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Korol Börner  
Pierwszy burmistrz Powidza w odrodzonej Polsce.  

1904 -1923 
 

Karol Börner  urodził się w  4 kwietnia 1875 roku w Rokosowie w powiecie gostyńskim. Był 

narodowości niemieckiej, podobnie jak jego rodzice był wyznania ewangelickiego. Rodzicami 

Karola Börner byli Bogumił oraz Anna z domu Scholz. Ojciec Karola przez większość życia był 

kamerdynerem u Adama Konstantyna Czartoryskiego w pałacu w Rokosowie. Umarł w roku 

1904. Matka po śmierci Bogumiła przeprowadziła się do Powidza, miejsca gdzie mieszkał     

Karol Börner , tam też zmarła w roku 1911 r. Karol wychowywany  był w Rokosowie wśród 

Polaków na dworze księcia Czartoryskiego. W latach 1881 do 1887 uczęszczał do katolickiej 

szkoły w rodzinnym Rokosowie, po jej ukończeniu kształcił się  przez trzy lata w Pońcu w 

powiecie gostyńskim. Po ukończeniu nauki Karol Börner  pracował w różnych miejscach m.in.  

w komisariacie obwodowym w Pońcu,  komisariacie obwodowym Krotoszynie , w starostwie 

w Wieluniu (?) , w komisariacie obwodowym w Witkowie jako pomocnik biurowy, oraz przez 

kilka miesięcy w roku 1904 r. był komisarycznym burmistrzem w Mielżynie. Od 20 sierpnia 

1904 roku pełnił funkcję burmistrza miasta Powidz. Z arkusza osobowego dowiadujemy  się 

,ze Börner nigdy nie był w wojsku ,a wiec nie brał czynnego udziału podczas I wojny 

światowej.  W okresie panowania niemieckiego w Powidzu dał się poznać jako człowiek 

uczciwy , który miał na względzie wszystkich obywateli miasta. Zapewne godnie zachował się 

także w dramatycznych chwilach gdy  strajkowała młodzież szkolna w obronie języka 

polskiego w roku 1907 r. Taka postawa wobec Polaków zadecydowała ,że po odzyskaniu 

niepodległości nie został usunięty ze stanowiska. Niemcy ,którzy byli wrogo nastawieni do 

Polaków i  czynnie uczestniczyli w germanizacji byli w chwili odzyskania niepodległości 

usuwani ze stanowisk , taki los spotkał m.in. kierownika szkoły w Powidzu Leo Mohaupta. W 

lutym 1919 roku Komisariat NRL w Wielkopolsce w ramach polonizacji urzędów wydał 

rozporządzenie na mocy którego rozwiązano wszystkie rady miejskie . Nowa Rada w Powidzu 

w składzie  sześcioosobowy,  w całości złożona z Polaków w lipcu 1919 r. wybrała ponownie 

Karola Börnera na burmistrza miasta na okres 12 lat. Wybór Niemca na najważniejsze 

stanowisko w mieście świadczy ,że miał on poparcie społeczeństwa powidzkiego i był dobrze 

oceniany. Börner wraz z mieszkańcami Powidza był współpomysłodawcą powołania do życia 

Towarzystwa Akcyjnego ,,Uzdrowisko Powidz”.   Nastąpiło to w roku 1921 .Wszedł wówczas 

w skład Rady Nadzorczej. Przez pierwsze lata współpraca miedzy Towarzystwem Akcyjnym a 

magistratem układała się harmonijnie. Börner przez cały czas urzędowania był bacznie 

obserwowany przez starostwo w Witkowie. Starano się znaleźć dowody na nielojalność 

wobec państwa polskiego.  Posądzano go o nadmierne kontakty z posiadaczem ziemskim 

Reschke, Niemcem z Rzymachowa wrogo nastawionym do odrodzonej Polski.  Obserwacja 

policyjna wykazała ,że   
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,, Börner jest w swym urzędzie bardzo dzielny i potrafi swych obywateli zadowolić  … za 

czasów panowania niemieckiego bronił on w niektórych sprawach polaków i zawsze 

okazywał przychylność dla polaków. Teraz brał udział w obchodach 3 Maja idąc 

wspólnie z obywatelami polskimi jako ewangelik do kościoła i jest dla Polaków nadal 

bardzo przychylny”  ( raport przodownika śledczego z dnia 5.05.1922 r. ).   

