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Moim przodkom z rodziny Raczaków z Sobótki,  
którzy w latach 1818-1932 mieszkali  
w powiecie pleszewskim...
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Drodzy Czytelnicy 

Z wielkim zainteresowaniem i niecierpliwością czekałem na tę książkę. 

To kolejna, bardzo cenna pozycja historyczna w bibliotece serii „Wydawnictwa Powiatu Pleszewskie-
go”, niemalże lektura obowiązkowa dla każdego Pleszewianina. Publikacja wyjątkowa ze względu na temat  
i ramy czasowe. 

Autor dr Maciej Kowalczyk odkrywa przed nami historię zupełnie nieznaną. Opisuje dzieje Powiatu Ple-
szewskiego począwszy od jego utworzenia w 1818 roku na mocy decyzji króla Prus Fryderyka Wilhelma III. 
Ówczesny Powiat Pleszewski był znacznie większy od obecnego, a w jego granicach - oprócz Pleszewa jako 
siedziby powiatu - znajdowały się trzy inne miasta; Jarocin, Nowe Miasto nad Wartą i Mieszków oraz 266 
wsi. 

Na kartach książki mamy okazję prześledzić losy Powiatu Pleszewskiego przez cały okres pruskiej ad-
ministracji aż do wybuchu I wojny światowej, powstania wielkopolskiego i przyłączenia do Odrodzonej 
Rzeczypospolitej. W publikacji  przebija się obraz polityki germanizacyjnej pruskich władz powiatowych,  
a jednocześnie wysiłki polskich mieszkańców Powiatu Pleszewskiego, stanowiących przeważającą większość 
ludności, o zachowanie ducha narodowego w trudnych czasach zaboru.

To znamiennie, że Powiat Pleszewski, istniejący niemal przez cały okres pruskiego panowania, w II 
Rzeczpospolitej przetrwał zaledwie kilkanaście lat. W 1932 roku, w wyniku decyzji Rady Ministrów, zniknął 
bowiem z mapy administracyjnej Polski. Dla Pleszewian był to cios. Wiemy, że nasi przodkowie nie pogodzili 
się z utratą powiatowej tożsamości. W swojej książce autor wspomina o próbach przywrócenia Powiatu Ple-
szewskiego w końcu lat 30. XX wieku, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. 

Autor zgromadził taką wiedzę o przeszłości Powiatu Pleszewskiego, jakiej nam w Pleszewie bardzo bra-
kowało. Tę białą dotąd kartę historii udało się wreszcie wypełnić. Atutami tej publikacji są fragmenty urzę-
dowych raportów, pamiętników i artykułów prasowych z epoki oraz charakterystyki landratów i starostów 
pleszewskich. Nie brakuje wątków humorystycznych. Uwagę przykuwa bogata ikonografia. 

Dziękując Panu Maciejowi za wspaniałą pracę, chciałbym szczególnie docenić jego umiejętność sięgania 
do źródeł i korzystania z niemieckich dokumentów. To rzecz niezwykle rzadka. Końcowy efekt książki tylko 

Przedmowa
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utwierdza mnie w przekonaniu, że jej opracowanie powierzyliśmy kompetentnej osobie. Autor wywiązał się 
z zadania wyśmienicie, a Czytelnicy mogą się osobiście o tym przekonać.

Serdecznie polecam Państwu tę książkę. Życzę przyjemnej lektury. Polecam również inne publikacje  
z cyklu „Wydawnictwa Powiatu Pleszewskiego”. 

Mam nadzieję, że w nieodległej przyszłości powstanie druga część dziejów naszego powiatu. Na opraco-
wanie czeka temat: „Powiat Pleszewski w okresie PRL-u (1956-1975)”. 

            Michał Karalus

        Starosta Pleszewski

Pleszew, dn. 22.10.2014r.
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Przed 15 laty, 1 stycznia 1999 roku, doszło w Polsce 
do reaktywowania powiatów jako jednostek samorządu 
terytorialnego i podziału administracyjnego. Jednym z 
nich był powiat pleszewski.

Powrót powiatów na mapę administracyjną Rzeczy-
pospolitej nastąpił po niemal ćwierćwieczu ich niebytu. 
Dla powiatu pleszewskiego odrodzenie w styczniu 1999 
roku było nie tylko podkreśleniem znaczenia Pleszewa 
jako ważnego ośrodka miejskiego w regionie, lecz rów-
nież nawiązaniem do tradycji sięgającej 1818 roku.

Historia powiatu pleszewskiego w XIX wieku, jak 
również w pierwszej połowie kolejnego stulecia, nie do-
czekała się jednak dotąd odrębnej monografii, a w pu-
blikacjach dotyczących dziejów Pleszewa traktowano ją 
bardzo marginalnie. Niniejsze opracowanie postawiło 
sobie za zadanie wypełnienie tej luki.

W zamierzeniu autora ma ono przedstawić pierwsze 
stulecie funkcjonowania powiatu pleszewskiego: od jego 
utworzenia w 1818 roku, aż do likwidacji w 1932 roku. 
Książka ta nie rości sobie jednak praw do pełnienia roli 
pełnej i wyczerpującej monografii dziejów powiatu ple-
szewskiego w rzeczonym okresie, lecz ma być impulsem 
do podjęcia dalszych badań nad historią tej jednostki 
podziału terytorialnego w minionych dziesięcioleciach. 
Jej głównym tematem są bowiem dzieje ustrojowo-poli-
tyczne powiatu pleszewskiego (kompetencje i funkcjono-

wanie jego władz, sylwetki landratów i starostów, walka 
o zrzucenie pruskiej administracji). Inne kwestie zostały 
zaś przedstawione tylko wówczas, gdy wiązały się z poli-
tyczną działalnością jego organów.

Podczas prac autorowi przyświecało pragnienie spo-
pularyzowania dziejów powiatu pleszewskiego wśród jak 
najszerszego grona odbiorców. Celem realizacji owego 
zamierzenia książka ta przybrała formę popularnonau-
kową, choć – ze względu na Czytelników pragnących 
pogłębić wiedzę na temat poruszanych przez nią zagad-
nień – zdecydowano się na pozostawienie w niej aparatu 
naukowego w postaci przypisów.

Bazę źródłową niniejszej pracy stanowią materia-
ły archiwalne przechowywane w Archiwum Państwo-
wym w Poznaniu (zespoły: Landratsamt Pleschen, 
Kreisausschuss Pleschen i Naczelny Prezes Prowincji 
Poznańskiej) oraz w Archiwum Państwowym w Kaliszu 
(zespoły: Starostwo Powiatowe w Pleszewie i Akta miasta 
Pleszewa), a ponadto prasa wydawana w drugiej połowie 
XIX wieku i na początku kolejnego stulecia: pruski Ple-
schener Kreisblatt i polskie czasopisma: Dziennik Po-
znański oraz Gazeta Pleszewska. Ich cenne uzupełnienie 
stanowiły wspomnienia księdza Kazimierza Niesiołow-
skiego (1872-1949), będącego nie tylko obserwatorem, 
lecz również uczestnikiem wielu wydarzeń związanych 
z funkcjonowaniem administracji powiatowej w regio-

Wstęp

WSTĘP
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nie pleszewskim w ostatnich dziesięcioleciach zaborów. 
Ponadto w pracy wykorzystano dotychczasowy dorobek 
naukowy zawarty w literaturze poświęconej dziejom Ple-
szewa i administracji powiatowej w Wielkopolsce w XIX 
wieku oraz w pierwszej połowie XX stulecia, zwłaszcza 
opracowania autorstwa Andrzeja Gulczyńskiego i Reginy 
Pacanowskiej.

Niniejsza publikacja nie powstałaby, gdyby nie inspi-
racja ze strony Starosty Pleszewskiego, Pana Michała Ka-
ralusa, za co autor serdecznie dziękuje. Wyrazy wdzięcz-
ności za wsparcie podczas prac należą się Tomaszowi 
Wojtali, Rzecznikowi Prasowemu Starostwa Powiato-
wego w Pleszewie oraz Robertowi Czajczyńskiemu, Na-
czelnikowi Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy 
Zagranicznej w tymże Starostwie.

Wielkie podziękowania autor składa ponadto Panu 
Adamowi Staszakowi, Dyrektorowi Muzeum Regional-

nego w Pleszewie, jak również pracownikom tej instytu-
cji. Dzięki ich życzliwości i pomocy książka została wzbo-
gacona o cenny materiał ikonograficzny pochodzący ze 
zbiorów pleszewskiego Muzeum. Z tego samego powodu 
wyrazy wdzięczności należą się również Panu Piotrowi 
Maślińskiemu, ostrowskiemu filokartyście, który udo-
stępnił na potrzeby książki pocztówki ze swojej kolekcji.

Kończąc, autor pragnie wyrazić raz jeszcze nadzieję, 
że niniejsze opracowanie spopularyzuje wśród mieszkań-
ców powiatu pleszewskiego wiedzę na temat pasjonują-
cych dziejów tej jednostki podziału administracyjnego, 
a ponadto stanie się impulsem do prowadzenia dalszych 
badań w tym zakresie.

Jak stwierdził bowiem Marszałek Józef Piłsudski:
Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie 

jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do 
przyszłości.
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Powiaty w Polsce mają długą genezę, wywodzącą się 
jeszcze z czasów średniowiecza. Wykształciły się one bo-
wiem na naszych ziemiach już u progu XIV stulecia, za-
stępując wcześniejszy podział administracyjny średniego 
szczebla, oparty na kasztelaniach1.

Wybitny polski historyk, archeolog i etnograf Zyg-
munt Gloger (1845-1910) w „Encyklopedii staropolskiej 
ilustrowanej” tak opisywał ich pochodzenie i funkcje:

Powiat, wyraz w języku polskim starożytny, sięga-
jący czasów słowiańsko-lechickich, a oznaczający oko-
licę, obwód, okręg, którego mieszkańcy powiadamiali 
się na wspólne wiece i do wspólnej obrony w swoim 
»grodzie«. Od wyrazów też: wiec, powiadomić – po-
chodzą wyrazy: powiat i powietnik. (…) Wogóle jednak 
»powiat« oznaczał w Polsce okręg sądowy, t. j. obwód, 
ciążący do jednego grodu, starosty, a zwłaszcza sądu 
ziemskiego2.

U podstaw organizacji powiatowej w przedrozbioro-
wej Rzeczypospolitej leżały zatem funkcje sądownicze. 
Powiaty tworzyła szlachta, zjeżdżająca z pewnego obsza-

ru na wiece, zwłaszcza sądowe3. Z czasem w ich ramach 
zaczęło zbierać się również pospolite ruszenie; ponadto 
jednostka ta wykorzystywana była do sporządzania spi-
sów podatkowych4. 

Powiaty w okresie istnienia Rzeczypospolitej Szla-
checkiej nie były zatem związane z władzą administracyj-
ną w dzisiejszym rozumieniu kompetencji władz powia-
towych, lecz stanowiły organizację sądowo-wojskową. 
Poza tym, że każdy powiat był odrębnym okręgiem są-
dowym, miał on ponadto własną hierarchię urzędników 
ziemskich5.

Pleszew, choć jego metryka sięga końca XIII wieku6 
i od średniowiecza stanowił on jako miasto prywatne 
(szlacheckie)7 ważny ośrodek miejski w Wielkopolsce8, 
w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej szlacheckiej nie 
był siedzibą powiatu, lecz do 1793 roku znajdował się w 
granicach powiatu kaliskiego, który położony był w po-
łudniowej części województwa noszącego taką samą na-
zwę9. 

1. Kasztelanie (okręgi grodowe) były podstawową jednostką podziału terytorialnego w Polsce w XII i XIII wieku. Urząd kasztelana łączył zarząd wojskowy z funkcjami policyjno-sądowy-
mi. Zob. J. Bardach, Historia państwa i prawa Polski, tom I, „Do połowy XV wieku“, wyd. 3, Warszawa 1965, s. 254-255.

2. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, tom IV (P-Ż), wyd. VII, Warszawa 1996, s. 109-110. 
3. Początkowo z powiatu w zasadzie wyłączone były miasta (mające swój własny status prawny) oraz dobra duchowne, stanowiące w praktyce enklawy wewnątrz terytorium powiatu. 

Zob. J. Topolski, Dzieje Wielkopolski, tom I, Poznań 1969, s. 36.
4. A. Gąsiorowski, Powiat w Wielkopolsce XIV-XVI wieku. Z zagadnień zarządu terytorialnego i podziałów Polski późnośredniowiecznej, Poznań 1965; J. Bardach, Powiaty w Polsce 

późnośredniowiecznej, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, tom 19 (1967), zeszyt 2, s. 139-155.
5. Zob. Z. Góralski, Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1983, s. 189 i n.
6. Opatrzony datą 1283 dokument Przemysła II, w którym znajdują się najstarsze wiadomości na temat miasta Pleszewa, został przez badaczy uznany za falsyfikat, jednak zawarta w 

nim bardzo dobra znajomość wydarzeń politycznych w Wielkopolsce w końcu XIII wieku sugeruje, że fałszerstwa tego dokonano niedługo po wspomnianym w nim roku 1283. Po-
zwala to przyjąć, że informacje na temat Pleszewa (i innych wymienionych miast) zawarte w tym dokumencie są prawdziwe, a zatem że istniał on jako ośrodek miejski już u schyłku 
XIII stulecia. Zob. Z. Górczak, Najstarsze lokacje miejskie w Wielkopolsce (do 1314 r.), Poznań 2002, ss. 112-113 i 198.

7. Na temat właścicieli Pleszewa zob. F. Kryszak, Dzieje miasta Pleszewa na podstawie źródeł historycznych, Pleszew 1938, s. 23-27. Pleszew przestał być miastem szlacheckim w 
roku 1833.

8. Pleszew nie był miastem handlowym, lecz rzemieślniczym, słynąc zwłaszcza ze swoich szewców. F. Kryszak, op. cit., s. 44 i n.
9. Województwo kaliskie, skrystalizowane ostatecznie w XIV stuleciu, swój rodowód brało z istniejącego w okresie rozbicia dzielnicowego efemerycznego księstwa kaliskiego. W XIII 

wieku dawne dworskie urzędy księstwa kaliskiego zaczęły bowiem przekształcać się w ziemskie, a Kalisz - utraciwszy znaczenie polityczne - pozostał ważnym ośrodkiem admini-
stracyjnym ziemi kalisko-gnieźnieńskiej. Zob. A. Wędzki, Kalisz w państwie wczesnopiastowskim i w okresie rozbicia feudalnego, [w:] W. Rusiński (red.), „Dzieje Kalisza”, Poznań 
1977, s. 46-48.
Na temat województwa kaliskiego zob. S. Orgelbrand, Encyklopedja Powszechna, tom VIII, Warszawa 1900, s. 35.
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Zasięg powiatu kaliskiego pokrywał się zasadniczo z 
granicami XIII-wiecznej kasztelanii kaliskiej, stanowiąc 
stosunkowo zwarty region gospodarczy10.

Od zachodu graniczył on z powiatem pyzdrskim, od 
północy z powiatem konińskim, od wschodu z powiatem 
sieradzkim, a od południa – z powiatem ostrzeszow-
skim11. Obejmując powierzchnię około 2890 km², na tle 
innych wielkopolskich powiatów należał on do mniej-
szych pod względem rozległości (powiat poznański po-
siadał obszar przeszło dwukrotnie większy)12. U schyłku 
istnienia przedrozbiorowej Rzeczypospolitej w granicach 
powiatu kaliskiego znajdowało się 14 miast oraz około 
490 wsi13. Precyzyjne określenie liczby tych ostatnich (a 
tym samym dokładnych granic powiatu kaliskiego) rodzi 
jednak problemy, bowiem, jak zauważył wybitny badacz 
historii gospodarczo-społecznej Polski, Władysław Ru-
siński:

W Polsce przedrozbiorowej nie został nigdy wy-
dany akt urzędowy określający granice ówczesnych 
jednostek administracyjnych. Po raz pierwszy urzędo-
we wyliczenie parafii wchodzących w skład poszcze-
gólnych powiatów na obszarze Rzeczypospolitej (dla 
potrzeb podatkowych) nastąpiło w okresie Sejmu Czte-
roletniego. Było jednak niekompletne, powiat kaliski 
został w nim pominięty. Jedynym źródłem informują-
cym o przynależności powiatowej są taryfy podatkowe, 
które jednak bynajmniej nie wykazują zgodności; te 
same miejscowości figurują raz w jednym, raz w dru-
gim powiecie. (…)

Niejasności te spowodowane zostały głównie 
dwiema przyczynami: ówczesnymi stosunkami wła-
snościowymi i działalnością gospodarczo-osadniczą 
feudalnych właścicieli. Sytuacja sporna powstawała 
zazwyczaj wtedy, gdy właściciel dóbr leżących na po-
graniczu jednego powiatu nabył lub uzyskał w inny 
sposób sąsiednie tereny leżące już po drugiej stronie 
granicy powiatowej. Wygodniej mu było wtedy zała-
twiać swoje sprawy w jednym grodzie powiatowym. 

10. Zob. S. Zajchowska, Kształtowanie się regionu kaliskiego, „Rocznik Kaliski”, tom X, Poznań 1977, s. 45.
11. W. Rusiński, Struktura osadnictwa i zaludnienie powiatu kaliskiego w 1789 r., „Rocznik Kaliski“, tom III, Poznań 1970, s. 57.
12. Ibidem, s. 59. Natomiast pod względem liczby ludności powiat kaliski znajdował się na trzecim miejscu w Wielkopolsce, ustępując miejsca jedynie powiatom: kościańskiemu i 

poznańskiemu. Zob. też: W. Rusiński (red.), Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego, tom I, Wrocław 1955, s. XIX-XX, przypis 11; W. Szczygielski, Konfederacja barska w 
Wielkopolsce 1768-1770, Warszawa 1970, s. 34.

13. W. Rusiński, Struktura osadnictwa i zaludnienie powiatu kaliskiego w 1789 r., s. 61.

Powiat kaliski w drugiej połowie XVIII wieku.
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Tu więc składał zeznania podatkowe, wnosił do ksiąg grodz-
kich zapisy i składał skargi w sądzie grodzkim. W ten sposób 
miejscowości leżące po drugiej stronie granicy powiatowej 
znikały z ewidencji właściwego powiatu, a pojawiały się w 
powiecie sąsiednim, w którym leżała główna siedziba danej 
majętności14.

Radykalną zmianę w ustroju administracyjnym Wielko-
polski przyniósł drugi rozbiór Polski, na skutek którego kra-
ina ta przeszła pod panowanie pruskie. Zaborca nie zamierzał 
bowiem utrzymać w zastanej formie dotychczasowego po-
działu na powiaty. Krótko po opanowaniu ziem drugiego za-
boru nowe władze dokonały zatem ich podziału na mniejsze. 
Miało to na celu nie tylko usprawnienie działania administra-
cji i sądownictwa, lecz ponadto zerwanie dotychczasowych 
więzów terytorialnych15. Utworzono wówczas jedenaście no-
wych powiatów ziemskich (landrätliche Kreise), a wśród nich 
powiat odolanowski. Powstał on z „wykrojenia” z powiatu ka-
liskiego jego zachodniej części, obejmując obszar od Pleszewa 
i Chocza, po Bogdaj, Młynik i Granowiec. Dalej na południu 
przebiegała ukształtowana od schyłku średniowiecza granica 
Wielkopolski ze Śląskiem16.

Utworzony w 1793 roku powiat odolanowski obejmował 
terytorium liczące 936 km², a na jego obszarze znajdowało 
się 187 miejscowości, w tym 5 miast: Odolanów, Ostrów, Ple-
szew17, Raszków i Sulmierzyce18.

14. Ibidem, s. 59-60. Zob. też: W. Rusiński, Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego, tom I, s. XX.
15. J. Wąsicki, Zabór pruski 1772-1806, [w:] J. Bardach, M. Senkowska-Gluck (red.), „Historia państwa i prawa Polski”, tom III „Od rozbiorów do uwłaszczenia”, Warszawa 1981, s. 50.
16. Zob. G. Labuda, Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów politycznych, Poznań 1971, s. 81; M. Kowalczyk, Śląskie ziemie w powiecie odolanowskim, „Gazeta Ostrowska”, nr 

32 (868) z 11 sierpnia 2004, s. 20; J. Światły, Szklarka Śl., Możdżanów, Opole 2011, s. 10; M. Kowalczyk, Geneza i pierwsze półwiecze powiatu ostrowskiego (1887-1939), Ostrów 
Wielkopolski 2012, s. 16-17.

17. Omyłką jest stwierdzenie, zawarte w publikacji „Dzieje Pleszewa”, jakoby po drugim rozbiorze Polski Pleszew należał do powiatu kaliskiego. S. Bródka, Pod zaborem pruskim (1793-
1918), [w:] M. Drozdowski (red.), Dzieje Pleszewa, Kalisz 1989, s. 91. Również Stanisław Nawrocki, opisując powiat odolanowski w okresie Prus Południowych, nie wymienia tego 
miasta. S. Nawrocki, Pod zaborem pruskim, [w:] „Ostrów Wielkopolski. Dzieje miasta i regionu”, Poznań 1990, s. 154. Błąd ten powtarza Witold Banach. Zob. W. Banach, Powiat 
ostrowski w dawnej pocztówce do 1939 roku, Ostrów Wielkopolski 1999, s. 13.

18. S. Nawrocki, Pod zaborem pruskim, s. 154; E. Dymacz, Monografia Odolanowa, Odolanów 2003, s. 49.

Patent obwieszczający zajęcie ziem polskich przez Prusy  
w wyniku II rozbioru w 1793 roku.

Nim powstał powiat pleszewski…



16 Maciej Kowalczyk, Powiat pleszewski w latach 1818-1932. Zarys dziejów ustrojowo-politycznych.
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Pod względem administracyjnym wszedł on w skład 
pruskiej prowincji noszącej nazwę „Prusy Południowe” 
(Südpreußen), utworzonej z ziem zagrabionych przez 
Prusaków w wyniku drugiego rozbioru Polski19. Począt-
kowo powiat odolanowski przynależał do departamentu 
poznańskiego, ale po reorganizacji podziału terytorialne-
go monarchii Hohenzollernów w 1795 roku został włączo-
ny do utworzonego wówczas departamentu kaliskiego20.

W chwili utworzenia powiatu odolanowskiego naj-
ważniejszym ośrodkiem był Ostrów, który w 1793 roku 
liczył 2541 mieszkańców21, podczas gdy Odolanów – za-
ledwie 78822. Odolanów był mniejszy również od Sulmie-
rzyc (mających 1324 mieszkańców23) i Pleszewa (1254 
mieszkańców24). W ciągu kolejnego pięciolecia nastąpił 
wzrost liczby mieszkańców w poszczególnych miastach 
i w 1798 roku liczyły one: Ostrów – 3191, Sulmierzyce 
– 1696, Pleszew – 1642, Odolanów – 1091 i Raszków 
– 706 mieszkańców25. Pleszew był zatem trzecim pod 
względem liczby mieszkańców miastem powiatu odola-
nowskiego, nieznacznie tylko ustępując w tym względzie 
Sulmierzycom.

W Prusach Południowych na czele każdego z po-
wiatów stał landrat, mianowany przez króla, do którego 
kompetencji należały: rozkład i ściąganie podatków oraz 
współdziałanie przy poborze rekrutów, jak również w 
kwestiach dotyczących przemarszu i zaopatrzenia woj-
ska26. Urzędnik noszący taką nazwę miał towarzyszyć 
wielkopolskim ziemiom przez kolejne 125 lat (z krótką 
przerwą obejmującą okres 1807-1815).

Słowo landrat (niem. – der Landrat) bywa obecnie 
często tłumaczone bywa jako „starosta”. W chwili zapro-
wadzenia tego urzędu w Prusach Południowych w 1793 
roku (jak również w ciągu kolejnego stulecia) ów termin 
na język polski przekładano jednak najczęściej jako „rad-
ca ziemiański”, a ponadto jako: „naczelnik cywilny po-
wiatu” albo „naczelnik powiatu”27.

Cechą charakterystyczną dla tego urzędu w okresie 
istnienia Prus Południowych było ograniczenie jego wła-
dzy w powiecie jedynie do obszarów wiejskich (plattes 
Land)28. Spod jego jurysdykcji wyłączone zostały bowiem 

19. Na temat ustroju Prus Południowych zob. J. Wąsicki. Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe 1793-1806. Studium historycznoprawne, Wrocław 1957; J. Kozłowski, 
Administracja prowincjonalna w Poznaniu w latach 1793-1918, „Kronika Wielkopolski”, nr 3 (70), Poznań 1994, s. 23-28.

20. Zob. M. Kowalczyk, Pod pruskim zaborem... (II). Ostrów w Prusach Południowych, „Gazeta Ostrowska”, nr 23 (1249) z 4 czerwca 2008, s. 19.
21. J. Wąsicki, Opisy miast polskich z lat 1793-1794, część II, Poznań 1962, s. 736.
22. Ibidem, s. 728.
23. Ibidem, s. 823.
24. Ibidem, s. 761.
25. E. Dymacz, op. cit., s. 50.
26. J. Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe, s. 128.
27. Zob. X. F. A. E. Łukaszewski, A. Mosbach (red.), Niemiecko-Polski Słownik Kieszonkowy do szkólnego i podręcznego użycia, Berlin [b. d. w.], s. 450; J. Herse, Deutsch-polnisches 

Wörterbuch zum Handgebrauch in Rechts- und Verwaltungssachen, Teil II, Lissa i. P. 1909, s. 5. W ostatnim z wymienionych słowników słowo Landrat zostało przetłumaczone na 
język polski również jako: „landrat”. Zob. też: J. Wąsicki, Zabór pruski 1772-1806, s. 47; Uebersicht statistischen und sonstigen Verhältnisse des Pleschener Kreises mit Bezug auf 
die im Jahre 1858 ausgeführte statistische Aufnahme und mit Berücksichtung der Resultate der Kreis Verwaltung entworfen von dem Königlichen Landrath Gregorovius/ Wykaz 
statystycznych i innych stosunków Powiatu Pleszewskiego na zasadzie wykonanego w roku 1858. spisu statystycznego oraz z uwzględnieniem rezultatów zarządu powiatowego 
wypracowany przez Królewskiego Radcę Ziemiańskiego Gregorovius, Pleschen/Pleszew;
Vortrag des Landraths v. Tieschowitz an die Stände des Adelnauer Kreises, über die statistischen Verhältnisse des Kreises und die wichtigsten Resultate seiner Verwaltung für 
das Jaht 1840 (Sprawozdanie Radzcy Ziemiańskiego Tieschowitz Stanom Powiatu Odolanowskiego przedłożone względem stósunków statystycznych powiatu i najważniéjszych 
rezultatów jego zarządu za roku 1840), Posen (b. d. w.); Wocke, Uebersicht der statistischen und sonstigen Verhältnisse des Adelnauer Kreises mit Bezug auf die im Jahre 1858 
ausgeführte statistische Aufnahme und mit Berücksichtigung der Resultate der Kreis-Verwaltung (Wykaz statystycznych i innych stósunków powiatu odolanowskiego na zasadzie 
wykonanego w roku 1858. spisu statystycznego oraz z uwzględnieniem rezultatów zarządu powiatowego), Ostrowo [b.d.w.], s. 30.

28. J. Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe, s. 127 i n.

Nim powstał powiat pleszewski…Pr
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miasta, podlegające radcom podatkowym (Steuerrat), 
jak również domeny i lasy królewskie29.

Pierwszym landratem nowo utworzonego w 1793 
roku powiatu odolanowskiego został polski szlachcic – 
Adam Czernik herbu Orwat30, właściciel majątku Giżyce 
(złożonego ponadto ze wsi: Zamość, Mączniki i Niwi-
ska31), który w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej pełnił 
już urząd sędziego ziemskiego kaliskiego32.

Swoje główne zadanie – czyli regularne ściąganie 
podatków i pilnowanie kasy powiatowej - Adam Czernik 
wykonywał jedynie w stosunku do wsi. Miasta w powie-
cie odolanowskim od 1793 roku podlegały bowiem radcy 
podatkowemu nazwiskiem Kleve33.

Adam Czernik urząd landrata powiatu odolanow-
skiego pełnił do początku XIX wieku34, kiedy to został 

zastąpiony przez Jerzego Żychlińskiego z Plewna koło 
Stawiszyna35. 

Opuściwszy odolanowską landraturę, Adam Czer-
nik został generalnym dzierżawcą królewskiej domeny w 
Klonowie36. 

Zmarł po 1812 roku37.
Następcą Adama Czernika, był od roku 1802 do 1806 

wspomniany już Jerzy Żychliński, który urodził się w 1757 
roku w Brudzynie nieopodal Żnina38. Ten potomek starego 
polskiego szlacheckiego rodu, pieczętującego się herbem 
Szeliga39, wcześniej stał na czele powiatu krotoszyńskie-
go40, a pełnienie urzędu landrata odolanowskiego łączył 
z analogicznym stanowiskiem w powiecie kaliskim41. 

Kres jego władzy związany był z upadkiem pruskie-
go panowania w Wielkopolsce, które nastąpiło jesienią 

29. J. Wąsicki, Zabór pruski 1772-1806, ss. 47-48 i 50-51.
30. Zob. Handbuch über den Königlich Preussischen Hof und Staat für das Jahr 1800, Berlin [b. d. w.], s. 133;  Handbuch über den Königlich Preussischen Hof und Staat für das Jahr 

1801, Berlin [b. d. w.], s. 143; S. Nawrocki, Pod zaborem pruskim, s. 154; J. Hr. Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich, Warszawa 1887, część I, s. 413; Teki Dworzaczka, http://
www.teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html 1793.4/XII.\REGESTRY\METRYKI\M8. X#54854 (Ostrów).

31. W. Rusiński (red.), Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego, tom II, Wrocław 1959, s. 692. Adam Czernik jest wymieniony jako współwłaściciel tych dóbr w roku 1789. 32. 
Teki Dworzaczka, http://www.teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html
22115 (Kotłów)
1792.28/VIII. (Dw. Strzyż) Augustyn Rajmund Adam, s. poprz. M. Wiesiołowskich [Stanisława Wiesiołowskiego i Honoraty Kiełczewskiej] -- M. Adam Czernik sędzia zs. kalis. i 
Joanna z Nowowieyskich Łętkowska stol. łęczycka wd., dz-a Ocięża.
O dojrzałym wieku Adama Czernika w chwili obejmowania przez niego urzędu landrata powiatu odolanowskiego świadczyć może ponadto fakt, że 14 lat wcześniej, w 1779 roku był 
on ojcem chrzestnym Franciszki Karoliny Ludwiki Trzcińskiej, córki Józefa Trzcińskiego, właściciela majątku Trzcinica. Teki Dworzaczka, http://www.teki.bkpan.poznan.pl/index_re-
gesty.html 58153 (Trzcinica).

33. R. Prümers (Hrsg.), Das Jahr 1793. Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der Organisation Südpreussens, Posen 1895, s. 179.
34. Brak jest jakichkolwiek znanych źródeł do próby przedstawienia powstańczej administracji w powiecie odolanowskim w czasie insurekcji kościuszkowskiej, choć – jak pisze Kazi-

mierz Szymański – latem 1794 roku w Ostrowie przestały działać władze pruskie. Zob. K. Szymański, Czasy dawnej Polski, [w:] W. Jakóbczyk (red.), Wielkopolska Szkoła Edukacji 
Narodowej. Studia i wspomnienia z dziejów Gimnazjum Męskiego (obecnie I Liceum Ogólnokształcącego) w Ostrowie Wielkopolskim w 125-lecie jego założenia 1845-1970, Wro-
cław – Warszawa - Kraków 1970, s. 17.

35. Zob.: Handbuch über den Königlich Preussischen Hof und Staat für das Jahr 1803, Berlin [b. d. w.], s. 147; Handbuch über den Königlich Preussischen Hof und Staat für das Jahr 
1804, Berlin [b. d. w.], s. 153; Handbuch über den Königlich Preussischen Hof und Staat für das Jahr 1805, Berlin [b. d. w.], s. 159; Handbuch über den Königlich Preussischen Hof 
und Staat für das Jahr 1806, Berlin [b. d. w.], s. 155.

36. Handbuch über den Königlich Preussischen Hof und Staat für das Jahr 1803, s. 148; Handbuch über den Königlich Preussischen Hof und Staat für das Jahr 1804, s. 154; Handbuch 
über den Königlich Preussischen Hof und Staat für das Jahr 1805, s. 161; Handbuch über den Königlich Preussischen Hof und Staat für das Jahr 1806, s. 156.

37. Zob. Teki Dworzaczka, http://www.teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html 58194 (Trzcinica).
1812.27/3. * (T.) Józef Teofil, ch. 30, s. Mateusza Sternalskiego ekon. wł. i Magdal. Skotnickiej -- M. Adam Czernik i M. Aniela Trzcińska.

38. G. Kleber, Landraci (starostowie) powiatu krotoszyńskiego i koźmińskiego, [b. d. i m. w.], s. 1.
39. T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, rocznik I, Poznań 1879, s. 362-388.
40. G. Kleber, op. cit., s. 1.
41. Zob. Handbuch über den Königlich Preussischen Hof und Staat für das Jahr 1803, s. 147; Handbuch über den Königlich Preussischen Hof und Staat für das Jahr 1804, s. 153; 

Handbuch über den Königlich Preussischen Hof und Staat für das Jahr 1805, s. 159; Handbuch über den Königlich Preussischen Hof und Staat für das Jahr 1806, s. 155.
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1806 roku - w wyniku klęski wojsk pruskich w starciu 
z Napoleonem i wybuchu w Poznańskiem polskiego po-
wstania42.

