tu tylko miejscowy oddział Związku Ziemian
(zalegalizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 1921r. ), Towarzystwo
Prawidłowego Myślistwa (zalegalizowane w 1921 r. przez władze wojewódzkie Towarzystwo
Biblioteki Publicznej (nie zalegalizowane), Towarzystwo Straży Ogniowej (również nie
zalegalizowane). W fazie organizacyjnej znajdował się Związek Strzelecki i Związek
Inwalidów Wojskowych533.
Po zakończeniu walk o granice i powrocie do względnie spokojnego bytu, życie
społeczno-kulturalne zaczęło odradzać się. W małych miastach główną rolę odgrywała w nim
miejscowa inteligencja,

przy czym

w różnych

przedsięwzięciach i

inicjatywach
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podejmowanych w lokalnym środowisku, często powtarzały się te same nazwiska534. Nie
inaczej było w Pińczowie, gdzie taką nie zastąpioną osobą stał się na przykład ks. K.
Aksamitowski. Mimo, że na początku swej posługi pozostawał w konflikcie z częścią
parafian na tle różnic politycznych, to potem próżno szukać jakieś sfery życia pińczowian,
gdzie nie pojawiało się jego nazwisko. Po wojnie przywracano też podjęte wcześniej różne
działania społeczne i kulturalne. W sierpniu 1921 r. odrodził się nie funkcjonujący od kilku
lat Pińczowski Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Po reaktywacji liczył 42
członków, mających bardzo szerokie plany. Pragnęli m.in. zorganizować Muzeum Ziemi
Pińczowskiej. Zapoczątkowali zbiórkę eksponatów, wystawionych potem w sali posiedzeń
Sejmiku, a znalazły się wśród nich znaleziska przyrodnicze, monety, fotografie, obrazy itp.
Członkowie towarzystwa angażowali się także w poszukiwania archeologiczne na
Grochowiskach, odbudowę kolegiaty wiślickiej, czy w uruchomienie stacji meteorologicznej
w Węchadłowie. Zajmowali się oczywiście także turystyką pieszą, zwiedzając atrakcje
Ponidzia535.
Wyrazem społecznego zaangażowania była nadal OSP. Odbudowana po dwuletnim
regresie podczas wojny, znów została poważnie osłabiona w okresie konfliktu z Rosją
bolszewicką. Wielu strażaków ponownie poszło na front, problem stanowiły też szczupłe
finanse. Dopiero w 1923 r. stan jednostki poprawił się

536

. Pomoc zaoferowały lokalne

władze, dzięki czemu zakupiono nowy sprzęt gaśniczy. W tym samym czasie powołano nowy
zarząd, na czele którego stanął prezes Józef Niezabitowski, natomiast naczelnikiem
pozostawał dalej A. Szczepkowski.

Strażacy angażowali się w różnego rodzaju

przedsięwzięcia, m.in. prowadzili szkolenia przeciwogniowe, zorganizowali oddział
młodzieżowy straży, a orkiestra strażacka brała udział praktycznie we wszystkich
ważniejszych wydarzeniach kulturalnych miasta. Podczas zjazdu ogólnokrajowych OSP w
Pińczowie w 1924 r. obecny był najdostojniejszy gość – prezydent II RP, Stanisław
Wojciechowski.
Najpilniejszą potrzebą OSP pozostawała kwestia remizy. Straż bezpowrotnie utraciła
zbierane od 1905 r. fundusze na ten cel, więc trzeba było zaczynać od początku. Ponowna
zbiórka szła jednak bardzo wolno, a ze względu na kryzys gospodarczy pieniądze traciły na
wartości. Udało się wybudować jedynie drewniane pomieszczenie, w którym od 1928 r.
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składowano sprzęt. Dzięki pomocy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
darowiznom i akcji charytatywnym tuż przed wybuchem II wojny światowej w Pińczowie
stanęła nowa, murowana remiza strażacka. Udało się też zakupić sporo nowoczesnego sprzętu
gaśniczego. Ja wspominał Z. Gruda, obok szkoły, straż była prawdziwą chlubą miasta537.
W życiu kulturalnym małych miast, oprócz krajoznawstwa, niezwykle popularny był
teatr amatorski538. Przedstawienia organizowane przez miejscowych przedstawicieli
inteligencji traktowano nie tylko jako rozrywkę, ale także jako formę oświaty dla dorosłych.
Na scenie teatru amatorskiego w Pińczowie występowali mieszkańcy, którzy odkryli w sobie
zapał i talent w tego rodzaju przedsięwzięciu. Niektórzy nawet wyspecjalizowani w
konkretnych

rolach:

amantów,

komików,

dżentelmenów,

pierwszych

naiwnych

i

dystyngowanych dam. Reżyserem sztuk był por. Tarło - Wydrychiewicz. Wystawiane sztuki
od 1924 r. widzowie mogli oglądać w nowej sali, zaopatrzonej w instalację elektryczną.
Czasem pojawiały się tu także teatry zawodowe, wędrujące po kraju ze swoim repertuarem.
Własne przedstawienia dawali też uczniowie gimnazjum. Dużym powodzeniem teatr cieszył
się także wśród ludności żydowskiej. W organizację przedstawień w języku polskim i jidisz
zaangażowani byli członkowie stowarzyszeń Hitachdut i Tarbuth. Pińczowianie chętnie
korzystali z dobrodziejstw kultury masowej, która stała się powszechnie dostępna. Jedną z
ulubionych rozrywek było kino, funkcjonujące już w czasie I wojny. Do niemych produkcji,
prezentowanych na ekranie przygrywała orkiestra pułkowa. Amatorzy lektury korzystali z
zasobów Biblioteki Publicznej, posiadającej spore zbiory, a także

czytelnię czasopism.

