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Proces przejmowania w³adzy przez ludnoœæ polsk¹ na terenach by³ego zaboru pru-
skiego i uniezale¿niania Wielkopolski od Berlina by³ z³o¿ony. Jednym z etapów tego
procesu by³o zwo³anie Polskiego Sejmu Dzielnicowego, który zebra³ siê w Poznaniu
w dniach 3–5 grudnia 1918 roku. Decyzj¹ Sejmu wybrano 80-osobow¹ Naczeln¹ Radê
Ludow¹. Organem wykonawczym Rady sta³ siê Komisariat, który de facto zosta³ naj-
wy¿szym organem w³adzy ustawodawczej i wykonawczej. Ekspozyturami organizacji
w terenie by³y powiatowe, miejskie i gminne rady ludowe, które sta³y siê kontrolerami
wiêkszoœci urzêdów bêd¹cych jeszcze w rêkach niemieckich. Kolejnym krokiem
w dzia³alnoœci terenowych rad ludowych by³o usuwanie niemieckich urzêdników (np.
burmistrzów, landratów) i wprowadzanie w ich miejsce Polaków1.

Istotny wp³yw na po³o¿enie odbudowuj¹cego siê pañstwa polskiego, w tym przyna-
le¿noœci do niego ziem polskich by³ego zaboru pruskiego, mia³o równie¿ powstanie
wielkopolskie (od 27 grudnia 1918 roku do 16 lutego 1919 roku). W opinii luminarza
polskiej historii Janusza Pajewskiego powstanie wielkopolskie zaznaczy³o siê w spo-
sób szczególny w dziedzinie scalenia i ustalenia granicy zachodniej pañstwa, wzmo¿e-
nia samopoczucia narodowego i œwiadomoœci narodowej, czy wreszcie w polityce
zagranicznej2.

Jednak dopiero w czerwcu 1919 roku sk³ad polskiego Sejmu Ustawodawczego zo-
sta³ uzupe³niony o pos³ów z Poznañskiego (wczeœniej zasiadali tylko Polacy reprezen-
tuj¹cy te tereny w parlamencie Rzeszy). Nie zakoñczy³ siê jednak problem unifikacji
i integracji ziem by³ego zaboru pruskiego z pañstwem Polskim. W sierpniu 1919 roku
powo³ano Ministerstwo by³ej Dzielnicy Pruskiej, którego zadaniem by³o przejêcie ad-
ministracji od Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej i od organów pañstwowych nie-
mieckich i pruskich, sprawowanie administracji dzielnicy, wprowadzanie zmian w jej
ustroju i przekazywanie dzia³ów administracji ministrom realnym, czy wreszcie dosto-
sowywanie obowi¹zuj¹cych norm prawnych do systemu obowi¹zuj¹cego w pozosta³ej
czêœci Polski. Taki stan przetrwa³ a¿ do marca 1922 roku. Kompetencje Ministra by³ej
Dzielnicy Pruskiej przesz³y na w³aœciwych rzeczowo ministrów3.

1 A. Gulczyñski, Ministerstwo by³ej Dzielnicy Pruskiej (1919–1922), Wydawnictwo Poznañ-
skiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, Poznañ 1995, s. 15–17 i 19.

2 J. Pajewski, Odbudowa pañstwa polskiego 1914–1918, Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1985, s. 330–331.

3 A. Gulczyñski, Ministerstwo by³ej…, op. cit., s. 38 i 214–215 oraz art. 6 Ustawy z dnia 1 sierp-
nia 1919 roku o tymczasowej organizacji zarz¹du by³ej dzielnicy pruskiej (Dziennik Praw Pañstwa
Polskiego z 1919 r., Nr 64, poz. 385).



Na terenie dzia³alnoœci Ministerstwa by³ej Dzielnicy Pruskiej utworzono dwa woje-
wództwa. Pierwsze, poznañskie obejmuj¹ce Wielkie Ksiêstwo Poznañskie wraz z czêœci¹
powiatów namys³owskiego oraz sycowskiego oraz drugie – pomorskie – sk³adaj¹ce siê
z pozosta³ych ziem przyznanych Polsce na mocy Traktatu Wersalskiego4.