Mimo pozytywnej opinii, starosta witkowski nie dawał wiary w lojalność  Börnera i pół roku 

później wystosował poufne pismo do wojewody następującej treści: 

,,… Donoszę ,że od czasu ostatniego  sprawozdania dopatrzeć  się nie mogłem 

konkretnej nielojalności p. Karola Börnera. Pomimo tego mam wątpliwości  co do 

niezmiennej i faktycznej lojalności w jego urzędowanie do sprawy polskiej, tłumacząc 

to tem ,że Börner jest pochodzenia niemieckiego i nie może urzędować w duchu czysto 

polskim. Börner się w prawdzie politycznie nigdzie nie udziela i nie spostrzeżono 

dotychczas żadnych namacalnych dowodów czynności w tendencji antypaństwowej, 

jednakowoż utrzymuję  pewną wątpliwość w tym kierunku. Wobec tego nie odnoszę 

się do niego z pełnym zaufaniem i zamierzam odstąpić od   wtajemniczenia go w ściśle 

poufne sprawy urzędowe . 

Oprócz tego mam pewne wiadomości ,ze p. Börner ulega często nadmiernemu 

spożywaniu alkoholu, co ujemnie działa na jego stanowisko urzędowe. Wobec tych 

spostrzeżeń przychodzę do wniosku ,że dla uzdrowienia administracji miasta Powidza 

uważam za wskazane usunięcie pana Bernera z zajmowanego stanowiska i  

przystąpienie do wyboru nowego burmistrza. Proszę zatem Województwo o zajęcia 

stanowiska w  tej kwestii i wydanie odnośnych zarządzeń”  
 

Jednocześnie Starosta starał się znaleźć nieprawidłowości w funkcjonowaniu magistratu. 

Kontrola przeprowadzona przez komendanta powiatowej policję w Gnieźnie wykazała:   
 

,, Jak się osobiście podczas mego pobytu celem przejęcia policji komunalnej w 

Powidzu przekonałem, to ogólnie narzeka się na urzędowanie magistratu względem 

kasy miejskiej oraz kościelnej. Osobiście w magistracie (urzędzie policyjnym) 

odniosłem wrażenie jakoby faktycznie było tam brak porządku i energicznego 

względem odpowiedniego urzędowania. Powołując się  na radnego Marjana 

Gazińskiego oraz gospodarza Stanisława Ołtarzewskiego z Powidza, którzy na 

zarządzenie podadzą bliższe szczegóły”   

 

Marian Gaziński podczas przesłuchania dnia 14.02. 1922 zeznał:  
 

,,Pan Marjan Gaziński lat 42 radny miasta Powidz, katolik, żonaty zeznaje ,ze 

burmistrz nie prowadzi rewizji kasy miejskiej, akta od dłuższego czasu nie są czyste i 

nie można odnaleźć ksiąg pogrzebowych. Bardzo duże nadużywanie przez 

burmistrza swojej władzy oraz nadużyć kasowych przez tegoż. W ogóle burmistrz 

zaniedbuje się wykonywania swoich obowiązków”  
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Karol Börner za niedopełnienie obowiązków służbowych był wielokrotnie upominany i 

karany karą porządkową. Województwo w grudniu 1922 roku przesłało monit do starostwa o 

wpłynięcie na burmistrza o uzupełnienie odpowiedniej dokumentacji 

 

