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Wojciech Estkowski urodził się 28 marca 1867 roku w Skarboszewie w powiecie wrzesińskim.  

Jego Rodzicami   byli Andrzej Estkowski  - Sternberg  i  Teofila Powidzka, którzy pobrali się w 

roku 1866 w Skarboszewie. Ślubu młodej parze udzielił brat matki Teofili, ksiądz Wojciech 

Niedzielski. Wojciech od najmłodszych lat był wychowywany w duchu patriotycznym, w 

kulcie powstań narodowych. Wielu członków rodziny uczestniczyło w zrywach 

niepodległościowych w Królestwie Polskim jak i na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego. 

Dziadek ze strony matki Kazimierz Powidzki brał czynny udział w powstaniu listopadowym w 

roku 1831,  w walkach z Rosjanami został ranny.  Brat matki Antoni Powidzki , jako 16 letni 

uczeń Gimnazjum Trzemeszeńskiego w roku 1848 uczestniczył w potyczce z wojskami 

pruskimi pod Trzemesznem, został wówczas ranny.  Antoni poległ bohaterską  śmiercią 

podczas kolejnego wielkiego zrywu Polaków w roku 1863.  W powstaniu styczniowym zginął 

także stryj Wojciecha, Filip Jakub Estkowski.   W tym wielkim zrywie  udział jako lekarz wziął 

również drugi brat matki - Maciej Powidzki. Śmierć członków rodziny walczących o wolną 

Polskę pozostała na trwałe w pamięci Wojciecha. Ważną postacią w rodzinie Estkows kich był 

Ewaryst Estkowski wybitny pedagog, działacz społeczny i publicystyczny. Wojciech był 

bratankiem Ewarysta.  

W roku 1897 Wojciech Estkowski przyprowadził się do Powidza, przybył z majątku hrabiego 

Franciszka Żółtowskiego w Wielkich Strzelcach k/Gostynia, gdzie mieszkał i pracował.  29 

letni Estkowski w Powidzu objął stanowisko sekretarza miejskiego. Niestety, po 

zadomowieniu się w urzędzie magistratu ciężko zachorował.  Tak opisywał tę sytuację :  

,, W kwietniu 1897 zachorowałem na stawowy reumatyzm. Cierpienia moje były tak  wielkie, 

iż zdawało się, że już łóżka nie opuszczę, a to tem więcej, że blisko półtora roku nie mogłem o 

własnej sile ani ręką ani nogą ruszyć. W tej wielkiej dolegliwości udałem się do Najświętszej 



2 
 

Maryj Panny, Wspomożenia Wiernych, z prośbą o przywrócenie mi zdrowia. Kazałem również 

napisać , bo sam nie mogłem , do Wielkiego Księcia Salezjanów , by na moją intencję 

odprawiono nowennę i jednocześnie przyobiecałem, że jeśli Matka Najświętsza mnie uzdrowi 

każę ten cud ogłosić w Wiadomościach Salezjańskich. W tym samym czasie i ja odprawiałem 

nowennę i z wdzięczności wyznaję, że na trzeci dzień nowenny mogłem już nogi o własnej sile 

z łóżka spuścić. Od tego czasu coraz bardziej mi się polepszało, tak ,że dziś ,choć z krzywymi 

nogami mogę chodzić i cośkolwiek sobie zapracować”.  

Po częściowym powrocie do zdrowia Wojciech Estkowski wrócił do pracy. Na stanowisku 

sekretarza miejskiego pozostał do roku 1901. W tymże roku został przeniesiony na mniej 

eksponowane ,ale bardziej odpowiedzialne stanowisko  rendanta , czyli głównego skarbnika 

gminy. W roku 1904 Wojciech Estkowski poślubił Marię Kasprzyk urodzoną w Powidzu 27 

stycznia 1881 roku. Ślub zawarty zostały  w kościele parafialnym w Powidzu. W kolejnych 

latach rodziły się dzieci państwa Estkowskich:  5.04.1906r. syn Józef Lech , 15.05 1907 r. 

córka Wanda, w 1909r. Bogdan Ewaryst ( zmarł w 1910r.) , w roku 1916 Alfred Alfons , który 

przeżył jeden dzień oraz w 3.07.1919 r. druga córka Maria Antonina.  W roku 1908 umarła 

matka Wojciecha Teofila Estkowska , która została pochowana na cmentarzu w Powidzu. 

