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Teofil Wolniewicz   
Burmistrz Powidza w latach 1923-1925 

 
Teofil Wolniewicz urodził się 19 grudnia 1896r. w Fankowie k/ Wągrowca. Był synem Józefa 

oraz Marianny z domu Charzyńskiej.  Rodzice , którzy gospodarowali na roli, zadbali, ażeby 

syn zdobył wykształcenie. Niestety nie mamy informacji jakie szkoły Wolniewicz ukończył  

oraz co robił podczas  I wojny światowej.  Mając 25 lat i stabilną pracę Teofil Wolniewicz 

poślubił w dniu 14 października 1921 roku Józefę ( nie znamy panieńskiego nazwiska) 

pochodzącą  z Burska na Pomorzu. 

 Teofil Wolniewicz w październiku 1923 r. został wybrany przez Radę Miasta Powidza 

na urząd burmistrza. W dniu 22.10.1923r. wybór potwierdził wojewoda poznański Adolf 

Bniński. Przed objęciem funkcji w Powidzu Wolniewicz pracował cztery lata na kierowniczych 

stanowiskach samorządowych na Pomorzu. Na zajmowanych posadach Wolniewicz dał się 

poznać jako gorliwy urzędnik,  który zaskarbił sobie uznanie i poparcie władz lokalnych. 

Bezpośrednio przed przybyciem do Powidza pracował w urzędzie powiatowym w Kartuzach. 

Nowy burmistrz ślubowanie przed radnymi i  w obecności starosty witkowskiego Józefa 

Berety złożył w Powidzu w dniu 12 listopada 1923r. Od początku urzędowania borykał się z 

niezałatwionymi sprawami miejskimi, jak również z nieprzychylnością starosty. Miesiąc po 

objęciu władzy starosta nałożył karę porządkową  (na podstawie ustawy dyscyplinarnej z 

roku 1852 !!!) na  burmistrza Wolniewicza w wysokości 90.000 marek polskich za 

niedopełnienie obowiązków ( sprawa dotyczyła zawalenia się stodoły p.Musiałkowskiego). 

Starosta witkowski nie zbadał dogłębnie  sytuacji lub też źle zinterpretował przepisy, 

odwołanie burmistrza do wojewody poznańskiego przyniosło skutek pozytywny. Wolniewicz 

tłumaczył ,że decyzje były podejmowane przez jego poprzednika , a nie przez niego samego.  

Kara została cofnięta.  Bałaganu panującego w magistracie nie udało się szybko 

uporządkować. W związku z nienadesłaniem w przewidywanym  czasie preliminarza 

budżetowego na rok 1923 , po wcześniejszym monicie, wojewoda w styczniu 1924 r. nałożył 

karę finansową na burmistrza Wolniewicza. Zaniedbanie ewidentne było po stronie 

poprzednich burmistrzów - Karolu  Bornerze i urzędującego po nim od kwietnia 1923 r. 

Józefie Nawrockim.  Kolejne odwołanie (ze szczegółowym wyjaśnieniem Teofila 

Wolniewicza) do wojewody poskutkowało, kara została cofnięta.  Inny punkt widzenia na 

urzędowanie burmistrza Powidza prezentował starosta witkowski, który upominał  i nakładał 

kary. W maju 1924 roku zrobił to kolejny raz, tym razem było to upomnienie na piśmie i 

dotyczyło wystawienia Kazimierzowi Kubiakowi (mieszkańcowi miasta) nieprawidłowego 

świadectwa ( dotyczyło pochodzenia trzech cieląt) . Teofil Wolniewicz mimo wielu 

przeciwności próbował uporządkować wiele spraw w Powidzu m.in. zreformować prace 

magistratu oraz zdemokratyzować Radę Miasta poprzez zwiększenie ilości radnych. Po 

licznych konsultacjach Rada Miasta na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 1924 r. podjęła 

jednogłośnie uchwałę zmieniającą dotychczasowy ustój korporacji miejskiej Powidza z 6 

radnych na 12 radnych i jednocześnie wnioskowała do wojewody o zarządzenie nowych 

wyborów w październiku tegoż roku. Odpowiedź była niekorzystna dla Powidza. Wojewoda 
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poinformował ,że wniosek jest bezzasadny, a kompetencje do zmiany ustroju miasta należą 

do sejmu. Wolniewicz jak i radni musieli pogodzić się z decyzją , wniosku do sejmu nie 

wystosowali polegając na zdaniu wojewody , który poinformował  o pracach parlamentu nad 

nową ustawą samorządową. W grudniu 1924 r. roku do starostwa wpłynęło kolejne 

zażalenie na pracę burmistrza. Tym razem skarga dotyczyła nieuzasadnionego policyjnego 