,,Magistrat miasta Powidza pomimo kilkakrotnych monitów i dwukrotnego nałożenia 

kary porządkowej na tamtejszego burmistrza p. Bornera do obecnej chwili nie 

wykonał rozporządzenia tutejszego w sprawie przedłożenia sprawozdania z stanu 

miasta i działalności organów magistratu. Upraszam pana starostę o osobistą 

interwencję” 

 

Nie wiemy jakie były przyczyny ,że Karol Börner nie wykonał zaleceń starostwa i 

województwa.  Starosta witkowski nie mogąc dotrzeć do burmistrza wystosował w dnu 1.03. 

1923r.  na ręce wojewody akt oskarżenia.  

 

1. Karol Börner lat 47 urodzony 4.04. 1875 w Rokosowie powiat gostyński, 

wyznania ewangelickiego, kawaler, burmistrz miasta Powidz i w Powidzu obecnie 

zamieszkały , nie karany zostaje oskarżony o to ,że  

- pomimo kilkakrotnych upomnień i kilkakrotnego nałożenia grzy wny, ze strony 

Województwa nie opracował etatu i rozkładu podatków gminnych za rok 1920.  

Dowód 

- przyznanie się obwinionego  

- ponaglenie z dnia 17.05.1922 

- ponaglenie z dnia 20.06.1922 

- ponaglenie z dnia 1.09.1922  

- grzywna 9.11.1922  

- zeznanie Józefa Nawrockiego  

- zeznanie świadka Wojciecha Estkowskiego  

 

2 że nie opracował etatów i rozkładów podatków za rok 1921, 1922, 1923 , 

takowych nie przedłożył radzie miejskiej do powzięcia odpowiedniej uchwały  i nie 

przesłał Województwu do wglądu, że nie dopilnował , by dziennik główny 

prowadzony był należycie i prawidłowo, że dopuścił się zaniedbania w wysokim 

stopniu magistratury przez niedokładne spraw załatwianych do poszczególnych 

kategorii akta  i nie zszycie takowych od czasów powstania Polski.  

Dowód  

-zupełne przyznanie się obwinionego (po 14 lutym)  

 

Czynami tymi dopuścił się Karol Börner przestępstwa z §2 ustęp.1 z ustawy 

dyscyplinarnej z dnia 21.02.1852 r.   
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Na tej podstawie wnoszę o wdrożenie przeciwko burmistrzowi Powidza 

postępowania głównego przez komisję dyscyplinarną przy Województwie i o 

wydanie wyroku w myśl § 16 punktu 2 ustawy dyscyplinarnej pozbawiającej  

Karola  Börnera urzędu burmistrza z prawem do emerytury.  

 

Interesujące jest ,że w akcie oskarżenia nie ma mowy o nielojalności wobec  Polski. Wynika z 

tego ,ze mimo usilnych starań nie znaleziono wystarczających dowodów. Karol Börner mimo 

,że był Niemcem wychowany był w duchu polskości. Ojciec Karola podobno wyznał  na łożu 

śmierci, że umyślnie nie nauczył się nigdy po polsku, by nie dać się użyć do podsłuchiwania i 

szpiegowania swego pana [Czartoryskiego] przez władze.  

Starosta poza aktem oskarżenia dopisał  

 

,,Ponieważ jest biedny i nie ma żadnych innych dochodów oprócz poborów 

burmistrzowskich proszę o przyznanie mu emerytury w myśl ostatniego ustępu”  

 

Karol Börner nie zmierzał stawiać się przed komisją dyscyplinarną , 15 kwietnia 1923 roku 

ustąpił ze stanowiska burmistrza miasta Powidza. Wobec rezygnacji , starosta umorzył 
przeciwko niemu wdrożone postępowanie dyscyplinarne.  Nie są znane dalsze losy Börner, 

nie wiadomo czy nadal mieszkał  w Powidzu czy też opuścił miasto.   
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