Ojciec Andrzej zmarł  prawdopodobnie  znacznie wcześniej.  

 

 

 

Wojciech był spowinowacony z Józefem Nawrockim, późniejszym komisarycznym 

burmistrzem Powidza ( żony były siostrami).  Estkowski wraz z Józefem Bilskim w roku 1909 

był świadkiem na ślubie Józefa i Heleny Kasprzyk . Późniejsze relacje miedzy 

spowinowaconymi nie wyglądały najlepiej.  Świadczyć o tym może  stanowisko Estkowskiego 

w sporze , który miał finał w sądzie w Witkowie pomiędzy Józefem Nawrockim jako 

burmistrzem Powidza, a właścicielem hotelu w Powidzu Szczepanem Wojtkowiakiem. W 

owym konflikcie świadczył na rzecz właściciela hotelu.   
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Wojciech Estkowski w najtrudniejszym dla narodu polskiego okresie, w czasach zaciekłej 

germanizacji, udzielał lekcji języka polskiego przyczyniając się tym samy do krzewienia 

polskości wśród społeczeństwa pozbawionego w tym czasie własnej mowy.  Wspomagał 

również finansowo czytelnię ludową.  Estkowski nie pozostał obojętny na wydarzenia, jakie 

miały miejsce w szkole w Powidzu  w roku 1907. Wspierał rodziny strajkujących dzieci. W 

roku 1918  Wojciech Estkowski włączył się  w działania na rzecz odzyskania niepodległości. W 

listopadzie tegoż roku na wieść o tworzących się w Wielkopolsce Radach Żołnierskich ,które 

przejmowały władzę na ziemiach po upadku Cesarstwa Niemieckiego,  w Powidzu 

ukonstytuowała się Rada z zarządem w następującym składzie: Józef Bi lski przewodniczący , 

Stanisław Pietraszak zastępca przewodniczącego , Wojciech Estkowski sekretarz.  16 grudnia 

1918 roku  na wniosek zarządu Rady Żołnierskiej w Powidzu została zwołana Miejska Rada 

Szkolna. Na posiedzeniu Rady Szkolnej zapadły istotne decyzje. M.in. zadecydowano o 

wprowadzeniu języka polskiego do szkoły jako języka wykładowego, usunięciu 

znienawidzonego kierownika szkoły Niemca Leo Mohaupta  oraz  powołaniu nowych władz 

szkolnych i nauczycieli. W związku z brakiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej 

Wojciech Estkowski zgodził się w pierwszym okresie wspomóc szkołę i zostać nauczycielem.  

W największej dla Polski chwili – w czasie Jej odradzania się, nie mogąc  z powodu kalectwa 

brać udziału w powstaniu wielkopolskim, Estkowski organizował zastępy ochotników. 

Prowadził kancelarię Kompanii Powidzkiej. W grudniu 1918 roku Wojciech Estkowski 

współtworzył w Powidzu drużynę Sokoła , przez wiele lat był jej sekretarzem.  Po odzyskaniu 

niepodległości całą energię poświecił  kultywowaniu  pamięci o powstańcach. Był  

współzałożycielem Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Powidzu , które zostało założone 

w 1919 roku. Pełnił w Towarzystwie przez długie lata funkcję sekretarza. To dzięki jego 

inicjatywie na Górze Zamkowej stanął pomnik poświęcony powstańcom powidzkim , on też 

doprowadził do ufundowania sztandaru, na który pozyskał fundusze m.in. od mieszkańców 

Powidza z Ameryki. Po śmierci Estkowskiego zabrakło człowieka od żmudnej i niewdzięcznej 

pracy. W 1934 roku po niedopełnieniu prawnych formalności Towarzystwo zostało  

rozwiązane . Wojciech Estkowski był ponadto przez 30 lat kasjerem szkolnym , 20 lat 

kasjerem kościelnym. Pełnił także funkcję sekretarza Towarzystwa Śpiewaczego i Kółka 

