
1 
 

Stanisław Wieczorek 
Burmistrz Powidza w latach 1930 – 1933  

 

 
Stanisław Wieczorek urodził się 4 stycznia 1901 roku w Czarnkowie. Rodzicami byli Piotr i 

Antonina z domu Pyterkówna. 29 października 1930 roku dekretem Wojewody Poznańskiego 

Stanisław Wieczorek został zatwierdzony z dniem 1 listopada 1930 r. na stanowisko 

burmistrza Powidza na okres 12 lat. Wprowadzenie do urzędu w obecności starosty 

gnieźnieńskiego i Rady Miasta  nastąpiło 15 listopada. 

Wieczorek został wybrany burmistrzem po długim wakacie , który miał miejsce po ustąpieniu 

Zdzisława Rogalskiego. 10 lipca 1930 roku został ogłoszony konkurs na stanowisko 

burmistrza Powidza , do którego zgłosiło się aż 56 kandydatów.  Rada Miejska Powidza na 

posiedzeniu  12 sierpnia 1930 roku  wyłoniła do dalszego etapu  cztery osoby. Byli to 

kandydaci  pochodzący z dużych ośrodków miejskich :  Torunia, Jarocina , Rawicza i ze Żnina, 

w którym mieszkał Stanisław Wieczorek. Radni udali się do wytypowanych osób, 

przeprowadzili z nimi rozmowy kwalifikacyjne, a następnie owych kandydatów przedstawili 

do ostatecznego wyboru staroście gnieźnieńskiemu - Władysławowi Słabemu. Staroście 

żaden z kandydatów (w tym Wieczorek)  nie przypadł do gustu i żadnego z nich nie 

zaakceptował.  Mimo dużego zaangażowania radnych, impas w sprawie wyboru burmistrza 

trwał dwa miesiące ,dopiero stanowcza interwencja wojewody doprowadziła do powołania 

Stanisława Wieczorka na stanowisko pierwszego obywatela Powidza.  

Przybył on do Powidza z żoną Antoniną z domu Czajówną (urodzoną 27 kwietnia 1901r. w 

Belinie) oraz czwórką dzieci:  4 - letnim Henrykiem.  2 - letnią Urszulą , rocznym Zdzisławem 

oraz dwumiesięczną Barbarą. W domu w Powidzu na ulicy Kościelnej 158 z rodziną 

burmistrza zamieszkał także młodszy brat (przyrodni) Antoniny Wieczorek Tadeusz Machuj  

lat 16 ( zmienił z czasem nazwisko na Machlewski, zm. w 1958 r. w Czarnkowie). Rodzina 

Stanisława Wieczorka powiększyła się w roku 1931 o kolejnego męskiego potomka , 

Tadeusza Jerzego . Narodziny nastąpiły w Powidzu.  

Wieczorek obejmował stanowisko w Powidzu w dość trudnej sytuacji ,a mianowicie dwóch 

poprzednich burmistrzów Teofil Wolniewicz i Zdzisław Rogalski było w sporze z  duża częścią 

mieszkańców Powidza. Często dochodziło miedzy zwaśnionymi stronami do ostrych 

konfliktów , czego efektem były skargi na pracę włodarzy miasta do starosty i wojewody. 

Wiele spraw toczyło się w sądach. Poprzednicy S. Wieczorka niechętnie patrzyli także na 

poczynania Towarzystwa Akcyjnego ,,Uzdrowisko Powidz”. Wszystko to chciał zapewne 

zmienić nowy burmistrz , a obejmując stanowisko  liczył na  dobre kontakty z mieszkańcami 

jak i z Radą Miasta.  

Stanisław Wieczorek sprowadził się do Powidza ze Żnina, zapewne tam ostatnio pracował. 

Śledząc narodziny kolejnych dzieci można stwierdzić , że często zmieniał miejsce 
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zamieszkania, a więc prawdopodobnie także pracę.  Dzieci rodziły się w Murowanej Goś linie,  

Chodzieży , Czarnkowie i Żninie. Gdzie wcześniej pracował i co robił nie wiadomo.  