śledztwa wobec Józefy Wojtkowiakowej, mieszkanki Powidza, prowadzonego ponoć na 

wniosek  Wolniewicza.  Starosta witkowski wystosował pismo do wojewody o ukaranie 

niepokornego burmistrza Powidza. I tym razem wojewoda stanął po stronie Wolniewicza , w 

odpowiedzi do starosty w styczniu 1925 roku napisał tak:  

,, Przedłożone akta nie wykazały przewinienia pana burmistrza Wolniewicza, dla tego 

wniosku o jego ukaranie dyscyplinarne uwzględnić nie mogę. Akta skierowałem w myśl 

wniosku pana burmistrza do prokuratury przy Sądzie Okręgowym w Gnieźnie celem 

pociągnięcia Wojtkowiakowej do odpowiedzialności karnej za obrazę urzędników i fałszywe 

obwinienie pana burmistrza.” 

Burmistrz Wolniewicz toczył też długotrwały spór z Towarzystwem Akcyjnym ,,Uzdrowisko 

Powidz” . Główny źródłem konfliktu było nieuznanie przez burmistrza Wolniewicza oddania 

w dzierżawę Jeziora Powidzkiego na okres 99 lat Towarzystwu  ,którego to aktudokonała 

poprzednia Rada Miasta Powidza z burmistrzem Bornerem na czele. Wolniewicz uważał ,że 

umowa nie została notarialnie spisana , a wiec nie obowiązuje i  tym samym Towarzystwo 

nie może poddzierżawiać jeziora na cele rybołówstwa bez uzgodnienia z  Radą Miasta i 

burmistrzem. Inaczej interpretowało umowę Towarzystwo. Prezes Rady Nadzorczej  

Towarzystwa tak tłumaczył:  

,,Uzdrowisko Powidz żądało notarialnej umowy kilkakrotnie, a tylko w interesie Komuny z 

powodu stałej dewaluacji marki polskiej, a wiec nie z winy Uzdrowiska do notarialnego 

zatwierdzenia umowy nie doszło. Przy piśmiennej jednak umowie dzierżawnej niekonieczna 

jest umowa notarialna, zwłaszcza ,że na własność od Komuny towarzystwo jeziora nie 

nabywało. Warunku też żadnego nie przewidziano ,że w razie nie dojścia do notarialnego 

zatwierdzenia umowa piśmienna stracić by miała na ważności.”  

Konflikt nasilił się gdy ,,Uzdrowisko Powidz”  zalegało z opłaceniem czynszu dzierżawnego za 

rok 1924. Burmistrz Wolniewicz, nie mogąc wyegzekwować należnej kwoty  (700 zł ), po kilku 

monitach , nakazał wejście do Uzdrowiska urzędnika egzekucyjnego i wystawienie na 

licytację sprzętu m.in. łóżek, łodzi, stołów. Tak uzasadniał swoją decyzję: 

„..Już kilkakrotnie odstąpiono od przymusowego ściągania należności państwowych jak i 

samorządowych  z tytułu podatku, opłat,  jak i opłat z tytułu prywatno – prawnego, zawsze w 

ostatnim momencie przed wykonaniem egzekucji za kilkakrotnym przyrzekaniem ze strony 

kierownika o ostatecznym uregulowaniu wspomnianych należności. Kierownik p. Bilski jak to 

zwykle okłamywał swoimi przyrzeczeniami Magistrat i słowa nigdy nie dotrzymywał, wobec 

czego wszelkie jego pisma w tej mierze nie mają więcej posłuchu u nas. Sprawiedliwości 

trzeba było zadość uczynić. Przymusowe ściąganie powyższych należności wykonuje się i 

nadal wykonywać się będzie ,aż do ostatecznego uiszczenia się powyższych należności…” 
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Prezes Rady Nadzorczej ,,Uzdrowiska Powidz” tak napisał w skardze do wojewody w 

Poznaniu w piśmie z dnia 4marca 1925 roku:  

,,… od czasu objęcia władzy przez ówczesnego pana burmistrza miasta Powidz , narażeni 

jesteśmy na szykany ( własne jego słowa w lokalu fryzjera ,, Całe te Uzdrowisko za miasto 

wynieść każę”) Nieustanne zaczepki publiczne i osobiste obniżają prestige towarzystwa i jego 

organów nadzorczych a nade wszystko bezprawne występowanie przeciw Uzdrowisku w 

sprawach zaległości czynszu urągają poczuciu wszelkiej odpowiedzialności obywateli i 

naczelnika miasta .”  