Rolniczego.  
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Ostatnie lata nie były szczęśliwe dla Wojciecha Estkowskiego. Nowi burmistrzowie Powidza 

Zdzisław Rogalski oraz Stanisław Wieczorek wykazywali wiele niewdzięczności wobec 

zasłużonego pracownika gminnego i szanowanego obywatela miasta.  Zdzisław Rogalski wraz 

z Radą Miasta  na jubileusz 25- lecia pracy w Powidzu wystosował kurtuazyjne życzenia:  

 

,,W dowód uznania sumiennej  i  użytecznej pracy dla dobra Miasta ślemy jubilatowi w dniu 

25 letniego jubileuszu serdeczne życzenia wyrażając zarazem nadzieję ,że szanowny 

solenizant nadal wytrwa gorliwie na swym stanowisku”    

Powidz  1 Stycznia 1927 r.    

                                                                                                            Z. Rogalski”  

Jednocześnie na każdym kroku ten sam burmistrz  kwestionował decyzje Estkowskiego. Nie 

mogąc dojść do porozumienia z Radą Miasta i burmistrzem w sprawie swojego 

wynagrodzenia Wojciech Estkowski skierował sprawę do Starostwa , a następnie do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Oddanie sprawy do sądu tylko zaogniło 

konflikt.  Oto fragment korespondencji Wojciecha Estkowskiego z burmistrzem Rogalskim , 

który ukazuje jak przedmiotowo traktowano skarbnika gminy:  

 

,,Skoro Pan do godziny 6.00 względnie 18.00 nie wykona mego polecenia względem 
wyasygnowania kwot natenczas powołuję natychmiast posiedzenie Komisji Rewizyjnej w celu 

zdyskwalifikowania Pana  jako nie nadającego się na referenta Kasy miejskiej”   
18 maja 1928 r.  

Z Rogalski”  
 

 ,,Na pismo z dnia 18 maja 1928 r.  oświadczam ,że zdyskwalifikowania w tym razie się nie 

obawiam . Do tego jest kompetentne li tylko Województwo ,a nie Komisja rewizyjna i nikt 

inny i to za wiarygodne przestępstwo służbowe i podczas godzin urzędowania. Ja urzęduję 

tak jak wszystkie urzędy dla publiczności do godziny 13.00 potem do załatwienia spraw 

kasowych i zrobienia dziennej kasy do godziny 15.00., a nie do godziny 18.00 , poza 

urzędowaniem jestem tak samo wolnym obywatelem jak każdy.  Dotychczas byłem dla p. 

Burmistrza zawsze grzecznym , bo widziałem wzajemność – a więc grzeczność za grzeczność. 

Proszę sobie przypomnieć choć tylko te fakty: razu jednego przysłał p. Burmistrz z Uzdrowiska 

Grześkowskiego z poleceniem wypłacenia pewnej kwoty na podróż do Poznania o 11,5 godz. 

w nocy , nic nie mówiąc wstałem z łóżka i wypłaciłem – drugi raz wypłaciłem p. Burmistrzowi 

o godzinie 10 wieczorem i trzeci raz rano o godzinie 6. przed odjazdem autobusu, wszystko 

było w porządku ,ale jak wspominałem było to ,,grzeczność za grzeczność” a nie pod represją 

i odgrażaniem.  I tym razem nie potrzebnie to zaszło ,gdyby woźny był pouczony jak sobie ma 

postępować i …. mnie jako starszego w latach i urzędzie, a nie tak ordynarnie i rozkazująco , 

tak jakbym ja był jego podwładnym, a nie dosyć na tym jeszcze p. Burmistrza podburza 

powodując takie pogróżki,  których się naturalnie nie obawiam bo to próżne strachy. 
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Ciekawym czy by każdy inny rendant nie był oburzony na takie postępowanie poza służbą i 

jeżeli już ma kasę zrobioną i zamkniętą”   

Z poważaniem  
 W. Estkowski 24.05.1928 r.   