Po objęciu urzędu Wieczorek przejrzał kadry, budżet  oraz zapoznał się z najpilniejszymi 

sprawami. W pierwszym miesiącu urzędowania m.in. stanął na czele komitetu 

organizacyjnego upamiętniającego 100. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego.  W 

grudniu 1930 w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia powołał komitet, 

którego zadaniem było pozyskanie pieniędzy poprzez kwestę publiczną, a następnie z 

uzbieranych pieniędzy  zorganizowanie spotkania dla najbiedniejszych dzieci z Powidza i 

okolic. Na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta w roku 1930 pod przewodnictwem burmistrza 

dokonano wyboru wszystkich komisji miejskich na rok 1931r. oraz poruszono sprawę 

zarybienia jeziora. Konieczność naprawy rybostanu w jeziorze wracała na sesjach Rady 

Miasta kilka razy. Ważną inicjatywą Stanisława Wieczorka było powołanie w maju 1931 r. 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu ( w miejsce istniejącej Straży Ogniowej). Na zebraniu 

inauguracyjnym burmistrz zaapelował ,ażeby mieszkańcy z własnej inicjatywy i dla własnego 

dobra wstępowali do Straży. Apel spotkał się z dużym odzewem, na pierwszym zebraniu 

organizacyjnym do OSP zapisało się 35 mężczyzn.  W październiku 1931 roku dzięki zabiegom 

burmistrza Wieczorka pozyskano z wydziału powiatowego w Gnieźnie fundusze na 

bezrobotnych oraz na położenie chodników ( m.in. na ulicy Witkowskiej)  oraz 

przebrukowanie części rynku miejskiego. Nie wszystkie plany S. Wieczorka zostały 

zrealizowane. Nowy burmistrz snuł wizję powstania połączenia promowego łączącego 

Powidz z dawnymi ziemiami zaboru rosyjskiego.  Prom miał za zadanie ożywić handel z 

mieszkańcami Kosewa i Giewartowa oraz jeszcze bardziej uatrakcyjnić Jezioro Powidzkie 

wśród wypoczywających kuracjuszy. Projekt ten nigdy nie został zrealizowany , zapewne na 

przeszkodzie stały finanse oraz rozbieżność poglądów z Radą Miasta. Nie udało się także 

przekonać radnych, aby w Powidzu odbywały się wyjazdowe rozprawy sądowe orzekające w 

sprawach karnych i  cywilnych   (za drogi koszt). Stanisław Wieczorek jako osoba publiczna 

czynnie uczestniczył w uroczystościach kościelnych oraz w imprezach gminnych i akcjach 

charytatywnych. M.in. witał w październiku 1931 r. w imieniu miasta na misji świętej w 

Powidzu biskupa Antoniego Laubitza,  uczestniczył w procesjach Bożego Ciała , akademiach 

ku czci Józefa Piłsudskiego , święcie 3 Maja, akcji dożywiania dzieci szkolnych,  działał w 

społecznym komitecie ,,Tydzień Dziecka”. Dzięki zaangażowaniu S. Wieczorka i 

zmobilizowaniu mieszkańców w roku 1932 rozpoczęto budowy szosy Strzałkowo –Powidz –

Orchowo.  

W drugiej połowie roku 1931 w Radzie Miasta doszło do napięcia pomiędzy 

przewodniczącym S. Wieczorkiem a radnymi . Przyczyn było wiele, spór nasilił się tak bardzo, 

że interweniował wojewoda poznański. Na październikowe posiedzenie Rady Miasta przybył 

wicestarosta gnieźnieński M. Szczepański w towarzystwie burmistrza komisarycznego 

Witkowa Eugeniusza Michalika.  Na spotkaniu M. Szczepański odczytał dekret wojewody , 

który w  formie ultimatum domagał się zgodnej współpracy Rady Miasta z burmistrzem 

Wieczorkiem. W innym wypadku wicestarosta poinformował, iż wojewoda rozwiąże Radę 
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Miasta. Radni takim postawieniem sprawy byli  zaskoczeni.  Burmistrz dostał mocne  

wsparcie i poczuł się w Powidzu bardzo pewnie. Na pewno na ten fakt wpłynęło 

zaangażowanie polityczne S. Wieczorka, który kojarzony był z  obozem władzy , należał do 

zwolenników Józefa Piłsudskiego. Burmistrz przestał liczyć się ze zdaniem radnych. Należy 

zaznaczyć ,że do podobnych tarć we władzach samorządowych  dochodziło w wielu 

miastach. Przykładem może być pobliskie Witkowo, którym w owym czasie niepodzielnie 

kierował wyznaczony przez wojewodę E. Michalik.   