Pińczowscy Żydzi również posiadali swoje księgozbiory, zorganizowali bowiem w mieście
oddział Stowarzyszenia Bibliotek Żydowskich i. L. Pereca. Ważną rolę informacyjną w życiu
miasta odgrywało wydawane tu czasopismo „Głos Pińczowski”, wydawane jako dwutygodnik
w latach 1922-25 i tygodnik w latach 1928-31. Inne miejscowe czasopisma miały raczej
krótki żywot, poza religijnym miesięcznikiem „Gość Różańcowy”, który ukazywał się w
latach 30-tych. Działała także prężnie Akcja Katolicka, posiadająca swój lokal w mieście,
gdzie organizowano różne kursy dla młodzieży.539 Popularny był także sport, funkcjonował
Wojskowy Klub Sportowy, Pińczowska Harcerska Drużyna Sportowa, a w 1930 r. powstał
Klub Sportowy „Nida”.540
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Życie towarzyskie skupiało się wokół rynku, gdzie na placu otoczonym kamienicami
odbywały się uroczystości państwowe, manifestacje, defilady. W ogrodzie miejskim
spotykano się i spacerowano. Organizowane były tu loterie fantowe, z których dochód
przeznaczony był na cele charytatywne. Pieniądze zbierano też podczas zabaw i bali,
odbywających się porą jesienna i zimową. Społeczność Pińczowa oferowała datki m.in. na
potrzeby ochronki dziecięcej, żołnierzy wracających z wojny polsko-bolszewickiej, czy na
kursy dla rekrutów-analfabetów. Wyrazem postaw patriotycznych mieszkańców było
uczestnictwo w uroczystościach o charakterze państwowym, czy świętowanie z okazji rocznic
historycznych. Z dużym zaangażowaniem obchodzono np. 10 rocznicę odzyskania
niepodległości. Główne uroczystości odbyły się oczywiście w mieście, ale przybyli na nie
także rani gminni i powiatowi. Poprzedziły je podniosłe posiedzenia, na zebraniu rady gminy
Pińczów obecnych był około 300 osób541. Miały miejsce przemówienia okolicznościowe,
wyrażenie hołdu dla najważniejszych osób w państwie, na czele z J. Piłsudskim i
podziękowania za ofiarną pracę dla tych, którzy wyróżnili się swą postawą społeczną w ciągu
10 lat niepodległości. Rada uchwaliła także przekazanie 200 złp. z budżetu gminy na rok
1928/29 na ufundowanie stypendium dla chłopców z biednych rodzin, kształcących się w
szkołach zawodowych. Toczące się w pobliżu Pińczowa walki Legionów miały duży wpływ
na późniejszy stosunek mieszkańców do tych wydarzeń. Czyn legionowy i pamięć o nim
pobudzały inicjatywy o charakterze obywatelsko-patriotycznym. Ważnym przedsięwzięciem
była inicjatywa budowy pomnika czynu legionowego w Czarkowach. W komitecie
powołanym w tym celu w lutym 1928 r. znalazło się wielu znanych obywateli Pińczowa,
m.in. miejscowy lekarz, dyrektor szpitala powiatowego i legionista dr Józef Bellert i ks. K.
Aksamitowski. Uroczystościom odsłonięcia pomnika w dniu 23 września 1928 r.
towarzyszyła ponowna wizyta głowy państwa w Pińczowie – prezydenta Ignacego
Mościckiego.
Józefa Stanisława Ferdynanda Bellerta można śmiało nazwać strażnikiem pamięci
legionowej w Pińczowie. Lekarz i oficer, od 1925 r. dyrektor szpitala powiatowego im. św.
Juliana był najbardziej znanym po wojnie legionistą w Pińczowie.542 Syn oficera wojsk
carskich, urodzony 19 marca 1887 r. w Samsonowie, ochrzczony w Tumlinie, uczęszczał do
gimnazjum w Kielcach. Jego życiorys jest bliźniaczo podobny do wielu innych, późniejszych
541
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lokalnych i ogólnonarodowych bohaterów XX w., którzy swą drogę życiową zaczynali jako
uczniowie państwowych (czyli rosyjskich) gimnazjów. Strajk szkolny w 1905 r. w obronie
języka polskiego był swego rodzaju próbą charakterów, bowiem reperkusje dla uczniów były
dotkliwe. Karne wydalenie ze szkoły za działalność polityczną mogło oznaczać koniec
marzeń o zdobyciu wykształcenia. W tej sytuacji wielu uczniów, a późniejszych żołnierzy
legionowych, kończyło szkoły prywatne albo za granicą. Było to kosztowne i oznaczało
ogromne wyrzeczenia dla ich rodzin. J. Bellert, jak wielu późniejszych legionistów, brał
udział w strajku, został więc relegowany i maturę zdał w rosyjskim gimnazjum klasycznym
w Petersburgu. Następnie studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie. Podczas studiów zaangażował się w działalność Związku Walki Czynnej i
„Strzelca”, organizacji powołanych z inicjatywy J. Piłsudskiego. W 1912 r. ożenił się z
Sabiną z Głuchowskich, ślub wzięli w katedrze w Kielcach. Kończył zdawanie ostatnich
egzaminów lekarskich, gdy wybuchła wojna. Służył do 1916 r. w I Brygadzie Legionów
Polskich, gdzie miał styczność z J. Piłsudskim i z wieloma innymi znanymi po wojnie
wojskowymi i politykami, wywodzącymi się z tej jednostki. Po dwóch latach został
skierowany do służby w szpitalach: w Radomiu, w Kielcach i Żyraradowie. Po wojnie
pracował w Chęcinach. Podczas wojny polsko-bolszewickiej zgłosił się do wojska i został
skierowany ponownie do szpitala w Kielcach, a następnie do Łodzi. Powrócił do Chęcin,
gdzie w 1921 r. urodziła mu się córka. Do Pińczowa przyjechał w styczniu 1925 r. i objął
funkcję dyrektora szpitala powiatowego. Pozostał tu do 1932 r. Potem związał swoje życie z
Warszawą i Krakowem. Był postacią barwną i powszechnie znaną w lokalnej społeczności.
W związku ze swoją legionową przeszłością i znajomościami w najwyższych kręgach stał się
osobą niezwykle wpływową w Pińczowie, zdanie Bellerta w wielu kwestiach, zwłaszcza
politycznych stało się dla miejscowych elit wyrocznią.
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4. Życie gospodarcze.

Odbudowa powojenna zakończyła się oficjalnie w 1924 r., ale do normalizacji
ekonomicznej było jeszcze daleko. Pewna równowaga przywrócona w tym czasie przez
reformy gospodarcze w kraju, w tym zmianę waluty i zrównoważenie budżetu, miała
charakter przejściowy. Poziom życia w Polsce nadal był niski, jak również dochody
małych i średnich miast, szczególnie w części południowo-wschodniej. Innym dylematem
stała się nigdy nie dokończona reforma rolna. W rejonach, gdzie główną gałęzią
gospodarki było rolnictwo, stanowiła ona ciągłe źródło konfliktów społecznogospodarczych. Wspomniane kwestie dotyczyły tylko części problemów, związanych z
trudnymi warunkami życia ludności Pińczowa i okolic w chwili narodzin II RP.
Pińczów na początku lat 20. XX w. raził swoim wyglądem zewnętrznym. Magistrat starał
sprostać wymaganiom mieszkańców, ale miał podejmowane działania napotykały na
szereg przeciwności, spośród których najistotniejsze były niedobory finansowe. Kontrola
gospodarki miejskiej w 1921 r. wykazała wiele uchybień.

543

. Mieszkańcy pisali skargi,

domagając się nie tylko pomocy w odbudowie, ale także podjęcia konkretnych kroków,
dotyczących uporządkowania miasta. Z niechlujnego wyglądu ulic, chodników i podwórek
szydziła miejscowa prasa. Z czasem sytuacja zaczęła zmieniać się i pod koniec lat 20-tych
zauważano,

iż

wygląd

zewnętrzny

Pińczowa

znacznie

się

poprawił,

wręcz

„zeuropeizował”544. Wybrukowano ulice, naprawiono chodniki, założono oświetlenie
elektryczne, domy były w większości otynkowane, mieszkańcy dbali o czystość i
porządek. W „Głosie Pińczowskim” doceniano w dziele poprawy wyglądu zewnętrznego
miasta rolę burmistrza, A. Janczura545. Dobrze prezentowała się część miasta zamieszkana
przez inteligencję, obszar na wschód i północ od rynku. Tu mieściły się różne instytucje
miejskie. Rzemieślnicy, posiadający ziemię pod miastem (guloni) zamieszkiwali Mirów,
który również był dzielnicą w miarę zamożną. Jak każde miasto tak i Pińczów miał swoją
dzielnicę biedoty, która zajmowała nędzne budynki na południu miasta.
Ludność utrzymywała się głównie z rzemiosła i handlu, była też grupa robotników,
zatrudnianych w miejscowych przedsiębiorstwach oraz inteligencja, pozostająca na
543
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rządowych i samorządowych posadach. W połowie lat 30-tych w Pińczowie
funkcjonowało ponad 360 warsztatów rzemieślniczych.