W konsekwencji zwycięskiej wojny cesarza Fran-
cuzów z Prusami i Rosją, w lipcu 1807 roku utworzone 
zostało Księstwo Warszawskie, namiastka państwa pol-
skiego, w skład którego wszedł również dotychczasowy 
powiat odolanowski. Za wzorem francuskim składało się 
ono z departamentów (odpowiedników województw), 
które z kolei dzieliły się na powiaty o niezmienionych 
granicach względem wytyczonych w czasach Prus Połu-
dniowych43.

W Księstwie Warszawskim region pleszewski nadal 
znajdował się zatem w powiecie odolanowskim, który był 

jednym z 13 powiatów należących do departamentu ka-
liskiego (odpowiednika dawnego województwa kaliskie-
go)44. Nie zmienił on swoich granic wytyczonych za cza-
sów Prus Południowych, a na jego obszarze znajdowało 
się 5 miast (Odolanów, Ostrów, Pleszew, Raszków i Sul-
mierzyce) oraz 179 wsi leżących w 63 gminach45. Był to 
jeden z najludniejszych powiatów: w 1811 roku zamiesz-
kiwało go 48 998 mieszkańców (w tym 23 519 mężczyzn 
i 25 479 kobiet)46.

Na czele departamentu stał prefekt, kierujący jedno-
osobowo zarządem podległego mu obszaru. Jego kompe-
tencje były szerokie. Zwierzchnictwu prefekta podlegały 
bowiem wszelkie sprawy – z wyjątkiem sądowych oraz 
dowództwa wojskowego.

Powiatem zarządzał natomiast podprefekt (sous
-préfet), podległy prefektowi i posiadający analogiczne 
do niego kompetencje. O ile bowiem przy prefekcie znaj-
dował się zwierzchni nadzór nad departamentem, to wła-
ściwe wykonywanie władzy spadało na podprefektów, 
którzy też mieli do czynienia bezpośrednio z administra-
cją lokalną47. Podprefektom powierzony został do pomo-
cy kilkuosobowy personel pomocniczy oraz urzędnicy 
specjalni: fizyk i chirurg do spraw policji lekarskiej48.

W powiecie odolanowskim pierwszym podprefek-
tem (urzędującym prawdopodobnie w okresie 1807-
1808) był Cyliński (Celiński)49. Jego następcą (zapewne 
od 1809 roku) został Stanisławski50.

Grosz z okresu istnienia Księstwa Warszawskiego.

42. Ibidem. Na temat powstania 1806 roku w Wielkopolsce zob. J. Wąsicki, Powstanie 1806 roku w Wielkopolsce, Poznań 1958.
43. Zob. A. Ajnenkiel, Polskie konstytucje, Warszawa 1982, s. 108; J. Bardach, M. Senkowska-Gluck (red.), op. cit., s. 103-104.
44. I. B. Flatt, Opis Xięstwa Warszawskiego z krotkim rysem dzieiów Pólskich aż do naszych czasów, Poznań 1809, s. 78. Zob. też: M. Bandurka, Rozwój administracyjno-terytorialny 

powiatu kaliskiego oraz powiatów sąsiednich w XIX i XX wieku (do 1945 r.), „Rocznik Kaliski”, tom IX, Poznań 1976, s. 188.
45. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Rkp. Nr 321, Tabella Statystyczna Departamentu Kaliskiego 1811. Roku Ułożona przez Prefekta Departamentu tegoż, s. 2.
46. Ibidem, s. 6; E. Dymacz, op. cit., s. 54.
47. Zob. M. Kallas, Organy administracji terytorialnej w Księstwie Warszawskim, Toruń 1975, s. 107-109.
48. M. Bandurka, op. cit., s. 190; M. Kallas, op. cit., s. 109-112.
49. I. B. Flatt, op. cit., s. 79.; E. Dymacz, op. cit., 54.
50. E. Dymacz, op. cit., 54.

Nim powstał powiat pleszewski…
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O działalności podprefektów powiatu odolanow-
skiego wiemy niewiele51. Ich sylwetki przesłoniła cał-
kowicie postać ich zwierzchnika, wybitnego prefekta 
departamentu kaliskiego – Antoniego Garczyńskiego 
(1768-1813)52.

Prefektury i podprefektury na ziemiach polskich ist-
niały krótko. Po klęsce Napoleona w wyniku wyprawy 
na Rosję dni Księstwa Warszawskiego były bowiem już 
policzone…

Upadek cesarza Francuzów i likwidacja Księstwa 
Warszawskiego w wyniku postanowień Kongresu Wie-
deńskiego w 1815 roku oznaczały bowiem dla powiatu 
odolanowskiego powrót w skład monarchii Hohenzol-
lernów i początek stulecia nieprzerwanego panowania 
pruskiej administracji powiatowej, w strukturach której 
pojawił się również powiat pleszewski.

51. M. Kowalczyk, Geneza i pierwsze półwiecze powiatu ostrowskiego (1887-1939), s. 34.
52. Zob. Wielkopolski słownik biograficzny, Warszawa-Poznań 1981, s. 193-194 (biogram autorstwa M. Drozdowskiego); F. Gajewski, Pamiętniki, (oprac. S. Karwowski), tom I, Poznań 

1913, s. 137.
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Objąwszy w 1815 roku, na mocy uchwał kon-
gresu wiedeńskiego, ponownie w posiadanie wiel-
kopolskie ziemie, Prusacy stanęli wobec zadania re-

organizacji ich podziału terytorialnego. Ostatecznie 
utworzono z nich Wielkie Księstwo Poznańskie, po-
siadające status autonomicznej prowincji Królestwa  

Wielkie Księstwo Poznańskie w 1849 roku.
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Prus53 i złożone z dwóch rejencji: poznańskiej oraz byd-
goskiej. Władze pruskie postanowiły ponadto, że każda 
rejencja będzie dzieliła się na powiaty, których granice 
powinny odpowiadać dotychczasowemu, zastanemu w 
1815 roku podziałowi terytorialnemu. W skład Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego wchodziły wówczas następujące 
powiaty: poznański, obornicki, międzyrzecki, babimoj-
ski, wschowski, kościański, krobski, śremski, pyzdrski, 
krotoszyński, odolanowski i ostrzeszowski54.

Już dwa lata później władze pruskie uznały je za zbyt 
duże i z tego względu niedogodne - zarówno dla ludno-
ści, jak i dla potrzeb administracji55. Toteż rozkaz gabi-
netowy (Allerhöchste Kabinetsordre)56 króla Fryderyka 
Wilhelma III wydany 16 października 1817 roku nakazy-
wał podwyższenie liczby powiatów z 13 na 17 - poprzez 
zmniejszenie ich obszaru57.

Na tej podstawie władze rejencji poznańskiej 17 mar-
ca 1818 roku wytyczyły na administrowanym przez siebie 
obszarze nowe granice powiatów, tworząc kilka nowych. 
Był wśród nich powiat pleszewski, powstały z terytoriów 
odłączonych od powiatów: odolanowskiego, krotoszyń-
skiego, średzkiego i konińskiego58.

Z powiatu odolanowskiego do powiatu pleszewskie-
go przeszły miasto Pleszew i wsie: Broniszewice, Pol-

skie, Kowalew, Suchorzew, Baranów, Baranówek i Ła-
szew, Piekarzew, Korzkwy, Skrzypno, Wola Duchowna, 
Marszew, Prokopów, Pacanowice, Grodzisko, Rokutów, 
Nowa Wieś, Brzezie, Lenartowice, Zawidowice, Chorzew, 
Gorzeńskie Olędry, Zielona Łąka Olędry, Dobra Nadzie-
ja, Ludwina, Sowinka Olędry, Sowinka, Sowina, Lubo-
mierz, Taczanów, Tursko, Gołuchów, Jedlec, Macew, 
Popówek, Kuchary, Krzywosądów, Bógwidze, Kotarby, 
Chrzanów, Kuczków, Szołów, Janków Kuczkowski, Bro-
nów, Borucin, Borucin Olędry, Karsy i Bobry, Wierz-
chosław (Zwierzchosław), Czechel, Szkudła, Czerminek, 
Kucharki, Kajew i Cieśle, Głogowa, Bieganin, Bieganin 
Olędry, Sobótka (Wielka i Mała), Górzno, Górzno Olę-
dry, Gutów, Gałązki Wielkie, Gałązki Małe, Pawłówek, 
Pawłów, Kotowiecko, Droszew, Żakowice i Głóski59.

Z powiatu krotoszyńskiego do powiatu pleszewskie-
go przyłączono miasto Jarocin oraz: Karminek, Karmin, 
Karmińskie Olędry, Czarnuszkę, Fabianów, Orpisze-
wek, Węgrzynów, Kotlin, Kurcew, Mamoty, Strzyżew, 
Sławoszew, Czermin, Sądzisko, Psienie, Żbiki, Żegocin, 
Pieruszyce, Pieruszyckie Olędry, Wieczyk i Wygodę, 
Łęg, Wieczyn młyn, Lutynię Małą, Nowyślewicz Olędry, 
Wysogotówek, Racendowską Hutę, Racendów, Parzew, 
Twardów, Wolę Książęcą, Twardów Olędry, Wyszki, Igłę 
młyn, Słupię, Witaszyce, Witaszyce Olędry, Zibura młyn, 

53. Na temat organizacji Wielkiego Księstwa Poznańskiego zob. S. Karwowski, Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego, tom I, Poznań 1918, s. 20-21; J. Wąsicki, Zabór pruski 1806-
1848, [w:] J. Bardach, M. Senkowska-Gluck, op. cit., s. 599-607. O administracji prowincjonalnej w Poznaniu w okresie 1815-1918 zob. J. Kozłowski, op. cit., s. 30-41.

54. Zob. Verordnung wegen verbesserter Einrichtung der Provinzial-Behörden. Vom 30sten April 1815. (§ 35), „Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten“, 1815, s. 91.
55. Orędownik Ostrowski i Odolanowski, nr 59 z 23 lipca 1926 (dodatek).
56. Pod pojęciem „rozkaz gabinetowy” - które w ślad za Stanisławem Salmonowiczem można tłumaczyć także jako „nakaz gabinetowy” - kryje się jeden z klasycznych instrumentów 

prawnych, za pomocą którego władcy pruscy w epoce absolutyzmu wypełniali swoje funkcje prawodawcze, nadzorując i kierując całością działania organów państwa. Rozkazy 
gabinetowe były symbolem absolutnej fryderycjańskiej monarchii pruskiej. Zob. S. Salmonowicz, Fryderyk II, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1981, s. 39–40; J. 
Bardach, M. Senkowska–Gluck (red.), Historia państwa i prawa Polski, tom III, Od rozbiorów do uwłaszczenia, Warszawa 1981, s. 28. Na temat nakazów gabinetowych zob. szerzej: 
U. J. Heuer, Preußische Edikte des 18. Jahrhunderts, „Staat und Recht“ 1957, zeszyt 11, s. 1185.

57. Zob. Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen, 1818, s. 218; J. Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Wielkie Księstwo Poznańskie 1815-1848. Studium historycz-
no-prawne, Warszawa - Poznań 1980, s. 112 i n.

58. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Landratsamt Pleszew, sygn. 23, s. 5 i n.; Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen, 1818, s. 218 i n.; S. Bródka, op. cit., s. 95.
59. Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen, 1818, ss. 220-222 i 256.
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Zakrzew, Magnuszewice, Zmysłów, Prusy, Roszkówko, 
Wilczę, Wilczę Olędry, Wilcza owczarnia, Golinę, Go-
linkę, Stefanów, Siedlenin, Ciświcę, Bogusław, Annapol, 
Bachorzew, Tarce, Wilkowyję, Kadziak, folwark Łuszcza-
nów, folwark Piaski, Cielczę, Kąty, Stęgosz, Stęgosz młyn, 
Radlin, Dąbrowę, Radlin Olędry, Potarzycę, Strzyżewko 
Zaremba, Strzyżewko Rychłowski, Suchorzewko, Rusko, 
Nosków, Parzęczew, Brzustów, Boszków, Górę, Cerekwi-
cę, Łobez, Łobez Olędry, Zalesie, Panienkę, Chwalęcin, 
Chwalęciek, Skoraczew i karczmę Prusy60.

Z powiatu średzkiego w skład powiatu pleszewskie-
go przeszły: miasto Mieszków, Nowe Miasto oraz wsie: 
Mieszków, Bielejewo, Cząszczew, Osiek, Stramnice, Wo-
lica Pusta, Szypłów i Usłodziny, Boguszyn, Utrata, Zabi-
te, Kruczyn, Kruczyn Olędry, Bogusko, Chocicza, Kolini-
ce, Kolniczki, Łaskawy, Komorze, Klęka, Wolica Kozia, 
Dębno61.

W skład nowo utworzonego powiatu pleszewskiego 
weszły ponadto następujące miejscowości odłączone z 
powiatu konińskiego: Sierczew Olędry, Sucha, Lubienia, 
Dubieszczyzna Olędry, Budka Olędry, Miniszew, Prusi-
nów, Robaków, Grab, folwark Siekierzyn i folwark Go-
rzyca62.

Poza granicami nowo utworzonego powiatu ple-
szewskiego znajdowała się natomiast Dobrzyca, należąca 
wówczas do powiatu krotoszyńskiego63.

Wybór Pleszewa na siedzibę powiatu uwarunkowany 
był zarówno położeniem tego miasta, jak i jego znacze-

niem w regionie. Przeszkody nie stanowiło nawet to, że 
miejscowość ta bardzo ucierpiała w dniach 9 i 10 czerwca 
1806 roku w wyniku pożaru, który zniszczył dwie trze-
cie jej zabudowy (w tym ratusz64 oraz kościół farny). Od 
pożogi ocalały wówczas jedynie przedmieścia, a ostatnie 
zgliszcza usunięto dopiero po 20 latach65.

Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen z 1818 roku 
zawierający informację o utworzeniu powiatu pleszewskiego.

60. Ibidem, s. 240-244 i 260.
61. Ibidem, s. 260. U schyłku lat 30. XIX wieku podejmowane były próby odłączenia od powiatu pleszewskiego dóbr Dębno, Franciszkowo, Góry i Wygody celem przyłączenia ich do 

powiatu wrzesińskiego, co jednak ostatecznie nie doszło do skutku. Zob. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Naczelny Prezes Prowincji Poznańskiej 1815-1918, sygn. 3136, s. 124-
147; F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski (red.), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom II, Warszawa 1881, s. 23.

62. Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen, 1818, s. 257.
63. L. Plater, Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, wyd. J. N. Bobrowicz, Lipsk 1846, s.
64. Ksiądz Kazimierz Niesiołowski podaje, że w pożarze w 1806 roku budynek ratusza ocalał od płomieni. K. Niesiołowski, Sylwetki i szkice z przeszłości Pleszewa, Pleszew 1938, s. 2.
65. S. Bródka, op. cit., s. 93-94.
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Sytuację powstałą w Pleszewie na skutek owego 
kataklizmu tak oto przedstawił historyk i pamiętnikarz 
ksiądz Kazimierz Niesiołowski:

Ponieważ w owych czasach asekuracja od pożaru 
nie istniała, a o kredyt było bardzo trudno, ludność mia-
sta popadła w skrajną nędzę na wiele dziesiątek lat66.

Pomimo dramatycznych konsekwencji wspomnia-
nego pożaru, w 1818 roku Pleszew, w którym mieszkało 
wówczas 2130 osób67, był jednak najludniejszym spośród 
miast regionu nie będących siedzibą powiatu. W tym sa-
mym czasie pobliski Jarocin liczył zaledwie 808 miesz-
kańców68, a ponadto i on usuwał jeszcze skutki dwóch 
pożarów (z lat: 1773 i 1795)69.

Powiat pleszewski na mapie z 1821 roku.

66. K. Niesiołowski, op. cit., s. 2.
67. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Landratsamt Pleszew, sygn. 23, s. 6.
68. Ibidem.
69. S. Nawrocki, W okresie Prus Południowych (1793-1806) i Księstwa Warszawskiego, [w:] Cz. Łuczak (red.), „Dzieje Jarocina”, Poznań 1998, s. 149.
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Pleszew był wówczas zatem najważniejszą miejsco-
wością w regionie i fakt ten dostrzegały władze pruskie, 
umiejscawiając w tym mieście siedzibę nowo utworzo-
nego powiatu. W rezultacie tej decyzji władz rejencji po-
znańskiej powiat pleszewski rozciągał się z północnego 
zachodu na południowy wschód od Chociczy i Nowego 
Miasta po Gutów i Droszew, obejmując obszar o po-
wierzchni 1035 km².70 Jego północna część miała jednak 
całkowicie odmienne stosunki gospodarcze i komunika-
cyjne od części południowej71.

Na północy powiat pleszewski graniczył z powiatami 
średzkim i wrzesińskim, na zachodzie z powiatami śrem-
skim i krotoszyńskim, a na południu z powiatem odo-
lanowskim72. Na jego wschodzie przebiegała natomiast 

granica pomiędzy Niemcami a Rosją (częściowo - od Ku-
char po Robaków – oparta na rzece Prośnie) wytyczona 
na mocy prusko–rosyjskiego traktatu z 11 listopada 1817 
roku73.

Na terenie powiatu znajdowały się cztery miasta: 
Pleszew, Jarocin, Nowe Miasto, Mieszków74. Najwięk-
sze z nich, Pleszew, w 1837 roku liczyło ponad 4 tysiące 
mieszkańców, podczas gdy: Jarocin – około 1600, Nowe 
Miasto – 1100, a Mieszków – nieco ponad 70075.

W chwili utworzenia w 1818 roku powiat pleszewski 
zamieszkiwało 32 390 osób76. Trzydzieści lat później, w 

Przygraniczny Bogusław na pocztówce z początku XX wieku.

Zamek w Gołuchowie na starej pocztówce.

70. Uebersicht statistischen und sonstigen Verhältnisse des Pleschener Kreises mit Bezug auf die im Jahre 1858 ausgeführte statistische Aufnahme und mit Berücksichtung der Resul-
tate der Kreis Verwaltung entworfen von dem Königlichen Landrath Gregorovius/ Wykaz statystycznych i innych stosunków Powiatu Pleszewskiego na zasadzie wykonanego w roku 
1858. spisu statystycznego oraz z uwzględnieniem rezultatów zarządu powiatowego wypracowany przez Królewskiego Radcę Ziemiańskiego Gregorovius, Pleschen/Pleszew, s. 3.

71. Stenographische Berichte über die Verhandlungen der durch die Allerhöchste Verordnung vom 3. Januar 1887 einberufenen beider Häuser des Landstages der Monarchie, „Her-
renhaus“, Band I, Berlin 1887, s. 258.

72. L. Plater, op. cit., s. 314
73. Zob. Gränz-Vertrag zwischen Preußen und Rußland, abgeschlossen am 11ten November/30sten October 1817, „Gesetz–Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten“ 1818, 

s. 9–16.
74. L. Plater, op. cit., s. 315-316.
75. Ibidem, s. 317.
76. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Landratsamt Pleszew, sygn. 23, s. 12.
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połowie lat 40. XIX stulecia, liczba ta wzrosła do ponad 
50 tysięcy mieszkańców (w tym  prawie 8 tysięcy w mia-
stach i ponad 42 tysiące na wsiach)77.

Po prawie siedmiu dekadach istnienia, w 1887 roku 
powiat pleszewski zamieszkało już 63 000 mieszkańców, 

płacących podatki w łącznej wysokości 195 000 marek 
rocznie78. Przeważali wśród nich Polacy, którzy stanowili 
około 80% ludności79.

Jej kontrolowaniu, jak i stopniowej germanizacji 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego (przemianowanego z 

77. L. Plater, op. cit., s. 313-314.
78.  Stenographische Berichte über die Verhandlungen der durch die Allerhöchste Verordnung vom 3. Januar 1887 einberufenen beider Häuser des Landstages der Monarchie, „Her-

renhaus“, Band I, Berlin 1887, s. 258.
79. S. Bródka, op. cit., s. 108.

Powiat pleszewski na mapie sprzed 1876 roku.
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czasem na Prowincję Poznańską – Provinz Posen) miał 
służyć wewnętrzny podział powiatów, wprowadzony w 
latach 30. XIX stulecia i nieistniejący w żadnej innej pro-
wincji Królestwa Prus.

 Początkowo powiaty w zaborze pruskim dzie-
liły się (podobnie jak w okresie istnienia Księstwa War-
szawskiego) na gminy jednowioskowe i obszary dworskie 
(majątki ziemskie), gdzie przedstawicielami władzy pań-
stwowej byli wójtowie – właściciele dóbr, a podlegali im 
sołtysi, pełniący władzę na obszarze wsi80.

W celu wspomnianej lepszej kontroli nad polską lud-
nością królewski rozkaz gabinetowy z 9 marca 1833 roku 
wprowadził w Wielkim Księstwie Poznańskim nową, 
biurokratyczną organizację urzędu wójta, który stawał 
się odtąd komisarzem (Distrikts-Kommisar) – urzędni-
kiem podległym landratowi81. Do zadań wójta należały: 
starania o utrzymanie w podległym mu obwodzie ducha 
wierności dla pruskiego monarchy oraz poszanowania 
prawa, ogłaszanie rozporządzeń, kontrola nad miejscową 
policją, jak również utrzymanie porządku i bezpieczeń-
stwa. komisarzy obwodowych. Na mocy kolejnego rozka-
zu gabinetowego, wydanego 9 grudnia 1836 roku, każdy 
powiat został podzielony na kilka obwodów, liczących od 
6000 do 9000 mieszkańców. Na czele każdego z nich 
stał wspomniany komisarz, mianowany przez naczelne-
go prezesa prowincji i podległy bezpośrednio landratowi. 
Najczęściej zostawał nim wysłużony weteran w stopniu 
oficera lub podoficera82.

Nawet zacięty wróg polskości Eduard Heinrich Flo-
twell (1786-1865), nadprezydent Wielkiego Księstwa Po-
znańskiego w latach 1830-1840, nie oceniał działalności 
komisarzy zbyt pozytywnie, pisząc: instytucya komi-
sarzy ma bezwątpienia swoje strony ujemne, niszcząc 
samorządne życie gminne i zastępując je despotyzmem 
urzędniczym83.

Zaświadczenie wystawione w drugiej połowie XIX wieku  
przez sołtysa wsi Czarnuszka.

80. Zob. J. Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Wielkie Księstwo Poznańskie, s. 133-139.
81. Na temat wójtów w powiecie odolanowskim w latach 30. XIX wieku zob. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Naczelny Prezes Prowincji Poznańskiej 1815-1918, sygn. 3320.
82. Zob. J. Buzek, Historya polityki narodowościowej rządu pruskiego wobec Polaków od Traktatów Wiedeńskich do ustaw wyjątkowych z r. 1908, Lwów 1909, s. 68-69; J. Wąsicki, 

Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Wielkie Księstwo Poznańskie, s. 139-140; R. Pacanowska, Samorząd powiatowy w Wielkopolsce w latach 1919-1939, Poznań 2006, s. 16-17.
83. Cyt. za: J. Buzek, op. cit., s. 69.
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Komisarze obwodowi w praktyce nadzorowali urzę-
dy burmistrzów oraz gminy wiejskie84. Instytucja ta, w 
założeniu jej twórców uważana za przejściową (miała 
zostać zniesiona po uspokojeniu nastrojów w Wielkim 
Księstwie Poznańskim), przetrwała do końca pruskiego 
zaboru, by… zostać z kolei przejętą przez polskie władze.

W połowie XIX wieku powiat pleszewski dzielił się 
na pięć obwodów policyjnych: pleszewski z 53 wsiami 
i 10 332 mieszkańcami, jarociński z 48 wsiami i 9105 
mieszkańcami, kotliński z 54 wsiami i 10 404 miesz-
kańcami, mieszkowski z 60 wsiami i 9209 mieszkańca-
mi oraz sobocki z 51 wsiami i 9 620 mieszkańcami85. Do 
żadnego z nich nie należało miasto Pleszew, pozostające 
pod bezpośrednim dozorem landrata86.

Policyjni komisarze jako królewscy urzędnicy pobie-
rali z kasy królewskiej w 1861 roku 500 talarów rocznej 
pensji oraz 100 talarów na utrzymanie koni. Ponadto na 
wydatki związane z prowadzeniem biur otrzymywali oni 
od mieszkańców administrowanego przez siebie obwodu 
po 100 talarów87.  

Każdy komisarz miał do pomocy sługę obwodowe-
go z roczną pensją w wysokości 80 talarów (i dodatkową 
sumą 100 talarów na utrzymanie mieszkania), którego 
zadaniem było roznoszenie wśród ludności urzędowej 
korespondencji z komisariatu88.

Ukształtowanie granic powiatu pleszewskiego trwa-
ło niezmiennie przez kolejnych siedem dekad, a zmianę 
przyniosło dopiero nasilenie polityki germanizacyjnej w 
Niemczech w połowie lat 80. XIX wieku. Zjednoczona w 
1871 roku Rzesza Niemiecka, kierowana przez „żelazne-
go kanclerza” Otto von Bismarcka, zainicjowała wówczas 
bowiem ofensywę przeciwko polskiej mniejszości na 
wschodnich rubieżach tego państwa.

Jej kolejnymi etapami było: usunięcie za granicę 
wszystkich Polaków nie posiadających pruskiego obywa-
telstwa (czyli słynne rugi pruskie z 1885 roku) oraz utwo-
rzenie w 1886 roku Komisji Kolonizacyjnej mającej na 
celu wykupywanie majątków polskich i parcelowanie ich 
między niemieckich osadników89. Jako następny krok w 
tej walce z polskością zaplanowano zwiększenie liczby 
pruskich urzędników w powiatach, poprzez ich podział 
na mniejsze jednostki terytorialne. Proces ten miał objąć 
Prowincję Poznańską (dawne Wielkie Księstwo Poznań-
skie) oraz Prusy Zachodnie (Pomorze Gdańskie), czyli 
obszary państwa niemieckiego zamieszkane w przeważa-
jącej mierze przez ludność polską90.

Przedstawiciele pruskiego rządu nie ukrywali przed 
opinią publiczną germanizacyjnego charakteru propono-
wanego podziału91. Protokolant i sprawozdawca komisji 
przygotowującej projekt ustawy, nazwiskiem Mueller, 
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84. Zob. J. Kozłowski, Administracja Wielkopolski pod pruskim zaborem 1793-1918, Poznań 2000, s. 59-60.
85. Gregorovius, Uebersicht statistischen und sonstigen Verhältnisse des Pleschener Kreises mit Bezug auf die im Jahre 1858 ausgeführte statistische Aufnahme und mit Berücksi-

chtgung der Resultate der Kreis Verwaltung entworfen von dem Königlichen Landrath Gregorovius/ Wykaz statystycznych i innych stosunków Powiatu Pleszewskiego na zasadzie 
wykonanego w roku 1858. spisu statystycznego oraz z uwzględnieniem rezultatów zarządu powiatowego wypracowany przez Królewskiego Radcę Ziemiańskiego Gregorovius, Ple-
schen/Pleszew, s. 3; Gregorovius, Statistische Darstellung des Kreises Pleschen/Wyobrażenie statystyczne powiatu pleszewskiego, Pleszew 1863, s. 76; M. Rezler, Jarocin w okre-
sie zaboru pruskiego 1815-1918, [w:] Cz. Łuczak (red.), op. cit., s. 171. Zob. też: Archiwum państwowe w Poznaniu, Naczelny Prezes Prowincji Poznańskiej 1815-1918, sygn. 3160.

86. L. Plater, op. cit., s. 314.
87. Gregorovius, Statistische Darstellung des Kreises Pleschen/Wyobrażenie statystyczne powiatu pleszewskiego, Pleszew 1863, s. 76.
88. Ibidem.
89. Zob. J. Buzek, op. cit., s. 181 i n.
90. Zob. J. Buzek, op. cit., s. 181 i n.; Na temat prac nad podziałem powiatu pleszewskiego zob. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Naczelny Prezes Prowincji Poznańskiej 1815-1918, 

sygn. 3138, ss. 239-241, 253 i n.
91. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Naczelny Prezes Prowincji Poznańskiej 1815-1918, sygn. 3138, s. 1.
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na posiedzeniu Izby Panów (izby wyższej pruskiego par-
lamentu) w dniu 14 maja 1887 roku stwierdzał wprost, 
że przyczyny podziału mają przede wszystkim charakter 
polityczny, a nowa ustawa jest jednym ze środków słu-
żących wzmocnieniu niemczyzny w sześciu wschodnich 
prowincjach państwa pruskiego – zwłaszcza poprzez po-
większenie liczby jej przedstawicieli w samorządowych 
sejmikach powiatowych92.

Germanizacyjnego charakteru projektu podziału po-
wiatów doskonale świadomi byli również Polacy. Stani-

sław Karwowski w Historji Wielkiego Księstwa Poznań-
skiego pisał:

(…) pomnożyła ustawa z dnia 6 czerwca bardzo 
znacznie liczbę powiatów w W. Księstwie Poznańskiem 
i w Prusach Zachodnich i to w celach antipolskich, gdyż 
radca ziemiański miał być wedle motywów przedłoże-
nia rządowego główną podporą niemczyzny93.

Dziennik Poznański tak zaś zbijał argumenty ini-
cjatorów podziału w kwestii konieczności jego przepro-
wadzenia ze względu na usprawnienie funkcjonowania 

Początek ustawy z 6 czerwca 1887 roku dzielącej powiaty w Prowincji Poznańskiej i Prusach Zachodnich.

92. Zob. Stenographische Berichte über die Verhandlungen der durch die Allerhöchste Verordnung vom 3. Januar 1887 einberufenen beider Häuser des Landstages der Monarchie, 
„Herrenhaus“, tom I, Berlin 1887, s. 250.

93. S. Karwowski, Historja Wielkiego Księstwa Poznańskiego, tom III, „1890-1914”, Poznań 1931, s. 452.
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administracji w rzekomo zbyt dużych powiatach Pro-
wincji Poznańskiej:

N i e mające uledz podziałowi powiaty: międzyrzec-
ki, międzychodzki, wschowski liczą p i e r w s z y  25,01 
mil kwadratowych, d r u g i  22,78 mil kwadratowych, t 
r z e c i  17,96 mil kwadratowych. M a j ą być podzielone-
mi powiaty: kościański, pleszewski, odolanowski, liczą 
p i e r w s z y  21,20 mil kwadratowych, d r u g i 19,12 
mil kwadratowych, t r z e c i  16,83 mil kwadratowych. 
Cóż z tych cyfr wynika?

Otóż że w s z y s t k i e powiaty, które mają pozostać 
nietkniętemi w dotychczasowym swym składzie, są je-
den po drugim w i ę k s z e od powiatów mających być 
podzielonemi. Jakiż ztąd dalszy wynik, nie wiadomo 
nam o ile logiczny i przekonywający na rzecz zamierzo-
nego podziału?

Że siła pracy l a n d r a t a niezdolna podołać cię-
żarowi urzędowych zatrudnień na obszarze 21, 19 i 16 
mil kwadratowych, okazuje się zdolną podołać w tym 
samym kraju, wśród tych samych klimatycznych, eko-
nomicznych i administracyjnych warunków bytu na 
obszarze 25, 22 i 17 mil kwadratowych94.

Choć przeciwko projektowi ustawy protestowano 
również w obu izbach pruskiego parlamentu95, to sam 

podział powiatu pleszewskiego był przez polską opinię 
publiczną co do zasady uznawany  za słuszny, nie wzbu-
dzając w społeczeństwie większych kontrowersji96.  Na 
forum pruskiego parlamentu sprzeciwiano się jedynie 
przyłączeniu do nowo tworzonego powiatu jarocińskie-
go obwodu żerkowskiego (znajdującego się w powiecie 
wrzesińskim), co postulował poseł Hermann Kenne-
mann (1815-1910), właściciel majątku Klęka i jeden z 
późniejszych założycieli Związku Popierania Niemczyzny 
na Kresach Wschodnich (zwanego potocznie Hakatą). 
Pomimo oporu parlamentarzystów narodowości polskiej 
Hermannowi Kennemanowi, którego poparł między in-
nymi ówczesny landrat pleszewski dr Hugo Elbertzha-
gen, udało się przeforsować swój wniosek97.

Ostatecznie ustawę dzielącą powiaty w Prowincji Po-
znańskiej i w Prusach Zachodnich uchwalono w dniu 6 
czerwca 1887 roku98. Na jej mocy dotychczasowy powiat 
pleszewski został podzielony na dwa mniejsze: pleszew-
ski oraz jarociński (na czele z komisarycznym landratem 
Fritzem Engelbrechtem)99. 

Z powiatu pleszewskiego zostały wówczas odłączone100:
1) gminy miejskie Jarocin i Nowe Miasto nad Wartą

94. Dziennik Poznański, nr 61 z 16 marca 1887, s. 1.
95. Zob. Stenographische Berichte über die Verhandlungen der durch die Allerhöchste Verordnung vom 3. Januar 1887 einberufenen beider Häuser des Landstages der Monarchie, 

„Herrenhaus“, tom I, Berlin 1887, s. 258-260.
96. Dziennik Poznański, nr 56 z 10 marca 1887, s. 1.
97. Zob. Stenographische Berichte über die Verhandlungen der durch die Allerhöchste Verordnung vom 3. Januar 1887 einberufenen beider Häuser des Landstages der Monarchie, 

„Herrenhaus“, tom I, Berlin 1887, s. 258-260; J. Jajor, Utworzenie powiatu jarocińskiego w 1887 r., „Rocznik Kaliski“, tom XXXIII, Kalisz 2007, s. 339.
98. Gesetz, betreffend die Theilung von Kreisen in den Provinzen Posen und Westpreußen. Vom 6. Juni 1887, „Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten” 1887, s. 