Skarga do wojewody jaką wytoczyła Rada Nadzorcza ,,Uzdrowiska Powidz”  dotyczyła:  

,,…wytoczenie śledztwa i pociągniecie pana burmistrza , względnie Magistratu w Powidzu do 

całkowitej odpowiedzialności  za bezprawne wtargnięcie  do nieruchomości Uzdrowiska za 

pomocą dobranych kluczy, jak i  za umniejszenie stanu posiadania ruchomości należącej do 

Uzdrowiska Powidzkiego.Zanosimy prośbę do pana Wojewody, by ze swej strony dokonał 

wymiaru sprawiedliwości w trybie administracyjnym i umożliwił nam dojść naszych praw.” 

W piśmie Prezes Towarzystwa poinformowałwojewodę także ,że sprawę oddaw najbliższym 

czasie:  

,, …na drogę sądową względnie do Prokuratorii Generalnej, lub do prokuratorii sądu.”  

Niestety, nie posiadamy dokumentów jak zakończył się spór , który przez wiele miesięcy 

toczyły zainteresowane strony. Nie znamy stanowiska wojewody , ale znając dalsze losy 

burmistrza Wolniewicza możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że Rada 

Miasta odzyskała kontrolę nad jeziorem( Uzdrowisko dzierżawiło jezioro, ale tylko na cele 

sportowe ) ,a sam burmistrz dla uspokojenia sytuacji w mieście i niezaogniania dalej 

konfliktuustąpił lub też został latem 1925 roku zwolniony. Teofil Wolniewicz w Powidzu 

mieszkał z żoną i dzieckiem ( pobierał w  roku 1924 dodatek rodziny na dwie osoby).  

 

                                      Podpis Teofila Wolniewicza burmistrza Powidza  

W roku 1925 Teofili Wolniewicz  wygrał konkurs  na burmistrza miasta Kórnik,  a następnie 

został powołany na to stanowisko przez wojewodę poznańskiego (możliwe ,że przystąpił 

dokonkursu będąc jeszcze burmistrzem Powidza). Kłopoty jakie miał w Powidzu nie 

przeszkodziły w objęciu nowej posady. Funkcję burmistrza Kórnika sprawował do roku 1937  

(kadencja 12-letnia), na taki bowiem okres miasta zawierały umowy służbowe z 

burmistrzami. W Kórniku stanowisko szefa magistratu przejął po komisarycznym burmistrzu 

Ignacym Czechowskim, notariuszu z Poznania. Pierwsze posiedzenie rady miejskiej pod 
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przewodnictwem Teofila Wolniewicza odbyło się 27 lipca 1925 r. Na inauguracyjnym 

posiedzeniu założono księgę protokólarną, o co wnioskował nowy burmistrz. Sugeruje to ,że 

wcześniejszych posiedzeń nie protokołowano. Jedną z pierwszych decyzji Wolniewicza było 

powołanie 13-osobowej komisji ds. zwalczania drożyzny i regulowania cen artykułów 

powszechnego użytku.Mając na uwadze ludzi ubogich oraz w celu łagodzenia panującej 

wtedy w Kórniku biedyza sprawą Wolniewicza w roku 1929 utworzono w mieście etat 

opiekuna społecznego. W tymże samym roku 16 listopada z inicjatywy burmistrza powołano 

Towarzystwo ku Upiększaniu Miasta. Przez długie lata w Kórniku o burmistrzowaniu Teofila 

Wolniewicza powtarzana była anegdota dotycząca jego dbałości o ład i porządek, w myśl 

której  burmistrz codziennie odbywał spacer po mieście i każdą usterkę zgłaszał 

odpowiednim służbom. Nie wszystkie działania Wolniewicza spotykały się z aprobatą Rady 