w tym 101 skórzanych, 83

włókienniczych, 56 spożywczych, 33 zajmujących się obróbka drewna, 19 metalowych i
11 usług osobistych. W stosunku do innych miasteczek Kielecczyzny, w Pińczowie
odnotowano stosunkowo duży udział warsztatów budowlanych , w 1936 r. było ich 43.
Niewątpliwie wpływ na to miały podmiejskie kamieniołomy, dobrze prosperujące,
szczególnie na początku lat 20. XX w., kiedy wydobywany tu wapień zużywano do
odbudowy kolegiaty w Wiślicy. Najbardziej znaną firmą budowlaną w Pińczowie w latach
20-tych była Pińczowska Spółka Budowlana, zajmująca się wyrobem kafli, dren, płyt
chodnikowych i dachówek. Zajmowała się także handlem kamieniem budowlanym i
rzeźbiarskim, pochodzącym z kamieniołomów, dzierżawionych od hrabiego Aleksandra
Erwina Wielopolskiego. Hrabia był natomiast posiadaczem browaru, uruchomionego w
1922 r. i zamkniętego w latach 30. XX w.546 Wielki kryzys ekonomiczny zakończył w
1930 r. też działalność spółki budowlanej. Jeden z jej pracowników, pińczowianin, Jan
Sosnal założył w 1934 r. nowe przedsiębiorstwo – Kamieniołomy Pińczowskie. Produkcja
rozpoczęła się rok później po uporządkowaniu terenu, a odbiorcami były zakłady
kamieniarskie w różnych częściach Polski. W okresie prosperity przedsiębiorstwo dawało
zatrudnienie kilkudziesięciu pracownikom.
Swoje skupiska w pewnych rejonach miasta posiadali także Żydzi, którzy brali żywy
udział w jego życiu gospodarczym. Zajmowali się handlem i rzemiosłem, produkując
głównie odzież i żywność. Wśród żydowskich rzemieślników byli czapnicy, kuśnierze,
farbiarze, rymarze, szewcy, rzeźnicy, młynarze, krawcy. Przedstawicieli inteligencji w tej
grupie było niewielu. Natomiast bardzo duży był udział ludności żydowskiej w handlu.
Stanowił on źródło utrzymania około 20 rodzin i zdecydowana większość sklepów w
mieście należała do Żydów547. Sklepiki te oferowały szeroki asortyment towarów i były
względnie tanie. Kupowano w nich więc może nie z chęci, lecz z konieczności, nie
odmawiając sobie odrobiny przyjemności z targowania i wzajemnych drobnych oszustw.
Tak jak dawniej, Żydzi żyli obok polskich współmieszkańców i jedyne, co w zasadzie ich
łączyło, to był właśnie handel548.
Centrum życia gospodarczego miasta był rynek. Co wtorek odbywały się targi, na które
tłumnie przychodzili pińczowianie i zjeżdżali się mieszkańcy okolicznych wsi.
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Funkcjonowało mnóstwo dużych i małych sklepów i punktów usługowych. Przemysł był
raczej drobny: kamieniołomy, olejarnia, odlewnia, fabryka cykorii, farbiarnia, garbarnia,
dwie mydlarnie, cztery młyny oraz niewielkie zakłady produkujące koszyki, wodę
gazowaną i świece. Do miasta należała rzeźnia. Zakłady te dawały możliwość zatrudnienia
pewnej grupie ludności, ale nie mogły zmienić charakteru miasta w przemysłowy, ani
zapewnić mu dynamicznego rozwoju. Szansę mogłyby dać duże inwestycje, ale takich
brakowało. Niewątpliwie rangę miasta podnosił ciągle fakt, że było ono stolicą powiatu.
Niestety, rolniczego, z zacofaną gospodarką i przeludnionymi wsiami 549. Każda klęska
gospodarcza, czy naturalna pogłębiała problemy ludności. Na przykład w maju 1937 r.
miała miejsce klęska gradobicia i powodzi w gminie Pińczów. Wielu rolników straciło
wówczas większość przyszłych zbiorów. Ponieważ w Pińczowie mieściły się małe
zakłady, które nie były w stanie przyjąć poszukujących pracy mieszkańców wsi, zatem
musieli oni poszukiwać zajęcia w innych rejonach. Na potrzeby najbiedniejszych z
terenów gminy w Pińczowie w grudniu 1937 r. urządzono dwukrotnie zbiórkę uliczną. W
całym powiecie w 1938 r. zarejestrowano 320 bezrobotnych, z czego 32 pobierało
zasiłki.550 Miasto dawało natomiast zatrudnienie przedstawicielom inteligencji, gdyż
znajdowały się tu liczne urzędy i instytucje – miejskie, gminne, powiatowe, areszt, sąd,
szkoły, szpital, więzienie. Była to grupa osób zarabiających stosunkowo dobrze, zarobki
nauczycieli w szkole średniej wynosiły w 1933 r. miedzy 300 a 400 zł. miesięcznie, szkół
powszechnych około 180 zł., lekarze zarabiali po 400-500 zł. Dla porównania – robotnice
w niewielkich zakładach pobierały pensje od 52 do 125 zł. Średnia pensja robotników
wynosiła wówczas 120 zł.551
Dużym problemem dla mieszkańców miast i wsi powiatu był brak możliwości rozwoju
transportu. Wprawdzie na początku lat 20. XX w. wybudowano nieco dróg wiodących z
Pińczowa do niektórych miejscowości, w tym 6 km drogi z Pińczowa do Michałowa, 14
km do Kij i Górek, 9 km do Buska, ale to było ciągle kroplą w morzu potrzeb552. Ważną
inwestycją, która budziła nadzieję na rozwój miasta i powiatu była budowa linii kolejki
wąskotorowej. Ten rodzaj transportu od II połowy XIX w. robił karierę jako tańsza w
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budowie i eksploatacji kolej lokalna i przemysłowa553. Jeszcze w czasie wojny na terenach
okupacji austriackiej rozpoczęto rozbudowę nielicznych wcześniej linii wąskotorówki.
Ponieważ powiat pińczowski posiadał niewiele dróg, po których mógłby przemieszczać się
transport kołowy, budowa kolejki wydawała się dobrym rozwiązaniem. Z inicjatywą
wystąpił starosta Wiktor Lamot, a dyrekcja kolei w Radomiu wyraziła zgodę. Prace
rozpoczęły się w 1923 r. i wkrótce zbudowano 126 km linii kolejowej Hajdaszek –
Pińczów – Wiślica. Otwarcie miało miejsce w 1925 r. Do 1930 r. funkcjonowała pod
nazwą Pińczowska Kolej Powiatowa, po czym przejęta przez PKP nazywała się
Jędrzejowska Kolej Dojazdowa. Choć uruchomienie tego rodzaju transportu było
niewątpliwie dużym sukcesem, to jednak w zasadniczy sposób nie wpłynęło na dynamikę
rozwoju gospodarczego powiatu i jego stolicy.
Duża rolę w funkcjonowaniu życia ekonomicznego Pińczowa miało przez kilka lat wojsko.
Już w listopadzie 1918 r. utworzona została tu kompania piechoty, składająca się z
ochotników, członków POW554. Stacjonował także Szwadron jędrzejowski, sformowany w
1919 r. odział jazdy i tabory. Kolejne jednostki tworzone były w 1919 i 1920 r. Część
brała udział w wojnie z bolszewikami na froncie wołyńskim. Jesienią 1920 r. w Pińczowie
stacjonowało 850 żołnierzy i 560 koni. Pod koniec tego roku część wojska została
przeniesiona do Włocławka. Powodem były fatalne warunki mieszkaniowe w koszarach,
wyziębionych, pozbawionych wody. Obecność wojska w tym czasie powodowała też
pewne konflikty z miejscową ludnością. Powodem była kwestia dostarczania podwodów, z
które płacono bardzo nieregularnie.555 Jednak w roku następnym skierowano tu kolejne
jednostki, np. zapasowy batalion 2 pułku piechoty Legionów pod dowództwem ppłk
Stanisława Jaxy – Rożena. Oddział ten prowadził demobilizację po zakończeniu wojny z
Rosją radziecką. Przez jakiś czas stacjonowała tu także żandarmeria. Jednostką, która
najdłużej pozostawała w Pińczowie był 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich, skierowany tu
w 1922 r. i przeniesiony w 1931 r. do Sandomierza. Ostateczne pożegnanie Pińczowa z
garnizonem było dla miasta dużym ciosem. Mieszkańcy zżyli się z jednostką, kilkuset
osobowa grupa żołnierz i oficerów brała znaczący udział w życiu miasta i stanowiła ważny
element w jego gospodarczym rozwoju. Ponad 800 – osobowa grupa ludzi to byli klienci
miejscowych sklepów, zakładów usługowych czy rzemieślniczych oraz najemcy lokali
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mieszkaniowych. Świadczono sobie wzajemną pomoc w trudnych sytuacjach, wojsko
zapewniało poczucie bezpieczeństwa, brało udział w uśmierzaniu buntów społecznych w
trudnych początkach niepodległości. Z kolei mieszkańcy nieśli ofiarną pomoc dla
żołnierzy walczących w wojnie z Rosją. Niestety warunki mieszkaniowe w pińczowskich
koszarach, jak również kwatery prywatne wciąż przedstawiały bardzo niski standard.
Odziedziczone po oddziałach wojsk carskich zawilgocone i zagrzybione budynki
garnizonowe od lat nie były remontowane. Zostały także naruszone podczas wojny,
panowały w nich tak fatalne warunki, że odbijało się to niekorzystnie na zdrowiu
żołnierzy. Długo też nie było w nich bieżącej wody, bo magistrat odmawiał zezwoleń na
budowę odnogi wodociągu miejskiego. Dopiero w 1924 r. zbudowano ją na koszt wojska.
Nie lepiej przedstawiał się też stan kwater wynajmowanych w mieście i ostatecznie
postanowiono garnizon przenieść.