197-198. O naruszającym prawo sposobie uchwalania ustawy o podziale powiatów zob. S. Karwowski, Historja Wielkiego Księstwa Poznańskiego, tom III, „1890-1914”, s. 452. W 
dniu 5 września 1887 roku pruski minister spraw wewnętrznych zarządził, że nowy podział administracyjny w Prowincji Poznańskiej i Prusach Zachodnich obowiązuje od dnia 1 
października 1887 roku. Zob. Orędownik Ostrowski i Odolanowski, nr 59 z 23 lipca 1926 (dodatek); J. Jajor, op. cit., s. 339.

99. Znaczenie Jarocina wzrastało począwszy od roku 1875, gdy miasto to stało się ważnym węzłem komunikacyjnym kolei prowadzącej z Kluczborka do Poznania. Na temat powstania 
powiatu jarocińskiego zob. J. Jajor, op. cit., s. 337-339. Konsekwencje utworzenia powiatu jarocińskiego przedstawia Marek Rezler. Zob. M. Rezler, op. cit., s. 170.

100. Zob. załącznik do ustawy z 6 czerwca 1887 roku o podziale powiatów w Prowincji Poznańskiej i w Prusach Zachodnich (Gesetz, betreffend die Theilung von Kreisen in den 
Provinzen Posen und Westpreußen. Vom 6. Juni 1887), „Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten” 1887.
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2) obwód policyjny Jarocin
3) obwód policyjny Kotlin
4) obwód policyjny Nowe Miasto nad Wartą

Utworzono z nich powiat jarociński o po-
wierzchni 547 km².101

Po podziale przeprowadzonym w 1887 roku 
powierzchnia powiatu pleszewskiego wynosiła 
485 km² i nie miała się zmienić przez kolejne 45 
lat – aż do jego likwidacji102.

U schyłku pruskiego panowania, w 1909 
roku, zamieszkiwało go 39 403 mieszkańców 
(31 463 katolików, 4264 ewangelików i 403 Ży-
dów)103. Sam Pleszew (jedyne miasto znajdujące 
się na terytorium powiatu) liczył wówczas 7553 
mieszkańców, wśród których było: 5446 katoli-
ków, 1716 ewangelików i 391 Żydów104.

Po 1887 roku powiat pleszewski nadal był 
podzielony na komisariaty obwodowe (obejmu-
jące gminy jednowioskowe z sołtysami na czele), 
wprowadzone w latach 30. XIX wieku, które -  jak 
obrazowo zauważył historyk Stanisław Nawrocki 
- były jakby przedłużeniem ramienia landrata105.

Na powiat pleszewski w nowych granicach 
składały się początkowo trzy obwody policyjne: 
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101. M. Rezler, op. cit., s. 167.
102. S. Bródka, op. cit., s. 108.
103. Handbuch der Provinz Posen, Posen 1909, s. 36.
104. Ibidem, s. 53.
105. S. Nawrocki, Powiat ostrzeszowski dawniej i dziś, Poznań 1967, s. 11-13.

Od góry:
- Pałac w Borucinie na pocztówce z początku XX wieku.
- Pałac w Brzeziu na pocztówce z początku XX wieku.
- Czermin na pocztówce z początku XX wieku.
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Pleszew I, Pleszew II i Sobótka106. Obejmowały one na-
stępujące miejscowości107:

Obwód Pleszew I:
- obszary dworskie: 

1) Bógwidze i Józefina;
2) Brzezie;
3) Chorzew;

4) Cieśle;
5) Czarnuszka z Marianowem;
6) Grodzisko;
7) Janków;
8) Kajew;
9) Karmin z Karminkiem i Piaskami;

10) Kuczków z Chrzanowem;
11)  Lenartowice z Zawidowicami i Sulęcinem;

Zamek w Gołuchowie na pocztówce z początku XX wieku.

106. Zob. załącznik do ustawy z 6 czerwca 1887 roku o podziale powiatów w Prowincji Poznańskiej i w Prusach Zachodnich (Gesetz, betreffend die Theilung von Kreisen in den Pro-
vinzen Posen und Westpreußen. Vom 6. Juni 1887), „Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten” 1887, s. 202.

107. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Landratsamt Pleszew, sygn. 32 (bez paginacji).
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12)  Ordzin;
13)  Rokutów;
14)  Wszołów;
15)  Sowina i Sowinka;
16)  Taczanów i Lubomierz;
17)  Turowy;
18)  Tursko z Podborkiem;

- gminy wiejskie:
1)  Bógwidze – Kotarby;
2)  Brzezie;
3) Chrzanów;
4) Czarnuszka z młynem Glapiniec;
5) Sowina;
6) Grodzisko;
7) Zielona Łąka;
8) Dobra Nadzieja;
9) Janków;

10)  Kajew;
11)  Karminek;
12)  Karmin;
13)  Lenartowice z młynem Przepadła;
14)  Lubomierz;
15)  Ludwina;
16)  Rokutów;
17)  Wszołów z młynem Melka;
18)  Taczanów;
19)  Tursko;
20)  Zawady;
21)  Zawidowice z młynem Wróbel.

Obwód Pleszew II:
- obszary dworskie:

1) Broniszewice i Polskie;
2) Czermin;
3) Korzkwy;
4) Kowalew;
5) Łęg;
6) Malinie z Baranówkiem;
7) Marszew;
8) Mamoty;
9) Marianin;

10)  Pacanowice;
11)  Pardelak;
12)  Żegocin;
13)  Skrzypno;
14)  Strzydzew
15)  Sinning;
16)  Wieczyn;

- gminy wiejskie:
1) Baranów;

Wczesnogotycki kościół p. w. narodzenia NMP w Sobótce.
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2) Broniszewice;
3) Czermin;
4) Kowalew;
5) Łęg;
6) Nowa Wieś;
7) Pacanowice;
8) Piekarzew;
9) Pieruszyce;

10)  Pieruszyczki;
11)  Pirschütz;
12)  Polskie;
13)  Prokopów;
14)  Żegocin;
15)  Skrzypno;
16)  Strzydzew;
17)  Wieczyn;
18) Wola Duchowna;
19)  Żbiki.

Obwód Sobótka:
- obszary dworskie:

1) Bieganin;
2) Borucin;
3) Bronów;
4) Czechel;
5) Czerminek;
6) Droszew;
7) Gałązki Wielkie;
8) Głóski;
9) Gołuchów;

10)  Górzno;
11)  Grudzielec;
12)  Gutów;

13)  Jedlec;
14)  Kotowiecko z Pawłówkiem;
15)  Krzywosądów;
16)  Kuchary;
17)  Kucharki;
18)  Macew;
19)  Sobótka;
20)  Szkudła;

- gminy wiejskie:
1) Bieganin;
2) Karsy;
3) Borucin;
4) Bronów;
5) Czechel;
6) Czerminek;
7) Zabory;
8) Gałązki Wielkie;
9) Gałązki Małe;

10)  Gołuchów;
11)  Górzno;
12)  Grudzielec;
13)  Gutów;
14)  Jedlec;
15)  Kotowiecko;
16)  Krzywosądów;
17)  Kuchary;
18)  Kucharki;
19)  Popówek;
20)  Macew;
21)  Sobótka;
22)  Szkudła;
23)  Wrześnica;
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24)  Żakowice;
25)  Leonardów.

W dniu 20 września 1900 roku siedziba komisariatu 
obwodowego Sobótka została przeniesiona do Krzywosą-
dowa108. Ponadto utworzono dodatkowy obwód policyjny 
Brzezie (Birkenau)109.

U progu XX wieku powiat pleszewski podzielony był 
zatem na cztery komisariaty obwodowe. Były to:
- Pleszew I (Pleschen I) albo Pleszew Południe (Pleschen 

Süd – a następnie Pleszew wieś) z komisarzem von Bode;
- Pleszew II (Pleschen II) albo Pleszew Północ (Pleschen 

Nord – a następnie Czermin) z komisarzem Schulte;
- Krzywosądów (Kreisenau) z komisarzem Glokke (ka-

walerem Orderu Czerwonego Orła IV klasy);
-  Brzezie (Birkenau) z komisarzem Kloβem (odznaczonym 

rosyjskim Orderem Świętego Stanisława III klasy)110.

Statystyk, ekonomista i polityk, Józef Buzek (1873-
1936), w wydanej na początku XX wieku Historyi poli-
tyki narodowościowej rządu pruskiego wobec Polaków 
od Traktatów Wiedeńskich do ustaw wyjątkowych z r. 
1908, pisał na temat komisarzy okręgowych, że jest to 
instytucya znienawidzona przez Polaków, a pogardza-
na przez Niemców (komisarzami są często egzystencye 
złamane, urzędnicy nieudolni i t. p.)111.

Na temat komisarzy obwodowych w powiecie ple-
szewskim zachowały się jedynie strzępy informacji. Wia-
domo na przykład, że w 1850 roku urząd ten w obwodzie 
Mieszków pełnił niejaki Kutzner112, zaś prawie pół wieku 
później jednym z nich był Ernst Loß, który po przejściu 
w stan spoczynku został we wrześniu 1898 roku mężem 
zaufania poznańskiego Prowincjonalnego Towarzystwa 
Ogniowego (Provinzial-Feuer-Societät)113.

Z kolei wiosną 1899 roku komisaryczny zarząd ob-
wodu Sobótka, opuszczonego przez dotychczasowego 
komisarza Rosenberga (pełniącego tam służbę od 1895 
roku i przeniesionego do Raszkowa) objął Spiller z Lu-
beki114. Trzy lata później, na początku 1902 roku komi-
sarzem w obwodzie policyjnym Pleszew I był Reymann, 
a w obwodzie policyjnym Pleszew II – Sikorski115. Z kolei 
w styczniu 1906 roku obwodem Pleszew Północ kierował 
Schulte, obwodem Pleszew Południe – von Bode, zaś ko-
misarzem w Krzywosądowie był niejaki Glokke116.

Zwierzchnikiem komisarzy obwodowych i najważ-
niejszą osobą w powiecie był landrat. Urząd ten wprowa-
dzony został w Wielkim Księstwie Poznańskim na mocy 
rozporządzenia pruskiego króla Fryderyka Wilhelma III 
z 30 kwietnia 1815 roku117.

Landraci byli mianowanymi przez monarchę re-
prezentantami władzy państwowej na terenie całego 

108. Kreisblatt für den Kreis Ostrowo, nr 82 z 13 października 1900, s. 2.
109. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Landratsamt Pleszew, sygn. 32 (bez paginacji)
110. Handbuch der Provinz Posen, Posen 1909, s. 72.
111. J. Buzek, op. cit., s. 69.
112. M. Gryfin, Jaśnie oświeceni i «ciemniacy». Nowe życie w byłych magnackich włościach, Poznań 1968, s. 30.
113. Pleschener Kreisblatt, nr 75 z 17 września 1898, s. 491.
114. Kreisblatt für den Kreis Ostrowo, nr 37 z 6 maja 1899, s. 3; Archiwum Państwowe w Poznaniu, Inwentarz Landratsamt Pleschen /Pleszew/ 1818-1919 /1920/, s. 40; Pleschener 

Kreisblatt, nr 7 z 22 stycznia 1902, s. 1.
115. Pleschener Kreisblatt, nr 7 z 22 stycznia 1902, s. 1; nr 16 z 22 lutego 1902, s. 2.
116. Pleschener Kreisblatt, nr 4 z 13 stycznia 1906, s. 1; nr 8 z 27 stycznia 1906, s. 1.
117. Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten, 1815, s. 48.
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powiatu. Do ich kompetencji należa-
ły sprawy polityczne, społeczno-go-
spodarcze i kulturalne - z wyjątkiem 
spraw powierzonych administracji 
specjalnej (jak inspekcjom budowla-
nym i przemysłowym, urzędom pocz-
towo-telegraficznym, urzędom miar i 
wag, urzędom administracji wojsko-
wej oraz inspektorom szkolnym). Do 
zadań landratów należały ponadto 
również tzw. sprawy zewnętrzne szkół 
i kościołów działających na podległym 
im terenie (w tym: budowa i naprawa 
budynków szkolnych i kościelnych 
oraz sprawy uposażenia nauczycieli i 
duchowieństwa)118.

Landrat, jako przedstawiciel rzą-
du, pełnił zatem w powiecie władzę 
administracyjną i policyjną, a ponadto 
kierował pracami powiatowych orga-
nów samorządu119.

Stefan Kieniewicz, wybitny histo-
ryk badający dzieje Polski pod zabora-
mi, tak scharakteryzował działalność 
landratów w Wielkim Księstwie Po-
znańskim w połowie XIX stulecia:

118. Zob. H. A. Mascher, Handbuch der Polizei-Verwaltung 
sowie der Kreis-, Amts- und Landgemeinde-Ordnung 
für die sechs östlichen Provinzen Preussens, Eisenach 
[1876], s. 829-841; J. Wąsicki, Ziemie polskie pod zabo-
rem pruskim. Wielkie Księstwo Poznańskie, s. 118 i n.

119. Zob. T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego 
Polski, Warszawa 2003, s. 236.

Pismo z 1818 roku z podpisem 
landrata Lautiera.
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Szlachcic brandenburskopo-
morski mianowany landratem w 
Księstwie staje się naturalnym wro-
giem szlachcica polskiego. Szuka 
wśród ziemian stosunków, aby ich 
lepiej szpiegować, każdy ich krok 
śledzi podejrzliwym okiem, podbu-
rza na nich polskiego chłopa. Skarży 
się na liberalizm rządowy, na szczu-
płość policji i garnizonów, na podej-
rzanych podkomendnych Polaków, 
nawet na miejscowych Niemców, 
którzy odmawiają mu moralnego 
poparcia. Jest stróżem polskiego 
społeczeństwa, stróżem zajadłym i 
bezsilnym zarazem, a więc śmiesz-
nym120.

 
W okresie zaborów (1818-1918) 

na czele powiatu pleszewskiego stało 
w sumie dziesięciu landratów i dwóch 
zarządców landratury (czterech urzę-
dujących przed dokonaniem podzia-
łu powiatu w 1887 roku, jeden w trak-
cie tego procesu i siedmiu pełniących 
te funkcje już po podziale). Ich poczet 
wymaga jednak jeszcze wielu uzupeł-
nień (w tym ustalenia dokładnych 

120. S. Kieniewicz, Społeczeństwo polskie w powstaniu 
poznańskim 1848 roku, Warszawa 1960, s. 40.

Pismo z 1818 roku z podpisem  
Jana Rankowicza.
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okresów ich urzędowania na tym stanowisku, bliższych 
danych biograficznych oraz dokonań).

Otwiera go rotmistrz Lautier, landrat pleszewski 
od marca 1818 roku121, który wcześniej urzędował w po-
wiecie odolanowskim122. Na stanowisku landrata nowo 
utworzonego powiatu pleszewskiego został zatwierdzo-
ny 28 stycznia 1818 roku123, a 6 maja 1818 roku wydał 
dwujęzyczną odezwę do mieszkańców powiatu, w której 
napisał:

Dawne życzenia moie ziszczone przez to zostały, że 
Konsyliarzem Ziemiańskim nominowanym zostałem. Z 
prawdziwem zatym ukontentowaniem przychodzi mi o 
tym Jwżnych i Wżnym obywatelom do tegoż Powiatu 
przypadłym donieść, iż iuż na mieyscu powołania swe-
go tu w Pleszewie stanąłem, gdzie swe urzędowanie 
także rozpocząłem.

 Dla niedostatku Zabudowania w mieście zamiesz-
kiwam na folwarku Malinie blisko miasta położonego, 
gdzie i Biuro Radzczo Ziemianskie ulokowane zostało.124

Następcą rotmistrza Lautiera został Jan Rankowicz, 
Polak urodzony 20 lipca 1783 roku125. Po utworzeniu po-
wiatu pleszewskiego podjął on 15 maja 1818 roku pracę 
w tamtejszej kasie powiatowej126. Sześć lat później, 24 
września 1824 roku zastąpił Lautiera w pleszewskiej 

landraturze127. Wiadomo ponadto, że w 1831 roku zarzą-
dzał urzędem dyrektora obwodu policyjnego, troszcząc 
się zwłaszcza o rozwój szkolnictwa i budowę dróg. Za te 
działania został w 1836 roku odznaczony Orderem Czer-
wonego Orła (Der Rote Adlerorden)128. Swoje urzędowa-
nie w pleszewskiej landraturze Jan Rankowicz zakończył 
w 1847 roku, gdy nad Europą zbierała się burza, która do 
historii przeszła pod nazwą Wiosny Ludów i która rów-
nież w Pleszewie miała sprawić sporo kłopotów jego na-
stępcy. Jan Rankowicz zmarł na emeryturze w Pleszewie 
27 września 1871 roku w sędziwym wieku 89 lat129 i został 
pochowany na cmentarzu katolickim znajdującym się w 
tym mieście130.

Nekrolog Jana  
Rankowicza opublikowany  
w 1871 roku na łamach 
Dziennika Poznańskiego.

121. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Landratsamt Pleszew, sygn. 23, s. Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen, 1818, s. 215-216.
122. Zob. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Landratsamt Ostrów, sygn. 475, s. 1; S. Nawrocki, Pod zaborem pruskim, s. 165.
123. J. Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Wielkie Księstwo Poznańskie, s. 125; Przewodnik po Odolanowie, maszynopis w posiadaniu J. Wajsa, s. 43; M. Kowalczyk, 

Geneza i pierwsze półwiecze powiatu ostrowskiego (1887-1939), s. 42.
124. Zob. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Landratsamt Pleszew, sygn. 23, s. 15 i n.
125. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Landratsamt Pleszew, sygn. 14 (bez paginacji).
126. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Landratsamt Pleszew, sygn. 23, s. 44.
127. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Landratsamt Pleszew, sygn. 14 (bez paginacji).
128. M. Laubert, Standeserhöhungen und Ordensverleihungen in der Provinz Posen nach 1815, [w:] R. Prümers (Hrg.), „Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen, 

zugleich Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für den Netzedistrikt zu Bromberg“, Jg. 23, Posen 1908, s. 193.
129. Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Archiwa parafialne Pleszew, Liber Metrices, Mortuorum 1869-1900, sygn. 93-20, s. 23-24, wpis 70.
130. Dziennik Poznański, nr 223 z 30 września 1871, s. 3.



43

Trzecim landratem pleszewskim, mianowanym 
w 1847 roku, był major pruskiej armii Wilhelm Julius 
Eduard von Suchodolski (1808-1880) urodzony w Ra-
wiczu131. Pomimo polskiego brzmienia nazwiska, był on 
Niemcem132, synem Jana Ferdynanda Suchodolskiego i 

Krystyny Teodory z domu Braun133. Jego siostra, Luiza 
Suchodolska, wyszła za mąż za Eduarda von Stieglera – 
właściciela majątku ziemskiego w Sobótce134.

Mając 22 lata Wilhelm von Suchodolski wstąpił 
do 20 Pułku Piechoty wojska pruskiego (3. Branden-

Pałac w Sobótce na pocztówce z początku XX wieku.

131. Dziennik Poznański, nr 192 z 22 sierpnia 1880, s. 3.122. Zob. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Landratsamt Ostrów, sygn. 475, s. 1; S. Nawrocki, Pod zaborem pruskim, s. 165.
132. Podkreślał to Dziennik Poznański, informując o śmierci Wilhelma von Suchodolskiego. Dziennik Poznański, nr 192 z 22 sierpnia 1880, s. 3. Zob. też: S. Kieniewicz, op. cit., s. 32.
133. J. Pietrzak, A. Gibasiewicz, Dziedzice, dwory, pałace. Właściciele dóbr rycerskich w powiecie ostrowskim wielkopolskim 1797-1945, Poznań – Ostrów Wielkopolski 2013, s. 190.
134. Zob. G. Sznajder, Stieglerowie – niedopowiedziana historia, „Gazeta Ostrowska” nr 41 (786) z 15 października 2003, s. 20; W. Hajdasz, M. Marciniak, A. Przybysz, A. Ptak, A. 

Staszak, Wędrówki po Ziemi Pleszewskiej, Pleszew 2010, s. 38; J. Pietrzak, A. Gibasiewicz, Dziedzice, dwory, pałace. Właściciele dóbr rycerskich w powiecie ostrowskim wielko-
polskim 1797-1945, Poznań – Ostrów Wielkopolski 2013, s. 190.
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burg’schen Infanterie Regiment Nr. 20)135, który opuścił 
w 1844 roku w stopniu kapitana136. W 1847 roku został 

landratem pleszewskim, trzy lata później - babimojskim, 
a ostatecznie wągrowieckim (gdzie pozostał przynaj-
mniej do 1871 roku)137. 

W trakcie pełnienia ostatniego z wymienionych 
urzędów, w październiku 1861 roku, z okazji koronacji 
Wilhelma I na króla Prus, Wilhelm von Suchodolski zna-
lazł się w gronie osób uhonorowanych przez nowego pru-
skiego monarchę Orderem Czerwonego Orła IV klasy138.

Ostatnie lata życia spędził na emeryturze w Zgorzel-
cu (Görlitz). Zmarł niespodziewanie 16 sierpnia 1880 
roku w trakcie pobytu w majątku ziemskim Sobótka u 
swojej siostry Luizy Stiegler139.

Kolejny landrat pleszewski (od 1851 roku), Ernst 
Ferdinand Gregorovius przyszedł na świat 20 czerwca 
1817 roku w Gumbinnen w Prusach Wschodnich (pol-
ski Gąbin, a obecnie Gusiew w obwodzie kaliningradz-
kim)140. Początkowo, podobnie jak jego poprzednik, 
poświęcił się karierze wojskowej w armii pruskiej (z tej 
przyczyny prawdopodobnie przerwał studia medyczne, 
których już nie ukończył)141, w której doszedł do stopnia 
majora. Z czasem postanowił jednak wstąpić w szeregi 
pruskich urzędników i w 1851 roku został landratem w 
Pleszewie. Urzędował na tym stanowisku nieprzerwa-
nie przez ponad trzy dekady (w okresie 1851-1885), co 
czyni go rekordzistą w zakresie długości kadencji142. W 
tym czasie trzykrotnie opisał panujące w powiecie ple-

Strona tytułowa jednego z opracowań landrata Gregoroviusa 
dotyczącego statystyki powiatu pleszewskiego.

135. Na temat 20 Pułku Piechoty armii pruskiej zob. H. Klugmann, Die Geschichte des 3. Brandenburg’schen Infanterie Regiments Nr. 20, Luxemburg 1863.
136. Dziennik Poznański, nr 192 z 22 sierpnia 1880, s. 3.
137. Gazeta Toruńska, nr  190 z 19 sierpnia 1871, s. 3; Dziennik Poznański, nr 192 z 22 sierpnia 1880, s. 3.
138. Dziennik Poznański, nr  243 z 23 października 1861, s. 2.
139. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Urząd Stanu Cywilnego w Sobótce, sygn. 22, akt zgonu nr 100; Dziennik Poznański, nr 192 z 22 sierpnia 1880, s. 3.
140. http://forum.genealogy.net/index.php?page=Thread&postID=215564 (dostęp z dnia 22 czerwca 2013).
141. Chr. Myschor, Wyżsi urzędnicy pruskiej administracji prowincjonalnej w Poznańskiem (1871-1918),  Praca doktorska wykonana w Zakładzie Historii Polski XIX i XX wieku Uniwer-

sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr. hab. Witolda Molika, Poznań 2012, s. 113, przypis 466.
142. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Landratsamt Pleszew, sygn. 8; Acta Borussica, Neue Folge, 1. Reihe: Die Protokolle des Preußischen Staatsministeriums 1817-1934/38, Band 

4/2, Hildesheim–Zürich–New York 2003, s. 576.
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szewskim stosunki społeczno — gospodarcze w opraco-
waniach statystycznych wydanych w Pleszewie w  latach: 
1860, 1863 i 1869143. 

Jako landrat pleszewski Ernst Ferdinand Gregoro-
vius musiał zmierzyć się z ruchem narodowowyzwoleń-
czym polskich mieszkańców powiatu w okresie powsta-
nia styczniowego 1863-1864144.

Niewiele wiadomo na temat następcy Ernsta Ferdi-
nanda Gregoroviusa, asesora rejencyjnego barona von 
Schwichow, który pełnił komisarycznie urząd landrata 
pleszewskiego w latach 1886-1887, gdy ważyły się losy 
podziału powiatów w Prowincji Poznańskiej. Do Plesze-
wa przybył on z Kartuz, gdzie od 1884 roku kierował tam-
tejszą landraturą145.

Następcą barona von Schwichowa został doktor 
nauk prawnych Hugo Elbertzhagen, który przed przyby-

ciem do Pleszewa był od 1884 roku landratem w miej-
scowości Gerdauen w Prusach Wschodnich (polskie 
Gierdawy, obecnie Żeleznodorożnyj w obwodzie kali-
ningradzkim)146. W powiecie pleszewskim znalazł się w 
znacznej mierze przypadkowo. W Gerdauen nieopatrznie 
włączył się bowiem w wewnętrzne niesnaski panujące w 
tamtejszym kole dobroczynnej organizacji o nazwie Oj-
czyźniany Związek Kobiet (Vaterländischer Frauenve- 
rein). Pretensje wystosowane wobec jego małżonki ode-
brał jako atak na własną osobę i opublikował ostrą od-
powiedź na łamach gazety powiatowej. Większość wpły-
wowych osobowości w powiecie zerwała z nim wówczas 
stosunki towarzyskie, a ten bojkot skłonił zwierzchników 
Hugo Elbertzhagena do przeniesienia go do odległego od 
Prus Wschodnich Pleszewa147.

 Nominację na landrata pleszewskiego otrzymał on 
późnym latem 1887 roku148. Urząd ten sprawował przez 
ponad dwa lata i w listopadzie 1889 roku opuścił Pleszew 
po uzyskaniu nominacji na radcę rejencyjnego (Regie-
rungsrath)149.

Hugo Elbertzhagena na stanowisku pleszewskiego 
landrata zastąpił asesor rejencyjny, prawnik Paul Blo-
meyer (1859-1918) przybyły z Królewca150, któremu w 

143. Uebersicht statistischen und sonstigen Verhältnisse des Pleschener Kreises mit Bezug auf die im Jahre 1858 ausgeführte statistische Aufnahme und mit Berücksichtgung der Re-
sultate der Kreis Verwaltung entworfen von dem Königlichen Landrath Gregorovius/ Wykaz statystycznych i innych stosunków Powiatu Pleszewskiego na zasadzie wykonanego w 
roku 1858. spisu statystycznego oraz z uwzględnieniem rezultatów zarządu powiatowego wypracowany przez Królewskiego Radcę Ziemiańskiego Gregorovius, Pleschen/Pleszew, 
s. 3; Gregorovius, Statistische Darstellung des Kreises Pleschen/Wyobrażenie statystyczne powiatu pleszewskiego, Pleszew 1863.

144. Kieniewicz, W. Koroluk (red.), Zabór pruski w powstaniu styczniowym [seria: „Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty”], Wrocław – Warszawa – Kraków 1968, s. 73.
145. Przyjaciel, nr 17 z 24 kwietnia 1884, s. 3.
146. Neueste Mittheilungen, nr 102 z 4 października 1884, s. 3.
147. Chr. Myschor, op. cit., s. 198.
148. Neueste Mittheilungen, nr 88 z 13 września 1887, s. 5.
149. Neueste Mittheilungen, nr 90 z 15 listopada 1889, s. 3. W Pleszewie dr Hugo Elbertzhagen doczekał się syna o imionach Theodor Paul Jules Gustav Hugo Alexander Walther, 

który urodził się 9 grudnia 1888 roku. Po latach został on pisarzem powieści historycznych. Mieszkał w Aalen w Wirtembergii, gdzie zmarł w 1967 roku. Zob. Archiwum Państwowe 
w Kaliszu, Urząd Stanu Cywilnego w Pleszewie - miasto, sygn. 43, Księga urodzeń 1888, akt nr 223.

150. Zob. A. Gulczyński, Jedność i różnorodność, „Rocznik Pleszewski” 2010, Pleszew 2011,  s. 156; R. Zich, Die Protokolle des Preußischen Staatsministeriums 1817–1934/38. [w:] 
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Hrsg), Acta Borussica, neue Folge. Band 9, Hildesheim 2001, s. 334.
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listopadzie 1889 roku przekazano komisaryczny zarząd 
nad pleszewską landraturą151. 

Przed jej objęciem pracował on jako referendarz w 
Wyższym Sądzie Ziemiańskim we Wrocławiu (1882), 
jako referendarz w rejencji opolskiej (1884) oraz jako 
asesor rejencyjny w Królewcu (1887)152, skąd – jak już 
wspomniano – został przeniesiony do Pleszewa, gdzie 

urzędował do 1895 roku. Następnie (w latach 1895-1903) 
był landratem międzyrzeckim, a od roku 1903 do 1908 
stał na czele Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej (Königlich 
Preußische Ansiedlungskommission in den Provinzen 
Westpreußen und Posen), zwanej też Pruską Komisją 
Osadniczą153 – czyli instytucji założonej w 1886 roku z 
inicjatywy Otto von Bismarcka przez władze w celach 

Gmach Pruskiej Komisji Osadniczej w Poznaniu. Pocztówka z początku XX wieku.

151. Neueste Mittheilungen, nr 90 z 15 listopada 1889, s. 3.
152. R. Zich, op. cit., s. 334.
153. Kreisblatt für den Kreis Ostrowo, nr 27 z 4 kwietnia 1900, s. 2; W. Jakóbczyk, Pruska Komisja Osadnicza 1886-1919, Poznań 1976, s. 20; W. Jakóbczyk, Kolonizatorzy i hakatyści, 

Poznań 1989, s. 17; A. Gulczyński, Jedność i różnorodność, s. 156-157;  R. Zich, op. cit., ss. 111, 211, 214, 334.
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germanizacyjnych. Dysponując olbrzymimi funduszami 
przekazywanymi przez rząd, próbowała ona wykupywać 
w Wielkopolsce i na Pomorzu ziemię od polskiej szlach-
ty i chłopów, a następnie osadzać na niej przybyszów z 
Niemiec154.

Z powodu tego spektakularnego awansu Paula Blo-
meyera, bardzo czynnego w klubach sportowych, po 
Poznaniu krążyły pogłoski, jakoby został on mianowany 
prezesem Komisji Kolonizacyjnej, ponieważ został do-
strzeżony przez cesarza, gdy podczas manewrów zwró-
cił na siebie uwagę wspaniałą szarżą konną155.

Po opuszczeniu w 1908 roku Pruskiej Komisji Osad-
niczej Paul Blomeyer został prezydentem rejencji w 
Stralsundzie w ówczesnej Prowincji Pomorze (Provinz 
Pommern). Urząd ten opuścił na rok przed swoją śmier-
cią – w 1917 roku156.

Niezmiernie kontrowersyjną postacią był następca 
Paula Blomeyera – wywodzący się ze starego burgundz-
kiego rodu szlacheckiego Paul von Roëll, landrat ple-
szewski w latach 1895-1900, który urodził się 2 lutego 
1854 roku w Berlinie157. Był on zawodowym oficerem, a 
w 1870 roku w szeregach 35 Pułku Fizylierów (Füsilier
-Regiment Prinz Heinrich von Preußen (Brandenbur-
gisches) Nr. 35) walczył w wojnie przeciwko Francji158. 
Podczas bitwy pod Vionville 16 sierpnia 1870 roku został 
jednak ciężko ranny w prawe ramię, na skutek czego 
zwolniono go z wojska159.

Historyk pruskiej administracji prowincjonalnej w 
Poznańskiem Christian Myschor przedstawił taką oto 
charakterystykę jego burzliwych losów i działalności 
przed przyjazdem do Pleszewa:

Niemal klasycznym przykładem urzędnika, nad 
którym ktoś rozciągał niewidoczny parasol ochronny, 
był landrat pleszewski Paul von Roëll. Jako oficer od-
niósł on w wojnie z Francją w latach 1870-1871 ciężkie 
obrażenia, co uniemożliwiło mu dalszą karierę w armii. 
Roëll rozpoczął więc zgłębiać materię ekonomii i poli-
tyki społecznej, co zaprowadziło go wpierw w 1884 r. 
na stanowisko komisarycznego zarządcy okręgu w He-
sji-Nassau, dwa lata później został pracownikiem biura 
korespondencji ministerstwa spraw wewnętrznych, a 
w 1887 r. mianowano go komisarzem granicznym we 
wschodniopruskich Eydkuhnen (dzisiejsze Czernyszew-
skoje w Obwodzie Kaliningradzkim). Do Poznańskiego 
przybył w 1892 r., aby objąć stanowisko landrata w 
Międzyrzeczu, a dwa lata później został przeniesiony 
do Pleszewa. Problemy z nim rozpoczęły się już w Mię-
dzyrzeczu, gdzie zainicjował dużą kampanię agitacyjną 
przeciwko marginalnie tam obecnej socjaldemokracji. 
Jej rozmach był niemalże groteskowy, a landrat naraził 
się na pośmiewisko.

Kontrowersje wśród miejscowych budził także jego 
pomysł pobierania podatku luksusowego od polowań. 
Popadł on również w konflikt z miejscowymi urzędni-
kami sądowymi. Po zakończeniu oficjalnych obchodów 
urodzin Wilhelma II grali oni w karty, za co Roëll wsz-
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156. R. Zich, op. cit., s. 334.
157. Meyers Konversations-Lexikon, Band 17, Leipzig – Wien 1893-1897, s. 49 (hasło: „Roëll“);  A. Gulczyński, Jedność i różnorodność, s. 157; http://home.foni.net/~adelsforschung/

lex61.htm (dostęp z dnia 4 września 2014). Karta meldunkowa Paula von Roëll, przechowywana w Archiwum Państwowym w Kaliszu, zawiera prawdopodobnie omyłkową infor-
mację, jakoby urodził się on w roku 1850. Archiwum Państwowe w Kaliszu Akta miasta Pleszewa, sygn. 1959.