U progu Drugiej Rzeczypospolitej obszar województwa poznañskiego zajmowa³
powierzchniê 26 528 km2 i by³ zamieszkiwany przez 1 967 865 osób, z czego w mia-
stach 671 586 (34,13%), zaœ na terenach wiejskich 1 296 279 (65,87%). Województwo
sk³ada³o siê z 38 powiatów5, w których by³o 118 miast, 3040 gmin wiejskich oraz 1687
obszarów dworskich. Liczba wszystkich miejscowoœci wynosi³a 84756. Z by³ej pro-
wincji poznañskiej ok. 8% obszaru nie znalaz³o siê w nowym województwie poznañ-
skim, w tym tak¿e wiele obszarów miejskich. Na rzecz Niemiec Polska utraci³a
12 miast: Babimost, Kargowê, Miêdzyrzecz, Pszczew, Trzciel, Brójce, Skwierzynê,
Bledzew, Wschowê, Szlichtyngowê, Pi³ê oraz Trzciankê. Pomimo tych strat wo-
jewództwo poznañskie przez d³ugi czas pozostawa³o najgêstsz¹ sieci¹ miejsk¹ w Pol-
sce. Zmieni³o siê to od 1934 roku. Wówczas 19 miejscowoœci utraci³o prawa miejskie.
Wœród nich by³y Bnin, Budzyñ, Dobrzyca, G¹sawa, Gêbice, Jaraczewo, Kopanica,
Mieœcisko, Nowe Miasto nad Wart¹, Obrzycko, Piaski, Powidz, Rogowo, Rostarzewo,
Rychtal, Ryczywó³, Rynarzewo, Œwiêciechowa oraz Zaniemyœl7.

Sytuacja polityczna Wielkopolski by³a doœæ specyficzna, g³ównie przez bardzo
siln¹ pozycjê narodowej demokracji (endecji). Wp³ywy w ¿yciu polityczno-spo³ecz-
nym formacja ta posiada³a jeszcze przed odzyskaniem niepodleg³oœci. Po 1918 roku
pozycja endecji w spo³eczeñstwie oraz w ró¿nych oœrodkach w³adzy jeszcze bardziej
wzros³a. Mog³a równie¿ liczyæ na wsparcie przedstawicieli duchowieñstwa. Nie bez
znaczenia dla si³y politycznej endecji mia³a prasa (m.in. „Kurier Poznañski”), w tym
wydawane w powiatach gazety. G³ówn¹ si³¹ opozycyjn¹ wobec endecji, by³a Narodowa
Partia Robotnicza (w za³o¿eniach ideologicznych znacznie ró¿ni¹ca siê od socjalistów
oraz komunistów). To NPR, wraz ze wspó³pracuj¹cymi zwi¹zkami zawodowymi, by³a
najpowa¿niejszym reprezentantem interesów robotników tej czêœci Polski. Trzecim fi-
larem wielkopolskiej sceny politycznej by³a reprezentacja interesów ch³opskich w po-
staci Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”. Wp³ywy w wielkopolskim spo³eczeñstwie
posiada³a równie¿ chadecja. Bior¹c jednak pod uwagê, ¿e w zasadzie wszystkie partie
zabiega³y o poparcie Koœcio³a katolickiego dla swojej dzia³alnoœci, nale¿y stwierdziæ
¿e to w³aœnie ta instytucja mia³a najwiêkszy wp³yw na postawy nie tylko moralne, ale
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4 Zob. art. 9 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 roku o tymczasowej organizacji…, op. cit.
5 W roku 1921 wœród powiatów by³y: bydgoski (miasto), bydgoski, chodzieski, czarnkowski,

gnieŸnieñski, gostyñski, grodziski, inowroc³awski, jarociñski, kêpiñski, koœciañski, koŸmiñski, kro-
toszyñski, leszczyñski, miêdzychodzki, mogileñski, nowotomyski, obornicki, odolanowski, ostrowski,
ostrzeszowski, pleszewski, poznañski (miasto), poznañski (Wschód), poznañski (Zachód), rawicki,
strzeliñski, szamotulski, szubiñski, œmigielski, œremski, œredzki, w¹growiecki, witkowski, wolsztyñ-
ski, wrzesiñski, wyrzyski oraz ¿niñski.

6 Pierwszy Powszechny Spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 wrzeœnia 1921 roku. Mieszka-
nia, ludnoœæ, stosunki zawodowe. Województwo poznañskie, Warszawa 1928, s. 3.

7 U. Cynalewska, Sytuacja spo³eczno-ekonomiczna miast wielkopolskich w miêdzywojennym
dwudziestoleciu, PWN, Warszawa–Poznañ 1977, s. 14.



i w pewnym sensie równie¿ polityczne mieszkañców Wielkopolski. Wielu duchow-
nych by³o równie¿ czynnie zaanga¿owanych w ¿ycie polityczne.