Dawne rosyjskie koszary wojskowe w Pińczowie

Trudna sytuacja ekonomiczna miasta ulegała stopniowej poprawie, choć przerwanej
wielkim kryzysem gospodarczym na początku lat pod koniec lat 30-tych. W ciągu 20 lat
podjęto wiele inwestycji w kwestii poprawy warunków życia i wyglądu miasta.
Zbudowano w mieści drogi, chodniki, remizę strażacką, dużym wysiłkiem było
wzniesienie gmachu szkoły powszechnej. Pokaźnych rozmiarów budynek powstał z
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wapienia, wydobywanego z pińczowskich kamieniołomów. Do nowej szkoły nie było
jednak wygodnego dojścia od centrum, stąd w 1929 r. magistrat za sumę 727, 27 złp nabył
grunt od Ryszarda Sztukela pod budowę drogi556. W latach 30-tych do majątku miasta
należały: wodociąg miejski, źródło i zbiornik u podnóża Góry Zamkowej, skwer miejski z
fontanną i obeliskiem poświęconym dziełu Konstytucji 3 Maja, zakład kąpielowy u styku
ulic Złotej i Krakowskiej, dom miejski z placem przy Rogatce Krakowskiej, rzeźnia
miejska, plac zbożowy przy ulicy Buskiej, plac szkolny na końcu miasta od strony
północnej.557 Majątek miejski i podatki nie zapewniały jednak możliwości wykonywania
zaplanowanego budżetu. Borykano się z ciągłym deficytem. W sprawozdaniu finansowym
za ostatni rok pokoju 1938/39 budżet opiewał na 77 654 zł, lecz w bilansie uwidoczniono
sumę 14567.49 zł., o którą przekroczono zaplanowane wydatki.558 Pensja burmistrza
wynosiła w tym czasie 4453 zł., na zdrowie publiczne wydano 13810.70, więcej o 6325.81
niż planowano. Szkolnictwo pochłonęło 13398.29, natomiast opieka społeczna 2971.37 zł.,
w tym najwięcej wydano na opiekę nad dziećmi, młodzieżą i macierzyństwem, a także na
utrzymanie sierot. Na początku 1939 r. władze samorządu miejskiego planowały kolejne
inwestycje, przede wszystkim zamierzano przebudować centrum gospodarcze i kulturalne
miasta, czyli rynek, a także wybrukować kolejne ulice. W kalendarzu znalazły się także
kolejne prace przy budynku i otoczeniu szkoły powszechnej. Zapewne wiele jeszcze
zdołano by zrobić, gdyby nie wybuch kolejnej wojny.
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Pińczów w 1939 r.
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5. Życie religijne.
Po odzyskaniu niepodległości struktura wyznaniowa w Pińczowie pozostała
niezmieniona, w dalszym ciągu dominujące były dwie konfesje – katolicka i mojżeszowa,
innych prawie nie zanotowano. Na początku lat 20-tych katolicy stanowili 44, 1% ogółu,
natomiast Żydów było nieco więcej bo 55,8%. Liczby te w zasadzie pokrywały się z tymi,
które wynikały ze struktury narodowościowej. Można dodać, że 4 osoby w Pińczowie w tym
czasie były wyznania ewangelickiego, co stanowiło 0,1%. 559
Nie zmieniło się też wiele w kwestii podziałów administracyjnych. W diecezji kieleckiej
wprowadzono pewne korekty, ale Pińczów pozostawał nadal siedzibą jednego z dekanatów
i parafii rzymsko-katolickiej św. Jana Apostoła i Ewangelisty. W dwudziestoleciu
międzywojennym obydwie jednostki administracji kościelnej miały dwóch gospodarzy; ks.
A. Aksamitowskiego i ks. Stanisława Wiśniewskiego. Pierwszy z nich, jak już
wspominano,

był postacią powszechnie znaną i szanowaną, udzielającą się bardzo

aktywnie na forum miasta. Brał udział w niemal wszystkich ważniejszych wydarzeniach i
działaniach, będących udziałem władz i mieszkańców. Zasiadał we wszystkich możliwych
komitetach, był radnym miejskim i powiatowym, uczestniczył