158. http://home.foni.net/~adelsforschung/lex61.htm (dostęp z dnia 4 września 2014); A. Gulczyński, Jedność i różnorodność, s. 157.
159. http://home.foni.net/~adelsforschung/lex61.htm (dostęp z dnia 4 września 2014).
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czął przeciw nim dochodzenie z powodu hazardu. Dla 
prezydenta sądu krajowego Wettkego było to jedno-
znaczne przekroczenie uprawnień landrata160.

Znający osobiście landrata Paula von Roëlla ksiądz 
Kazimierz Niesiołowski dodaje we wspomnieniach:

Był to człowiek układny, o manierach gładkich. 
Opowiadał nieraz o swoich stosunkach z wysokimi sfe-
rami w Berlinie, o kuzynostwie z Eulenburgami, którzy 
w owych czasach dużo znaczyli u dworu cesarskiego.

Potwierdzali to adwersarze polityczni p. von Roël-
la, gdyż dowodzili, że dostał się na stanowisko landrata 
dzięki protekcjom, nie posiadając nawet wymaganych 
kwalifikacji, gdyż p. landrat nie złożył podobno matu-
ry161.

Według Christiana Myschora:
Kilka miesięcy po przyjeździe do Pleszewa Roëll 

rozpoczął również tam stwarzać problemy. Na skargę 
służbową zareagował natychmiastowym wyzwaniem 
na pojedynek. Gdy przeciwnik wystosował oficjalne 
pismo, zapewniające, że skarga nie miała na celu ob-
rażenia landrata, ten nie omieszkał triumfująco poin-
formować przełożonych, że jako dżentelman, oficer i 
chrześcijanin nie będzie już żądać pojedynku. Oświad-
czył również, że to druga strona wystosowała ofertę 
polubowną162.

Landrat Paul von Roëll w czasie pełnienia urzędu w 
powiecie pleszewskim był kilkakrotnie honorowany od-
znaczeniami państwowymi163. W dniu 1 kwietnia 1897 
roku otrzymał od cesarza rosyjskiego Order Świętego 

Stanisława II klasy164, kilka miesięcy później - Order 
Świętej Anny II klasy165, zaś na początku 1898 roku w 

Ksiądz Kazimierz Niesiołowski (1872-1949).

160. Chr. Myschor, op. cit., s. 170.
161. K. Niesiołowski, op. cit., s. 108.
162. Chr. Myschor, op. cit., s. 170.
163. Zob. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Landratsamt Pleszew, sygn. 14.
164. Kreisblatt für den Kreis Ostrowo, nr 34 z 1897, s. 2.
165. Kreisblatt für den Kreis Ostrowo, nr 60 z 28 lipca 1897, s. 2.
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dowód uznania za gościnne przyjęcie w Pleszewie księ-
cia saskiego Friedricha Augusta Wettyna, król Saksonii 
Albert I (1828-1902) odznaczył go krzyżem rycerskim 
pierwszej klasy Orderu Albrechta (Albrechts-Orden)166.

Koniec urzędowania w Pleszewie landrata Paula von 
Roëll miał według księdza Kazimierza Niesiołowskiego 
posmak skandalu obyczajowego. Zasłużony pleszewski 
kapłan pisze mianowicie:
Miał ten pan grzeszną słabość do płci pięknej  
i to bez różnicy narodowości i wyznania.
Pewnego razu zrobił podróż w «nieznane»  
z córką inspektora szkolnego.
W międzyczasie nadszedł z królewskiej rejencji  
w ważnej sprawie telegram, na który sekretarz  
landratury nie umiał dać odpowiedzi, powołując się  
na nieobecność szefa.
Władze wyższe robiąc dochodzenie dowiedziały się, 
że p. landrat wyjechał sobie bez urlopu, nie wiadomo 
dokąd i na jak długo, a w dodatku, że uwiódł córkę 
wyższego urzędnika!
Wobec takiego skandalu nie pozostawało nic innego, 
jak usunąć winowajcę, mimo protekcji berlińskich 
kuzynów167.

Potwierdzeniem faktu, że odejście z Pleszewa landra-
ta Paula von Roëll nastąpiło w niecodziennych okolicz-
nościach, jest obwieszczenie opublikowane na łamach 
Pleschener Kreisblatt, w którym zawiadamia on, że w 
dniu 1 września 1900 roku prezydent rejencji poznań-
skiej udzielił mu czterotygodniowego urlopu, a w czasie 
jego nieobecności będą go zastępować: w landraturze 
sekretarz powiatowy Graeve, a w Wydziale Powiatowym 
- Jules von Jouanne168. Jednak już tydzień później, 7 
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Strona tytułowa czasopisma Pleschener Kreisblatt z 1900 roku.

166. Kreisblatt für den Kreis Ostrowo, nr 6 z 19 stycznia 1898, s. 2. Order Albrechta, ustanowiony 31 grudnia 1850 roku przez króla saskiego Fryderyka Augusta II (1797-1854) w celu 
upamiętnienia założyciela dynastii Wettynów Albrechta Odważnego (1443-1500), był nadawany za służbę dla państwa, za zasługi w zakresie nauki i sztuki, jak również za „cnoty 
cywilne”.

167. K. Niesiołowski, op. cit., s. 110.
168. Pleschener Kreisblatt, nr 70 z 1 września 1900, s. 487.
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września 1900 roku, pruski Minister Spraw Wewnętrz-
nych przekazał komisaryczny zarząd nad pleszewską lan-
draturą Friedrichowi von Eichmann, który swoje nowe 
obowiązki objął około 20 września169.

Po wyjeździe 1 stycznia 1901 roku z Pleszewa do 
Berlina170 Paul von Roëll zajął się dziennikarstwem171. 
Współtworzył konserwatywne czasopisma: Deutsche 
Volkswirtschaftliche Korrespondenz oraz Neue Politi-
sche Korrespondenz172 (już w 1883 roku był inicjatorem 
założenia periodyku o nazwie Deutsche Adelsblatt, jak 
również Niemieckiego Stowarzyszenia Szlacheckiego – 
Deutsche Adelsgenossenschaft)173; w 1901 roku napisał 
dramat pod tytułem: Wenn zwei dasselbe tun, a w roku 
1903 wespół z dr. Georgem Epsteinem wydał w Berlinie 
książkę: Bismarckstaatsrecht (zawierającą wybór prze-
mówień kanclerza Otto von Bismarcka)174. Od 1905 roku 
rozpoczął wydawanie publikacji o tematyce falerystycz-
nej noszącej tytuł Deutscher Ordens-Almanach. Ponad-
to piastował tytularną godność książęcego szambelana 
(Kammerherr) w Księstwie Lippe175.

Podczas I wojny światowej, Paul von Roëll został w 
sierpniu 1915 roku mianowany szefem cywilnej admini-
stracji (Kreischef) w powiecie władysławowskim położo-
nym na południe od Niemna, a na zachód od Kowna, tuż 
nad granicą z Prusami Wschodnimi (w dawnej guber-
ni suwalskiej okupowanego przez Niemców Królestwa 
Kongresowego)176. Jego zdrowie musiało wówczas nie Tytułowa strona książki autorstwa Paula von Roëlla z 1903 roku.

169. Pleschener Kreisblatt, nr 76 z 22 września 1900, s. 525.
170. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta miasta Pleszewa, sygn. 1959.
171. Ostrowoer Anzeiger zugleich Kreisblatt für den Kreis Ostrowo, nr 111 z 15 września 1917, s. 2.
172. Meyers Konversations-Lexikon, Band 17, s. 49 (hasło: „Roëll“); A. Gulczyński, Jedność i różnorodność, s. 157; http://home.foni.net/~adelsforschung/lex61.htm (dostęp z dnia 4 

września 2014).
173. Meyers Konversations-Lexikon, Band 17, s. 49 (hasło: „Roëll“).
174. P. von Roëll, G. Epstein, Bismarckstaatsrech. Die Stellungnahme des Fürsten Otto von Bismarck zu den wichtigsten Fragen des Deutschen und Preußischen Staatsrechts, Berlin 

1903, Ferdinand Dümmlers Verlagsbuchhandlung; Meyers Konversations-Lexikon, Band 17, s. 49 (hasło: „Roëll“); A. Gulczyński, Jedność i różnorodność, s. 157.
175. Pleschener Kreisblatt, nr 74 z 15 września 1917, s. 2. 
176. Pleschener Kreisblatt, nr 69 z 28 sierpnia 1915, s. 3; Ostrowoer Anzeiger zugleich Kreisblatt für den Kreis Ostrowo, nr 103 z 28 sierpnia 1915, s. 2.
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być już jednak naj-
lepsze i po dwóch 
latach, 12 września 
1917 roku, zmarł 
on w niemieckiej 
miejscowości Bad 
Wildungen, gdzie 
przebywał na kura-
cji leczniczej177.

W Pleszewie, 
po odejściu landra-
ta Paula von Roël-
la, jego następcą 14 
czerwca 1901 roku 
mianowany został 
wspomniany już 

Friedrich von Eichmann, od września 1900 roku komisa-
rycznie zarządzający tamtejszą landraturą178. Jego ojciec, 
Friedrich Christian Eichmann (1826-1875), nobilitowa-
ny w 1860 roku, był pruskim dyplomatą, przebywającym 
od 1851 roku na różnych placówkach dyplomatycznych 
(Neapol, Konstantynopol, Rio de Janeiro, Drezno, Sztok-

holm)179, toteż Friedrich Eichmann przyszedł na świat 23 
czerwca 1866 roku w Petrópolis (położonym na północny 
wschód od miasta Rio de Janeiro) w Brazylii180.

W latach 1897-1900 był on asesorem w Pruskiej Ko-
misji Kolonizacyjnej, z której przeszedł do powiatu ple-
szewskiego, gdzie urząd landrata sprawował do początku 
1904 roku181. Następnie wyjechał do Poznania, gdzie w 
okresie 1904-1907 był radcą w rejencji oraz w Naczelnym 
Prezydium182. Ukoronowaniem jego urzędniczej kariery 
było zaś stanowisko szefa administracji w hanowerskiej 
rejencji w Aurich183.

Landratem w Pleszewie po Friedrichu von Eichman-
nie na początku stycznia 1905 roku został natomiast dr 
Wilhelm Eduard Georg Gewiese, późniejszy kawaler Or-
deru Czerwonego Orła IV klasy oraz Żelaznego Krzyża184.

Georg Gewiese urodził się w 1868 roku w Wałbrzy-
chu (wówczas: Waldenburg in Schlesien)185. Był synem 
mistrza ciesielskiego Karla Gustava Hugo Gewiesego186 
i Adeli z domu Becker (która zmarła we Wrocławiu na 
skutek zawału 24 stycznia 1905 roku, na samym począt-
ku urzędowania syna na stanowisku landrata w Plesze-
wie)187.
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177. Ostrowoer Anzeiger zugleich Kreisblatt für den Kreis Ostrowo, nr 111 z 15 września 1917, s. Pleschener Kreisblatt, nr 74 z 15 września 1917, s. 2.
178. Pleschener Kreisblatt, nr 76 z 22 września 1900, s. 1;  nr 48 z 15 czerwca 1901, s. 287.
179. Acta Borussica, Neue Folge, 1. Reihe: Die Protokolle des Preußischen Staatsministeriums 1817-1934/38, Band 5, Hildesheim–Zürich–New York 2001, s. 348.
180. Zob. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta miasta Pleszewa, sygn. 1952; Chr. Myschor, op. cit., s. 71.
181. Chr. Myschor, op. cit., s. 142.
182. Ibidem; Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta miasta Pleszewa, sygn. 1952.
183. Chr. Myschor, op. cit., s. 142.
184. Pleschener Kreisblatt, nr 3 z 11 stycznia 1905, s. 13; nr 33 z 25 kwietnia 1917, s. 1.
185. Urząd Stanu Cywilnego w Pleszewie, Księga zgonów 1917, akt nr 71.
186. Ibidem. Stolarz Karl Gustav Hugo Gewiese był dziadkiem Hansa-Georga Gadamera (1900-2002), współtwórcę XX-wiecznej hermeneutyki filozoficznej, uważanego za jednego z 

najważniejszych współczesnych filozofów niemieckich. Landrat Georg Gewiese był zatem wujem tego wybitnego filozofa. Jak pisze Christian Myschor:
Landrat Georg Gewiese był synem stolarza, Hugona. Nie ma wątpliwości, iż jest tą samą osobą, o której wspomina biografia Hansa-Georga Gadamera, mówiąc o żyjącym w 
«drobnomieszczańskich» warunkach dziadku filozofa. Matka Gadamera, Emma nazywała się z domu Gewiese i wyszła za mąż za syna wałbrzyskiego fabrykanta zapałek. Hugo 
Gewiese musiał być więc na tyle zamożny i poważany, iż stał się częścią miejscowej burżuazji. Georg Gewiese był więc starszym, o cztery lata bratem Emmy, a tym samym, wujem 
filozofa. Chr. Myschor, op. cit., s. 56, przypis 243. Por. J. Grondin, Hans-Georg Gadamer. Eine Biographie, Tübingen 2000, s. 17.

187. Pleschener Kreisblatt, nr 8 z 28 stycznia 1905, s. 46.

Georg Gewiese (1868-1917).
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Przed objęciem pleszewskiej landratury, w kwietniu 
1901 roku, asesor Georg Gewiese był osobiście polecany 
przez prezesa rejencji poznańskiej Franza Krahmera pru-
skiemu ministrowi oświecenia Konradowi von Studtowi 
na stanowisko urzędnicze w tym resorcie188. Już zatwier-
dzone przeniesienie do Berlina szybko jednak cofnięto, 
powołując się na cesarskie polecenie unikania transfe-
rów etatów w administracji Prowincji Poznańskiej i w 
Prusach Zachodnich189. Ostatecznie Georg Gewiese trafił 
do Pleszewa, gdzie zdobył sobie sympatię i przychylność 
mieszkańców powiatu i gdzie w wieku zaledwie 49 lat za-
kończył życie, umierając na udar mózgu 20 kwietnia 1917 
roku w trakcie piastowania urzędu190.

Ponad dwa tygodnie po tym tragicznym wydarzeniu, 
7 maja 1917 roku, zarząd nad pleszewską landraturą ob-
jął asesor rejencyjny Julius Bachem (1887-1959)191. Był 
on synem Juliusa Bachema (1845-1918), katolickiego 
polityka i wydawcy, właściciela istniejącego do dziś duże-
go wydawnictwa J. P. Bachem Verlag GmbH, mającego 
swoją siedzibę w Kolonii192.

Już u schyłku 1917 roku Julius Bachem junior zo-
stał jednak przeniesiony do Naczelnego Prezydium w 
Münster193, a landratura w Pleszewie przeszła w ręce dr. 
Karla Ludwiga Leopolda von Natzmera (urodzonego 26 

listopada 1878 roku w Berlinie)194, który niecałe pół roku 
później, pod koniec kwietnia 1918 roku, został mianowa-
ny landratem pleszewskim195. Na tym stanowisku miał 
jednak przed sobą zaledwie kilka miesięcy urzędowania, 
bowiem został odsunięty od władzy już w grudniu 1918 
roku na skutek burzliwych wydarzeń o charakterze na-
rodowowyzwoleńczym, mających wówczas miejsce w po-
wiecie pleszewskim.
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188. Chr. Myschor, op. cit., s. 137-138.
189. Chr. Myschor, op. cit., s. 143.
190. Pleschener Kreisblatt, nr 33 z 25 kwietnia 1917, s.1; Urząd Stanu Cywilnego w Pleszewie, Księga zgonów 1917, akt nr 71; A. Gulczyński, Jedność i różnorodność, s. 158.
191. Pleschener Kreisblatt, nr 37 z 9 maja 1917, s. 1; http://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/finde/langDatensatz.php?urlID=454&url_tabelle=tab_person (dostęp z 

dnia 22 września 2014 roku); J. Lilla, Leitende Verwaltungsbeamte und Funktionsträger in Westfalen und Lippe (1918-1945/46). Biographisches Handbuch (seria: „Veröffentlichun-
gen der Historischen Kommission für Westfalen“, Reihe 22 A: „Geschichtliche Arbeiten zur westfälischen Landesforschung, Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Gruppe“, Bd. 16), 
Münster 2004, s. 110; H. Schrulle, Verwaltung und Diktatur. Die Bezirksregierungen Münster und Minden/Detmold von 1930 bis 1960, (seria: „Forschungen zur Regionalgeschi-
chte“, Bd. 60), Padeborn 2008, s. 623; A. Gulczyński, Jedność i różnorodność, s. 158.

192. A. Ritthaler, Bachem, Julius [w:] „Neue Deutsche Biographie“ (NDB). Band 1, Berlin 1953, s. 493-494; http://www.bachem.de/verlag/ (dostęp z 12 września 2014 roku).
193. Pleschener Kreisblatt, nr 103 z 29 grudnia 1917, s. 1. W latach 1921-1932 dr Julius Bachem był posłem do sejmu pruskiego. A. Gulczyński, Jedność i różnorodność, s. 158.
194. Pleschener Kreisblatt, nr 103 z 29 grudnia 1917, s. 1; Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta miasta Pleszewa, sygn. 1957.
195. Pleschener Kreisblatt, nr 34 z 27 kwietnia 1918, s. 1.

Nagrobek landrata Georga Gewiese  
na pleszewskim cmentarzu ewangelickim.
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Pleszewscy landraci z okresu lat 1817-1918 byli w 
większości młodymi i ambitnymi pruskimi urzędnikami 
narodowości niemieckiej (Polakiem był jedynie Jan Ran-
kowicz), którzy, co do zasady, landraturę w Pleszewie 
traktowali jako przystanek na drodze w swojej dalszej ka-
rierze w pruskiej administracji (wyjątkiem był niewątpli-
wie Ernst Ferdinand Gregorovius, związany z powiatem 
pleszewskim przez przeszło trzy dekady).

Żyjący na przełomie XIX i XX wieku Jules von Jo-
uanne, właściciel dóbr Malinie położonych nieopodal 
Pleszewa, miał w rozmowie z pleszewskim proboszczem, 
księdzem Kazimierzem Niesiołowskim, tak podsumować 
działalność pleszewskich landratów (którą znał z do-
świadczenia, zastępując ich podczas urlopu): 

Urzędowanie w landraturze polega na podpisy-
waniu codziennym kilkudziesięciu papierków przygo-
towanych przez sekretarza. – A dalsza praca kończy 
się na rozważaniu, gdzieby się udać na polowanie albo 
obiad proszony196.

W istocie, działalność niektórych pleszewskich lan-
dratów budziła kontrowersje, jednak ze względu na 
szczupły materiał źródłowy, można przedstawić je jedy-
nie w odniesieniu do kilku spośród nich.

Już pierwszy landrat, rotmistrz Lautier, nie był zbyt 
wysoko oceniany przez mieszkańców Pleszewa, którzy 
11 września 1822 roku złożyli nawet na niego skargę do 
Naczelnego Prezesa Prowincji Poznańskiej, zarzuca-

196. K. Niesiołowski, op. cit., s. 105-106.

WYKAZ PRUSKICH LANDRATÓW I ZARZĄDCÓW  
LANDRATURY W PLESZEWIE W LATACH 1818-1918

Imię i nazwisko     Okres urzędowania

Lautier      1818-1824
Jan Rankowicz     1824-1847
Wilhelm Julius Eduard von Suchodolski  1847-1850
Ernst Ferdinand Gregorovius   1851-1885
baron von Schwichow    1886-1887 (zarządca landratury)
dr Hugo Elbertzhagen    1887-1889
Paul Blomeyer     1889-1895
Paul von Roëll     1895-1900
Friedrich von Eichmann    1901-1904
dr Wilhelm Eduard Georg Gewiese   1905-1917
dr Julius Bachem     1917 (zarządca landratury)
dr Karl Ludwig Leopold von Natzmer  1917-1918
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jąc mu, że mało 
zajmuje się spra-
wami powiatu i 
rzadko bywa w 
landraturze, prze-
kazując najważ-
niejsze czynności 
do załatwienia se-
kretarzowi powia-
towemu Schneide-
rowi197.

Również lan-
drat Wilhelm Ju-
lius Eduard von 
Suchodolski nie 
zaskarbił sobie 

sympatii ludności powiatu, którym administrował, a 
miarą jego niepopularności w społeczeństwie może być 
fakt, że gdy w 1849 roku ubiegał się on o mandat depu-
towanego w pruskim parlamencie, zdobył w wyborach 
zaledwie 13 głosów, przegrywając z kretesem z Antonim 
Czyżyńskim, młynarzem z Topoli w powiecie odolanow-
skim, który uzyskał aż 138 głosów198.

Najwięcej emocji wywoływała jednak postać landra-
ta Paula von Roëll, którego przeciwnikami byli wielcy 
właściciele ziemscy narodowości niemieckiej z powiatu 
pleszewskiego (niezależnie od narodowości)199.

W obronie interesów miasta Pleszewa przed zbytnią 
ingerencją powiatowych władz nadzorczych landratowi 
temu potrafił się skutecznie przeciwstawiać burmistrz 
Paul Becker200.

Landrat Paul von Roëll miał jednak również zwo-
lenników. Broniła go niemiecka prasa ukazująca się w 
Poznaniu201, a w dniu 2 lutego 1898 roku, z okazji jego 
urodzin, pomimo intensywnego deszczu wielką owację 
urządziło mu ponad stu właścicieli małych gospodarstw 
wraz ze wszystkimi sołtysami w powiecie202. Ponadto w 
czerwcu 1897 roku otrzymał on honorowe członkostwo 
pleszewskiego Związku Wojaków (Kriegerverein)203.

Ksiądz Kazimierz Niesiołowski zapisał wprawdzie 
we wspomnieniach:

Jeżeli biurokracja niemiecka w okresie rządów za-
borczych wykazywała niektóre dodatnie przymioty, to 
i tu zdarzały się wyjątki, które świadczyły o tym, że w 
aparacie administracji pruskiej, pozornie tak doskonale 
zmontowanym, zachodziły poważne mankamenta.

Ciekawy z tej dziedziny przykład stanowią rządy 
landrata von Roëlla204.

Postać tę trudno oceniać jednoznacznie, skoro z ko-
lei Dziennik Poznański donosił w grudniu 1895 roku:

Radca ziemiański powiatu pleszewskiego, pan Ro-
ell, wydał rozporządzenie, aby z wszelkich pism i ra-
portów przesyłanych landraturze przez podlegające 
jéj urzędy, opuszczano frazesy nie należące do rzeczy, 
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Jules von Jouanne.

197. Zob. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Naczelny Prezes Prowincji Poznańskiej 1815-1918, sygn. 3792, s. 37.
198. Wielkopolanin, nr 77 z 29 września 1849, s. 308. 
199. Posener Zeitung, nr 301 z 2 maja 1897, s. 1.
200. K. Niesiołowski, op. cit., s. 107.
201. Zob. Posener Zeitung, nr 301 z 2 maja 1897, s. 1.
202. Kreisblatt für den Kreis Ostrowo, nr 11 z 5 lutego 1898, s. 2.
203. Kreisblatt für den Kreis Ostrowo, nr 52 z 30 czerwca 1897, s. 1.
204. K. Niesiołowski, op. cit., s. 108.
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mianowicie zapewnienia o posłuszeństwie, szacunku 
i t. d. Raporty i wszelkie tego rodzaju pisma powinny 
odznaczać się krótkością, jasnością i trzymać się ściśle 
przedmiotu, o który chodzi. Czas w ten sposób uzyskany 
mają urzędnicy zużyć na szybsze załatwienie wszelkich 
spraw publiczności. Żadna sprawa nie powinna dłużej 
spoczywać w biurze jak trzy dni, o ile możności zaś być 
załatwioną w jednym dniu205.

Gdy zaś w 1898 roku powiat pleszewski nawiedziła 
trzyosobowa szajka włamywaczy, grasujących w Kajewie, 
Lenartowicach, Kowalewie i mieście Pleszewie, landrat 

Roëll postanowił pod koniec maja przyznać nagrodę w 
wysokości 30 marek osobie, która pomoże w ich uję-
ciu206. W połowie czerwca 1898 roku została ona podwyż-
szona do kwoty 100 marek207, by u schyłku tego miesiąca 
osiągnąć pułap aż 200 marek208.

Sporo obowiązków landratom stwarzało nadgranicz-
ne położenie powiatu pleszewskiego. Współpracowali 
oni bowiem z władzami carskimi w kwestii ścigania ucie-
kających za granicę dezerterów209, a ponadto musieli zaj-
mować się także mniej typowymi sprawami.

Jedną z nich było pobicie i uprowadzenie na pruską 
stronę przez chłopów z powiatu pleszewskiego rosyjskie-
go strażnika pogranicznego Dmitrijewa w 1859 roku, 
który w konsekwencji tego zdarzenia przez  dłuższy leczył 
się w Pleszewie210.

Gdy zaś w sierpniu 1898 roku rosyjski żołnierz po-
graniczny zastrzelił na terytorium pruskim poddanego 
rosyjskiego nazwiskiem Strzykała ze wsi Niniew, usiłu-
jącego nielegalnie przekroczyć granicę na Prośnie, oko-
liczności tej tragedii badał pełnomocnik landrata Paul 
von Roëll’a referendarz rejencyjny Hünke wraz z sekre-
tarzem powiatowym oraz komisarzem obwodowym Si-
korskim211.

Jako wykonawcy polityki rządu pruskiego w powie-
cie, pleszewscy landraci byli ważnym narzędziem germa-
nizacji. 

Grodzisko na pocztówce z początku XX wieku.

205. Dodatek do Dziennika Poznańskiego, nr 285 z 12 grudnia 1895.
206. Kreisblatt für den Kreis Ostrowo, nr 44 z 1 czerwca 1898, s. 3. W tym samym czasie w okolicach Ostrowa miejski robotnik wykwalifikowany zarabiał dziennie około 1 marki (6-7 ma-

rek tygodniowo), robotnik dniówkowy za 12 godzin pracy – 60-80 fenigów (w czasie żniw 1 markę), dniówka robotnicy rolnej wynosiła od 25 do 40 fenigów, zaś na najskromniejsze 
wyżywienie 6-osobowej rodziny robotniczej w mieście powiatowym w Wielkopolsce trzeba było przeznaczyć około 10 marek tygodniowo. J. A. Szwagrzyk, Pieniądz na ziemiach 
polskich X - XX w., Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk - Łódź 1990, s. 285-286.

207. Kreisblatt für den Kreis Ostrowo, nr 48 z 15 czerwca 1898, s. 2.
208. Kreisblatt für den Kreis Ostrowo, nr 52 z 29 czerwca 1898, s. 2.
209. Zob. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Landratsamt Pleszew, sygn. 47.
210. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Landratsamt Pleszew, sygn. 37.
211. Kreisblatt für den Kreis Ostrowo, nr 66 z 17 sierpnia 1898, s. 2.
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A już podczas konferencji władz pruskich dotyczącej 
organizacji Wielkiego Księstwa Poznańskiego, która od-
była się 7 kwietnia 1815 roku, zaprotokołowano:

W. Księstwo Poznańskie stanowi integralną część 
monarchii pruskiej i zostanie jako taka zorganizowa-
ne; należy jednak uwzględnić przy tym narodowość 
mieszkańców w tej mierze, w jakiej da się ona pogodzić 
z osiągnięciem tego celu ostatecznego212. 

Wspomnianym „celem ostatecznym” miało być stop-
niowe zniemczenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego. 
Cel ten rząd pruski realizował konsekwentnie w kolej-
nych dekadach213.

Autonomia Wielkiego Księstwa Poznańskiego, ogra-
niczona już po wybuchu powstania listopadowego, zo-
stała całkowicie zniesiona po Wiośnie Ludów 1848 roku. 
Odtąd, aż do 1919 roku, Wielkopolska stanowiła Prowin-
cję Poznańską (Provinz Posen), integralną część Króle-
stwa Prus, a od 1871 roku – także zjednoczonej wówczas 
Rzeszy Niemieckiej214.

W podejmowanych przez władze pruskie w kolejnych 
dekadach działaniach germanizacyjnych rola landratów 
– przedstawicieli rządu w terenie – była niebagatelna.

Pleszewscy landraci, zwłaszcza w drugiej połowie 
XIX wieku i na początku kolejnego stulecia, walczyli bo-

wiem z każdym przejawem polskiego patriotyzmu, reali-
zując ogólne założenie rządu, by z Polaków zamieszkują-
cych Poznańskie uczynić w najlepszym razie „Prusaków 
mówiących po polsku”215.

Wilhelm Julius Eduard von Suchodolski niemal u 
progu swojego urzędowania musiał się zmierzyć z pol-
skim ruchem narodowowyzwoleńczym, znanym jako po-
wstanie poznańskie 1848 roku (będącym częścią ogólno-
europejskiego zrywu zwanego Wiosną Ludów). A był on 
tak silny, że poważnie wstrząsnął pruską administracją 
(co stanowiło jedyny taki przypadek aż do schyłku 1918 
roku).

W powiecie pleszewskim pod koniec marca 1848 
roku władza pruska ustała zupełnie216, a landrat von Su-
chodolski zmuszony był do współpracy z powstańczym 
komitetem powiatowym, któremu przewodził Franciszek 
Żychliński,217. Działał jednak bardzo zręcznie.

W końcu marca 1848 roku uwzględnił żądanie rady 
miejskiej zawieszenia w urzędowaniu znienawidzonego 
przez ludność polską pleszewskiego burmistrza Kanta 
wobec którego od kilku miesięcy toczyło się już postę-
powanie karne z powodu podejrzenia brania przez niego 
łapówek218. 

Dopóki pozostawał w mieście, landrat nie przeciw-
stawiał się też polskiemu ruchowi narodowowyzwoleń-
czemu, organizując nawet straż bezpieczeństwa219.

211. Kreisblatt für den Kreis Ostrowo, nr 66 z 17 sierpnia 1898, s. 2.
212. Zob. J. Feldman, Bismarck a Polska, Warszawa 1980, s. 116.
213. Zob. J. Buzek, Historya polityki narodowościowej rządu pruskiego wobec Polaków od Traktatów Wiedeńskich do ustaw wyjątkowych z r. 1908, Lwów 1909.
214. Na temat statusu Wielkiego Księstwa Poznańskiego w obrębie monarchii pruskiej zob. J. Bardach, M. Senkowska-Gluck (red.), op. cit., s. 599 i n.; T. Maciejewski, op. cit., s. 233-

234.
215. Na temat dyskryminacji języka polskiego i walki z obsadzaniem urzędów przez Polaków w Wielkim Księstwie Poznańskim zob. Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. 

Wielkie Księstwo Poznańskie, s. 140-148.
216. S. Kieniewicz, op. cit., ss. 193, 204, 206.
217. Ibidem, s. 358.
218. F. Kryszak, op. cit., s. 58.
219. S. Kieniewicz, op. cit., s. 188.
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Jeszcze 18 kwietnia 1848 roku generał Karl Wilhelm 
von Willisen (1790-1879) raportował do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych w Berlinie, że landrat Suchodolski 
(podobnie jak jego koledzy w powiecie odolanowskim i 
śremskim) nie wrócił dotąd na swój urząd w Pleszewie220. 
Już jednak na początku maja 1848 roku, gdy polski ruch 
narodowowyzwoleńczy zaczął słabnąć, landrat Sucho-
dolski wspólnie z dowódcą pleszewskiego garnizonu ma-
jorem von Gerdhardtem nakazał spisanie i oddanie wła-
dzom pruskim wszelkiej posiadanej broni. Obowiązek 
ten nie dotyczył jedynie komisarzy obwodowych, człon-
ków pleszewskiego magistratu, jak również urzędników 
podatkowych oraz policyjnych221.

Ponadto 27 maja 1848 roku, chcąc utrudnić zbroje-
nie się ochotników, landrat wprowadził ograniczenia w 
handlu kosami (które stanowiły podstawową broń po-
wstańców ze stanu chłopskiego). Zarówno na ich sprze-
daż jak i zakup należało uzyskać jego pozwolenie222, a  
działaczom powstańczym z Pleszewa, objętym nadzo-
rem policyjnym, nie wolno było bez zezwolenia landrata 
opuszczać tego miasta223.

Piętnaście lat później, w okresie powstania stycz-
niowego, dowódca odcinka granicznego na południe 
od Warty do Pleszewa, pułkownik pruskiej armii von 
Rohrscheidt, w raporcie do Naczelnego Prezesa Prowin-

cji Poznańskiej z kwietnia 1863 roku scharakteryzował 
landrata Gregoroviusa (następcę Wilhelma von Sucho-
dolskiego) jako energicznego i solidnego224. Gregorovius 
przeciwstawiony został bojaźliwemu i nieenergicznemu 
landratowi Stahlbergowi z sąsiedniego powiatu odola-
nowskiego225.

Na tak pochlebne opinie ten pleszewski landrat za-
służył działając aktywnie przeciwko uczestnikom powsta-
nia styczniowego w powiecie pleszewskim226. Na bieżąco 
wysyłał on zwierzchnikom listy aresztowanych powstań-
ców (między innymi w maju 1863 roku sporządził wykaz 
zawierający nazwiska 94 spośród nich)227.

Ponadto landrat Gregorovius zapewnił wówczas 
ochronę wojskową żydowskim kupcom z Pleszewa, któ-
rzy obawiali się zemsty ze strony ludności polskiej za 
współdziałanie z Prusakami w czasie Wiosny Ludów228.