Wœród istotnych elementów budowy nowego, niepodleg³ego pañstwa, znalaz³a siê
równie¿ budowa polskiego samorz¹du terytorialnego. Na ziemiach polskich by³ego za-
boru pruskiego, z których utworzono m.in. województwo poznañskie nie zdecydowano
siê na nowe regulacje okreœlaj¹ce ustrój samorz¹du terytorialnego. Uznano, ¿e opty-
malnym rozwi¹zaniem bêdzie zdemokratyzowanie pochodz¹cych jeszcze z XIX wieku
pruskich ordynacji wyborczych. Wprowadzane przez w³adze polskie zmiany mia³y
przede wszystkim wyeliminowaæ ograniczenia udzia³u ludnoœci polskiej w samo-
rz¹dzie g³ównie poprzez likwidacjê licznych cenzusów. W pierwszym etapie tworzenia
polskiego samorz¹du Komisariat Naczelnej Rady Ludowej rozwi¹za³ dotychczasowe
w³adze lokalne (m.in. rady miast, sejmiki powiatowe, magistraty, wydzia³y powiatowe)
oraz podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do przeprowadzenia nowych wyborów. G³ównym ce-
lem tych dzia³añ by³o oczywiœcie przejêcie w sposób legalny w³adzy w administracji.

Samorz¹d wiejski

Demokratyzacja pruskich rozwi¹zañ pochodz¹cych z lipca 1891 roku nast¹pi³a roz-
porz¹dzeniami z 29 marca 1919 roku Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej8 oraz
z 25 marca 1920 roku Ministra by³ej Dzielnicy Pruskiej9.

Czynne i bierne prawo wyborcze przyznano wszystkim mieszkañcom wsi, którzy
ukoñczyli 20 lat (wy³¹czeniu podlegali so³tysi i ³awnicy, którzy musieli ukoñczyæ
30 lat) i od co najmniej pó³ roku zamieszkiwali dan¹ wieœ. Ograniczenie praw wybor-
czych zwi¹zane by³o z pozbawieniem prawomocnym wyrokiem praw obywatelskich
oraz brakiem miejscowego poddañstwa. Znowelizowane przepisy likwidowa³y cenzu-
sy ograniczaj¹ce prawa wyborcze, zw³aszcza ze wzglêdu na p³eæ, posiadanie (nieru-
chomoœci lub w³asnego gospodarstwa) oraz p³acenie podatków. Wybory by³y tajne
oraz bezpoœrednie. Reprezentacjê wiejsk¹ (nazywan¹ równie¿ zebraniem gminnym lub
rad¹ gminn¹) posiada³y jedynie te wsie, które zamieszkiwane by³y przez co najmniej
100 wyborców. Na 20 wyborców przypada³ 1 reprezentant (radny), zaœ maksymalna
liczba reprezentantów (radnych), ³¹cznie z so³tysem i ³awnikami, mog³a wynosiæ 24.

Komisariat Naczelnej Rady Ludowej zobowi¹za³ lokalne w³adze do przeprowadze-
nia wyborów do reprezentacji (zebrañ, rad), so³tysów oraz na ³awników do koñca maja
1919 roku. Kadencja radnych wynosi³a 3 lata. Tak¿e na trzyletni¹ kadencjê by³ wybie-
rany przez radê so³tys oraz ³awnicy. Jednak po tym okresie, rada mog³a wybraæ so³tysa
na kolejne 6 lat. So³tys swoj¹ funkcjê pe³ni³ bez wynagrodzenia. Gdy jednak liczba
mieszkañców przekroczy³a 2000, wówczas rada mog³a ustanowiæ so³tysa „p³atnego”
i wybieranego a¿ na lat 1210.
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8 Zob.: Rozporz¹dzenie z dnia 29 marca 1919 roku dotycz¹ce ordynacji wiejskiej (opublikowane
w nr. 5 „Tygodnika Urzêdowego”).

9 Rozporz¹dzenie z dnia 25 marca 1920 roku Ministra by³ej Dzielnicy Pruskiej (Dziennik Urzê-
dowy M. b. Dz. P. Nr 19, poz. 190).