pracach w Komisji

Rewizyjnej Sejmiku Powiatowego. Proboszcz, prefekt w Gimnazjum, kapelan pomocniczy
garnizonu wojskowego, dziekan dekanatu pińczowskiego, w 1924 r. został mianowany
prałatem Kapituły Wiślickiej. Obowiązki duchownego spełniał bez zastrzeżeń, za posługi
religijne dla biednych nie pobierał opłat. Miał naturę społecznika, wielu zwracało się do
niego z prośbami o pośrednictwo w sytuacjach konfliktowych, cieszył się szacunkiem i
zaufaniem nie tylko katolików, ale też miejscowych Żydów. Był też osobą towarzyską,
bywał w domach miejscowych elit, polował, grywał w karty560. Za działalność społeczną i
zasługi dla rozwoju oświaty został w 1931 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski. W następnym roku przeszedł na emeryturę. Zmarł w 1961 r.561
Ksiądz K. Aksamitowski w 1930 r. zakończył posługę w Pińczowie. Nowym proboszczem
został ks. Stanisław Wiśniewski. Niewątpliwie trudno było mu zastąpić charyzmatycznego
poprzednika, którego nie tylko szanowano, ale i lubiano. Parafianie musieli się jednak
przyzwyczaić do nowego proboszcza, choć ten okazał się dość konfliktową osobą. Już na
samym początku ks. S. Wiśniewski wdał się w spór z siostrami szarytkami, opiekującymi
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się chorymi w szpitalu562. Poszło o osobę spowiednika, którym na podstawie decyzji
biskupa został nowy proboszcz, ewentualnie siostry mógł spowiadać wikary. Przełożona
zakonnic nie zgadzała się z tym zarządzeniem, nie uznając władzy biskupa w tej sprawie.
Proboszcz uznał postawę zakonnicy za arogancję i monitował kurię o przywołanie sióstr
do porządku. Tymczasem szarytki nadal spowiadały się u wiekowego zakonnika ojca
Zenona Jagielskiego i nie chciały się podporządkować zaleceniom. Według ks. S.
Wiśniewskiego, zakonnik z racji podeszłego wieku, został zdominowany przez siostry i
pozostawał bezwolny. Niesubordynacja zakonnic spowodowały jednak działania kurii.
Ostatecznie wyznaczono nowych spowiedników, ale sprawa zapewne nie pozostała
tajemnicą i musiała budzić ferment wśród parafian, niechętnych wobec nowego
proboszcza. Kilka tygodni później, podczas obchodów Święta Niepodległości, doszło do
kolejnej nieprzyjemnej sytuacji. Na uroczystą mszę 11 listopada 1930 r. przybyło wielu
wiernych, w tym delegacja 2 Pułku Piechoty. Żołnierze stali w kościele w wojskowych
czapkach, na co zwrócił uwagę ks. Wiśniewski, oburzony ich zachowaniem. Żołnierze
odmówili zdjęcia nakryć głowy, twierdząc, że pozwalał im na to regulamin. Raczej nie
udało się księdzu przekonać ich, co więcej, podobnie zachowali się członkowie miejscowej
organizacji Strzelec. Idąc za przykładem żołnierzy, również odmówili zdjęcia czapek. 563
Interesujący w tym incydencie pozostaje fakt, że wcześniej żołnierze zapewne też bywali
oficjalnie w kościele, ale brak wzmianek, by dochodziło z poprzednikiem ks.
Wiśniewskiego do sporów na tym tle. A zachowanie strzelców ewidentnie wyglądało na
demonstrację wobec nowego duszpasterza.
Dwa lata później doszło do kolejnego sporu proboszcza z częścią wiernych, a konkretnie z
członkami OSP. Tradycją pińczowskiej straży było bicie w kościelny dzwon, gdy miał
miejsce pożar. Niespodziewanie ks. S. Wiśniewski na początku 1932 r. zakazał używania
dzwonu na potrzeby alarmu, co spowodowało natychmiastową reakcję strażaków. Zgłosili
sprawę do biskupa kieleckiego, prosząc o zmianę decyzji.564 Argumentowali, że dzwonki
umieszczone na ulicach i trąbki sygnałowe nie wystarczały, a dzwon był słyszalny z
daleka. Przy dużych pożarach, zwłaszcza poza miastem, zawiadomienie jak największej
liczby ludzi miało kluczowe znaczenie. Biskup rozważył prośbę strażaków i zezwolił na
używanie dzwonu do alarmowania, ale tylko w szczególnie niebezpiecznych sytuacjach.
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Mimo wszystko ta decyzja (salomonowa zresztą) musiała zadowolić strażaków i sprawić
im niemałą satysfakcję. Miejscowa ludność też zapewne była po ich stronie. Sytuacja
proboszcza stawała się cokolwiek problematyczna, a stosunki z parafianami układały się
coraz gorzej.

Uroczystości przed kościołem parafialnym w 1930 r.

Kolejny konflikt zdarzył się latem 1933 r. i znów bohaterami byli członkowie Strzelca.
Otóż tego lata zbudowana została w Pińczowie przystań kajakowa. Przy okazji 25 rocznicy
powstania pińczowskim w powiecie oddziału Strzelca oraz ukończenia nadnidziańskiej
atrakcji, postanowiono zorganizować uroczystość, podczas której miało nastąpić
poświęcenie przystani. Proboszcz miał jednak poważne wątpliwości, czy prawnie może
dokonać tego aktu i po konsultacjach z kurią ostatecznie odmówił. Wywołało to głębokie
niezadowolenie i wierni postanowili poradzić sobie z problemem bez proboszcza. Udało
im się namówić do przyjazdu księdza kanonika z Kielc, który przystań poświęcił.
Zirytowany proboszcz zrelacjonował całą sytuację władzom kościelnym, skarżąc się na
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poczynania kanonika. Według niego właściwie chodziło bardziej o ściągnięcie
jakiegokolwiek księdza na obchody strzeleckie, a całe poświęcenie przystani, która
proboszcz określił jako „niewykończoną budę” opisał tak: „ w stule poświęcił zewnątrz i
wewnątrz, obchodząc budynek i kropiąc również Nidę przy ściągniętych oddziałach
strzeleckich z całego powiatu, przystań kajakową, po czem wygłosił dłuższe
przemówienie, a następnie wsiadł do kajaku, wożąc się na drugą stronę Nidy”. 565 Ks. S.
Wiśniewskiego oburzył także fakt, iż przybyły do Pińczowa kanonik poczynał sobie tu
swobodnie, jak u siebie, bez podjęcia próby rozmowy z miejscowym gospodarzem parafii:
„ nie uważał nawet za stosowne wpaść na plebanję, przejeżdżając autem obok okien
plebańskich. Jakie to wywołuje komentarze i wrażenie w oczach parafian, nie potrzeba
tłomaczyć.566 Jak wynika z dokumentów w tym przypadku jednak chyba rację miał
proboszcz, gdyż faktycznie z powodów prawnych kuria stwierdziła bezzasadność prośby o
poświęcenie. Postawa wiernych oburzała go, ale i martwiła go, podobnie jak zachowanie
przybyłego księdza. W sumie cała ta historia sprowadziła się do podważenie autorytetu
księdza w oczach wiernych. Była jednak też kolejnym sygnałem, że parafianie nie
zamierzali być posłuszni i niechęć do proboszcza narastała.
Najbardziej dramatyczny przebieg miało następne zdarzenie, do którego doszło w 1937 r.
W sumie chodziło raczej o nieporozumienie między proboszczem, a