Także późniejszy prezydent Komisji Kolonizacyjnej, 
Paul Blomeyer, ulegał łatwo antypolskim tendencjom 
nacjonalistycznym229. Będąc już w Poznaniu, nakazał w 
1905 roku administratorom jeszcze nie podzielonych 
majątków znajdujących się w rękach tej instytucji, boj-
kotowanie Polaków i prowadzenie w tym celu agitacji 
wśród kolonistów230.

Germanizacyjna działalność pleszewskich landratów 
uwidoczniła się w niemczeniu nazw miejscowości powia-

220. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Naczelny Prezes Prowincji Poznańskiej 1815–1918, sygn. 1955, s. 21.
221. F. Kryszak, op. cit., s. 61.
222. Ibidem.
223. Ibidem, s. 61-62.
224. S. Kieniewicz, W. Koroluk (red.), op. cit., s. 73.
225. Ibidem. Na temat landrata Stahlberga zob. M. Kowalczyk, Geneza i pierwsze półwiecze powiatu ostrowskiego (1887-1939), s. 46.
226. Na temat udziału mieszkańców regionu pleszewskiego w powstaniu styczniowym zob. W. Banaszak, Udział Pleszewskiego w powstaniu styczniowym, „Południowa Wielkopolska”, 

nr 3 (5), marzec 1963, s. 2; M. Banaszak, Udział Pleszewskiego w powstaniu styczniowym (II), „Południowa Wielkopolska”, nr 4 (6), kwiecień 1963, s. 2; S. Bródka, op. cit., s. 
103-106.

227. S. Kieniewicz, W. Koroluk (red.), op. cit., s. 57-58; S. Bródka, op. cit., s. 106.
228. F. Kryszak, op. cit., s. 65-66.
229. W. Jakóbczyk, Pruska Komisja Osadnicza 1886-1919, s. 70.
230. W. Jakóbczyk, Kolonizatorxzy i hakatyści, s. 31.
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tu. Proces ten nasilił się na przełomie XIX i XX wieku, 
gdy przemianowano między innymi231:

Brzezie – na Birkenau
Czarnuszka – Schwarzwalden
Czermin – Preussenau
Czechel – Hoffnungstal
Droszew – Drosenau
Dobra Nadzieja – Gutehoffnung
Gałązki Małe (dominium) – Klein Galonski
Gałązki Wielkie  - Gross Galonski
Gałązki Wielkie (dominium) – Stangenfeld
Kawetczyzna - Kempa Krug
Karsy – Bismarcksdorf
Karmin Nowy – Neu Karmin
Krzywosądów – Kreisenau
Kucharki – Moltkesruhm
Kotowiecko (dominium) – Lekow
Nowa Wieś – Neudorf
Szopna (młyn) – Kranzmühle
Wszołów – Scholow
Wróbel (młyn) – Wrobelmühle

Wola Duchowna – Wola geistl.
Zielona Łąka – Grünewiese
Żychlin (dominium) – Luisenhof
Żakowice (dominium) - Sakowitz232.

Wpływ landrata na germanizację nazw miejscowości 
w powiecie pleszewskim może ilustrować następująca 
relacja z Pleszewa opublikowana w 1873 roku na łamach 
czasopisma Wiarus:

Węgrzynów, wieś w powiecie naszym położoną, na-
był przed kilku tygodniami starozakonny, pan Karmiń-
ski. Chodzi po mieście wieść, że landrat, p. Gregorovius 
wezwać miał do siebie nowego dziedzica Węgrzynowa 
z propozycyą, aby zmienić przecież kazał tę barbarzyń-
ską nazwę swéj na lepiéj brzmiącą niemiecką. (…)

(My się nie dziwimy, że p. landrat chciałby inne na-
zwisko zamiast »Węgrzynów«, bo to mu trudno wymó-
wić, a trudno dlatego, że p. landrat nie nauczył się po 
polsku. Przed kilkunastu laty zaczął się p. landrat uczyć 
języka naszego, ale nie dokończył nauki. Gdyby się na-
uczył wiécej, byłby dziś bez łamania języka wymówił to 
nazwisko.)233.

231. O wpływie i możliwościach landrata w kwestii germanizacji nazw miejscowości może świadczyć wspomnienie Wojciecha Kossaka (1856-1942), który na początku XX stulecia, 
przebywając na cesarskim dworze w Berlinie, przypadkowo uratował przed zniemczeniem nazwę wsi Moja Wola (znajdującej się obecnie w powiecie ostrowskim, a wówczas 
leżącej na Śląsku w powiecie sycowskim):
Pamiętam, siedzieliśmy kiedyś przy długim stole klubowym. Miałem za sąsiada zacnego i szanowanego barona Diergardta, starszego już człowieka, dziedzica rozległych włości w 
prowincjach nadreńskich i wielkiego majątku na granicy Księstwa Poznańskiego - Moja Wola.
Podczas obiadu prosił mnie baron Diergardt o wytłumaczenie mu etymologii tej nazwy. (...) Zacząłem więc tłumaczyć kochanemu baronowi, co znaczyło „iść albo osiąść na wolę” 
i dlaczego tyle Wól i Wólek w Polsce: Kościelnych, Duchackich, Justowskich, Wielkich itd.
Wdzięczny za poinformowanie go co do tej kwestii baron Diergardt głośno opowiada wobec tej licznej rzeszy wielkich panów albo dostojników niemieckich, jak jego »Landrat« nie 
daje mu spokoju właśnie z powodu Mojej Woli. - Wystaw pan sobie, panie Kossak, że mój »Landrat« chce koniecznie, abym piękną nazwę Moja Wola przechrzcił na Mein Wille. 
Mein Wille, cóż to znaczy Mein Wille? Moja Wola już jako dźwięk jest piękniejsza, a teraz po tym, co usłyszałem od pana, ani mi się śni jakaś zmiana. Ten cymbał zaś niech mi da 
święty spokój. W. Kossak, Wspomnienia, (oprac. K. Olszański), Warszawa 1971, s. 203-204.
Bohdan Hulewicz wspominał z kolei:
Landratem na powiat kępiński był niejaki von Scheele, znany hakatysta. Ojciec wykupił majątek Mielęcin z rąk niemieckich po prostu z poczucia obywatelskiego, a nie dla interesu. 
Taka okazja zdarzała się rzadko. Wkrótce wynikło pierwsze krótkie spięcie z landratem. Zaczęło się od próby zniemczenia pięknej nazwy Mielęcin – na razie samej pisowni – na 
Mielencin. Ojciec powołał się na odpowiedni paragraf ustawy pruskiej, która nie dopuszczała zmiany nazwy majątku czy folwarku bez zezwolenia właściciela. Sprawa poszła do 
sądu, który w najwyższej instancji Najwyższego Sądu Państwowego rozstrzyga : majątek oraz wieś gospodarzy-chłopów ma się nazywać «Mielęcin», natomiast poczta i szkoła, 
zgodnie z życzeniem landrata i nauczyciela «Mielencin». Od tego czasu trzeba było adresować listy do ojca: Mielęcin, poczta Mielencin. B. Hulewicz, Wielkie wczoraj w małym 
kręgu, Warszawa 1973, s. 9-10.

232. Tygodnik Urzędowy, nr 60 z 8 listopada 1919, s. 307; nr 47 z 22 listopada 1919, s. 408.
233. Wiarus. Pismo dla średniego stanu polskiego, nr 111 z 27 września 1873, s. 3. 
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Dobra Nadzieja na pocztówce  
z początku XX wieku.

Różnorodne były postawy miesz-
kańców powiatu pleszewskiego wo-
bec urzędu landrata. W odniesieniu 
do ludności polskiej ksiądz Kazimierz 
Niesiołowski podsumował ją w sło-
wach:

W polityce np. poza krótkim 
okresem t. zw. polityki ugodowej, 
ludność polska wsi i miasta tworzy-
ła jeden zwarty obóz234.

Z kolei, zdaniem tego zasłużo-
nego kapłana, Jules von Jouanne, 
właściciel podpleszewskich dóbr Ma-
linie:

Nie znosił np. urzędników, któ-
rzy ze swej strony odpłacali mu pięk-
nym za nadobne (…) O załatwianiu 
pism urzędowych usłyszałem pew-
nego razu takie zdanie:

- Radzę księdzu na urzędowe pi-
saniny wogóle nie odpowiadać, wte-
dy każda sprawa załatwi się sama 
przez się w cudowny sposób. (…)

Oczywiście na takie ustosunko-
wanie się do urzędu i spraw urzę-
dowych mógł sobie pozwolić w pań-
stwie biurokratycznym jak Prusy, 
tylko potentat finansowy, mający 
silne oparcie w Berlinie235.

234. K. Niesiołowski, op. cit., s. 93.
235. Ibidem, s. 105-106.
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Istotnym narzędziem w walce z polskością w powia-
tach Prowincji Poznańskiej, ściśle współpracującym z 
landratami, byli żandarmi, pełniący funkcje policyjne i 
stanowiący najniższy szczebel powiatowej administracji.

W państwie pruskim żandarmeria dzieliła się na 12 
brygad, z których każda liczyła około 300 funkcjona-
riuszy (w tym 140 konnych). W zakresie swoich policyj-
nych czynności w powiatach (tj. ścigania wykroczeń oraz 
przestępstw) żandarmi podlegali landratowi – a zatem 
władzy cywilnej236. W powiecie pleszewskim służbę peł-
nili żandarmi z 5 Brygady Żandarmerii (5. Gendarmerie
-Brigade), podlegającej pod obwód oficerski w Krotoszy-
nie (Offizier-Distrikt Krotoschin)237.

W 1861 roku w powiecie pleszewskim (jeszcze przed 
jego podziałem na dwa mniejsze) służył oddział 5 Bry-
gady Żandarmerii składający się z jednego powiatowego 
wachmistrza, ośmiu żandarmów konnych oraz trzech 
pieszych. Byli oni ulokowani w jedenastu okręgach pa-
trolowych w następujący sposób:
- w mieście Pleszewie: 1 wachmistrz i 3 konnych żandar-
mów;
- w Sobótce: 2 konnych żandarmów;
- w Żegocinie: 1 pieszy żandarm;
- w Sierszewskich Olędrach; 1 pieszy żandarm;
- w Jarocinie: 2 konnych żandarmów;
- w Mieszkowie: 1 pieszy żandarm;
- w Nowym Mieście: 1 konny żandarm238.

Wiadomo również, że w drugiej połowie XIX wieku 
i na początku XX stulecia w powiecie pleszewskim słu-
żyli żandarmi: Belusa (w latach 1876-1882), Blie(s?)ner 
(w latach 1876-1882), Kleiter (w latach 1889-1893), Le-
hmann (w latach 1863-1870), Neumann (w latach 1873-
1878), Nowak (w latach 1883-1885), Pfitzner (w latach 
1858-1870), Pflantz (w latach 1885-1893), Reimann 
(w latach 1900-1904), Schmidt (w latach 1878-1885), 
Schorsch (w latach 1907-1915), Sobczyński (w latach 
1885-1914), Springer (w latach 1888-1896), Wiemmer 
(w latach 1867-1870) i Wolff (w latach 1909-1915)239.

Znana jest ponadto obsada żandarmerii w powiecie 
w kwietniu 1897 roku, już po wydzieleniu powiatu jaro-
cińskiego. Służbę pełnili wówczas240:
Seidel II - konny (Pleszew)
Hanisch - konny (Pleszew)
Soboczynski - pieszy (Pleszew) – od 1 kwietnia 1897 roku
Eichberg - konny (Sobótka)
Pink - konny (Sobótka)
Klemm I - konny (Gołuchów)
Horn – pieszy (Strzydzew)
Badurczik - pieszy (Żegocin)
Rook - pieszy (Broniszewice)
Wisniewski - pieszy (Broniszewice)
Rentsch - konny (Rokutów)
Klotzbücher – pieszy (Rokutów)
Fiksinski - pieszy (Jedlec)

236. Zob. Meyers Konversations-Lexikon, Band 7, s. 294 (hasło: „Gendarmen“); J. Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Wielkie Księstwo Poznańskie, s. 120-121.
237. Handbuch der Provinz Posen, Posen 1909, s. 196.
238. Gregorovius, Statistische Darstellung des Kreises Pleschen/Wyobrażenie statystyczne powiatu pleszewskiego, Pleszew 1863, s. 76.
239. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Inwentarz Landratsamt Pleschen /Pleszew/ 1818-1919 /1920/, s. 41. 18 jednostek archiwalnych dotyczących żandarmów w powiecie pleszew-

skim, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Poznaniu, zostało tam wybrakowanych w roku 1965 roku. Zob. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Inwentarz Landratsamt 
Pleschen /Pleszew/ 1818-1919 /1920/, s. 40.

240. Pleschener Kreisblatt, nr 28 z 7 kwietnia 1897, s. 174-175.
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Nothnagel - pieszy (Jedlec) – od 1 kwietnia 1897 roku
Lemke – pieszy (Szkudła)
Klar - pieszy (Szkudła)

Już w maju 1897 roku żandarm konny Pink z Sobótki 
został przeniesiony do Koźmina. Na jego miejsce powo-
łano natomiast sierżanta z 12 Pułku Dragonów (Drago-
ner-Regiment von Arnim Nr. 12) nazwiskiem Schröder 
jako żandarma konnego241. Późnym latem tego samego 
roku żandarm pieszy Klar ze Szkudły został wysłany do 
Czarnegolasu242. Zastąpił go Schon, sierżant ze 131 Pułku 
Piechoty (Infanterie-Regiment Nr. 131)243.

Żandarmi, wykonujący na polecenie władz powiato-
wych wszelkie czynności antypolskie, byli przez ludność 
polską znienawidzeni i traktowani z pogardą. Ukazuje 
to poniższe wspomnienie księdza Kazimierza Niesio-
łowskiego dotyczące przebiegu posiedzenia Katolickiego 
Towarzystwa Robotników Polskich w Pleszewie w 1910 
roku:
Skutkiem nowego prawa o stowarzyszeniach, władze 
zaczęły przysyłać policjantów na zwykłe posiedzenia 
towarzystwa celem nadzoru.
Ponieważ protesty zarządu pozostawały bez skutku, 
przeto pewnego razu, po rozpoczęciu sesji, zamknęli-
śmy na klucz salę posiedzeń.
Wobec tego policjanci zawołali na pomoc żandarmów 
i po wyłamaniu drzwi, czterech uzbrojonych stróżów 
bezpieczeństwa wpadło z hałasem między zgromadzo-
nych robotników.                          

Skutki tego zajścia mogły być nieobliczalne, gdyby ro-
botnicy nie okazali podziwu godnej karności.
Żandarmi bowiem wymachując szablami przyskoczyli 
do stołu prezydialnego.
Autor niniejszych wspomnień, zawezwał robotników, 
aby nie ruszali się z miejsca, a żandarmom oświadczył, 
że odda ich do prokuratora za najście domu.
Poczym dokończył przerwany wykład. Żandarmi stra-
cili chwilowo rezon, lecz po ukończonym wykładzie, za-
wezwali raz jeszcze przewodniczącego, aby niezwłocz-
nie zebranie rozwiązał, wymachując przy tym znowu 
szablami.
Robotnicy, zachowując do końca spokój i zimną krew, 
opuścili na wezwanie przewodniczącego powoli salę.
(…)
Robotników samych zajście nie tylko nie przestraszyło, 
lecz dowcipkowali sobie i dworowali z żandarmów.
Gdy n. p. jeden z nich spotkał nazajutrz robotnika, któ-
ry uczestniczył w zebraniu, odezwał się do niego w te 
słowa:
- No, szczęście wasze, że proboszcz kazał wam się ro-
zejść! bo…
- Bo co?
- Bo szable nasze byłyby w robocie!
- Co też mówicie, panie sierżancie? odparł robotnik. Czy 
pan myśli, żeśmy się ulękli waszych kozików?244

- Adyć wystarczyłoby nam krzyknąć: Bracia ściśnijma 
się jeno trochę, a wyleciałyby z was wszystkie bebechy! 
–
- I nicby tu wasze koziki nie pomogły!245

241. Pleschener Kreisblatt, nr 34 z 28 kwietnia 1897, s. 213.
242. Pleschener Kreisblatt, nr 70 z 1 września 1897, s. 433.
243. Pleschener Kreisblatt, nr  76 z 22 września 1897, s. 476.
244. Kozik to w gwarze wielkopolskiej nożyk jarmarczny.
245. K. Niesiołowski, op. cit., s. 24-25.
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Wspomniano już, że jednym z uprawnień przysłu-
gujących landratom, było przewodniczenie organom 
powiatowego samorządu, czyli sejmikom powiatowym 
(organom uchwałodawczym, złożonym z delegatów re-
prezentujących trzy stany - kurie246) oraz ich organom wy-
konawczym - wydziałom powiatowym (Kreisausschuss), 

które składały się z landrata i sześciu członków wybiera-
nych przez sejmik247.

Do kompetencji sejmiku powiatowego należało 
między innymi zarządzanie majątkiem i zakładami pu-
blicznymi powiatu (zwłaszcza szpitalami oraz kolejami 
powiatowymi)248.

Ulica Poznańska w Pleszewie z budynkiem Landratury (po lewej) na początku XX wieku.

246. Były to kurie: wielkiej własności (dóbr rycerskich), miast i wsi. Zob. K. Grzybowski, Historia państwa i prawa Polski, tom IV, „Od uwłaszczenia do odrodzenia państwa”, Warszawa 
1982

247. Zob. R. Pacanowska, op. cit., s. 25.
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Wydziały Powiatowe, stanowiące organ wykonaw-
czy sejmiku, w Prowincji Poznańskiej wprowadzono na 
mocy ustawy z dnia 19 maja 1889 roku249. Pozostawały 
one w ścisłej zależności od landrata, który, poza pełnie-
niem funkcji przewodniczącego, reprezentował go na ze-
wnątrz oraz wykonywał jego uchwały250.

W dniu 19 lipca 1887 roku, zarządzający wówczas 
powiatem pleszewskim komisaryczny landrat Schwi-
chow ogłosił na łamach tygodnika powiatowego:

Z istniejącego powiatu pleszewskiego mają na 
mocy ustawy z 6 czerwca br. utworzone być nowe po-
wiaty Jarociński i Pleszewski przez dołączenie sąsied-
nich terytoryi dotychczasowa reprezentacya powiato-
wa wedle stanów ustaje. Stósownie do tego muszą być 
utworzone nowe sejmiki powiatowe dla nowych powia-
tów i odbyć się nowe wybory reprezentantów stanów 
miejskiego i wiejskiego.

Podając to do wiadomości powiatowców, wzy-
wam miejskie i wiejskie zarządy gmin, aby niezwłocz-
nie przygotowały odnośne wybory i zaprosiły upraw-
nionych do wyboru na termin wyborczy w przeciągu 
4 tygodni. Wybory po wsiach kierowane będą z mego 
polecenia przez komisarzy obwodowych251.

Choć jedną z przyczyn podziału powiatów przepro-
wadzonego w 1887 roku było powiększenie liczby Niem-
ców w samorządzie powiatowym252, to ze względu na 
znaczną liczbę polskich właścicieli ziemskich w powie-
cie pleszewskim, zarówno w sejmiku, jak i w Wydziale 
Powiatowym nie brakowało Polaków. Przeważali wśród 
nich ziemianie.

Przykładowo, w skład pleszewskiego Wydziału Po-
wiatowego w 1909 roku wchodzili253: Jules von Jouanne 
(właściciel dóbr rycerskich Malinie)254, Chłapowski (wła-
ściciel dóbr rycerskich Żegocin), Alexander von Stiegler 
(właściciel dóbr rycerskich Sobótka)255, dr Wojciech Li-

Pomnik upamiętniający poległych w wojnie francusko-pruskiej 
1870-1871, stojący w Pleszewie.

248. Ibidem.
249. Zob. Gesetz über die allgemeine Landesverwaltung und die Zuständigkeit der Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden in der Provinz Posen. Vom 19. Mai 1889, „Gesetz-

Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten“ 1889, s. 108.
250. Zob. R. Pacanowska, op. cit., s. 27. Na temat finansowych aspektów działalności pleszewskiego samorządu powiatowego w ostatnich latach zaborów zob. Archiwum Państwowe 

w Kaliszu, Starostwo Powiatowe w Pleszewie 1919-1932, sygn. 1.
251. Cytat za: Wielkopolanin, nr 169 z 27 lipca 1887, s. 1.
252. Zob. Stenographische Berichte über die Verhandlungen der durch die Allerhöchste Verordnung vom 3. Januar 1887 einberufenen beider Häuser des Landstages der Monarchie, 

„Herrenhaus“, Band I, s. 250. Wzmocnieniu żywiołu niemieckiego w strukturach administracji powiatowej w Poznańskiem miało służyć również pozostawienie w tej prowincji or-
dynacji powiatowej z 1818 roku, wprowadzającej stanową konstrukcję organów samorządu z uprzywilejowaną rolą właścicieli dużych majątków ziemskich, które w zamyśle rządu 
pruskiego miały przechodzić w ręce niemieckie. Zob. K. Grzybowski, op. cit., ss. 490-491 i 500-501; J. Pietrzak, A. Gibasiewicz, op. cit., s. 247-248.

253. Handbuch der Provinz Posen, Posen 1909, s. 36.
254. Szerzej na temat Julesa von Jouanne’a zob. K. Niesiołowski, op. cit., s. 104-106.
255. Szerzej zob. G. Sznajder, Stieglerowie, „Gazeta Ostrowska“, nr 37 (778) z 17 września 2003, s. 21; G. Sznajder, Stieglerowie – niedopowiedziana historia, s. 20; J. Pietrzak, A. 

Gibasiewicz, op. cit., s. 247-248.
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kowski (lekarz z Pleszewa)256, Lobermeyer (właściciel 
oberży w Żegocinie), Lobermeier (właściciel gruntu w 
Żegocinie). Sekretarzem Wydziału Powiatowego był se-
kretarz powiatowy Höflich.

Przykład nietypowej współpracy z lat 90. XIX wieku 
pomiędzy pleszewskim landratem Paulem von Roëll’em, 
a  Polakami wchodzącymi w skład powiatowych organów 
samorządu terytorialnego, zawierają następujące wspo-
mnienia księdza Kazimierza Niesiołowskiego:

W okresie tzw. polityki ugodowej p. von Roëll oka-
zywał oblicze przyjazne Polakom, był »polenfreun-
dlich«.

Dziwna to była przyjaźń!
Polegała właściwie na tym, że raz do roku p. landrat 

urządzał tzw. »Polendiner« (przyjęcie dla Polaków).
Poza tym nie mógłby się wykazać żadnym faktem, 

któryby okazał się korzystnym dla Polaków. Korzysta-
jącym – był wyłącznie p. landrat.

Pleszew na pocztówce z końca XIX wieku.

256. Szerzej na temat doktora Wojciecha Likowskiego zob. K. Niesiołowski, op. cit., s. 85-86.
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W sejmiku powiatowym bowiem były dwie partie, 
a właściwie nie partie, lecz dwóch wpływowych zie-
mian Niemców, koło których grupowali się inni junkrzy 
niemieccy. Polacy natomiast stanowili języczek u wagi.

Przedstawiciele innych stanów nie mieli przy ów-
czesnym ustroju politycznym żadnego znaczenia.

Otóż landrat von von Roëll, chcąc w sejmiku powia-
towym zyskać większość głosów, zabiegał o względy 
Polaków.

I zdobywał je nietyle wspomnianymi przyjęciami 
dla Polaków (»Polendiners«), ani nawet obietnicami, 
których realizacja nie od niego przecież zależała, jak 
raczej straszeniem Polaków, w tym mniejwięcej sensie:

- Jeżeli macie rozum polityczny, głosujcie w sejmi-
ku powiatowym za moim wnioskiem. – W przeciwnym 
razie stracą w Berlinie do mnie zaufanie, przesiedlą 
mnie na zachód i w moje miejsce przyślą zaciętego wro-
ga polskości. A panowie wiedzą chyba, coby to dla was 
miało za konsekwencje.

(…) Oto pewnego razu przyszedł z góry nakaz, by w 
Pleszewie postawiono »Kriegerdenkmal«, tzn. pomnik 
dla poległych »für Koenig und Vaterland« (za króla i 
ojczyznę niemiecką) podczas wojny francusko-niemiec-
kiej w roku 1870/71.

Oczywiście p. landrat przedłożył sejmikowi powia-
towemu wniosek o uchwalenie kredytów.

Wytworzyła się teraz taka paradoksalna sytuacja:
Opozycja, składająca się z żarliwych patriotów 

niemieckich, t. j. członków »Ostmarkenvereinu« popu-
larnie zwanych Hakatystami, celem utrącenia p. von 

Roëlla oświadczyła się przeciw wnioskowi, a mniej-
szość niemiecka, oraz straszeni przez landrata Polacy 
głosowali za wnioskiem.

W mieście i w powiecie powstał niemały z tego po-
wodu huczek. Ludność polska miała bowiem do tych 
Kriegerdenkmalów uzasadnioną odrazę i uważała gło-
sowanie polskich przedstawicieli w sejmiku za skan-
dal257.

Pleszewski samorząd powiatowy miał jednak i bar-
dziej znaczące osiągnięcia. Jednym z nich była budowa 
w Pleszewie szpitala. Miasto to w pierwszej połowie XIX 
wieku miało bowiem poważne problemy w leczeniu cho-
rych, co skłoniło stany powiatowe na posiedzeniu w dniu 
13 lutego 1855 roku do wyboru komisji pod przewodnic-
twem landrata Gregoroviusa z zadaniem nadzorowania 
budowy szpitala. Jednocześnie przystąpiono do zbiera-
nia funduszów na ten cel. 

W rezultacie tych działań kilka lat później przy No-
wym Rynku (obecnie Plac Powstańców Wielkopolskich) 
powstał szpital powiatowy wyposażony w 22 łóżka258. W 
1861 roku leczyło się w nim 80 osób259.

U schyłku XIX stulecia dzięki staraniom pleszew-
skiego samorządu powiatowego powstała zaś jednoto-
rowa, wąskotorowa (o prześwicie 750 milimetrów) linia 
kolejowa łącząca Pleszew z Krotoszynem – najważniejsze 
dokonanie powiatowej administracji w powiecie ple-
szewskim w okresie zaborów. Zbudowano ją ze względu 
na kiepski stan szosy żwirowej łączącej Pleszew z Kro-
toszynem oraz kłopotliwy dojazd z Pleszewa do dworca 

257. K. Niesiołowski, op. cit., s. 109-110. Wspomniany pomnik został rozebrany po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a znajdujące się na nim płyty z nazwiskami poległych trafiły 
do Muzeum Regionalnego w Pleszewie. Ich dalszy  powojenny (po roku 1945) los jest nieznany. Zob. A. Gulczyński, Jedność i różnorodność, s. 158.

258. S. Bródka, op. cit., s. 122.
259. Gregorovius, Statistische Darstellung des Kreises Pleschen/Wyobrażenie statystyczne powiatu pleszewskiego, Pleszew 1863, s. 78.
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w Kowalewie, gdzie przebiegała poznańsko-kluczborska 
linia kolejowa260. 

Inicjatorami budowy tej kolejki, której pakiet kon-
trolny akcji należał do powiatu krotoszyńskiego, a je-
dynie część udziałów do powiatu pleszewskiego, były 
władze obu powiatów oraz właściciele dużych majątków 
ziemskich położonych na ich obszarze (między innymi 
hrabia Zygmunt Czarnecki z Dobrzycy). Koncesja została 
wydana przez władze na okres do 30 września 1948 roku. 
Po tym terminie kolej miała przejść pod zarząd państwo-
wy261. 

Na jej budowę samorząd powiatowy Pleszewa zdo-
łał uzyskać dotację z pruskiego Ministerstwa Finansów 
w wysokości 230 000 marek, a ponadto dofinansowanie 
w kwocie 150 000 marek z Wydziału Prowincjonalnego 
(Provinzial-Auschuß) w Poznaniu262.

Budowa linii rozpoczęła się w 1898 roku i postę-
powała etapami: w latach 1898-1900 powstał odcinek 
Kowalew-Dobrzyca, w latach 1899-1901 – Dobrzyca
-Krotoszyn, a w latach 1901-1903 połączono Pleszew z 
Kowalewem. Uroczyste otwarcie całej 39-kilometrowej 
trasy nastąpiło 20 września 1900 roku263. 

 Główne zaplecze techniczne kolei znajdowało się w 
Pleszewie; w 1907 roku posiadała ona po 7 parowozów i 
wagonów osobowych, 4 wagony bagażowe oraz 92 wago-
ny towarowe264.

Zasługą samorządu powiatu pleszewskiego był także 
rozwój sieci drogowej w powiecie. W ciągu czterdziestu 
lat między rokiem 1862 a 1902 długość dróg bitych w po-
wiecie przypadająca na 100 km² wzrosła bowiem z 7,4 
km do 17,2 km, przewyższając średnią w całej rejencji po-
znańskiej, która w 1902 roku wynosiła 14,4 km265.

Landratowi, jako przedstawicielowi rządu pruskie-
go, do pomocy w wykonywanych przez niego zadaniach, 
przydany został urząd, noszący nazwę Landratsamt (w 
polskiej literaturze historyczno-prawnej określa się go 
najczęściej jako „landratura”).

W Pleszewie jej nowy gmach został wybudowany u 
schyłku XIX wieku przy ulicy Poznańskiej266.

Urzędnicy landratury zajmowali się sprawami doty-
czącymi: budowy dróg i mostów, rolnictwa i leśnictwa, 
sprawami sanitarnymi, przemysłowymi, dotyczącymi 
handlu i rzemiosła, budowlanymi, urzędów stanu cy-
wilnego, ubezpieczeń, pocztowymi, komunikacyjnymi 
i prawnymi; finansowymi i podatkowymi; kościelnymi 
i korporacji wyznaniowych; szkolnymi; wojskowymi i 
przeciwpożarowymi.

Najważniejszym po landracie urzędnikiem w lan-
draturze był sekretarz powiatowy, zastępujący zazwyczaj 
swojego zwierzchnika podczas jego nieobecności267. Cy-
towany już Dziennik Poznański tak obrazowo charakte-
ryzował to stanowisko:

260. Zob. B. Jarosz, M. Płóciennik, 130 lat kolei w Ostrowie, Ostrów Wielkopolski 2005, s. 21; Kreisblatt für den Kreis Ostrowo, nr 19 z 5 marca 1898, s. 2; nr 48 z 15 czerwca 1898, s. 2.
261. Zob. S. Bródka, op. cit., s. 119-120; B. Jarosz, M. Płóciennik, op. cit., s. 21.
262 Kreisblatt für den Kreis Ostrowo, nr 16 z 23 lutego 1898, s. 2.
263. Zob. Pleschener Kreisblatt, nr 76 z 22 września 1900, s. 526-527. Według memoriału organizacji samorządowych, rolniczych, przemysłowych i kupieckich z terenu powiatu ple-

szewskiego z 28 października 1924 roku długość linii kolejowej łączącej Krotoszyn z Pleszewem wynosiła 42 kilometry. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta miasta Pleszewa, 
sygn. 1833, s. 8; G. Śnieciński, Zarys historii krotoszyńskiego węzła kolejowego, [w:] J. Zdunek (red.), „Krotoszyn i okolice. Opracowania i materiały źródłowe”, tom III, Krotoszyn 
2007, s. 83-84.

265. S. Bródka, op. cit., s. 119. Zob. też: Zob. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Landratsamt Pleszew, sygn. 63.
266. W. Hajdasz, M. Marciniak, A. Przybysz, A. Ptak, A. Staszak, Wędrówki po dawnym Pleszewie, Pleszew 2009, s. 38.
267. Zob. np. Kreisblatt für den Kreis Ostrowo zugleich Anzeiger für den Stadt- und Landgerichtsbezirk Ostrowo, nr 45 z 7 czerwca 1905, s. 1; Extra-Blatt, nr 90 z 28 października 1905, 

s. 1.
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Landratura w Pleszewie na początku XX wieku.

(…) biuralista samo przez się podrzędny, ale zwykle 
rutynowany, obeznany z biegiem codziennych czynno-
ści urzędowych, znający na wskroś miejscowość powia-
tową i jej ludność, kaleczący najczęściej, prawda, ale 
kaleczący jako tako zrozumiale i przystępnie dla wło-
ścianina polskiego, dla jego żony i dzieci język polski. 
Wyręczyciel ten użyteczny, pracowity, zawsze na miej-
scu obecny, na którego barkach spoczywa główny cię-

żar administracyi powiatowej, będzie p o  spełnionym 
podziale powiatów tem, czem był dotąd, o s o b i s t a   in-
terwencya landrata pozostanie na papierze (…)268.

Pierwszym sekretarzem powiatu pleszewskiego był 
niejaki Schneider, blisko współpracujący z landratem 
Lautierem i wykonujący za niego większość obowiąz-
ków269.

268. Dziennik Poznański, nr 61 z 16 marca 1887, s. 2.
269. Zob. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Naczelny Prezes Prowincji Poznańskiej 1815-1918, sygn. 3792, ss. 34 i 37.
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Od 30 sierpnia 1882 roku stanowisko to piastował 
Julius Caesar Kretschmer270. Na przełomie XIX i XX stu-
lecia był nim niejaki Graeve271, a w 1909 roku - Höflich272.