 

W następnych miesiącach Rada Miasta Powidza miała coraz więcej zastrzeżeń do pracy 

Wieczorka. Komisja rewizyjna informowała o kolejnych nieprawidłowościach w magistracie. 

Wielokrotnie kwestionowała wydatki burmistrza: i tak w sierpniu 1932 r. komisja , której 

przewodniczył Józef Putz, dokonała rewizji kasy miejskiej za pierwsze półrocze roku 1932. Po 

analizie dokumentów dopatrzyła się kilku usterek wynikających nie z winy kasjera. Zarzucano 

burmistrzowi m.in. ,że w dalszym ciągu zbyt często używa telefonu służbowego , że 

korzystają z niego także osoby nieuprawnione, za dużo pieniędzy wydaje na podróże 

służbowe, bez zgody Rady wyasygnował pieniądze na budowę instytutu nauk im. Józefa 

Piłsudskiego w Gdyni. Najcięższym zarzutem był brak w kasie miejskiej pieniędzy z tytułu 

wynajęcia budynków szkolnych będących własnością gminy dla kolonistów ze Śląska. Komisja 

stwierdziła w raporcie ,że nie wie co się z nimi stało. Radni wyrazili także obawy z powodu 

nieuregulowania czynszu dzierżawnego oraz zalegania z podatkami hotelowymi przez 

właściciela Uzdrowiska Powidz Wojciecha Jabłońskiego. Po burzliwym posiedzeniu , które 

trwało do późnych godzin nocnych (23.30) , burmistrz Wieczorek zapewnił ,że sprawę 

zaległych należności W. Jabłońskiego w najbliższych dniach rozwiąże. W styczniu 1933 roku 

radni kolejny raz skrytykowali gospodarkę urzędu miasta , zakwestionowano sensowność 

licznych remontów w biurach na przestrzeni  krótkiego czasu.  W ciągu trzech miesięcy 

przenoszono biura magistrackie dwa razy ,a wiec niepotrzebnie dokonywano remontu 

pomieszczeń ,tym bardziej ,że działo to się w dobie kryzysu ogólnoświatowego. Sam 

burmistrz kilka miesięcy wcześniej zwrócił się do Rady Miasta o podwyższenie opłaty 

dzierżawnej za parcele wylatkowskie ( z 8 zł na 16 zł za rok od 6 mórg ,a wiec podwyżka aż o 

100 %). Wieczorek wówczas oświadczył ,że podwyżka dzierżawy jest konieczna , gdyż inaczej 

magistrat będzie zmuszony wstrzymać zaległe i bieżące wypłaty. Rada była bezsilna, uwagi o 

niegospodarność nie docierały do burmistrza, który nie zamierzał się tłumaczyć przed Radą,  

tak było m.in. na posiedzeniu 6 lutego 1933r. ,kiedy oddalił wniosek o sprawdzenie kasy 

miejskiej. Nie tylko kwestie gospodarcze zaprzątały głowy radnym , podobnie było ze 

sprawami personalnymi w magistracie. Po śmierci wielce zasłużonego dla miasta Powidza 

rachmistrza i kasjera Wojciecha Estken Estkowskiego , Rada pragnęła na stanowisku 
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pozostawić córkę Estkowskiego Wandę. Po okresie próbnym , w którym w oczach Rady 

Miasta ,, wykazała zdolności fachowe” burmistrz wbrew sugestiom rajców zwolnił Wandę 

Estkowską i zatrudnił dwie nowe osoby. Otaczał się swoimi ludźmi. Mimo poparcia 

politycznego władze wojewódzkie nie mogły tolerować osoby , która była oskarżana o 

nadużycia finansowe. 10 marca 1933 roku Stanisław Wieczorek został zawieszony przez 

władze nadzorcze (wojewodę) w czynnościach burmistrza miasta Powidza. Kilkanaście dni 

później,  ku zaskoczeniu mieszkańców, Wieczorek ustąpił ze stanowiska. Równocześnie z 

burmistrzem ustąpili dwaj ławnicy: komisaryczny W. Jabłoński oraz elekcyjny W. 