gwardianem

klasztoru O.O. Reformatorów w Pińczowie, Ojcem Marianem Skwirczyńskm. Ponieważ
zwaśnione strony nie mogły dojść do konsensusu, do rozsądzenia konfliktu wezwano
zwierzchnika zakonników, Ojca Stanisława Stocha z Krakowa.567 Spotkanie mnichów z ks.
S. Wiśniewskim miało miejsce na plebani, gdzie przybyła też grupa około 200 parafian,
manifestujących głośno swoje niezadowolenie z postawy proboszcza. Wymyślano mu i
grożono wywiezieniem na taczkach. Ostatecznie sprawę załagodził Ojciec S. Stoch, który
wyszedł przed plebanię i perswazją próbował uspokoić rozgorączkowanych wiernych.
Ostatecznie udało mu się przekonać ich do powrotu do domów. Ze sprawozdania starosty,
opisującego ten konflikt nie wynika, co dokładnie było powodem tak wielkiej awantury,
ale z pewnością chodziło o kwestie finansowe. Sytuacja ta jednak nie spowodowała
dalszych reperkusji i została rozstrzygnięta pomiędzy duchownymi. Na tym wydarzeniu
zakończyła się miejscowa wojenka proboszcza z wiernymi. Brak informacji, by w latach
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następnych dochodziło do jakichś nowych sporów. Tuż przed wybuchem wojny ks. S.
Wiśniewski w zaangażował się w budowę domu parafialnego, decyzją kurii został też
mianowany w 1938 r. kapelanem więziennym. W końcu proboszcz jednak ułożył sobie
stosunki z wiernymi, był nawet wybierany do rady miejskiej i pozostał w Pińczowie aż do
1947 r.
W ostatnim roku dwudziestolecia międzywojennego parafia pińczowska obejmowała:
miasto Pińczów, Brzeście, Kopernię, Nową Wieś, Pasturkę, Podłęże, Podmiejski Folwark,
Skowronno Górne, Skowronno Dolne, Szczypiec, Włochy, Zalesie, Skrzypiów, Kowalę.
Oprócz proboszcza i dziekana, ks. S. Wiśniewskiego, w Pińczowie urzędowali wtedy:
wikary ks. Stefan Winiarski, preceptorzy (nauczający w szkołach religii) – ks. Jan Piskor i
Władysław Czeluśnik.

Parafia w 1939 r. liczyła 8178 wiernych, siedem osób było

wyznania niekatolickiego. Według danych kościelnych, na terenie parafii mieszkało w tym
czasie też 4002 Żydów.568
Życie gminy żydowskiej też nie układało się bezkonfliktowo. Na początku lat 20. XX w.
skupiało się na kwestiach wewnątrz organizacyjnych. W II RP zaszły pewne zmiany w
kwestii funkcjonowania wspólnot żydowskich, ale gmina pińczowska nie stosowała się do
nowych przepisów. Stary rabin miał z tym duży problem, brakowało mu też
kompetentnych pomocników. Urzędnicy ponaglali więc zarządzających wspólnotą, by jak
najszybciej dostosowali się do nowych rozporządzeń. Na początek urzędnikom gminy
nakazano zmienić nazewnictwo w oficjalnych pismach i dokumentach. Nie funkcjonowało
już określenie „dozór bóżniczy’, gdyż wprowadzono nazwę: Gmina Wyznaniowa
Żydowska. Organem zarządzającym zaś stało się Zebranie Pełnomocników lub Zarząd
Gminy Wyznaniowej, w zależności od wielkości miasta. W Pińczowie wybory w gminie
żydowskiej, uznanej za dużą, odbyły się w 1924 r. Podczas zebrania pełnomocników
przewodniczącym został Szlama Dawid Minc569. Trzy lata później miały miejsce kolejne,
które uwidoczniły głębokie podziały w środowisku pińczowskich Żydów. Wytykano sobie
błędy i zaniedbania w dotychczasowym zarządzaniu, część członków gminy domagała się
powtórzenia wyborów. Przede wszystkim należało zacząć od uporządkowania wielu
spraw, gdyż zmarły w 1926 r. ponad 90-letni rabin J. Rapaport od dawna nie radził sobie z
zarządzaniem wspólnotą. Zastępował go niekompetentny sekretarz nazwiskiem Melnik,
który popełnił wiele zaniedbań, głównie w kwestiach gospodarczych i finansów gminy.
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Obowiązki rabina pełnił natomiast Wólf Knobel. W fatalnym stanie znajdowała się
synagoga, podobnie jak i szkoła, urzędnicy nie otrzymywali pensji, mykwa
wydzierżawiona została bez spisania umowy, na wsiach nie odbywał się ubój koszerny, nie
spisywano protokołów z zebrań władz gminy. Gmina liczyła w 1927 r. 4976 osób, ale
wiele osób nie płaciło składek, co było jedna z przyczyn kłopotów finansowych 570.
Liczono na osobę nowego przewodniczącego zarządu Nutę Eisberga, który miał opinię
energicznego i pełnego zapału. Tak przynajmniej uważali urzędnicy państwowi,
zaniepokojeni sytuacją w Pińczowie. Jednak część członków gminy nie podzielała tego
optymizmu. Zauważano bowiem, iż nowy przewodniczący w zasadzie rzadko bywał na
miejscu, często wyjeżdżał w interesach albo bywał na długich kuracjach w Busku.
Krytykowany zresztą zmarł w tym czasie i wybory trzeba było powtórzyć. Sytuacja
poprawiła się nieco, kiedy zakończono spory personalne i od 1929 r. rozpoczęto
porządkowanie najpilniejszych spraw, przede wszystkim finansowych. Największym
bowiem problemem była powszechnie panująca w gminie niegospodarność, na przykład
zaciągano długi na pokrycie najistotniejszych potrzeb, podczas gdy wielu członków gminy
zalegało ze składkami. Kontrola państwowa zabroniła tego typu praktyk i nakazała
natychmiastową poprawę stanu finansów, pensji urzędników (przeszacowanych lub
odwrotnie) oraz rozpoczęcie remontu synagogi, łaźni i mykwy.571
Wybrano też nowego rabina, którym został w 1932 r. Szapsia Rapaport z Wodzisławia572.
Jego wybór też wzbudził kontrowersje i część członków gminy protestowała, żądając
powtórzenia głosowania. Zwolennicy konkurenta, rabina Epsztajna z Rakowa twierdzili, że
Sz. Rapaport wygrał, ponieważ kupował głosy. Wobec poniesionych kosztów na
kampanię, Epsztajn żądał pieniędzy za wycofanie zażalenia. Urzędnicy ostro przywołali
jednak protestujących do porządku, zarzucając pokonanemu próbę szantażu. Wynik
wyborów został uznany za wiążący, choć przyznano, że rzeczywiście płacono za głosy. Sz.
Rapaport objął funkcje rabina i pozostał w Pińczowie do wybuchu II wojny światowej.
Wkrótce po tym, jak objął stanowisko rozpoczęto prace remontowe, w 1933 r. wybrano też
nowy zarząd. Wiosną 1937 r. odbyło się zebranie, podczas którego pojęto decyzję o
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budowie nowej mykwy.573 Końcówka lat 30.XX w. to okres względnej poprawy stanu
gminy żydowskiej w Pińczowie, choć sytuacja materialna jej członków nadal była
nienajlepsza. Pogorszeniu natomiast uległa ogólna sytuacja Żydów w Polsce, co odbić się
musiało również na życiu lokalnych społeczności w sztetlach. Ze względów politycznych
ograniczeniu podległ swobodny dotąd rozwój i działalność różnych organizacji
żydowskich, zlikwidowano na przykład Tarbuth, czy Stowarzyszenie Bibliotek
Żydowskich im. L. Pereca.574 Starosta pińczowski w sprawozdaniu dla władz
wojewódzkich o sytuacji na podległym mu terenie odnotował, że w 1937 r. organizacje
żydowskie nie przejawiały żadnej aktywności.575 Pińczowscy Żydzi brali jednak udział w
życiu publicznym i politycznym, o czym świadczy choćby fakt, iż w wyborach
parlamentarnych w 1938 r. głosowało ponad 80% uprawnionych z miejscowej gminy
wyznaniowej.
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6. Szkolnictwo w latach 1918-39.