Ostatnim urzędnikiem na tym stanowisku w okresie 
zaborów był urodzony 25 października 1876 roku Bruno 
Winkler, który do Pleszewa przybył tuż przed wybuchem 
I wojny światowej, w lipcu 1914 roku, ze śląskiej miejsco-
wości Grębocice (niemiecki Gramschütz) położonej nie-
opodal Głogowa273. Po niespodziewanej śmierci landrata 
Gewiesego, przez dwa tygodnie na przełomie kwietnia i 
maja 1917 roku pełnił on jego obowiązki – do czasu mia-

nowania kierownikiem landratury dr. Juliusa von Bache-
ma274.

Wiadomo ponadto, że w 1909 roku Kasą Powiatową 
kierował niejaki Kock, a Powiatowym Inspektorem Bu-
dowlanym był Hermann z Krotoszyna275.

Do kategorii niższych urzędników landratury należał 
woźny powiatowy (Kreisbote). W latach 1867-1874 funk-
cję tę w powiecie pleszewskim pełnił niejaki Skalsky276.

Urzędowym pismem promulgacyjnym, w którym 
publikowano akty prawne i informacje wydawane przez 
władze powiatu pleszewskiego (jak również przedruki 
organów administracji wyższego stopnia), był Wochen-
blatt für den Pleschener Kreis – Tygodnik Powiatu 
Pleszewskiego. Ta najstarsza gazeta ukazująca się w 
Pleszewie, wydawana nieprzerwanie od roku 1853 do 
1919 (początkowo w wersji dwujęzycznej: niemieckiej i 
polskiej), kilkakrotnie zmieniała swój tytuł; najpierw na 
Kreis-Blatt für den Pleschener Kreis – Tygodnik dla po-
wiatu pleszewskiego, a od lat 80. XIX wieku na: Plesche-
ner Kreisblatt zugleich Amtliches Publikations-Blatt der 
Königl[ichen] Amtsgerichte Pleschen und Jarotschin 
– Tygodnik powiatu pleszewskiego zarazem urzędowy 
tygodnik król[ewskich] sądów okręgowych Pleszewa 
i Jarocina. Tytuł Pleschener Kreisblatt utrzymał się do 
końca istnienia tego periodyku, który zmieniał już jedy-
nie podtytuły (około 1897 roku na: Amtliches Publika-
tionsblatt für den Kreis Pleschen; w 1906 roku na: Am-

270. Pleschener Kreisblatt: tygodnik Powiatu Pleszewskiego: zugleich: Amtliches Publications-Blatt der Königl. Amtsgerichte Pleschen und Jarotschin; zarazem: Urzędowy tygodnik 
Król. sądów okręgowych Pleszewa i Jarocina, nr 71 z 6 września 1882, s. 363.

271. Pleschener Kreisblatt, nr 5 z 15 stycznia 1902, s. 28.
272. Handbuch der Provinz Posen, Posen 1909, s. 36.
273. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta miasta Pleszewa, sygn. 1961.
274. Pleschener Kreisblatt, nr 34 z 28 kwietnia 1917, s. 1; nr 35 z 2 maja 1917, s. 1.
275. Handbuch der Provinz Posen, Posen 1909, s. 36.
276. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Inwentarz Landratsamt Pleschen /Pleszew/ 1818-1919 /1920/, s. 40.

Kościół p.w. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela - kościół farny  
w Pleszewie na pocztówce z początku XX wieku.
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tlicher Anzeiger für den Kreis Pleschen, a grudniu 1918 
roku, w związku z zaistniałą wówczas sytuacją polityczną 
na polski: Tygodnik dla powiatu pleszewskiego. W jego 
części nieurzędowej publikowane były relacje z powiatu 
pleszewskiego, ale również i innych miejscowości (poło-
żonych zarówno w ówczesnej Rzeszy Niemieckiej, jak i 
poza jej granicami), a ponadto drobne artykuły na aktu-
alne tematy oraz reklamy277.

Czasopismo to początkowo drukowane było przez 
L. Putiatyckiego, następnie zaś (od czerwca 1854 roku) 
przez J. Alexandra i Jacob Joachima (przynajmniej od 
1882 roku). Od roku 1889 część nieurzędową redago-
wał syn Jacoba - Eduard Joachim (część urzędowa była 
przez cały okres istnienia pisma przygotowywana przez 
pruskie władze administracyjne), który w 1904 roku po 
śmierci ojca przejął prowadzenie tego wydawnictwa278.

U samego schyłku pruskiego panowania wielkim 
wyzwaniem dla władz powiatu pleszewskiego stał się wy-
buch I wojny światowej279. Ten trwający przeszło cztery 
lata konflikt ogromnie wstrząsnął bowiem niemiecką 
gospodarką, stwarzając wiele niespotykanych dotąd pro-
blemów w zaopatrzeniu, z którym przyszło zmierzyć się 
landratowi Georgowi Gewiese280.

Choć na terenie powiatu pleszewskiego nie miały 
miejsca żadne starcia zbrojne, to na stan umysłów jego 
mieszkańców wpływały walki toczone jesienią 1914 roku 
pod Łodzią.

W czasie krwawych bojów niemiecko-rosyjskich nad 
Bzurą i Rawką miasto to przechodziło bowiem z rąk do 
rąk281, a niewyjaśniona i nieustannie zmieniająca się sy-
tuacja powodowała, że wśród mieszkańców położonego 
niedaleko od linii frontu regionu pleszewskiego, pod 
koniec października zaczęły szerzyć się pogłoski o klę-
sce armii niemieckiej i rychłym wkroczeniu wojsk rosyj-
skich282.

Na dodatek 7 listopada 1914 roku liczący około 30 
żołnierzy patrol kozacki przekroczył niemiecką granicę i 

Winiety urzędowego pisma powiatu pleszewskiego ukazującego 
się w okresie zaborów.

277. A. Gulczyński, Z dziejów prasy pleszewskiej w latach 1853-1939, „Rocznik Kaliski”, tom XX, Kalisz 1987, s. 140-141.
278. Ibidem, s. 141-142.
279. Na temat wpływu I wojny światowej na życie mieszkańców powiatu pleszewskiego zob. S. Bródka, op. cit., s. 155-157
280. Pleschener Kreisblatt, nr 33 z 25 kwietnia 1917, s. 1.
281.  Archiwum Państwowe w Poznaniu, Naczelny Prezes Prowincji Poznańskiej 1815–1918, sygn. 3785, s. 51-52. Zob. K. Wulffen, Die Schlacht bei Lodz, Oldenburg 1918; W. Bortnow-

ski, Ziemia Łódzka w ogniu 1 VIII – 6 XII 1914, Łódż 1964; P. Grzymski, Bitwa Łódzka 1914. Geneza – przebieg – znaczenie (seria: „Pola Bitew”), Zabrze – Tarnowskie Góry 1914.
282.  M. Kowalczyk, Wojenny niepokój w Ostrowie – XI 1914, „Gazeta Ostrowska“, nr 1 (629) z 2 stycznia 2002, s. 19.
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od strony Chocza wdarł się do Pleszewa, rozbrajając tam 
niemieckiego policjanta i rabując pieniądze z poczty283.

Panice starał się przeciwdziałać landrat Georg Ge-
wiese, a jego niebagatelne zasługi w tym zakresie zostały 
po kilku latach przypomniane w nekrologu opublikowa-
nym na łamach Pleschener Kreisblatt284.

Zwycięstwo w bitwie łódzkiej pod koniec 1914 roku 
oraz postępy oddziałów niemieckich na wschodzie po-
czynione w roku kolejnym oddaliły od przygranicznego 
powiatu pleszewskiego widmo rosyjskiej okupacji. W ko-
lejnych latach codziennością stał się jednak postępujący 
regres gospodarczy, który znacząco wpływał na pogar-
szanie się nastrojów wśród ludności cywilnej285.

Największym novum dla powiatu pleszewskiego, bę-
dącym wynikiem kryzysu wywołanego I wojną światową, 
były niewątpliwie emisje powiatowego pieniądza zastęp-
czego.

Bony wojenne są jednym z najciekawszych zjawisk, 
jakie w życiu ekonomicznym narodów wywołała dzi-
siejsza wojna286 - te, pochodzące z 1916 roku, słowa wy-
bitnego polskiego numizmatyka Mariana Gumowskiego, 
odnoszą się do zjawiska, które w czasie I wojny światowej 
wystąpiło w niemal całej Europie, panując w niej aż do 
roku 1924: emisji pieniądza zastępczego.

Nosił on różne nazwy; oprócz określenia pieniądz 
zastępczy, także: pieniądz w potrzebie, pieniądz na-
miastkowy, pieniądz wojenny. Na świecie powszechnie 
przyjęło się niemieckie wyrażenie Notgeld, będące mię-
dzynarodową nazwą całej grupy, która jest dziś obiektem 
wzmożonego zainteresowania numizmatyków287. Jed-
nym z jego emitentów podczas I wojny światowej były 
również władze powiatu pleszewskiego.

W całej Prowincji Poznańskiej już na kilka dni przed 
wypowiedzeniem przez Niemcy wojny Rosji (które miało 
miejsce 1 sierpnia 1914 roku) dało zauważyć się ożywienie 
wypłat gotówki z banków i ukrywanie monet srebrnych 

283. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Naczelny Prezes Prowincji Poznańskiej 1815–1918, sygn. 3785, s. 52; Polska Akademia Nauk, Biblioteka Kórnicka, sygn. 11011, F. Buchtalarz, 
Wspomnienia z Wielkopolski na przełomie XIX wieku i pierwszej połowy XX spisane na podstawie opowiadań żyjących i przeżyć własnych w Gostyczynie nad Prosną pow. Ostrów 
Wielkopolski, 1962, s. 91; J. Kostrzewski, Z mego życia. Pamiętnik, Wrocław – Warszawa – Kraków 1970, s. 86. Stanisław Bródka podaje, że zdarzenie to miało miejsce w pierw-
szych dniach sierpnia 1914 roku. Zob. S. Bródka, op. cit., s. 155.

284. Pleschener Kreisblatt, nr 33 z 25 kwietnia 1917, s. 1.
285. Zob. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Landratsamt Pleszew, sygn. 351.
286. M. Gumowski, Bony wojenne cz. I, „Kurier Poznański”, nr 44 z 24 lutego 1916, s. 5 (dodatek).
287. Szerzej na temat pieniądza zastępczego w Prowincji Poznańskiej w okresie I wojny światowej zob. M. Kowalczyk, Pieniądz zastępczy w czasie pierwszej wojny światowej. Przykład 

Prowincji Poznańskiej, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, tom LVIII – zeszyt 1, Poznań 2006, s. 225-244.

Wojenne emisje pieniądza II Rzeszy Niemieckiej.
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oraz złotych przez ludność, uznającą je za pewniejsze za-
bezpieczenie przyszłości od papierowych banknotów288. 
Na masową tezauryzację monet w powiecie pleszewskim 
dodatkowy wpływ miało położenie nie opodal granicy z 
Cesarstwem Rosyjskim, co w razie wybuchu wojny czyni-
ło go obszarem przyfrontowym, szczególnie narażonym 
na zajęcie przez nieprzyjaciela. W rezultacie, już u progu 
wojny na lokalnych rynkach pieniężnych dał się odczuć 
dotkliwy brak nominałów, na które opiewały wycofywa-
ne przez rząd niemiecki i jednocześnie gromadzone przez 
ludność złote i srebrne jednostki monetarne. Od pierw-
szych dni sierpnia 1914 roku w wielu miejscowościach 
na terenie całej Rzeszy rozpoczęła się akcja emitowania 
bonów mających doraźnie zastąpić brakujące w obiegu 
znaki pieniężne. Z inicjatywą taką wystąpił wówczas tak-
że magistrat Pleszewa, wydając niedatowaną serię bo-

nów w odcinkach o nominałach:, 50 fenigów, 1 marka i 
3 marki289.

Po chwilowym unormowaniu w 1915 roku sytuacji 
na rynku pieniężnym i nasyceniu obiegu ostateczną ilo-
ścią oficjalnych państwowych środków płatniczych, od 
roku 1916 trudności w tej materii zaczęły w Niemczech 
znów narastać.

Przedłużająca się wojna doprowadziła bowiem do 
surowej reglamentacji metali, których potrzebował 
przemysł zbrojeniowy290. Władze Rzeszy zwróciły zatem 
uwagę na kursujące jeszcze wśród ludności zdawkowe 
monety (o nominałach od 1 do 10 fenigów) bite z miedzi 
i miedzioniklu jako na ewentualne źródło tych deficyto-
wych już surowców. Obok rządu monety te wychwytywa-
li również rzemieślnicy, dla których były one często także 

Bon o nominale 10 marek wydany w listopadzie 1918 roku przez Wydział Powiatowy Powiatu Pleszewskiego.

288. Dotychczasowa wymienialność banknotów na złoto została zawieszona 4 sierpnia 1914 roku. 
289. T. Solski, Polska moneta papierowa. Spis bonów wojennych z lat 1914-1921. Cz. 2, „Ziemie byłego zaboru pruskiego”, Lwów 1923.
290. Zob. A. Rhode, Erinnerungen an die Kriegszeit in der Provinz Posen 1914-1920, Herne 2003, s. 103.
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jedynym sposobem pozyskiwania metali potrzebnych im 
do działalności wytwórczej291. A i reszta ludności z irra-
cjonalnych przyczyn także gromadziła w domach nawet 
te najdrobniejsze nominały. W konsekwencji monety te 
znikały z obiegu, a ich braku nie mogły zniwelować na-
wet emisje wojenne Rzeszy bite od 1915 roku w żelazie, 
aluminium i cynku292. Bywały okresy, gdy na mieszkańca 
Niemiec przypadała jedna znajdująca się w obiegu mo-
neta293, toteż w listopadzie i w grudniu 1916 rozpoczęła 
się druga fala emisji pieniądza zastępczego. W Pleszewie 
z inicjatywą taką wystąpiło w 1917 roku miejscowe Towa-
rzystwo Zaliczkowe (Vorschuß-Verein)294.

U schyłku wojny, jesienią 1918 roku, sytuacja na ryn-
ku pieniężnym znów stała się katastrofalna. Mimo wielu 
zabiegów przeciwdziałających znikaniu pieniędzy z obie-
gu, pozostało w nim bowiem monet już jedynie na sumę 
0,15 mld marek: czyli 25-krotnie niższą niż przed wojną. 
Tym razem na własną emisję zdecydowały się wreszcie 
władze powiatu pleszewskiego.

Tamtejszy Wydział Powiatowy 4 listopada 1918 roku 
wprowadził do obiegu serię bonów o nominałach: 5 ma-
rek, 10 marek i 20 marek, ustalając termin ważności ich 
obiegu na dzień 1 lutego 1919 roku295. Obwieszczenie o 
tej emisji pochodzące z dnia 14 listopada, a opublikowa-
ne dwa dni później na łamach czasopisma Pleschener 
Kreisblatt, z podpisem dr. Karla Ludwiga Leopolda von 

Natzmera jako przewodniczącego Wydziału Powiatowe-
go, było jednym z ostatnich, jakie wydał on w swojej krót-
kiej karierze pleszewskiego landrata.

W tym samym czasie, jesienią 1918 roku, jego wła-
dza w powiecie pleszewskim uległa bowiem silnemu 
zachwianiu. Klęska Niemiec na froncie zachodnim i re-
wolucja, która ogarnęła następnie Drugą Rzeszę, zaini-
cjowały wówczas bowiem początek załamywania się za-
borczej administracji w powiecie.

W dniu 3 listopada 1918 roku, gdy dla wszystkich 
jasnym było, że Druga Rzesza przegrała wojnę, a nie-
zadowolenie społeczeństwa niemieckiego w związku z 
sytuacją wewnętrzną sięgnęło zenitu, zbrojny bunt ma-
rynarzy floty wojennej w Kilonii zapoczątkował w Niem-
czech wybuch rewolucji. Obaliła ona niemieckie monar-
chie, a w całym państwie – na wzór bolszewicki - zaczęły 
powstawać rady robotnicze i żołnierskie (Arbeiter– und 
Soldatenräte), będące rewolucyjnymi organami wła-
dzy296. Radom podporządkowana została dotychczasowa 
administracja, bowiem przy wszystkich ważniejszych 
jednostkach władzy na podległym sobie terenie rady 
mianowały one swoich przedstawicieli, nazywanych de-
cernentami bądź mężami zaufania. 

W Pleszewie po 9 listopada 1918 roku, gdy świado-
mość klęski na froncie zachodnim stała się powszechna, 
a ucieczka cesarza Wilhelma II do Holandii spotęgowała 

291. W. Garbaczewski, Pieniadz namiastkowy wydawany przez Magistrat miasta Bydgoszczy w latach 1914–1920, „Kronika Bydgoska”, tom XXII 2000, Bydgoszcz 2001, s. 141.
292. Po zaprzestaniu bicia w 1915 roku miedzioniklowej 5-fenigówki, a w 1916 10-fenigówki oraz miedzianych 1- i 2-fenigówek, rząd Rzeszy rozpoczął w 1915 wybijanie 5-fenigówek 

z żelaza, w 1916 10-fenigówek z żelaza, a w 1917 1-fenigówek z aluminium i 10-fenigówek z cynku. Do końca 1918 roku łączna wartość nakładu wybitych monet wynosiła 82 141 
995, 41 marek. W. Lesiuk, Pieniądz zastępczy na Śląsku 1914–1924, Wrocław 1971, s. 30.

293. P. Menzel, Deutsche Notmünzen und sonstige Geldersatzmarken 1873-1932, Berlin 1982, s. 6.
294. T. Solski, op. cit.
295. Pleschener Kreisblatt, nr 92 z 16 listopada 1918, s. 1.
296. Szerzej na temat statusu prawnego rad zob. Zob. Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Band 104, Berlin – Leipzig 1922, s. 257-265.
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chaos i dezorientację, zaczęły powstawać nowe, rewolu-
cyjne organy władzy, które znacząco ograniczyły samo-

dzielność dotychczasowej pruskiej administracji powia-
towej, a z czasem zastąpiły ją całkowicie.

W dniu 11 listopada 1918 roku w pleszewskich ko-
szarach, w których stacjonowało około 800 żołnierzy (w 
większości narodowości niemieckiej) powstała Rada Żoł-
nierska, a w mieście - Rada Robotnicza. Bardzo szybko 
większość w obu tych organach przejęli Polacy, którzy w 
chwili klęski Drugiej Rzeszy dostrzegli szansę na zrzuce-
nie pruskiego zaboru297. Ostatecznie obie rady postano-
wiły decydować o najważniejszych sprawach na wspól-
nych posiedzeniach jako Rada Robotników i Żołnierzy 
w Pleszewie298. Urzędowała ona w gmachu pleszewskiej 
landratury przy ulicy Poznańskiej (Posenerstraße)299. 

Obok Rady Robotników i Żołnierzy, której przewod-
niczył ppor. Ludwik Bociański (1892-1970)300, 14 listopa-
da 1918 roku powstała Rada Ludowa na Powiat Pleszew-
ski, również złożona w większości również z Polaków (w 
połowie z członków Rady Robotniczej i Żołnierzy, a w po-
łowie z „grona obywatelskiego”)301. Jej stosunek do Rady 
Robotników i Żołnierzy nie był do końca jasny, niemniej 
współpracowała ona z nią zgodnie.

Inaczej układały się relacje obu rad z landratem von 
Natzmerem. Nie pogodził się on bowiem z przejęciem 13 
listopada 1918 roku władzy w Pleszewie przez Radę Ro-
botników i Żołnierzy, a ten wzajemny konflikt narastał, 
bowiem landrat (podobnie jak i pozostałe pruskie wła-
dze) był przez rady coraz bardziej krępowany w swojej 
działalności.

297. A. Gulczyński, Kształtowanie się polskich organów władzy i administracji w powiecie pleszewskim w latach 1918-1919, Pleszew 1988, s. 3.
298. Ibidem, s. 3-4.
299. T. Wojtala, Bociun. Płk dypl. Ludwik Bociański (1892-1970), Pleszew 2012, s. 59.
300. Szerzej na temat Ludwika Bociańskiego zob. J. Biernaczyk, Wojewoda wileński rodem z Pleszewa. Płk Ludwik Bociański (1892-1970), „Gazeta Ostrowska”, nr 4 (1413) z 27 

stycznia 2010, s. 19-20; T. Wojtala, Bociun. Płk dypl. Ludwik Bociański (1892-1970), Pleszew 2012.
301. A. Gulczyński, Rada Ludowa na Powiat Pleszewski (1918-1919), „Rocznik Kaliski”, tom XX, Kalisz 1991 [1992], s. 64-65.

Ludwik Bociański w mundurze porucznika armii niemieckiej.

Stulecie pruskiej władzy
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Już 16 listopada 1918 roku zarówno jemu, jak i ple-
szewskiemu Wydziałowi Powiatowemu,  Rada Robotni-
ków i Żołnierzy przydzieliła „doradców” (decernentów), 
którzy mieli kontrolować jego poczynania. Wszystkie 
zarządzenia władz powiatowych dla swojej ważności mu-
siały być odtąd przez niego kontrasygnowane (zatwier-
dzane) przez wspomnianych kontrolerów. „Doradcami” 
landrata zostali: ziemianin Artur Szenic (1869-1932), 
właściciel majątku Korzkwy, który wywodził się ze spo-
lonizowanej rodziny pochodzenia niemieckiego302 oraz 
Władysław Jezierski (kupiec z Pleszewa) – jako jego za-
stępca303.

Z kolei Rada Ludowa na powiat pleszewski 6 grudnia 
1918 roku dodała kontrolera powiatowemu inspektorowi 
szkolnemu304. 

Konflikt pomiędzy landratem a pleszewskimi rada-
mi osiągnął kulminacyjną fazę na przełomie listopada i 
grudnia 1918 roku. Gdy dr von Natzmer usiłował wów-
czas sprowadzić na teren powiatu oddziały niemieckiego 
Heimatschutzu305, spotkał się ze stanowczym protestem 
Rady Ludowej na powiat pleszewski, która pisała w tej 
sprawie nawet do Kanclerza i pruskiego Ministra Wojny, 
a ponadto do Komendy VI Korpusu Armii we Wrocławiu 
oraz Wydziału Wykonawczego Prowincjonalnej Rady 
Robotników i Żołnierzy w Poznaniu306.

Działania landrata von Natzmera celem sprowadze-
nia oddziałów Heimatschutzu przypieczętowały jego los, 

302. A. Gulczyński, Kształtowanie się polskich organów władzy i administracji w powiecie pleszewskim w latach 1918-1919, s. 4-5. Na temat rodziny Szeniców zob. S. Majchrowski, 
Rodzina Hauke, Warszawa 1972, s. 182; S. Szenic, Garść wspomnień, Poznań 1990, s. 15 i n.; D. Wabiński, Artur Szenic, [w:] „Non omnis moriar. Groby i sylwetki ziemian z 
powiatu pleszewskiego”, Dobrzyca 2011, s. 131-132. Zob. też: D. Wabiński, «Tu było tak pięknie i dlatego ja nigdzie nie chciałam wyjeżdżać», Wspomnienie o Aleksandrze Szenic, 
„Rocznik Pleszewski” 2013, Pleszew 2014, s. 76-77. 

303. A. Gulczyński, Kształtowanie się polskich organów władzy i administracji w powiecie pleszewskim w latach 1918-1919, s. 4-5.
304. A. Gulczyński, Rada Ludowa na Powiat Pleszewski (1918-1919), s. 70.
305. Były to paramilitarne niemieckie formacje ochotnicze tworzone w latach 1918-1919 na wschodnich rubieżach ówczesnych Niemiec celem walki z polskim ruchem narodowowy-

zwoleńczym.
306. A. Gulczyński, Rada Ludowa na Powiat Pleszewski (1918-1919), s. 75

Artur Szenic (1869-1932).
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bowiem 12 grudnia 1918 roku pleszewska Rada Robotni-
ków i Żołnierzy usunęła go z urzędu307.

Decyzję tę poparła Rada Ludowa na posiedzeniu od-
bytym 12 grudnia 1918 roku, stawiając usuniętemu lan-
dratowi następujące zarzuty:

P. Natzmer nie starał się zbliżyć do ludności miej-
scowej i wskutek tego nawet w większej części ludno-
ści niemieckiej nie był lubianym. P. Natzmer nie kon-
trolował dostatecznie swoich urzędników, co wykazały 
później wykryte nadużycia, a co działo się z krzywdą 
miejscowej ludności. P. Natzmer wciąż nieprzychylne 
zajmował stanowiska wobec tutejszej ludności i jej ży-
czeń, co się wykazywało w żądaniu z jego strony przy-
słania niemieckich wojsk czyli zakapturzonego tzw. 
Heimatschutz. P. Natzmer zachowywał bardzo bliskie 
stosunki z osobnikami w całym powiecie znienawidzo-
nymi jak np. z p. Lekowem308.

U schyłku 1918 roku landrat von Natzmer na ła-
mach czasopisma Pleschener Kreisblatt zaprotestował 
przeciwko bezprawnemu jego zdaniem usunięciem go z 
urzędu przez pleszewską Radę Robotniczą i Żołnierską. 
Jego zdaniem odwołać mogły go bowiem jedynie władze, 
które go powołały – a mianowicie prezes Rejencji Po-
znańskiej309. Jednocześnie na swojego następcę powołał 
on referendarza rejencyjnego o nazwisku von Treskow310.

Protesty te na nic się jednak nie zdały, bowiem część 
nakładu Pleschener Kreisblatt zawierająca powyższe 

oświadczenie, została skonfiskowana przez pleszewską 
Radę Robotników i Żołnierzy311, a burzliwy finał konfliktu 
o władzę w powiecie pleszewskim tak wspominała Maria 
Radomska:

Ówczesnego landrata Niemca, kiedy wzbraniał się 
opuścić swoje stanowisko, kazał komendant [podpo-
rucznik Ludwik Bociański – przypis red.] wynieść swo-
im chłopakom do jego prywatnego mieszkania312.

Na taką demonstrację siły Polacy mogli sobie pozwo-
lić, bowiem – jak wspominał podporucznik Kazimierz 
Kwieciński - pod koniec grudnia 1918 roku:

Cały powiat pleszewski był już mocno w rękach ba-
onu pleszewskiego, który obsadził wszystkie ważniejsze 
punkty aż po Prosnę z jednej strony i daleko poza grani-
ce powiatowe aż po Zduny, Ostrzeszów313.

W tym samym czasie, jeszcze przed wybuchem po-
wstania wielkopolskiego, obowiązki landrata pleszew-
skiego przekazano Arturowi Szenicowi – dotychczaso-
wemu kontrolerowi poczynań von Natzmera314.

 Ten ostatni, według jego karty meldunkowej, 
wyjechał 27 marca 1919 roku do miejscowości Jerskewitz 
(obecnie Jerzkowice) nieopodal Słupska, znajdującej się 
wówczas w granicach Niemiec315. Tym samym powiat 
pleszewski opuścił ostatni przedstawiciel pruskiej, za-
borczej władzy i możliwe stało się rozpoczęcie budowy 
struktur polskiej administracji.

307. Ibidem.
308. Cytat za: T. Wojtala, op. cit., s. 65-66. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta miasta Pleszewa, sygn. 1875.
309. Ostrowoer Anzeiger zugleich Kreisblatt für den Kreis Ostrowo. Tygodnik dla powiatu Ostrowskiego, nr 156 z 31 grudnia 1918, s. 3.
310. Ibidem.
311. Ostrowoer Anzeiger zugleich Kreisblatt für den Kreis Ostrowo. Tygodnik dla powiatu Ostrowskiego, nr 156 z 31 grudnia 1918, s. 3.
312. Cytat za: T. Wojtala, op. cit., s. 65.
313. Ibidem, s. 66.
314. A. Gulczyński, Kształtowanie się polskich organów władzy i administracji w powiecie pleszewskim w latach 1918-1919, s. 7.
315. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta miasta Pleszewa, sygn. 1957.

Stulecie pruskiej władzy
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Dnia 6 stycznia 1919 roku w uroczystość Trzech 
Króli przy pięknej, słonecznej, prawie wiosennej pogo-
dzie nastąpiła oczekiwana od tak dawna chwila zawie-
szenia orła polskiego na ratuszu.

Miasto tonęło poprostu w barwach biało-czerwo-
nych a wśród tysiącznego tłumu wielu płakało z radości 

słysząc po raz pierwszy polską komendę wojska pol-
skiego.

Po radosnej uroczystości, nastąpiły dnie znojnej 
pracy nad umocnieniem fundamentów zmartwych-
wstającego państwa polskiego316.

Zawieszenie polskiego godła na pleszewskim ratuszu 6 stycznia 1919 roku.

316. K. Niesiołowski, op. cit., s. 30.
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Tak oficjalne przejście powiatu pleszewskiego w pol-
skie ręce wspominał po latach ksiądz Kazimierz Niesio-
łowski.

Powyższe wydarzenie było konsekwencją uchwały 
Rady Ludowej o przejęciu władzy w powiecie pleszew-
skim i rozwiązaniu wszystkich innych rad (tym samym 
również Rady Robotniczej i Żołnierskiej)317. Decyzję tę 
podjęto na posiedzeniu odbytym 3 stycznia 1919 roku, 
na którym postanowiono ponadto, że urzędników nie-
mieckich zastąpią Polacy. Na starostę wybrano wówczas 
Artura Szenica, a na jego zastępcę - Władysława Jezier-
skiego318.

Artur Szenic sprawował powierzony mu w styczniu 
1919 roku urząd przez dziewięć miesięcy (do września 
1919 roku), stojąc jednocześnie na czele sejmiku powia-
towego oraz sprawując nadzór nad policją319.

Administracja powiatowa w Wielkopolsce w okresie 
międzywojennym oparta została na dotychczasowych 
unormowaniach pruskich, stopniowo przystosowywa-
nych do nowych, polskich realiów320, zaś przed Arturem 
Szenicem, ziemianinem z majątku Korzkwy, u progu 
roku 1919 zostało postawione zadanie zbudowania od 
podstaw jej zrębów w powiecie pleszewskim.

Pochodzący z Pleszewa historyk prawa Andrzej Gul-
czyński w pracy poświęconej Ministerstwu byłej Dzielni-
cy Pruskiej zawarł interesujące spostrzeżenie dotyczące 
starostów, którzy otrzymali ten urząd w pierwszych 
dniach 1919 roku:

Stanowiska starostów obsadzono na ogół osoba-
mi nie związanymi dotąd z administracją. W Wielko-
polsce powierzono je przede wszystkim ziemiaństwu i 
inteligencji miejskiej. Były to osoby bez przygotowania 
do pracy w administracji państwowej. W wyniku sta-
rań Ministerstwa [mowa o Ministerstwie byłej Dzielni-
cy Pruskiej – przyp. autora], stopniowo zastępowano je 
jednak osobami bardziej nadającymi się do sprawowa-
nia tej funkcji. Jeszcze w maju 1920 roku po przepro-
wadzeniu przez Departament Spraw Wewnętrznych 
przeglądu obsady stanowisk kierowniczych uznano, że 
należałoby zmienić ok. połowy starostów321.

317. A. Gulczyński, Kształtowanie się polskich organów władzy i administracji w powiecie pleszewskim w latach 1918-1919, s. 8,
318. Ibidem.
319. D. Wabiński, Artur Szenic, s. 140.
320. K. Pawlak, Polska odrodzona, [w:] „Ostrów Wielkopolski. Dzieje miasta i regionu”, Poznań 1990, s. 247.
321. A. Gulczyński, Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej (1919-1922), Poznań 1995, s. 115. Zob. też: R. Pacanowska, Wielkopolscy starostowie powiatowi w okresie II Rzeczypospolitej, 

„Kronika Wielkopolski”, nr 2 (118), Poznań 2006, s. 47.

Artur Szenic z żoną Józefą z Cichorzewskich.

Ostatnie lata istnienia
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322. K. Niesiołowski, op. cit., s. 94.

W świetle powyższych spostrzeżeń powiat pleszew-
ski miał duże szczęście. Na jego czele stanął bowiem 
przedstawiciel ziemiaństwa, który sprostał powierzonym 
mu zadaniom. Miało na to niewątpliwie wpływ doświad-
czenie płynące z dotychczasowej działalności społecznej, 
politycznej oraz gospodarczej Artura Szenica.

Cytowany już wielokrotnie ksiądz Kazimierz Niesio-
łowski pisał o nim w latach 30. XX wieku:

Gdy pod schyłek ubiegłego stulecia objął dziedzicz-
ny majątek ziemski, okazało się, że długi przewyższały 
wartość majątku.

Młody dziedzic mimo sytuacji wprost beznadziejnej 
nie oddał się zwątpieniu, lecz z całą energią zabrał się do 
pracy, by uratować ziemię po przodkach odziedziczoną.

Pracowitość i oszczędność idąca w parze z wiedzą 
fachową sprawiły, że Korzkwy zostały uratowane322.

Dwór w Korzkwach na pocztówce z okresu międzywojennego.
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323. Ibidem, s. 95.
324. D. Wabiński, Artur Szenic, s. 140.
325. Zob. A. Gulczyński, Kształtowanie się polskich organów władzy i administracji w powiecie pleszewskim w latach 1918-1919, s. 9; A. Ptak, Samorząd miejski Pleszewa w okresie 

międzywojennym (1919-1939), Pleszew 2007, s. 63.
326. Urząd Stanu Cywilnego w Dobrzycy, Księga zgonów 1920, akt nr 15. 
327. G. Kleber, op. cit., s. 6-7.

Również administrowanie powiatem przez Artura 
Szenica ten zasłużony pleszewski prałat ocenił bardzo 
pozytywnie, pisząc:

Pierwszy polski starosta wywiązał się znakomicie 
ze swego zadania.

W przeciągu kilku tygodni zmontował aparat ad-
ministracji powiatowej tak, że na początku stycznia 
1919 r. wszystko w powiecie szło gładko i sprawnie.