 

,, Proszę uprzejmie o opał do kasy miejskiej ,ponieważ nie mogę  w nieopalonym lokalu 

urzędować . Jeżeli zaś nie byłoby po myśli Szanownych Panów ażeby dać mi opał , natenczas 

proszę ażeby Adamska  przynosiła  codziennie z biura magistratu i w piecu mi paliła. Kasa 

miejska należy bowiem do Magistratu , a nie jest żadnym prywatnym biurem”      

Z poważaniem  
 W. Estkowski 8 listopad 1928 r. 

 

,,, Na wniosek pana rentanda Estkowskiego kasy miejskiej o ogrzewanie lokalu urzędowego 

przyznaje mu się opał 2 ½ cetnara węgla miesięcznie począwszy od 1 grudnia br. kwota ta 

opał będzie wydzielana  p Estkowskiemu tylko podczas zimy na czas od 1 grudnia do końca 

marca każdego roku. W związku z tym anuluje Rada miejska pobierany dwojako przez p. 

Estkowskiego dodatek węglowy , zasiłek mieszkaniowy w kwocie 5 zł miesięcznie a to z tego 

powodu ,że nie ma pobierania takowego  prawnego uzasadnienia  

18 maja 1928 r.  

Z Rogalski”  
 

Podobnie wyglądała współpraca z burmistrzem Wieczorkiem. Od samego początku nowy 

burmistrz był negatywnie ustosunkowany do Estkowskiego. Jednym z powodów było 

opowiedzenie się Wojciecha Estkowskiego w konflikcie w magistracie powidzkim po stronie 

Rady Miasta.  Komisja rewizyjna , która dokonała kontroli dopatrzyła się nieprawidłowości w 

urzędzie ,zastrzeżenia miała do burmistrza, a nie do głównego księgowego Estkowskiego.  

Wieczorek , który czuł się bardzo pewnie na stanowisku , miał wsparcie wojewody,  starał się 

zdyskredytować Estkowskiego i odesłać go jak najszybciej na emeryturę , jednocześnie zaś 

powołać na stanowisko osobę całkowicie spolegliwą i zależną.  Burmistrz w różny sposób 

próbował ,,złamać” głównego księgowego, m.in. podważył zasadność wypłacenie 

Estkowskiemu wynagrodzenie  za niewykorzystany urlop w roku 1931..   

Wojciech Estkowski, będąc już chory, nie miał siły walczyć. W  jednym z pism skarbnik 

napisał: 

,,Wobec nacisku robionego na mnie w sprawie urlopu udzielonego mi , oświadczam ,że 

rezygnuję z urlopu.  Proszę i żądam o odniesienie mi na piśmie przynajmniej miesiąc naprzód  

z którym dniem przechodzę na emeryturę.                                                                                                    

                                                                                                                      Estkowski sierpień 1932” 
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Ostatnie pismo jakie wysłał do magistratu , dotyczyło urlopu.  

,,Proszę Szanowny Magistrat o udzielenie mi trzymiesięcznego urlopu zdrowotnego  na mocy 

znajdującego się w Magistracie  świadectwa lekarskiego , licząc od 1 października 1932 roku”  

Wojciech Estkowski nie zdążył doczekać się odpowiedzi ze strony burmistrza. Zmarł  3 

października 1932 rok.  Pogrzeb , który zgromadził  liczną rzeszę mieszkańców odbył się 6 

października w Powidzu , zmarły spoczął obok matki Teofili.  
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Śmierć odbiła się szerokim echem. W lokalnej prasie ukazały się nekrologi oraz 

przypomniano zasługi zmarłego. W „Nowym Kurierze”  napisano tak: 

,, Płaczą po śp. Zmarłym wdowy i sieroty odszedł  bowiem ich dobrodziej i opiekun…”  i  dalej: 

„…. jako społecznik  zapisał się złotymi zgłoskami w historii miejscowych organizacji. Ze 

zmarłym schodzi do grobu jeden z godnych synów Wielkopolski , Powidz traci najgorliwszego 

i najsumienniejszego urzędnika –obywatela” . 
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