Po odzyskaniu niepodległości jednym z najpoważniejszych zadań w polityce wewnętrznej
państwa stała się kwestia organizacji systemu szkolnictwa, jak również likwidacji
analfabetyzmu. Zjawisko to było pokłosiem polityki rosyjskiej wobec Polaków. Na
ziemiach byłego zaboru rosyjskiego w 1921 r. stopień analfabetyzmu sięgał w niektórych
rejonach wschodnich 70% badanych576. Proces budowy systemu szkolnego trwał do 1922
r. Duży wkład w rozwój oświaty miał tzw. Sejm Nauczycielski, zwołany w 1919 r. przez
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 577. Jednym z pierwszych
aktów prawnych, regulujących sprawy oświaty w odrodzonym państwie był dekret O
obowiązku szkolnym, wydany 7 II 1919 r. Wprowadzał on obowiązkową 7-letnią szkołę
powszechną dla wszystkich dzieci od 7 do 14 roku życia. Co istotne, szkoła powszechna
miała być bezpłatna. Na szczeblu szkolnictwa średniego utrzymano się 8-klasowe
gimnazjum, w którym wyodrębniano 2 stopnie — pierwsze 3 klasy o charakterze
ogólnokształcącym oraz częściowo ukierunkowane klasy wyższe; matura gimnazjalna
otwierała drogę do studiów wyższych. W latach 30. XX w. zarządzono reformę ustroju
szkolnego. Nowa ustawa z 1932 r.

uchwalona została z inicjatywy ministra Janusza

Jędrzejewicza. Reforma utrzymała 7-letni obowiązek szkolny w zakresie szkoły
powszechnej, ale zarazem zachowała zróżnicowanie organizacyjne i programowe tych
szkół - szkoły powszechne I, II i III stopnia, tj. 4-, 6- i 7-klasowe. Wstęp do gimnazjum
(nadal na podstawie egzaminu) dawało ukończenie 6 klas szkoły powszechnej, klasa 7 była
przeznaczona dla tych, którzy nie zamierzali kształcić się dalej. 4-letnie gimnazjum miało
jednolity program ogólnokształcący, zaś do studiów wyższych przygotowywały 2-letnie
licea o programie ukierunkowanym, a więc humanistycznym, matematyczno.-fizycznym.,
przyrodniczym i klasycznym.
Jak wspomniano wcześniej odbudowa polskiego szkolnictwa rozpoczęła się już w okresie I
wojny światowej. U progu niepodległości wielkim problemem w rozwoju oświaty były
finanse, państwo zmagało się bowiem ze zniszczeniami i kolejną wojną. Jak wiele innych
Biur Odbudowy w kraju, tak i to działające w Pińczowie, musiało zmierzyć się z ogromem
576

Por. P. Stańczyk, Wykształcenie ludności II Rzeczpospolitej w świetle badań GUS, „Społeczeństwo i
ekonomia”, 1(5) 2016, s. 7-25.
577
J. Grzywna, Szkolnictwo powszechne o oświata pozaszkolna województwie kieleckim w latach 1918-1939,
Kielce 1984, s. 28-29; F.W. Araszkiewicz, Szkoła średnia ogólnokształcąca w Polsce w latach 1918-1932, w:
Monografie z dziejów oświaty, red. Ł. Kurdybacha, t. XIV, 1972, s. 27.

240

zadań, w tym remontem zrujnowanych budynków szkolnych. W powiecie pińczowskim
odnotowano w 1920 r. 13 zniszczonych szkół w siedmiu gminach, w tym budynek szkoły
elementarnej (ludowej) w Pińczowie578. W myśl zarządzenia władz państwowych nad
odbudową gmachów szkolnych od 1919 r. czuwały Komisje Odbudowy Szkół. Powołana
została również w Pińczowie, na czele z inspektorem szkolnym Franciszkiem
Krzemienickim, księdzem Konstantym Aksamitowskim i M. Galasem 579. Na odbudowę
szkół wyasygnowano sumę 990.000 marek polskich. W kosztorysie ujęto zapotrzebowanie
na remont 8 sal lekcyjnych dla 5-klasowej szkoły w Pińczowie580. Mimo znacznych
trudności szkolnictwo powszechne rozwijało się, wdrażanie reformy wiązało się też ze
stopniową likwidacją szkół jednoklasowych i doszkalaniem i doskonaleniem zawodowym
nauczycieli. W roku szkolnym 1925/26 w miastach powiatu pińczowskiego na 2107 dzieci
objętych obowiązkiem szkolnym, uczyło się już 92,1 %. W całym powiecie procent ten był
nieco niższy, mianowicie wynosił 82,2%. Było to znacznym krokiem naprzód, biorąc pod
uwagę, że w 1906 r. na obszarze powiatu zanotowano 72,9% analfabetów wśród osób
powyżej ósmego roku życia581. W latach poprzedzających II wojnę światową w Pińczowie
funkcjonowały dwie szkoły powszechne, dla chłopców i dziewcząt. Starano się także
zadbać o dorosłych, którzy wcześniej nie mieli możliwości ukończyć szkoły. Rozwijała się
w związku z tym oświata pozaszkolna. W roku szkolnym 1920/21 na kursy dla
analfabetów w powiecie pińczowskim uczęszczało 197 osób, głównie między 14 a 30
rokiem życia582.
Chlubą Pińczowa w okresie międzywojennym było okryte długą tradycją gimnazjum. W
pierwszym roku szkolnym w wolnej Polsce, tj. 1919/20 do nauki we wrześniu przystąpili
tylko uczniowie klas młodszych. Klasa czwarta rozpoczęła lekcje w okrojonym do połowy
składzie, klasa piąta wcale. Powodem była tocząca się wojna z Rosją bolszewicką, w której
udział brali również starsi uczniowie szkół średnich. Dopiero późną jesienią po
odepchnięciu Rosjan na wschód, uczniowie zaczęli wracać z frontu. Sytuacja powoli
stabilizowała się i życie szkolne wracało do normy583.
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Pińczowska duma w okresie od 1923/24 do reformy Jędrzejewicza funkcjonowała jako
ośmioklasowa szkołą średnia typu humanistycznego i nosiła nazwę Państwowe
Gimnazjum Humanistyczne im. Hugona Kołłątaja. Dyrektorem szkoły nadal był M.
Chmielowiec,