Państwo polskie obdarzyło go w uznaniu długich 
lat pracy obywatelskiej złotym krzyżem zasługi.

Radca Szenic tak powszechnym cieszył się szacun-
kiem, że nawet w okresie najgorszej demagogii poli-
tycznej nie czepiano się tego «obszarnika»323.

Choć Artur Szenic urząd starosty pełnił zaledwie 
przez dziewięć miesięcy, czas ten Dominik Wabiński, au-
tor jego biogramu, podsumował następująco:

Jego następcy na urzędzie starosty mogli już w 
nieco mniej chaotycznych warunkach utrwalać władzę 
polską w terenie324.

Sprawa bezpośrednich następców Artura Szenica 
(do początku 1920 roku) rysuje się jednak nieco zagad-
kowo. Wydane dotychczas opracowania dotyczące dzie-
jów Pleszewa w tym krótkim kilkumiesięcznym okresie 
umiejscawiały postaci aż dwóch starostów o nazwiskach: 
Wadyński i Skoraszewski. Pierwszy z nich miał objąć 
urząd we wrześniu 1919 roku, natomiast drugi – naj-
prawdopodobniej w grudniu tego samego roku325.

Nowe ustalenia skłaniają jednak do zrewidowania 
pocztu starostów pleszewskich w okresie międzywojen-
nym i wykreślenia z niego starosty Skoraszewskiego.

Osoba o niemal identycznym nazwisku, Wojciech 
Skoroszewski, syn właściciela majątku ziemskiego w 
Ignacego Skoroszewskiego, przyszła na świat w Tursku 
około 1863 roku326. Rzeczony Wojciech Skoroszewski nie 
mógł jednak u schyłku 1919 roku sprawować urzędu sta-
rosty pleszewskiego, bowiem 4 stycznia 1919 roku mia-
nowano go starostą w powiecie krotoszyńskim. W tym 
samym roku ciężko jednak zachorował i w grudniu 1919 
roku został zastąpiony przez niejakiego Wadyńskiego, 
wcześniej sprawującego urząd starosty pleszewskiego327. 

Grobowiec rodziny Szeniców przy kościele w Czerminie.

Ostatnie lata istnienia
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328. Urząd Stanu Cywilnego w Dobrzycy, Księga zgonów 1920, akt nr 15.
329. G. Kleber, op. cit., s. 7; Krotoszyński Orędownik Powiatowy, nr 18 z 29 kwietnia 1922, s. 1.
330. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta miasta Pleszewa, sygn. 1956; Archiwum Państwowe w Kaliszu, Urząd Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim – obwód miejski, sygn. 

76, akt nr 228.
331. A. Ptak, op. cit., s. 63, przypis 4.
332. Orędownik Ostrowski, nr 44 z 3 czerwca 1930, s. 2.
333. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta miasta Pleszewa, sygn. 1961; K. Kubiak, Wieczorek Władysław (1894–1944), prawnik, starosta pleszewski,  D. Wańka (red.), „Słownik 

biograficzny Wielkopolski południowo–wschodniej – ziemi kaliskiej”, tom 2, Kalisz  2003, s. 236.
334. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta miasta Pleszewa, sygn. 1961; informacje zebrane i opracowane przez Tomasza Wojtalę.

Wojciech Skoro-
szewski zmarł w 
marcu 1920 roku 
w miejscowości 
Lutynia328.

W Staro-
stwie w Pleszewie 
po Arturze Szeni-
cu zasiadł zatem 
jesienią 1919 
roku Wadyń-
ski (późniejszy 
starosta kroto-
szyński w latach 
1919-1922) 329, 
natomiast umiej-
scawianie tam 
osoby Skoraszewskiego jako jego następcy zdaje się być 
nieuzasadnione.

Pewne jest natomiast, że na początku 1920 roku no-
wym starostą pleszewskim został Władysław Kutzner 
(1890-1956), urodzony w Ostrowie syn tamtejszego ad-
wokata Kazimierza Kutznera (1854-1909) i Palmiry von 
Brechan330. Po opuszczeniu Pleszewa z początkiem 1926 
roku objął on urząd starosty w Szubinie331, a następnie 
(od połowy 1930 roku) mianowano go inowrocławskim 
starostą powiatowym i grodzkim332.

Następcą Władysława Kutznera został Władysław 
Wieczorek, który do Pleszewa przybył z Poznania 10 
stycznia 1926 roku333.

Nowy starosta, wywodzący się z rodziny urzędniczo 
- inteligenckiej, która w drugiej połowie XIX wieku opu-
ściła Wileńszczyznę, urodził się 3 października 1894 roku 
w Zgierzu nieopodal Łodzi (wówczas znajdującym się w 
zaborze rosyjskim). Jego rodzicami byli Andrzej Wie-
czorek (urzędnik magistratu w Zgierzu) i Józefa z domu 
Gibka334.

Władysław Wieczorek (1894-1944).Władysław Kutzner  (1890-1956).
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335. Informacje zebrane i opracowane przez Tomasza Wojtalę.
336. Ibidem.
337. K. Kubiak, op. cit., s. 236; informacje zebrane i opracowane przez Tomasza Wojtalę.
338. W. Wieczorek, Z dziejów ustroju rolnego Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVIII w., Poznań 1929. Zob. też: W. Wieczorek, Z dziejów ustroju rolnego Wielkiego Księstwa Litew-

skiego w XVIII w., Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, „Prace Komisji Historycznej”, tom VI, Poznań 1930, s. 1-120.

Pracę zawodową rozpoczął jako wizytator szkolny. 
W 1923 roku ukończył studia ekonomiczno-polityczne 
na Uniwersytecie Poznańskim (przerwane prawdopo-
dobnie na krótko w 1920 roku, gdy zgłosił się ochotniczo 
do Wojska Polskiego, by bronić Warszawy przez armią 
bolszewicką)335.

Po ukończeniu studiów Władysław Wieczorek zna-
lazł zatrudnienie jako referendarz w Urzędzie Woje-
wódzkim w Poznaniu. Z przekonania był piłsudczykiem, 
co ułatwiało mu karierę w administracji Drugiej Rzeczy-
pospolitej. W dniu 15 czerwca 1924 roku został mianowa-
ny starostą w powiecie strzeleńskim w województwie po-
znańskim. Półtora roku później, 10 stycznia 1926 roku, 
skierowano go jednak do Pleszewa, gdzie objął posadę 
urzędnika w Wydziale Powiatowym, a 15 czerwca 1927 
roku otrzymał nominację na urząd starosty pleszewskie-
go336. 

Już w trakcie pełnienia obowiązków w administracji 
powiatowej w Pleszewie obronił doktorat na temat: „Z 
dziejów ustroju rolnego Wielkiego Księstwa Litewskie-
go w XVIII wieku”, na podstawie czego 26 czerwca 1926 
roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomiczno-praw-
nych337. 

W 1929 roku praca ta została wydana staraniem 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i dzięki do-
tacji Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego338, a dwa lata później, 25 października 1931 roku 

Rada Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu 
Poznańskiego przyznała mu za nią Brązowy Medal tej 
uczelni. 

Fragment pracy doktorskiej Władysława Wieczorka.

Ostatnie lata istnienia
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339. Informacje zebrane i opracowane przez Tomasza Wojtalę. Zob. też:  I. Kuczyska (opr.), Papierkowe wspomnienia spadkobiercy, „Gazeta Pleszewska”, nr 13 z 1994, s. 13.
340. K. Kubiak, op. cit., s. 236; informacje zebrane i opracowane przez Tomasza Wojtalę.
341. Informacje zebrane i opracowane przez Tomasza Wojtalę.
342. K. Kubiak, op. cit., s. 236; informacje zebrane i opracowane przez Tomasza Wojtalę.
343. Orędownik Ostrowski, nr 4 z 14 stycznia 1930, s. 1. 
344. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta miasta Pleszewa, sygn. 1960.
345. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta miasta Ostrowa, sygn. 95, s. 19-20; Urząd Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim, Księga urodzeń 1929, akt nr 627.
346. Orędownik Ostrowski, nr 57 z 19 lipca 1927, s. 1.
347. Orędownik Ostrowski, nr 8 z 27 stycznia 1928, s. 1.

W 1929 roku Władysław Wieczorek ożenił się ze 
Stefanią z domu Świerkowską (1904-1984), drugą cór-
ką Kazimierza Świerkowskiego (1874-1929) - znanego 
przemysłowca branży papierniczej, właściciela Wielko-
polskiej Fabryki Wyrobów Papierniczych znajdującej się 
w Pleszewie339. 

Władysław i Stefania Wieczorkowie mieli dwoje 
dzieci: syna Włodzimierza (1929–1996) oraz córkę Jo-
lantę (ur. 1930), która zmarła na szkarlatynę w wieku 
niespełna 7 lat340. 

Dr Władysław Wieczorek pełnił funkcję starosty ple-
szewskiego przez ponad dwa lata, do 20 grudnia 1929 
roku. Następnie pracował w fabryce papierniczej teścia, 
a w 1938 roku objął jej kierownictwo341. 

Na początku hitlerowskiej okupacji Niemcy wy-
siedlili go wraz z rodziną do Krakowa znajdującego się 
wówczas w tzw. Generalnym Gubernatorstwie, gdzie 
zmarł 19 sierpnia 1944 roku (prawdopodobnie na gan-
grenę spowodowaną odnowieniem się rany w nodze, 
którą otrzymał jeszcze w wojnie 1920 roku). Po zakoń-
czeniu II wojny światowej jego zwłoki zostały ekshumo-
wane i sprowadzone do Pleszewa. Złożono je w grobowcu 
rodzinnym na cmentarzu parafialnym przy kościele św. 
Floriana342.

Następcą Władysława Wieczorka i zarazem ostat-
nim starostą pleszewskim w okresie międzywojennym 

został 10 stycznia 1930 roku Kazimierz Siekierzyński 
– wcześniej referendarz w ostrowskim Starostwie Po-
wiatowym343, który urodził się 25 listopada 1895 roku 
w Sanoku344. Do Ostrowa Wielkopolskiego przybył on w 
kwietniu 1926 roku z Poznania, obejmując posadę refe-
rendarza w tamtejszym starostwie powiatowym345. Już 
w Ostrowie zastępował on starostę ostrowskiego Józefa 
Srokowskiego podczas jego urlopu346, a na początku 1928 
roku został przez wojewodę poznańskiego mianowany 

Starosta Pleszewski Michał Karalus i Przewodniczący Rady 
Powiatu Pleszewskiego Mirosław Kuberka przy grobie starosty 
Władysława Wieczorka na cmentarzu parafialnym  
przy kościele św. Floriana w Pleszewie.
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348. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta miasta Pleszewa, sygn. 1960.
349. Gazeta Pleszewska, nr  23 z 20 marca 1932, s. 3.
350. Rozporządzenia arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego i poznańskiego, Augusta Hlonda, opublikowane w 1927 roku i 1930 roku na łamach pisma Miesięcznik Kościelny dla 

Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej (wyprzedzające regulacje państwowe w zakresie precedencji) przewidywały, że pierwszeństwo w powiecie przysługuje wyłącznie 
staroście jako właściwemu reprezentantowi rządu i to bez względu na posiadany stopień służbowy. W razie przybycia starosty na oficjalne nabożeństwo, przysługiwało mu poza 
prezbiterium pierwsze miejsce wśród przedstawicieli władz. Zob. S. Bross, Zbiór ustaw Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, tom I, Poznań 1934, s. 197-199.

urzędnikiem VIII stopnia służbowego347. Do Pleszewa 
przeprowadził się dopiero w kwietniu 1930 roku i miał 
tu pozostać przez następne dwa lata – aż do likwidacji 
powiatu348.

W chwili odejścia Kazimierz Siekierzyński doczekał 
się na łamach lokalnej prasy następującego podsumowa-
nia swojego urzędowania w Pleszewie:

A praca jego nie była łatwa. Objął bowiem swe sta-
nowisko wśród niechętnego pomruku nieżyczliwych 
i pracował w warunkach naprawdę wyjątkowo trud-
nych. Walczyć musiał z zaciekłą na terenie pleszew-
skiem opozycją piastowską i endecką. Jeśli z tego po-
wodu uchodził u niektórych za osobę niepopularną, to 
ci którzy go bliżej znali, powiedzieć mogą, że ta właśnie 

niepopularność jest świadectwem, że nie chodziło mu o 
tani poklask, że spełniał ściśle i gorliwie obowiązki dla 
dobra państwa i powiatu jako wzorowy i posłuszny 
władzom zwierzchnim obywatel-urzędnik349.

Starostowie pleszewscy z okresu międzywojennego 
(podobnie jak ich pruscy poprzednicy), zazwyczaj nie po-
chodzili z powiatu, którym zarządzali. Wyjątek stanowił 
pierwszy z nich, Artur Szenic, który urząd ten objął jed-
nak w niezwykłych, bo rewolucyjnych okolicznościach. 
Byli to fachowi i dobrze przygotowani urzędnicy, dla któ-
rych – podobnie jak w przypadku pleszewskich landra-
tów – urzędowanie w powiecie pleszewskim było jedynie 
etapem w dalszej karierze w administracji.

 
WYKAZ STAROSTÓW PLESZEWSKICH Z LAT 1919-1932

Imię i nazwisko    Okres urzędowania

Artur Szenic    1919
Wadyński     1919
Władysław Kutzner   1920-1926
dr Władysław Wieczorek   1927-1929
Kazimierz Siekierzyński   1930-1932

Wspomniano już, że administracja powiatowa w 
Wielkopolsce w okresie międzywojennym oparta została 
na dotychczasowych pruskich zasadach. Starosta, mia-
nowany przez ministra spraw wewnętrznych, a podległy 

wojewodzie, występował zatem nadal w podwójnej roli: 
jako przedstawiciel rządu, a zarazem szef administracji 
ogólnej w powiecie350. Do jego obowiązków należało: czu-
wanie nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, 

Ostatnie lata istnienia
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351. Szerzej na temat stanowiska i kompetencji starostów w Wielkopolsce zob. R. Pacanowska, Wielkopolscy starostowie powiatowi w okresie II Rzeczypospolitej, s. 46 i n.; S. Bródka, 
op. cit., s. 211.

352. A. Gulczyński, Kształtowanie się polskich organów władzy i administracji w powiecie pleszewskim w latach 1918-1919, s. 16.
353. Zob. A. Czubiński, M. Skrzek, Strajki rolne w Wielkopolsce, Warszawa 1953, s. 286.
354. Orędownik. Organ urzędowy powiatu pleszewskiego, nr 63 z 9 sierpnia 1922, s. 1.
355. Orędownik. Organ urzędowy powiatu pleszewskiego, nr 64 z 12 sierpnia 1922, s. 1.
356. Zob. A. Ptak, op. cit., s. 57; Archiwum Państwowe w Kaliszu, Starostwo Powiatowe w Pleszewie 1920-1932, sygn. 28.

orzekanie w sprawach postępowania przymusowego w 
administracji, współdziałanie z władzami wojskowymi w 
zakresie poboru rekruta, zaopatrzenia i spraw mobiliza-
cyjnych, a ponadto nadzorowanie działalności organów 
samorządowych351.

Pleszewskim starostom przychodziło również mie-
rzyć się z mniej typowymi problemami. Na przykład, w 
trudnym okresie początku niepodległości w roku 1919, w 
celu przeciwdziałania problemowi bezrobocia Starostwo 
zatrudniało robotników do naprawy bruków i obcinania 
drzew przy drogach352.

Gdy zaś w sierpniu 1922 roku powiat pleszewski był 
widownią wielkiego strajku robotników rolnych, który 
objął wszystkie majątki ziemskie353, ta napięta sytuacja 
zmusiła starostę Władysława Kutznera do podjęcia nie-
codziennych działań. Toteż 5 sierpnia 1922 roku ogłosił 
on na łamach prasy:

Strejk rolny, który według zapewniania czynni-
ków kierujących Z. Z. P. miał mieć przebieg spokojny, 
wyradza się za namową niesumiennych ludzi na gwałt 
publiczny.

Chętnych do pracy wypędza się siłą z pola, odbija 
się Policji aresztantów, nie pozwala się czerpać wodę ze 
studni.

Wzywam żywioły zbrodnicze, by zaprzestały swej 
akcji. Rozruchy i nieporządki tłumić będę wszelkimi do-
zwolonymi sposobami a winni oddani będą sądowi.

Ludzi uczciwych i rozsądnych proszę, by szli wła-
dzom na rękę w zaprowadzeniu porządku354.

Krwawe zajścia w Górznie, gdzie 7 sierpnia 1922 
roku od kul wojska zginęło trzech strajkujących robot-
ników rolnych, a kilku innych zostało rannych, skłoniły 
pleszewskiego starostę do podjęcia bardzo nietypowych 
kroków zapobiegających dalszym tragediom. W dniu 10 
sierpnia 1922 roku w Orędowniku pojawiło się bowiem 
następujące obwieszczenie:

Aż do odwołania zakazuję niniejszem sprzedaż i 
podawanie napojów alkoholowych w powiecie oprócz 
miasta.

Niestosujących się pociągnie do odpowiedzialności 
wzgl. surowej kary355.

Z kolei następca Władysława Kutznera, starosta 
Władysław Wieczorek, włączył się w drugiej połowie lat 
20. XX wieku w toczony wówczas konflikt między burmi-
strzem Pleszewa Franciszkiem Nowackim (1886-1952) a 
Radą Miejską, informując 5 sierpnia 1926 roku wojewo-
dę poznańskiego, że dalsza współpraca pomiędzy tymi 
organami  jest niemożliwa - głównie z winy burmistrza356.

 
Zasługą pierwszych starostów pleszewskich była re-

polonizacja powiatu (a zwłaszcza jego urzędników).
Sprawa ta była bardzo istotna, bowiem Komisariat 

Naczelnej Rady Ludowej, organ administrujący Wiel-
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357. Tygodnik Urzędowy, nr 12 z 14 maja 1919, s. 48; A. Czubiński, Z. Grot, B. Miśkiewicz, Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Zarys dziejów, Warszawa – Poznań 1978, s. 450.
358. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej 1919-1922, sygn. 862, s. 21.
359. Zob. Tygodnik Urzędowy, nr 51 z 27 września 1919, s. 258-259; nr 60 z 8 listopada 1919, s. 307; nr 47 z 22 listopada 1919, s. 408; Dziennik Urzędowy Ministerstwa byłej dzielnicy 

pruskiej, nr 7 z 18 lutego 1920, s. 136; nr 80 z 27 grudnia 1920, s. 1173.

kopolską wyzwoloną na skutek powstania, w maju 1919 
roku wprowadził język polski jako obowiązujący „do 
wszystkich władz, urzędów i korporacji administracyj-
nych” na obszarze podległym jego władzy357.

Z zadania spolszczenia urzędników powiatowych 
pierwsi starostowie wywiązali się znakomicie. Już w 
drugiej połowie 1921 roku byli nimi wyłącznie Polacy, za-
trudnieni w większości 1 maja 1921 roku358:

W ramach repolonizacji powiatu w pierwszej poło-
wie 1920 roku ustalone zostało ponadto polskie brzmie-

nie zgermanizowanych przez zaborcę nazw miejscowości 
znajdujących się na jego obszarze359.

Przez pierwsze miesiące po zrzuceniu pruskiej ad-
ministracji polskie władze powiatowe w Pleszewie do 
ogłaszania swoich aktów prawnych wykorzystywały ist-
niejące dotychczas niemieckie czasopismo Pleschener 
Kreisblatt. Zmiana tego stanu rzeczy nastąpiła w lipcu 
1919 roku, gdy ukazała się pierwsza polska gazeta powia-
towa: Orędownik. Organ urzędowy powiatu pleszew-
skiego, wychodzący dwa razy w tygodniu (w środy i w 

Winieta Orędownika. Organu urzędowego powiatu pleszewskiego z sierpnia 1922 roku.

Ostatnie lata istnienia
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360. A. Gulczyński, Z dziejów prasy pleszewskiej w latach 1853-1939, s. 145.
361. Ibidem, s. 145-146.
362. Ibidem, s. 146.
363. Zob. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1930 roku o wewnętrznej organizacji starostw (Dz. U. RP 1930, Nr 55, poz. 464).
364. Tygodnik Urzędowy, nr 1 z 1919, s. 
365. Dz. U. RP 1928, Nr 11, poz. 86.
366. R. Borkiewicz, W dobie II Rzeczypospolitej, [w:] M. Drozdowski (red.), „Dzieje Pleszewa”, Kalisz 1989,   s. 211.

soboty), którego pierwszym wydawcą (do roku 1922) był 
Kazimierz Świerkowski z Pleszewa. Orędownik. Organ 
urzędowy powiatu pleszewskiego publikował na swoich 
łamach akty prawne lokalnych władz oraz inne urzędowe 
komunikaty. Posiadał także część nieurzędową, zawiera-
jącą informacje dotyczące polityki i wydarzeń w regionie. 
Na jego łamach drukowano ponadto literaturę piękną w 
odcinkach360.

We wrześniu 1922 roku zgodnie z poleceniem Mini-
stra Spraw Wewnętrznych tytuł tego czasopisma został 
zmieniony na: Orędownik Powiatowy. Dwa miesiące 
później, w listopadzie 1922 roku jego druk przeniesiono 
do Zakładu Graficznego Marcinkowskiego w Krotoszy-
nie. Odtąd za dział nieurzędowy odpowiedzialny był wła-
ściciel drukarni, natomiast redakcja działu urzędowego 
mieściła się w Wydziale Powiatowym w Pleszewie. W 
tym okresie na łamach Orędownika Powiatowego za-
mieszczano głównie zarządzenia miejscowych władz oraz 
urzędowe komunikaty361.

Pleszewski Orędownik Powiatowy nie istniał jed-
nak długo, bowiem już w kwietniu 1923 roku nastąpiło 
jego połączenie z krotoszyńskim Orędownikiem Powia-
towym, na skutek czego powstało nowe czasopismo pod 
nazwą: Orędownik Urzędowy Powiatów Krotoszyńskie-
go i Pleszewskiego (od czerwca 1929 roku: Krotoszyń-
sko-Pleszewski Orędownik Powiatowy). Ukazywało się 
ono dwa razy w tygodniu, a jego redakcja znajdowała się 
w Krotoszynie.

W październiku 1930 roku Krotoszyńsko-Pleszewski 
Orędownik Powiatowy został rozdzielony na dwa odręb-
ne czasopisma dla powiatów: pleszewskiego i krotoszyń-
skiego. W Pleszewie przez prawie dwa lata ukazywał się 
odtąd Orędownik Powiatowy na Powiat Pleszewski, 
który nie był jednak samodzielnym pismem, lecz jedy-
nie bezpłatnym dodatkiem do Gazety Pleszewskiej. Choć 
jego administracja znajdowała się w Drukarni Polskiej 
Jana Majerowcza w Jarocinie, to dział urzędowy redago-
wano znów w Pleszewie (w Starostwie przy ulicy Poznań-
skiej 30)362.

Swoje obowiązki starostwa wypełniał za pomocą sta-
rostwa, będącego jego organem wykonawczym363.

Starostwo Powiatowe w Pleszewie rozpoczęło swoje 
funkcjonowanie w 1919 roku, a podstawą jego działalno-
ści było początkowo rozporządzenie Komisariatu Naczel-
nej Rady Ludowej z 16 stycznia 1919 roku364. Z czasem 
podstawę prawną dla działalności starostw określiła 
konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 
roku oraz rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z 19 stycznia 1928 roku o organizacji i zakresie 
działania władz administracji ogólnej365.

Pleszewskie starostwo składało się z jedenastu wy-
działów: ogólnego, administracyjnego, bezpieczeństwa, 
wojskowego, karno-administracyjnego, opieki społecz-
nej, sanitarnego, weterynaryjnego, spraw inwalidów wo-
jennych, ochrony lasów oraz budowlanego366.
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367. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej 1919-1922, sygn. 862, s. 21.

Jego obsada personalna nie była jednak duża. W 
drugiej połowie 1921 roku poza starostą zatrudnieni byli 
w niej następujący urzędnicy – sami Polacy (z których 
większość została przyjęta do pracy 1 maja 1921 roku)367:
- Jan Moszyński – sekretarz powiatowy (ur. 21 maja 

1890 roku);
- Alfred Grun – sekretarz komisaryczny (ur. 9 grudnia 

1899 roku);

- Stanisław Janiszak – asystent pomocniczy (ur. 14 listo-
pada 1897 roku);

- Tadeusz Zawieja – aspirant (ur. 27 lipca 1904 roku);
- Leon Radomski – registrator (ur. 23 marca 1904 roku);
- Władysława Talaczyńska – maszynistka (ur. 27 kwiet-

nia 1898 roku);
- Maria Bormińska – maszynistka (ur. 1 sierpnia 1903 

roku);

Budynek Starostwa Powiatowego w Pleszewie w okresie międzywojennym.

Ostatnie lata istnienia
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368. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Starostwo Powiatowe w Pleszewie 1920-1932, sygn. 98, s. 11.
369. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Starostwo Powiatowe w Pleszewie 1920-1932, sygn. 10,  s. 37v.
370. A. Gulczyński, Kształtowanie się polskich organów władzy i administracji w powiecie pleszewskim w latach 1918-1919, s. 9.
371. Ibidem.
372. Ibidem.
373. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim 1919-1939, sygn. 25, s. 49.
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- Władysław Derwich – siła pomocnicza (ur. 28 maja 
1905 roku);

- Stanisław Marczak – siła pomocnicza (ur. 11 listopada 
1905 roku);

- Antoni Wawrzyniak – siła pomocnicza (ur. 27 grudnia 
1905 roku);

- Stefan Bizan – woźny (ur. 27 sierpnia 1882 roku);
- Anna Celińska.

Z kolei w maju 1922 roku w piśmie do wojewody 
poznańskiego ówczesny starosta pleszewski Władysław 
Kutzner informował, że kierowane przez niego Starostwo 
ma tylko ośmiu urzędników (włącznie z woźnym)368, zaś 
w kwietniu 1926 roku jego obsada urzędnicza składała 
się zaledwie z czterech osób, który to personel (…) pra-
cując stale poza godzinami służbowymi ledwo pracy 
dotychczasowej podołać można369.

Polonizacja objęła również organy samorządowe po-
wiatu pleszewskiego. Już pod koniec kwietnia 1919 roku 
Komisariat Naczelnej Rady Ludowej rozwiązał bowiem 
wszystkie dotychczas istniejące sejmiki i wydziały powia-
towe370.

W powiecie pleszewskim pierwszy sejmik po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości zwołany został dopie-
ro w 1922 roku371. Wcześniej jego uprawnienia wykony-
wał Wydział Powiatowy w Pleszewie wybrany przez Radę 
Ludową prawdopodobnie w maju 1919 roku372.

Wydział Powiatowy był – jak już wspomniano – or-
ganem wykonawczym sejmiku powiatowego czyli uchwa-
łodawczego organu samorządowego powiatu. Opiniował 
on sprawy przekazane mu przez starostę, a decydował 
jedynie w kwestiach określonych w ustawach szczegóło-
wych.

Do zakresu obowiązków poruczonych Wydziałowi 
Powiatowemu należało: nadzór nad gminami wiejskimi 
i obszarami dworskimi, sprawy nadzoru nad urzędami 
stanu cywilnego, współdziałanie w sprawach zarządu 
ogólnego, sprawy podatku od nieruchomości i podatku 
gruntowego, jak również spłaty na rzecz Państwowego 
Funduszu Drogowego373.

Sejmik powiatowy był z kolei organem doradczym 
starosty i głos stanowczy posiadał jedynie w sytuacjach 
wyraźnie przewidzianych przez prawo. Jego członkowie, 
którzy musieli mieć obywatelstwo polskie, ukończone 30 
lat oraz władać językiem polskim w mowie i piśmie, wy-
bierani byli przez kolegia wyborcze złożone z radnych i 
członków poszczególnych gmin wiejskich oraz miast nie-
wydzielonych z powiatu. Z kolei rada powiatowa wybie-
rała członków wydziału powiatowego374.

W latach 20. XX wieku pleszewski sejmik powia-
towy (w porozumieniu ze swoim krotoszyńskim odpo-
wiednikiem) stanął wobec problemu znaczącego spad-
ku liczby pasażerów Krotoszyńsko – Pleszewskiej Kolei 
Powiatowej (K-PKP)375. Aby poprawić stan jej finansów, 
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postanowiono wprowadzić do ruchu 7 autobusów, które 
od 1930 roku kursowały jako komunikacja zastępcza na 
trasie Pleszew – Kalisz oraz Pleszew – Jarocin – Koźmin. 
Zwiększono natomiast intensywność kolejowych prze-
wozów towarowych376. 

W 1924 roku wybudowano ponadto kolejkę ze Zbier-
ska do Bronowa służącą do przewozu towarów377.

W chwili przyłączenia do Drugiej Rzeczypospoli-
tej w 1919 roku powiat pleszewski podzielony był nadal 

Sejmik powiatu pleszewskiego w 1922 roku. W pierwszym rzędzie w środku siedzi ówczesny starosta Władysław Kutzner, drugi z prawej 
siedzi były starosta Artur Szenic.

Ostatnie lata istnienia
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na cztery obwody policyjne: brzeski, czermiński, krzy-
wosądowski i pleszewski wiejski378. Funkcjonowały one 
sprawnie, załatwiając szybko sprawy leżące w ich gestii. 
W 1924 roku komisariat Brzezie został jednak skasowa-
ny379, wskutek czego powiat pleszewski składał się odtąd 
z trzech komisariatów: czermińskiego z siedzibą w Czer-
minie (8 808 mieszkańców), pleszewskiego z siedzibą w 

Brzeziu (11 517 mieszkańców) oraz krzywosądowskiego z 
siedzibą w Krzywosądowie (10 409 mieszkańców)380. W 
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu planowano likwida-
cję jeszcze jednego z nich, ale ostatecznie pomysł ten nie 
został zrealizowany381.

Kierownik Starostwa w piśmie do wojewody poznań-
skiego z 16 kwietnia 1926 roku zmniejszanie liczby komi-
sariatów obwodowych w powiecie pleszewskim oceniał 
następująco:

Wobec konfiguracji granic powiatu oraz stanu 
dróg skasowanie jednego komisariatu pociągnęło za 
sobą trudności administracyjne, gdyż w powiększonych 
obwodach bieg spraw przedłużał się ze względu na 
zwiększoną pracę, jak i na rozległy teren, co utrudnia-
ło zwłaszcza przeprowadzanie dochodzeń na miejscu 
przez komisarzy. Również wzywanie ludności do komi-
sariatów pociągało za sobą narzekania, gdyż niektóre 
gminy i obszary dworskie znalazły się nieraz w kilku-
nastokilometrowej odległości tak, że na przybycie i za-
łatwienie jakiejś sprawy interesant tracił cały dzień382.

U schyłku lat 20. XX stulecia nastąpiła jednak istotna 
modyfikacja w podziale wewnętrznym powiatu. Na mocy 
ustawy z 19 stycznia 1928 roku dotychczasowe komisa-
riaty obwodowe, przejęte po władzach pruskich, zostały 
bowiem zastąpione przez wójtostwa, obejmujące zazwy-
czaj kilkanaście gmin wiejskich i kilka obszarów dwor-
skich, a kierowane przez wójta przy pomocy wydziału 

378. A. Gulczyński, Kształtowanie się polskich organów władzy i administracji w powiecie pleszewskim w latach 1918-1919, s. 9.
379. Zob. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Starostwo Powiatowe w Pleszewie 1920-1932, sygn. 2.
380. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Starostwo Powiatowe w Pleszewie 1920-1932, sygn. 10, s. 37.
381. Ibidem.
382. Ibidem.

Pieczęć komisariatu obwodowego w Krzywosądowie 
z lat 20. XX wieku.
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384. S. Małyszko, Tursko i okolice, Gołuchów 2012, s. 25.
385. Księga adresowa gospodarstw rolnych województwa poznańskiego, Poznań 1926, s. 265.
386. Ibidem.
387. R. Pacanowska, Samorząd powiatowy w Wielkopolsce w latach 1919-1939, s. 37.
388. Kurjer Poznański. Wydanie poranne, nr 307 z 8 lipca 1926, s. 4.
389. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta miasta Pleszewa, sygn. 1833, s. 23; Kurjer Pleszewski, nr 22 z 20 listopada 1924, s. 1.
390. Kurjer Pleszewski, nr 22 z 20 listopada 1924, s. 1.

wójtowskiego (w skład którego wchodzili przedstawiciele 
gmin wiejskich i przełożeni obszarów dworskich)383.

Powiat pleszewski podzielony został wówczas na 
cztery wójtostwa obwodowe z siedzibami w: Brzeziu, 
Czerminie, Krzywosądowie oraz w Pleszewie384.

Jego zewnętrzne granice po przejściu w 1919 roku 
w polskie ręce granice powiatu pleszewskiego pozostały 
jednak takie same, jak w okresie zaborów. Nadal liczył on 
485 km²,  które zamieszkiwało 32 tysięcy mieszkańców 
(dane z 1921 roku)385. Na jego obszarze znajdowało się 
jedno miasto (Pleszew), 74 gminy wiejskie oraz 46 ob-
szarów dworskich386.

Tymczasem w województwie poznańskim średnia 
powierzchnia przypadająca na jeden powiat wynosiła 811 
km². Powiat pleszewski był ponadto prawie trzykrotnie 
mniejszy od największego spośród ówczesnych wielko-
polskich powiatów – powiatu bydgoskiego (obejmujące-
go 1334 km²)387.