Grześkowski.  Z polecenia starosty powiatowego funkcję tymczasowego burmistrza objął 

Wojciech Jabłoński.  W lipcu 1933 r. nowy komisaryczny burmistrz Powidza Władysław 

Jaworski na sesji Rady Miasta tak scharakteryzował S. Wieczorka : ,, Na fotelu 

burmistrzowskim  w Powidzu zasiadał do 8 marca b.r. człowiek , który , mimo że urzędował 

tu przez kilka lat  nie znał drogi do kasy miejskiej , wskutek czego grosz publiczny nie zawsze 

wpływał do kasy miasta. Okazało się ,że p. Wieczorek zawiódł w zupełności zaufanie 

obywatelstwa, pracując tylko dla dobra własnego”. S. Wieczorkowi zarzucono m.in. ,  że z 

Urzędu Skarbowego w Gnieźnie pobrał 1615 złoty należące do magistratu w Powidzu, 

pieniędzy nie rozliczył,  od p. Tylmana z Ługów zainkasował 150 zł z tytułu umów, należnej 

kwoty nie wpłacił do kasy miasta. Ponadto z kopalni w Brzeszczach zamówił węgiel do 

magistratu ,za który nie zapłacił , część węgla przeznaczył do własnego użytku. Były to 

poważne zarzuty. Na dowód większości z nich były dokumenty , pokwitowania odbioru 

pieniędzy czy towaru z podpisem Wieczorka, pieczęcią magistratu i burmistrza.  Władysław 

Jaworski wystosował w maju 1933 roku pismo do Stanisława Wieczorka ,który po ustąpieniu 

ze stanowiska opuścił Powidz i wyprowadził się do Czarnkowa (wymeldowanie nastąpiło 5 

maja 1933 r., nowe miejsce zameldowania Czarnków, ul Krzyżowa 19).  Domagał się w nim 

zwrotu brakującej kwoty w kasie miejskiej – 2291 złoty. W związku z brakiem odpowiedzi ze 

strony Wieczorka Rada Miasta na sesji lipcowej postanowiła sprawę nadużyć byłego 

burmistrza skierować do prokuratury. W listopadzie 1933 roku Stanisław Wieczorek został 

zatrzymany przez policję w Czarnkowie aresztowany i oddany do dyspozycji sędziego 

śledczego w Gnieźnie. 20 listopada 1933 roku oskarżony Wieczorek w asyście uzbrojonego 

policjanta i sędziego przybył pociągiem do Powidza. W sali magistratu od godziny 11.00  – do 

17.00 przesłuchano 30 osób z Powidza i okolic. Pod wieczór Wieczorek w asyście wrócił do 

aresztu do Gniezna.  Sprawa sądowa odbyła się 24 stycznia 1934 roku. Zarzuty stawiane 

Stanisławowi Wieczorkowi potwierdziły się , do dalszych przestępstw zaliczono także 

usunięcie z rejestru ( nie poinformowanie kasy miejskiej) uchwał sądowych dotyczących 

zajęcia części jego poborów burmistrzowskich. Ponieważ Stanisław Wieczorek przyznał się do  

wszystkich zarzucanych czynów, sąd odstąpił od przesłuchania świadków. Prokurator 

domagał się kary 3 lat wiezienia. Sąd po naradzie wydał wyrok. Stanisław Wieczorek został 

skazany na 1,5 roku wiezienia z zaliczeniem aresztu śledczego. W związku z bardzo trudną 

sytuacją rodzinną ( żona niepracująca i piątka małoletnich dzieci) sąd odroczył wykonanie 

wyroku na 5 lat  z tym warunkiem , że S. Wieczorek do tego czasu zwróci gminie miasta 

Powidz 1037 złoty. Niestety nie wiemy czy pieniądze zostały zwrócone i jak dalej potoczyły 
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się  losy byłego już  burmistrza Powidza Stanisława Wieczorka.  Z żoną Antoniną miał łącznie 

ośmioro dzieci. Antonina umarła w roku 2003 w wieku 102 lat.  
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