cieszący się uznaniem i szacunkiem uczniów. W latach 1926-1933

placówka kierował Stefan Wasilewski, nauczyciel języka łacińskiego. Gimnazjum tętniło
życiem, od 1921/22 r. w szkole działały dwie drużyny harcerskie, podporządkowane
Hufcowi ZHP w Pińczowie z Franciszkiem Kordelem na czele. Uczniowie uczestniczyli
aktywnie w życiu placówki, w której powstało wiele kół zainteresowań, klub sportowy,
wydawano pisemko szkolne, prowadzono samopomoc dla osiągających słabsze wyniki w
nauce. Uczniowie mieli tez własny samorząd, powołany w roku szkolnym 1922/23.
Pierwsza powojenna matura odbyła się w 1924 r. Był to rekordowy pod względem ilości
uczniów rok w dziejach szkoły w dwudziestoleciu międzywojennym. Do placówki
uczęszczało wtedy 383 chłopców, uczących się w 11 klasach584. Skład społeczny uczniów
miał charakter zróżnicowany, głównie dzieci z rodzin inteligenckich i mieszczańskich z
Pińczowa, a także sporo chłopskich z okolicznych wsi. Wkrótce szkoła zaczęła przeżywać
regres, nastąpił znaczny spadek liczby uczniów, co wiązało się z początkiem Wielkiego
Kryzysu Ekonomicznego w 1929 r. W pierwszym roku tej gospodarczej zapaści do szkoły
uczęszczało zaledwie 220 osób. Wielu rodziców, zwłaszcza ze wsi nie mogło sobie
pozwolić na utrzymanie dziecka poza domem. Problem stanowiła też spora fluktuacja
kadry nauczycielskiej w tym okresie. Pojawił się nawet pomysł likwidacji szkoły, na
szczęście nie doszedł do skutku585.
W połowie lat 30. szkoła wróciła do równowagi. Po wejściu w życie nowej ustawy
szkolnej gimnazjum przekształcono w szkołę koedukacyjną. Nowym dyrektorem został
Jan Prokopek, który kierował nią do wybuchu II wojny światowej, a także w okresie
powojennym. W wyniku wprowadzenia reformy zmieniła się wewnętrzna struktura
placówki, w 1933 r. powstała pierwsza klasa gimnazjum na podbudowie sześcioklasowej
szkoły powszechnej, a w 1937 r. rozpoczęli naukę uczniowie i uczennice I klasy liceum.
Szkoła nazywała się odtąd Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące imienia
Hugona Kołłątaja. Przybywało też nowych adeptów nauki, stąd wynajęto dodatkowy
budynek, znajdujący się po przeciwnej stronie pałacu Wielopolskich.
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Szkoła realizując prorządowy model wychowania stawiała jednocześnie na samodzielność
w pracy uczniów, co nie było łatwe. Wysoko wykwalifikowanie nauczyciele pełnili rolę
przewodników w zdobywaniu wiedzy. Młodzież miała możliwość uczestniczenia w wielu
formach pracy pozaszkolnej, realizowała swoje zainteresowania i rozwijała zdolności w
kołach zainteresowań, przedstawieniach teatralnych, orkiestrze smyczkowej, pracach
ręcznych, czy zawodach sportowych. Tężyzna fizyczna i jej rozwój była jednym z
elementów wychowania w szkołach państwowych. W pińczowskiej szkole średniej
funkcjonowały drużyny: piłki nożnej, ręcznej, koszykówki, siatkówki i hokejowa. O
rozwój zainteresowań sportowych dbali nauczyciele Jan Keller i Wiktor Sikora. Kołem
literackim opiekował się polonista Maksymilian Opara, filologicznym łacinnik, Stanisłąw
Borowiec, historycznym (zajmującym np. się pracami wykopaliskowymi pod Galowem)
Antoni Świetlicki. W szkole działało też koło Ligi Kolonialnej i Morskiej oraz Koło
Pińczowian, stawiając sobie jako szczytny cel poprawę wyglądu zewnętrznego miasta oraz
zapoznawanie się z jego bogatą historią. Prężnie działało też harcerstwo, drużyna im. J.
Sowińskiego otrzymała w 1919 r. sztandar, który został uroczyście poświecony.
Egzaminy maturalne zdawało coraz więcej uczniów, pod koniec lat 30-tych także
dziewcząt. Rekordowe był pod tym względem lata szkolne: 1934/35 (24 chłopców),
1937/38 (27 chłopców) i ostatni rok przed wojną – 1938/39, kiedy maturę zdało 11
dziewcząt i 11 chłopców.586 Warto podkreślić, że do szkoły przyjmowano także dzieci z
rodzin żydowskich, a nie we wszystkich szkołach średnich było to możliwe. Najwidoczniej
w tej placówce nie występowały uprzedzenia o zabarwieniu antysemickim.
Nauczyciele z pińczowskich szkół nie pozostawali w kręgu wyłącznie zawodowych.
Angażowali się również w życie społeczne, polityczne miasta a także w działalność
związkową. Część z nich należała do Związku Nauczycielstwa Polskiego. W latach 30tych związek znalazł się w konflikcie ze stroną rządową, stąd jego działacze pozostawali
pod obserwacją. W sprawozdaniach starosty, dotyczących stanu bezpieczeństwa w
powiecie, ZNP wymieniano wielokrotnie, nie zauważając jednocześnie niczego
niepokojącego w pracach i postawach jego członków. Jednocześnie w tym czasie niektórzy
z nauczycieli zaangażowali się w działalność samorządową i polityczną. Zasiadali w radzie
miejskiej, gminnej i powiatowej, zaś dyrektor Prokopek był szefem miejscowego oddziału
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OZN-u. Nauczyciele niewątpliwie mieli znaczący wpływ na życie miasta, a kilku z nich
stanowiło część oryginalnej miejscowej śmietanki towarzyskiej.587
Własne szkoły posiadali nadal Żydzi, dla których wychowanie religijne miało
pierwszorzędne znaczenie. W Pińczowie w okresie międzywojennym funkcjonowały
chedery i Talmud-Tora, w których mogli uczyć się tylko chłopcy. Natomiast z inicjatywy
kobiet zrzeszonych w organizacji Bnot Agudas powstała także szkoła dla żydowskich
dziewcząt. Należała ona do sieci placówek Bejs Jakow, kształcących dziewczęta z
religijnych rodzin żydowskich.588 Pierwsza szkoła tego typu powstała w Krakowie w 1917
r., następnie dzięki uporowi postępowych kobiet związanych z Agudas Isroel w wielu
innych miastach. Placówki Bejs Jakow działały także m.in. na Litwie, Rumunii,
Czechosłowacji. Część dzieci żydowskich z Pińczowa uczęszczała do szkoły powszechnej,
a niewielka grupa także do gimnazjum. Już w pierwszym egzaminie dojrzałości w
pińczowskim gimnazjum uczestniczył z pozytywnym wynikiem Salomon Zelinger. Wśród
pierwszych maturzystek w 1939 r. była też Żydówka Sura-Bajla Nożyce.589 Żydowskimi
nauczycielami w Pińczowie, w 1932 r. byli: w chederach - Szyja Kasztański i Joel Solarz,
Herszel Abeli w Talmud-Torze i Bela Walc w Bejs Jakow. 590
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Aneks I.
Legioniści związani z Pińczowem odnotowani na listach start podczas I wojny światowej.
1. Bardziński Jan (robotnik), ur. 1893, Pińczów; zginął 22 X 1914 pod Laskami
2. Bleszyński Stefan (uczeń gimnazjum), ur. 1900, Iżykowice ; zmarł 21 VI 1917 w
Ostrowie – Kromołowie
3. Gieras Wiktor (rolnik), ur. 1897, Zagaje; zmarł 22 IV 1918 w Krakowie
4. Klementowski Aleksander (fryzjer), ur. 1893, Pińczów; zginął 22 XII pod
Łowczówkiem
5. Łukasiński Wacław, zginął 27 IX 1914, Pińczów
6. Musiał Jerzy, lat 59, z Pińczowa; zmarł 2 II 1915 w Kętach
7. Topolski Makary, zginął 27 IX 1914, Pińczów
8. Woźniak, 27 IX 1914, Pińczów

Aneks II
Legioniści z Pińczowa.
1. Baczyński Franciszek
2. Bisikiewicz Leon
3. Błaszkiewicz Marian
4. Gondyński Bolesław
5. Holfbauer Józef
6. Jezierski Roman
7. Kobyłecki Wacław
8. Koprowski Franciszek
9. Maciantowicz Aram
10. Mularski Jan
11. Łapinkiewicz Józef
12. Palimaka Paweł
13. Pawlicki Leon
14. Pągowski Jan
15. Podolski Stanisław
16. Polski Włodzimierz
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17. Stodulski Wacław
18. Solwiński Franciszek
19. Żaganowski Józef
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