Miasta. W roku 1931 roku doszło do ostrego konfliktu (nie znamy przyczyn) , którego 

skutkiem było rozwiązanie w dniu 25 września 1931 Rady Miasta.  Możliwe ,że decydowały 

sprawy polityczne. Nowe wybory do rady odbyły się  dopiero  8 maja 1932 roku.  Sprawą 

konfliktową  w mieście było także zorganizowanie przez Wolniewicza w roku 1926 

Obowiązkowej Straży Ogniowej w miejsce Ochotniczej Straży Pożarnej, bardziej 

akceptowanej w mieście, działającej w Kórniku od 1912 roku. Spór zakończył się po myśli 

Wolniewicza, komendant OSP został odwołany. Mimo konfliktów i sporów  Teofil Wolniewicz 

wytrwał do końca kadencji  przypadającej w roku 1937. W roku 1938 po objęciu stanowiska 

przez nowego burmistrza Jana Laube Wolniewicz przeszedł na emeryturę. Jedną z przyczyn 

przejścia na wcześniejszą emeryturę (rentę) był stan zdrowia.   W Kórniku Wolniewicz wraz z 

żona wychował córkę i syna.  

 

Zdjęcie magistratu miasta Kórnik z 1931 roku.Teofil Wolniewicz siedzi w środku 

Zdjęcie: Wojtek Świejkowski 
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Zdjęcie magistratu miasta Kórnik z 1931 roku.Teofil Wolniewicz siedzi w środku 

Zdjęcie: Wojtek Świejkowski 
 

 

Wizytacja parafii w Kórniku przez biskupa Walentego Dymka w dniach 5–6 maja 1934 r. 

Na schodach probostwa w Kórniku stoją patrząc od lewej strony:  

 ksiądz proboszcz Mieczysław Matuszek, 

http://www.kornik.info/ksiadz-proboszcz-mieczyslaw-matuszek/
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 burmistrz Kórnika Teofil Wolniewicz, 

 biskup Walenty Dymek, 

 lekarz Jan Hanelt, 

 Bronisław Adamczewski  
Autor nieokreślony. Zbiory Biblioteki Kórnickiej, sygn. I 368 

Teofil Wolniewicz po wygaśnięciu kadencji krótko cieszył się spokojnym życiem. Nadal 

mieszkał wraz z rodziną w kórnickim ratuszuna ulicy Niepodległości 125. We wrześniu 1939 

roku wybuchła wojna, wojska niemieckie wkroczyły do Polski , zajmowały kolejne miasta. 

Kórnik został opanowany  10 września. W celu zastraszenia społeczeństwa polskiego, jeszcze 

we wrześniu 1939r. rozpoczęto zatrzymywanie obywateli polskich w charakterze 

zakładników, którzy mieli zostać straceni w przypadku wystąpień przeciwko żołnierzom i 

władzom niemieckim. Wolniewicz był kilkakrotnie zatrzymany jako zakładnik , ale zawsze 

zwalniany. W październiku 1939 r. Niemcy w Wielkopolsce rozpoczęli operację Tannenberg. 

Polegała ona na wyeliminowaniu polskiej warstwy przywódczej i inteligencji. Wolniewicz ze 

względu na działalność publiczną i patriotycznąznalazł się na liście proskrypcyjnej 

przygotowanej przez specjalną komórkę wywiadu SSwspółpracującą z lokalną mniejszością 

niemiecką. Zatrzymanie Wolniewicza miało miejsce 20 październiku 1939 roku wcześnie 

rano. Po aresztowaniu został doprowadzony do kórnickiej szkoły , sprowadzono tam też 14 

Polaków  przetrzymywanych dotąd w areszcie policyjnym w ratuszu.W jednej z sal lekcyjnych 

kolejno byli przesłuchiwani przez „sąd”, w skład którego wchodziło kilku mężczyzn w 

czarnych mundurach. Przy przesłuchaniu obecny był ówczesny niemiecki burmistrz Kórnika 

Oskar Mayer, który według świadków służył za tłumacza i potwierdzał wiarygodność 

wypowiedzi aresztowanych. Z reguły pytano tylko o dane personalne. Żadnego 

postępowania dowodowego nie przeprowadzono. Wszyscy zostali skazani na karę śmierci. 