W Odrodzonej Rzeczypospolitej w celach oszczęd-
nościowych dążono do ograniczenia administracji, nad-
miernie rozbudowanej przez władze pruskie w latach 80. 
XIX wieku, a realizacji tego zamierzenia miało służyć łą-
czenie sąsiadujących ze sobą małych powiatów388.

Pomysł likwidacji powiatu pleszewskiego (oraz kil-
ku innych położonych w województwie poznańskim) i 

przyłączenia go do powiatu jarocińskiego istniał już w 
połowie lat 20. XX wieku. W Pleszewie pogłoski takie po 
raz pierwszy pojawiły się jesienią 1924 roku389. Miesz-
kańcy powiatu potraktowali tę sprawę bardzo poważnie, 
szybko wyłaniając sześcioosobową delegację, która w 
dniach 13-14 listopada 1924 roku pojechała do Warszawy 
sprawdzić, czy plotki te są uzasadnione. Przeprowadzone 
w stolicy rozmowy z posłami uspokoiły delegatów co do 
możliwości zniesienia powiatu pleszewskiego, choć po-
słanka Zofia Sokolnicka (1878-1927), radziła im:

Strzeżonego Pan Bóg strzeże. Dlatego nie należy za-
sypiać gruszek w popiele, przesyłać memoriały i mate-
riał statystyczny do odnośnych instancyj i wogóle czuj-
ne mieć oko i ucho na wszystko, co się dzieje390. 

Już 28 października 1924 roku organizacje samorzą-
dowe, rolnicze, przemysłowe i kupieckie z terenu powia-
tu pleszewskiego wystosowały też do wojewody poznań-
skiego memoriał w celu jego obrony przed likwidacją.

W dokumencie tym stwierdzono:
Społeczeństwo Pleszewskie zostało zaskoczone wia-

domością, jaka się ostatnio pojawiła ze strony władz 
rządowych, że pewna ilość powiatów Województwa 
Poznańskiego ma być skasowana ze względów oszczęd-
nościowych.

Ostatnie lata istnienia
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391. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta miasta Pleszewa, sygn. 1833, s. 7.
392. Ibidem, s. 8v.
393. Ibidem, s. 22.

Do liczby takich powiatów ma również według krą-
żących pogłosek należeć i powiat pleszewski, przyczem 
miasto Pleszew przypadłoby w udziale powiatowi jaro-
cińskiemu.

Powiat jarociński został wyłoniony z powiatu ple-
szewskiego 40 lat temu ze względów germanizacyj-
nych, gdy polskość Pleszewa była dla niemców nie na 
rękę.

Krok taki przyniósłby nieobliczalne straty dla po-
wiatu jako jednostki gospodarczo silnie zorganizowa-
nej, a miastu kompletny zanik dotychczas produktyw-
nej pracy391.

Poza utrzymaniem powiatu pleszewskiego w memo-
riale postulowano: aby z uwagi na wykazaną pod każ-
dym względem wyższość Pleszewa a także ze względu 
na fakt, że Pleszew jest jednem z najstarszych miast Po-
znańskiego, przyłączono do tegoż powiatu części teryto-
rium powiatów sąsiednich392.

Ostatni z postulatów konkretyzowało pismo ple-
szewskiego starosty z 16 września 1924 roku, w którym 
– celem wyrównania granic powiatu – proponował on 
przyłączenie do niego 17 843 ha:
1) z powiatu odolanowskiego: miejscowości Skrzebowa i 

Szczurskie Olędry (569 ha);
2) z powiatu ostrowskiego: miejscowości Będzieszyn, Bi-

niew, Miedzianów, Miedzianówek, Młynów i Szczury 
(2543 ha);

3) z powiatu jarocińskiego: miejscowości Fabianów, Ko-
tlin, Kurcew, Orpiszewek, Parzew, Racendów, Sławo-
szew kolonia i Suchorzew (5773 ha);

4) z powiatu krotoszyńskiego: miejscowości Bugaj, Budy, 
Dobrzyca, Izbiczno, Klonowo, Koryta, Korytnica, Ka-
czyniec, Koźminiec, Ligota, Lutynia, Olesie, Sośnica, 
Sośniczyn, Strzyżewo, Trzebów i Wyków;

5) z powiatu kaliskiego: gmina Chocz393.

Powyższe postulaty nie zostały jednak uwzględnio-
ne, a 11 czerwca 1926 roku wojewoda poznański zawia-

Plany powiększenia obszaru powiatu pleszewskiego  
w latach 20. XX wieku.
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domił starostę pleszewskiego, że z inicjatywy władz cen-
tralnych zamierzono jest likwidacja zarządzanego przez 
niego powiatu394.

W jego obronę czynnie zaangażował się wówczas 
burmistrz Pleszewa Franciszek Nowacki, próbując za 
jego utrzymaniem lobbować w Urzędzie Wojewódzkim 
w Poznaniu, jak również – za pośrednictwem podpuł-
kownika Ludwika Bociańskiego – w Sztabie Generalnym 
(uważano że za pozostawieniem powiatu pleszewskiego 
mogą przemawiać względy strategiczne)395. Kontaktował 
się on ponadto z burmistrzami innych wielkopolskich 
miast będących siedzibami powiatów zagrożonych likwi-
dacją, biorąc udział we wspólnych konferencjach poświę-
conych temu zagadnieniu396.

Pod koniec czerwca 1926 roku protest przeciwko 
zniesieniu powiatu pleszewskiego wystosowali również 
wszyscy przełożeni i zastępcy obszarów dworskich znaj-
dujących się na jego terenie397.

Sprawa likwidacji ze względów oszczędnościowych 
sześciu wielkopolskich powiatów w drugiej połowie 1926 
roku została jednak zawieszona, choć nie na długo398. 
Sprawę tę w 1930 roku podnoszono bowiem nawet w 
kampanii wyborczej do parlamentu399.

W celu utrzymania powiatu pleszewskiego zawiązał 
się nawet specjalny komitet (Komitet Obrony Powia-
tu Pleszewskiego), który wysyłał memoriały do szeregu 
władz i urzędów. W piśmie z lipca 1931 roku pisał on:

Powiat pleszewski posiadający odpowiednie gma-
chy urzędowe i urządzenia, jest w pełni samowystar-
czalny, nie ubiegał się nigdy o jakiekolwiek subwencje, 
a stan jego zadłużenia w stosunku do innych powiatów 
jest minimalny. Powiat Pleszewski posiada wszelkie 
warunki do sprostania obowiązkom, które na nim, jako 
na związku komunalnym spoczywają, przy normalnem 
obciążeniu świadczeniami zamieszkałej ludności.

Z chwilą likwidacji powiatu pleszewskiego znajduje 
się i powiatowe miasto Pleszew w trudnem położeniu. 
Miasto Pleszew, jedno z najruchliwszych, dobrze zago-
spodarowanych i starych miast Województwa Poznań-
skiego, licząc przeszło 8.500 mieszkańców, rozwija się 
pod każdym względem, szczególnie w przemyśle i han-
dlu. (…) 

Oszczędność uzyskana drogą zniesienia urzędów 
państwowych okaże się minimalną, biorąc pod uwagę 
upadek miasta, zmniejszenie się obrotów, a temsamem 
i podatków państwowych i komunalnych. Należy wziąć 
pod uwagę, że ludność powiatu posiada w Pleszewie 
jedyny bliski ośrodek handlowy i gospodarczy, przy 
dogodnym i łatwym dojeździe z wszystkich miejscowo-
ści powiatu. Dogodność ta upadnie z chwilą likwidacji 
powiatu pleszewskiego, bowiem dojazd do Jarocina, 
zwłaszcza dla ludności uboższej i to drogą kołową, czę-
ściowo z gmin odległych o cirka 50 klm., będzie utrud-
niony względnie uniemożliwiony400.

Ostatnie lata istnienia
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W lipcu 1931 roku Gazeta Pleszewska relacjonowała 
sytuację następująco:

Sprawa likwidacji naszego powiatu nie schodzi 
nikomu z ust i zaprząta niemal wszystkie umysły. (…) 
Poruszona opinja publiczna przed niewielu tygodniami 
tą sprawą, sądzi, że niebawem Pleszew zejdzie do roli 
małej mieściny któregoś z sąsiednich powiatów.  (…) 
Istotnie w tym wypadku Pleszew stałby się miastecz-
kiem bez żadnego większego znaczenia. Po zniesieniu 
wszystkich urzędów, kasy państwowej i komunalnej, 
hurtowni monopolu i niektórych instytucyj komunal-
nych, podobnie związków, organizacyj i stowarzyszeń 
społecznych, które przestałyby być powiatowemi, ustał-
by niemal całkowicie wszelki ruch, a rozwój stosunków 
społecznych zstąpiłby na bardzo niski poziom.

Miasto powiatowe zawsze wytwarza atrakcję 
wszystkich okolic położonych w powiecie, a nawet i dal-
szych i wskutek tego rozwija się przemysł, ożywiają sto-
sunki handlowe. Po zniesieniu powiatu cały prąd życia 
podążałby w innym kierunku a mianowicie ku miastu 
powiatowemu401.

Pomimo tych czarnych scenariuszy nie tracono na-
dziei na to, że powiat pleszewski pozostanie na mapie 
administracyjnej Polski. Toteż jeszcze w lipcu 1931 roku 
Gazeta Pleszewska uspokajała:
(…) likwidacja powiatu nie zostanie jednak tak rychło 

zdecydowaną. Nikogo ona nie zaskoczy niespodziewa-
nie402.

W tym samym czasie Sejmik Powiatowy zdecydował 
się dać pomieszczenie dla urzędu Starostwa (w tym jego 
urzędników), jak również dla Wydziału Powiatowego 
w razie powiększenia się granic powiatu pleszewskiego 
przez przydzielenie do niego innego powiatu403.

Miesiąc później po Pleszewie znów krążyły pogłoski o 
rychłej likwidacji powiatu404. W tym samym czasie do Po-
znania przybył w tej sprawie minister spraw wewnętrz-
nych Bronisław Pieracki (1895-1934)405. Na początku 
września 1931 roku Gazeta Pleszewska informowała jed-
nak czytelników, że likwidacja powiatu pleszewskiego 
przestała być aktualna, a rząd zajmie się nowym podzia-
łem administracyjnym dopiero w roku kolejnym406.

Koncepcja przyłączenia powiatu pleszewskiego do 
jarocińskiego, wywołująca od kilku lat tyle obaw, została 
ostatecznie zrealizowana w 1932 roku.

Powiat pleszewski zniknął z mapy Drugiej Rzeczy-
pospolitej (wraz z powiatami: odolanowskim, ostrze-
szowskim, koźmińskim, strzelińskim, śmigielskim i 
grodziskim) na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 
7 stycznia 1932 roku407, a ostateczny termin likwidacji 
wszelkich jego agend upłynął 31 marca 1932 roku408.

Większość terytorium zlikwidowanego powiatu ple-
szewskiego została włączona do powiatu jarocińskiego. 



99

409. Zob. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta miasta Pleszewa 1816-1939, sygn. 1833; R. Borkiewicz, op. cit., s. 211-212.
410. T. Wojtala, Historia powiatu pleszewskiego, „Wiadomości Powiatowe”, nr 2 (12), listopad 2008, s. 7; M. Kowalczyk, Geneza i pierwsze półwiecze powiatu ostrowskiego (1887-1939), 

s. 112.
411. Gazeta Pleszewska, nr 4 z  13 stycznia 1932, s. 3.
412. Gazeta Pleszewska, nr 9 z 31 stycznia 1932, s. 3. 
413. Gazeta Pleszewska, nr 15 z 21 lutego 1932, s. 2.
414. Gazeta Pleszewska, nr 9 z 31 stycznia 1932, s. 3.
415. Gazeta Pleszewska, nr 23 z 20 marca 1932, s. 3; nr 25 z 27 marca 1932, s. 4; A. Ptak, op. cit., s. 63, przypis 4.
416. Gazeta Pleszewska, nr 23 z 20 marca 1932, s. 3.
417. Gazeta Pleszewska, nr 32 z 20 kwietnia 1932, s. 3.
418. Gazeta Pleszewska, nr 25 z 27 marca 1932, s. 4.
419. Ibidem.
420. G. Śnieciński, op. cit., s. 84.

Natomiast położony na południu rejon Sobótki wszedł w 
skład powiatu ostrowskiego409, a zachodnie skrawki - do 
powiatu krotoszyńskiego410.

Pomimo rozporządzenia Rady Ministrów ze stycznia 
1932 roku w Pleszewie łudzono się jeszcze, że zniesienie 
powiatu nie nastąpi od razu. Gazeta Pleszewska jeszcze w 
styczniu 1932 roku uspokajała:

Tymczasem jak się dowiadujemy, realizacja po-
wyższego stanu rzeczy [likwidacji powiatów – przypis 
red.] ma być podobno zawieszona dla poszczególnych 
powiatów, które zostaną zlikwidowane, na okres czasu 
od 1 roku do 3 lat, a nawet dla niektórych powiatów do 
lat 5411.

Jednocześnie po Pleszewie zaczęły krążyć pogłoskii, 
że powiat pleszewski zostanie utrzymany jeszcze przy-
najmniej przez dwa lata412, a może nawet uniknie likwi-
dacji w wyniku starań garnizonu stacjonującego w tym 
mieście413.

Gazeta Pleszewska w styczniu 1932 roku podsumo-
wywała te spekulacje następująco:

Ile w tem wszystkiem prawdy niezawodnie dowie-
my się wszyscy w krótkim czasie414.

Ostatni starosta likwidowanego powiatu pleszew-
skiego Kazimierz Siekierzyński, uroczyście żegnany przez 

mieszkańców likwidowanego powiatu, 17 marca 1932 
roku zdał władzę na ręce starosty jarocińskiego Józefa 
Libuchy, przenosząc się do Starostwa w Chodzieży415. Jak 
podawała Gazeta Pleszewska: Zdobył on sobie u swych 
władz wierzchnich imię sumiennego, energicznego i ro-
zumnego urzędnika416.

Spośród innych urzędników powiatowych w Plesze-
wie do Starostwa w Jarocinie przeniesieni zostali: były 
sekretarz pleszewskiego Wydziału Powiatowego Domicz 
– w charakterze referenta, asystent Wydziału Powiato-
wego Ratajczak oraz kancelistka Gronowska. Z kolei były 
Budowniczy Powiatowy w Pleszewie Wincenty Piątkow-
ski otrzymał taką samą posadę w Jarocinie417. Dwóch 
urzędników zlikwidowanego Starostwa pleszewskiego 
otrzymało przeniesienie do innych powiatów, zaś pozo-
stałych urzędników zwolniono418.

Od 21 marca 1932 roku rozpoczęto przewożenie akt 
z gmachu Starostwa pleszewskiego do powiatu jarociń-
skiego419.

W związku z likwidacją powiatu pleszewskiego zaist-
niała konieczność zmiany nazwy Krotoszyńsko-Pleszew-
skiej Kolei Powiatowej (K-PKP), która odtąd brzmiała: 
Krotoszyńska Kolej Powiatowa (potocznie zwana była 
ono „koleją sejmikową”)420.

Ostatnie lata istnienia



100 Maciej Kowalczyk, Powiat pleszewski w latach 1818-1932. Zarys dziejów ustrojowo-politycznych.

421. Gazeta Pleszewska, nr 69 z 28 sierpnia 1938, s. 4.
422. Orędownik Ostrowski, nr 93 z 5 sierpnia 1938, s. 1.
423. Gazeta Pleszewska, nr 10 z 2 lutego 1939, s. 3.
424. Gazeta Pleszewska, nr 18 z 2 marca 1939, s. 3; nr 19 z 5 marca 1939, s. 3.
425. Gazeta Pleszewska, nr 19 z 5 marca 1939, s. 3.

Likwidacja powiatu pleszewskiego była poważnym 
ciosem dla Pleszewa, obniżając rangę tego dobrze roz-
wijającego się dotąd miasta, toteż – głównie z inicjatywy 
rolników oraz ziemian – na przestrzeni lat 30. XX wieku 
podejmowane były próby jego reaktywacji.

Nadzieje te podsyciła wizyta w Pleszewie w sierpniu 
1938 roku wojewody poznańskiego Artura Maruszew-
skiego (1886-1945)421.

Toteż w sierpniu 1938 roku wiara w reaktywację 
powiatu pleszewskiego była tak silna, że wychodzący w 
sąsiednim powiecie ostrowskim Orędownik Ostrowski 
donosił:

PLESZEW. W ostatnich dniach jest tutaj szeroko 
komentowana sprawa przywrócenia powiatu pleszew-
skiego jednego z najstarszych powiatów Wielkopol-
ski. Zniesienie powiatu wyrządziło jego mieszkańcom 
ogromną krzywdę, to też powołano komitet, który ma 
na celu poczynienie starań o przywrócenie go. Przed 
kilku dniami komitet otrzymał pismo z Ministerstwa 
Spraw Wewn., że wniosek Komitetu o przywrócenie po-
wiatu został przesłany do Poznańskiego Urzędu Woje-
wódzkiego celem zaopiniowania422.

Spekulacje na temat reaktywacji powiatu pleszew-
skiego snuto na łamach prasy jeszcze na początku 1939 

roku. Jedna z rozpowszechnianych wówczas pogłosek 
głosiła, że jego terytorium obejmie nawet część mającego 
ulec likwidacji powiatu konińskiego423.

W tym samym czasie o przywrócenie powiatu ple-
szewskiego starała się w Warszawie delegacja rady miej-
skiej Pleszewa pod przewodnictwem burmistrza Sta-
nisława Jaworskiego (1899-1945), która w tej sprawie 
spotkała się z premierem rządu polskiego Felicjanem 
Sławoj Składkowskim (1885-1962)424.

W relacji z tego spotkania, zamieszczonej na łamach 
„Gazety Pleszewskiej”, wspomniana delegacja napisa-
ła, że premier: wysłuchał wszystkich naszych postula-
tów i przyrzekł je uwzględnić z tym, że życzenia nasze 
o przywrócenie powiatu poprzemy obszernym mate-
riałem dowodowym. Mianowicie musimy dostarczyć 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych dokładne dane co 
do ewent. samowystarczalności powstać mającego na 
nowo powiatu, wykazać korzyści wynikające z tego dla 
Skarbu Państwa itp.425.

Choć pleszewska delegacja zamierzała szybko do-
starczyć wojewodzie poznańskiemu materiały, o których 
wspominał premier Felicjan Sławoj Składkowski, to jej 
starania o przywrócenie powiatu pleszewskiego spełzły 
na niczym na skutek wybuchu II wojny światowej.
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426. M. Gulczyński (tłum. i opr.), Raport o sytuacji w Pleszewie w przededniu i pierwszych dniach wojny, „Rocznik Pleszewski” 2013, Pleszew 2014, s. 255.
427. Zob. A. Kulig, Pleszew w latach 1945-1955, [w:] M. Drozdowski (red.), Dzieje Pleszewa, Kalisz 1989, s. 306-307.
428. J. Kapałczyński, W rocznicę naszych powiatów. Pleszew Ostrzeszów, „Południowa Wielkopolska”, nr 2 (40), luty 1966, s. 4.
429. J. Kwieciński, Migawki z pleszewskiego zaprośnia, „Południowa Wielkopolska”, nr 11 (37), listopad 1965, s. 5; T. Wojtala, Historia powiatu pleszewskiego, s. 7-8.
430. T. Wojtala, Historia powiatu pleszewskiego, s. 9.

W połowie września 1939 roku do zajętego przez 
wojska Trzeciej Rzeszy Pleszewa przybył niemiecki lan-
drat powiatu jarocińskiego Peter Orlowski. W związku z 
tą wizytą jeden z pleszewskich Niemców, Arthur Gebel, 
zanotował:

Byliśmy zawiedzeni jego wiadomością, że Pleszew 
nie zostanie miastem powiatowym (…)426.

Zawód ten miał się wśród mieszkańców Pleszewa, 
niezależnie od ich narodowości, utrzymać przez kolejne 
17 lat. Po zakończeniu hitlerowskiej okupacji w 1945 roku 
nowe polskie władze również nie były bowiem zaintere-
sowane reaktywacją powiatu pleszewskiego i ostatecznie 
nastąpiła ona dopiero w 1956 roku427.

Obejmował on wówczas terytorium o powierzchni 
693,3 km² i składał się z jednego miasta oraz dwudziestu 

dwóch gromad (z czasem - w ciągu kolejnego dziesięcio-
lecia - ich liczba zmniejszyła się do czternastu)428. Wów-
czas też po raz pierwszy w skład powiatu pleszewskiego 
weszła Dobrzyca (dotąd znajdująca się w powiecie kroto-
szyńskim) i okolice Chocza, położone za Prosną – wcze-
śniej w powiecie kaliskim429. W Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej powiat pleszewski przetrwał jednak zaledwie 
dwie dekady, a jego trzecie narodziny nastąpiły w dniu 
1 stycznia 1999 roku - w wyniku przemian ustrojowych 
w Polsce430.

Te najnowsze dzieje powiatu pleszewskiego czekają 
na swojego historyka. A już Adam Mickiewicz w trzeciej 
części dramatu „Dziady” pytał:

Wieleż lat czekać trzeba, nim się przedmiot świeży 
jak figa ucukruje, jak tytoń uleży?

Zamiast epilogu

ZAMIAST EPILOGU
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Rozdział I
s. 11 - Odpis metryki chrztu udzielonego w 1784 roku w parafialnym kościele rzymskokatolickim w Pleszewie, 

wystawiony w roku 1811 (zbiory prywatne).
s. 12 - Fragment mapy Rzeczypospolitej z 1772 roku autorstwa G. A. Rizzi Zannoniego z zaznaczeniem powiatu 

kaliskiego (H. Rutkowski, Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku).
s. 14 - Powiat kaliski w drugiej połowie XVIII wieku (Rocznik Kaliski, tom III, Poznań 1970).
s. 15 - Patent obwieszczający zajęcie ziem polskich przez Prusy w wyniku II rozbioru w 1793 roku (www.

pl.wikipedia.org).
s. 16 - Prusy Południowe w okresie 1795-1806 (www.armin-zimmermann.eu).
s. 19 - Grosz z okresu istnienia Księstwa Warszawskiego (zbiory Macieja Kowalczyka).

Rozdział II
s. 21 - Landratura w Pleszewie na początku XX wieku (pocztówka ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Pleszewie).
s. 22 - Wielkie Księstwo Poznańskie w 1849 roku (http://www.walkowiak.pl/Poznan_mapy/slides/

poznan1848provinz.html)
s. 24 - Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen z 1818 roku zawierający informację o utworzeniu powiatu 

pleszewskiego (zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu).
s. 25 - Powiat pleszewski na mapie z 1821 roku (zbiory Muzeum Regionalnego w Pleszewie).
s. 26 - Przygraniczny Bogusław na pocztówce z początku XX wieku (zbiory Muzeum Regionalnego w Pleszewie).

 Zamek w Gołuchowie na starej pocztówce (zbiory Muzeum Regionalnego w Pleszewie).
s. 27 - Powiat pleszewski na mapie sprzed 1876 roku (zbiory Muzeum Regionalnego w Pleszewie).
s. 28 - Zaświadczenie wystawione w drugiej połowie XIX wieku przez sołtysa wsi Czarnuszka (zbiory Macieja 

Kowalczyka).
s. 30 - Początek ustawy z 6 czerwca 1887 roku dzielącej powiaty w Prowincji Poznańskiej i Prusach Zachodnich 

(Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten 1887).

Wykaz ilustracji
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s. 31 - Wielkie Księstwo Poznańskie na przełomie XIX i XX wieku (Zygmunt Światopełk Słupski, Atlas ziem 
polskich, T. 1 cz. 1, „Wielkie Księstwo Poznańskie”, Poznań 1911).

s. 32 - Powiat jarociński w granicach z lat 1887-1932 (Zygmunt Światopełk Słupski, Atlas ziem polskich, T. 1 cz. 1, 
„Wielkie Księstwo Poznańskie”, Poznań 1911).

s. 33 - Powiat pleszewski w granicach z lat 1887-1932 (Zygmunt Światopełk Słupski, Atlas ziem polskich, T. 1 cz. 1, 
„Wielkie Księstwo Poznańskie”, Poznań 1911).

s. 35  - Pałac w Borucinie na pocztówce z początku XX wieku.
  Pałac w Brzeziu na pocztówce z początku XX wieku.
  Czermin na pocztówce z początku XX wieku (zbiory Muzeum Regionalnego w Pleszewie).

s. 36 - Zamek w Gołuchowie na pocztówce z początku XX wieku (zbiory Muzeum Regionalnego w Pleszewie).
s. 37 - Wczesnogotycki kościół p. w. narodzenia NMP w Sobótce (1945-1948. Ostrów Wlkp. i powiat ostrowski w 

ilustracjach, Ostrów Wlkp. [1949]).
s. 40 - Pismo z 1818 roku z podpisem landrata Lautiera (Archiwum Państwowe w Poznaniu, Landratsamt Pleszew, 

sygn. 23).
s. 41 - Pismo z 1818 roku z podpisem Jana Rankowicza (Archiwum Państwowe w Poznaniu, Landratsamt Pleszew, 

sygn. 23).
s. 42 - Nekrolog Jana Rankowicza opublikowany w 1871 roku na łamach Dziennika Poznańskiego (Dziennik 

Poznański, nr 223 z 30 września 1871).
s. 43 - Pałac w Sobótce na pocztówce z początku XX wieku (zbiory Macieja Kowalczyka).
s. 44 - Strona tytułowa jednego z opracowań landrata Gregoroviusa dotyczącego statystyki powiatu pleszewskiego  

(www.wbc.poznan.pl ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN).
s. 45 - Podpis landrata Hugo Elbertzhagena (Archiwum Państwowe w Kaliszu, Urząd Stanu Cywilnego w Pleszewie 

- miasto, sygn. 43).
s. 46 - Gmach Pruskiej Komisji Osadniczej w Poznaniu. Pocztówka z początku XX wieku (zbiory prywatne).
s. 48 - Ksiądz Kazimierz Niesiołowski (1872-1949) (zbiory Muzeum Regionalnego w Pleszewie).
s. 49 - Strona tytułowa czasopisma Pleschener Kreisblatt z 1900 roku (zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w 

Poznaniu).
s. 50 - Tytułowa strona książki autorstwa Paula von Roëlla z 1903 roku (zbiory prywatne).
s. 51 - Georg Gewiese (1868-1917) (http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Gewiese).
s. 52 - Nekrolog landrata Georga Gewiese na łamach czasopisma Pleschener Kreisblatt (zbiory Biblioteki 

Uniwersyteckiej w Poznaniu).
s. 53 - Nagrobek landrata Georga Gewiese na pleszewskim cmentarzu ewangelickim (Fot. Tomasz Wojtala).
s. 55 - Jules von Jouanne (K. Niesiołowski, Sylwetki i szkice z przeszłości Pleszewa, Pleszew 1938).
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s. 56 - Grodzisko na pocztówce z początku XX wieku (zbiory Piotra Maślińskiego).
s. 57 - Prowincja Poznańska na mapie z końca XIX wieku (Meyer’s Hand-Atlas).
s. 61 - Dobra Nadzieja na pocztówce z początku XX wieku (zbiory Muzeum Regionalnego w Pleszewie).
s. 64 - Ulica Poznańska w Pleszewie z budynkiem Landratury (po lewej) na początku XX wieku (zbiory Muzeum 

Regionalnego w Pleszewie).
s. 65 - Pomnik upamiętniający poległych w wojnie francusko-pruskiej 1870-1871, stojący w Pleszewie (zbiory 

Muzeum Regionalnego w Pleszewie).
s. 66 - Pleszew na pocztówce z końca XIX wieku (zbiory Piotra Maślińskiego).
s. 69 - Landratura w Pleszewie na początku XX wieku (zbiory Muzeum Regionalnego w Pleszewie).
s. 70 - Kościół p.w. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela - kościół farny w Pleszewie na pocztówce z początku XX wieku 

(zbiory Piotra Maślińskiego).
s. 71 - Winiety urzędowego pisma powiatu pleszewskiego ukazującego się w okresie zaborów (zbiory Biblioteki 

Uniwersyteckiej w Poznaniu).
s. 72 - Wojenne emisje pieniądza II Rzeszy Niemieckiej (zbiory Macieja Kowalczyka).
s. 73 - Bon o nominale 10 marek wydany w listopadzie 1918 roku przez Wydział Powiatowy Powiatu Pleszewskiego 

(zbiory prywatne).
s. 75 - Ludwik Bociański w mundurze porucznika armii niemieckiej (T. Wojtala, Bociun. Płk dypl. Ludwik Bociański 

(1892-1970), Pleszew 2012).
s. 76 - Artur Szenic (1869-1932) (zbiory Muzeum Regionalnego w Pleszewie).

Rozdział III
s. 79 - Budynek Starostwa Powiatowego w Pleszewie w okresie międzywojennym (zbiory Muzeum Regionalnego w 

Pleszewie).
s. 80 - Zawieszenie polskiego godła na pleszewskim ratuszu 6 stycznia 1919 roku (zbiory Muzeum Regionalnego w 

Pleszewie).
s. 81 - Artur Szenic z żoną Józefą z Cichorzewskich (zbiory Muzeum Regionalnego w Pleszewie).
s. 82 - Dwór w Korzkwach na pocztówce z okresu międzywojennego (zbiory Muzeum Regionalnego w Pleszewie).
s. 83 - Grobowiec rodziny Szeniców przy kościele w Czerminie (Fot. Tomasz Wojtala).
s. 84 - Władysław Kutzner  (1890-1956) (portret autorstwa Mikołaja Pazizina).

Władysław Wieczorek (1894-1944) (zbiory Muzeum Regionalnego w Pleszewie).
s. 83 - Fragment pracy doktorskiej Władysława Wieczorka (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace 

Komisji Historycznej, tom VI, Poznań 1930).

Wykaz ilustracji
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s. 84 - Starosta Pleszewski Michał Karalus i Przewodniczący Rady Powiatu Pleszewskiego Mirosław Kuberka przy 
grobie starosty Władysława Wieczorka na cmentarzu parafialnym przy kościele św. Floriana w Pleszewie (Fot. 
Tomasz Wojtala).

s. 87 - Winieta Orędownika. Organu urzędowego powiatu pleszewskiego z sierpnia 1922 roku (zbiory Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Poznaniu).

s. 89 - Budynek Starostwa Powiatowego w Pleszewie w okresie międzywojennym (zbiory Muzeum Regionalnego w 
Pleszewie).

s. 91 - Sejmik powiatu pleszewskiego w 1922 roku. W pierwszym rzędzie w środku siedzi ówczesny starosta 
Władysław Kutzner, drugi z prawej siedzi były starosta Artur Szenic (zbiory Muzeum Regionalnego w 
Pleszewie).

s. 92 - Pieczęć komisariatu obwodowego w Krzywosądowie z lat 20. XX wieku (zbiory Macieja Kowalczyka).
s. 94 - Plany powiększenia obszaru powiatu pleszewskiego w latach 20. XX wieku (Archiwum Państwowe w Kaliszu, 

Akta miasta Pleszewa, sygn. 1833).
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WYKAZ ŹRÓDEŁ

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie
Archiwa parafialne Pleszew, Liber Metrices, Mortuorum 1869-1900, sygn. 93-20

Archiwum Państwowe w Kaliszu
Starostwo Powiatowe w Pleszewie 1920-1932
Akta miasta Ostrowa, sygn. 95
Akta miasta Pleszewa, sygn. 1833, 1875, 1952, 1956, 1957, 1959, 1960, 1961
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  4. Album „Piękno Powiatu Pleszewskiego”     2005 
  5. Informator budżetowy Powiatu Pleszewskiego      2005 
  6. O wolną i niepodległą Ojczyznę       2005 
  7. 125 lat Ochotniczych Straży Pożarnych w Pleszewie     2006 
  8. Organy podatkowe ziemi pleszewskiej      2006 
  9. Plener malarski „śladami historii i zabytków powiatu pleszewskiego”   2007 
10. Biuletyn „Targi edukacyjne Powiatu Pleszewskiego”    od 2007 r. 
11. 135-lecie szkoły średniej Pleszewie       2006 
12. Informator turystyczny „Weekend w Powiecie Pleszewskim”   2008, 2010 i 2012 r. 
13. Przyroda Powiatu Pleszewskiego       2008
14. NZOZ Szpital Powiatowy w Pleszewie - informator dot. przekształcenia   2008
      szpitala w NZOZ
15. Kolorowanka „Z Misiem Powiatkiem przez Powiat Pleszewski”    2008 r. i 2013 r. 
16. Powiat Pleszewski „Historia – Turystyka - Ludzie”    2009 r. i 2011 r. 
17. Biuletyn „Wielkopolskie Dni stop Uzależnieniom” 10 lat    2010 
18. XI Ogólnopolski plener malujących lekarzy. Gołuchów 2011 (współwydawca) 2011
19. Mapa administracyjno-turystyczna Powiatu Pleszewskiego    2011
20. Helena Modrzejewska (współwydawca)      2012 
21. BOCIUN  „Płk dypl.  Ludwik Bociański (1892-1970)”    2012
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22. Informator „Klub Młodego Przedsiębiorcy” wydany we współpracy     2014
      z Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie 
23. Niezwykła przyroda Powiatu Pleszewskiego        2014
24. Powiat pleszewski w latach 1818-1932       2014 
25. Powiat Przyjazny Rodzicom z dzieckiem        2014 
26. Mapa turystyczna Powiatu Pleszewskiego (trasy rowerowe, piesze i opisy zabytków)  2014
      

Wydawnictwa powiatu pleszewskiego



118 Maciej Kowalczyk, Powiat pleszewski w latach 1818-1932. Zarys dziejów ustrojowo-politycznych.