Po przesłuchaniach, które trwały około  godziny, czternastu wyżej wymienionych 

aresztowanych poza Teofilem Wolniewiczem przeprowadzono pod eskortą w pobliże 

ratusza. Tam nastąpiła egzekucja.  

 

Egzekucja Polaków na rynku w Kórniku w dniu 20 października 1939 roku.  

http://www.kornik.info/magistrat-miasta/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Walenty_Dymek
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Ciała pomordowanych zostały wrzucone na wóz konny,  a następnie przewiezione na pobliski 

cmentarz. Szczególnie okrutnie potraktowano Teofila Wolniewicza, który z powodu złego 

stanu zdrowia nie mógł chodzić. Nie rozstrzelano go na rynku, lecz po rozprawie i wykonaniu 

wyroku na pozostałych skazanych posadzono na wózku i przewieziono razem z ciałami 

zabitych na cmentarz. Wolniewicz, pomimo że był schorowanym człowiekiem, próbował 

uciekać. Czołgającego się na kolanach, uśmiercono  dwoma strzałami w tył głowy.Na 

cmentarzu parafialnym w Kórniku wykopano zbiorowy grób. Wszyscy pomordowani zostali 

pochowani we wspólnej mogile. 

 

Mogiła pomordowanych mieszkańców Kórnika w tym Teofila Wolniewicza.   
20 październik 1945 fot.: Zbigniew Wojciechowski 

 

 
Pomnik na cmentarzu na mogile pomordowanych .  
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Teofil Wolniewicz pozostał w pamięci mieszkańców Kórnika. Rada Miasta Kórnika  w roku 

2002 nazwała jedną z nowych ulic we wsi Borówiec (przedmieścia Kórnika )  ulicą Teofila 

Wolniewicza. 

 

Miejsce egzekucji zostało upamiętnione tablicą zawierającą nazwiska osób 

rozstrzelanych.    Odsłonięcie tablicy odbyło się dnia 20 października 1945 roku.fot.: Zbigniew 

Wojciechowski 

Tablica z brązu została wmurowana w północną ścianę Ratusza. Napis głosi: 

PAMIĘCI OBYWATELI MIASTA KÓRNIKA I  
OKOLICY ROZSTRZELANYCH PRZEZ NIEMCA 

ODWIECZNEGO WROGA POLSKOŚCI 

 

Franciszek Dłubała z Daszewic          Alfons Ellmann z Gądek  

Kazimierz Finke z Kórnika                 Roman Gawron z Kórnika 

Jan Gmytrasiewicz z Prowentu         Ksawery Lehmann z Kórnika  

Jan Lempka z Kórnika                       Franciszek Narożny z Kórnika  

Andrzej Nędza z Borówca                 Jan Niemczal z Daszewic 

Wojciech Niemier z Bnina                 Ignacy Nowak z Borówca 

Antoni Pacyński z Prowentu             Seweryn Rozmiarek z Czołowa  

Józef Stern z Kórnika                        Teofil Wolniewicz z Kórnika 

KRWI OFIARNEJ CZEŚĆ 

20.X.1939 

http://www.kornik.info/odsloniecie-tablicy-rozstrzelanych/
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Źródła:   

1. Teczka personalna Teofila Wolnieiwcz  -Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w 
Gnieźnie  

2. Akta Miasta Powidz – Rada Miasta -Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w 
Gnieźnie  

3. Z dziejów Kórnika i Bnina / rozdział: Pod okupacją niemiecką / Marian Woźniak, Maciej 

Woźniak 

4. http://www.kornik.info/egzekucja-obywateli-ziemi-kornickiej-20-pazdziernika-1939-

roku/ 

5. http://www.kornik.info/magistrat-miasta/ 

6. Kórnik i Bnin miedzy wojnami 1919 -1939 Stanisław Gibasiewicz  , Pamiętniki Biblioteki 

Kórnickiej 1982 r.  

7. Archiwum Kórnickiej Izby Pamięci –kustosz Kazimierz Krawiarz  
 

 

 

Podpis Wolniewicza  

http://www.kornik.info/egzekucja-obywateli-ziemi-kornickiej-20-pazdziernika-1939-roku/
http://www.kornik.info/egzekucja-obywateli-ziemi-kornickiej-20-pazdziernika-1939-roku/
http://www.kornik.info/magistrat-miasta/
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Lista rozstrzelanych w Kórniku 20.10.1939 r.  

 