10 K. W. Kumaniecki, Ustrój w³adz samorz¹dowych na ziemiach polskich w zarysie, Warsza-
wa–Kraków 1921, s. 53–60.



Samorz¹d miejski

Podstaw¹ funkcjonowania samorz¹du miejskiego by³y pruskie rozwi¹zania po-
chodz¹ce z maja 1853 roku. Organem uchwa³odawczym by³a rada. W sk³ad rady miej-
skiej wchodzili radni, których liczba uzale¿niona by³a od liczby mieszkañców miasta.
Na jej czele sta³ wybierany corocznie przewodnicz¹cy. Ka¿dego roku, na pierwszym
posiedzeniu rady wybierano równie¿ zastêpcê przewodnicz¹cego, sekretarza, zastêpcê
sekretarza oraz cz³onków poszczególnych komisji i deputacji. Z kolei organem wyko-
nawczym by³ magistrat sk³adaj¹cy siê z burmistrza (prezydenta miasta), który by³ jego
przewodnicz¹cym. Wybiera³a go rada na okres 12 lat; dodatkowo by³ równie¿ kierow-
nikiem miejskiego urzêdu policyjnego. Pozosta³ymi cz³onkami magistratu byli: zastêpca
burmistrza, ³awnicy, a tam gdzie zachodzi³a taka potrzeba równie¿ p³atni cz³onkowie
(np. syndyk, skarbnik, radca budowlany). Podobnie jak w przypadku radnych rady
miejskiej, liczba ³awników zale¿a³a od liczby mieszkañców. Ich kadencja trwa³a 6 lat11.

W lutym 1919 roku ukaza³o siê rozporz¹dzenie dotycz¹ce wyborów do rad miej-
skich12. Przyjêto 5-przymiotnikowe prawo wyborcze (powszechne, równe, bezpoœred-
nie, tajne, proporcjonalne). Czynne i bierne prawo wyborcze przys³ugiwa³o osobom,
które ukoñczy³y 20 lat i 6 stycznia 1919 roku zamieszkiwa³y w danym mieœcie. Praw
wyborczych pozbawiono osoby ubezw³asnowolnione, skazane prawomocnym wyro-
kiem oraz obcokrajowców. Dodatkowo z biernego prawa wyborczego nie mogli skorzy-
staæ miejscy urzêdnicy. Okrêg wyborczy stanowi³o miasto. Zobowi¹zano, ¿e wybory
odbêd¹ siê do 25 marca 1919 roku. Wraz z wejœciem w ¿ycie rozporz¹dzenia roz-
wi¹zano dotychczasowe rady miejskie, wybrane jeszcze w okresie zaborów. W tydzieñ
póŸniej ukaza³ siê równie¿ regulamin wyborów do rad miejskich13. Szczegó³owo okre-
œlono w nim zasady sporz¹dzania spisów wyborczych, zasady funkcjonowania komisji
wyborczej i biura wyborczego, zg³aszanie kandydatów na radnych, urz¹dzenie lokalu
wyborczego, okreœlenie przebiegu g³osowania, ustalanie wyników wyborów, zasady
podzia³u mandatów oraz sposób przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

Wybory do rad w 1919 roku odbywa³y siê jednak tylko w tych miastach, które
zosta³y przejête przez Polaków. W pozosta³ych miastach, tak¿e tych które zosta³y
zajête przez wojska polskie na pocz¹tku 1920 roku nie przeprowadzano demokra-
tycznych wyborów, ale wprowadzano w³adze komisaryczne (burmistrzów, magi-
straty, rady miejskie) mianowane przez Komisariat Naczelnej Rady Ludowej,
a nastêpnie przez Ministra by³ej Dzielnicy Pruskiej. Wskazywano, ¿e sk³ad narodo-
woœciowy przejmowanych miejscowoœci nie gwarantowa³ jeszcze sukcesu narodo-
woœci polskiej. Z drugiej strony podnoszono zarzut, ¿e zdominowane przez endecjê
Ministerstwo by³ej Dzielnicy Pruskiej, poprzez system nominacji komisarycznych
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11 Ibidem, s. 62–63.
12 Zob. Rozporz¹dzenie Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 11 lutego 1919 roku do-

tycz¹ce wyborów do rad miejskich (opublikowane w nr. 5 „Tygodnika Urzêdowego Naczelnej Rady
Ludowej”).

13 Rozporz¹dzenie Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 18 lutego 1919 roku – Regulamin
dotycz¹cy wyborów do rad miejskich (opublikowane w nr. 7 „Tygodnika Urzêdowego Naczelnej
Rady Ludowej”).



w³adz, gwarantuje wp³ywy jednej partii. Argument ten wysuwa³a g³ównie Narodo-
wa Partia Robotnicza14.

Kadencja rad miejskich choæ up³ywa³a w 1925 roku, zosta³a zakoñczona w 1921
roku15. Dla przeprowadzenia nowych wyborów kluczowe znaczenie mia³y dwa nowe
akty prawne wydane przez Ministra by³ej Dzielnicy Pruskiej16. W porównaniu z roz-
wi¹zaniami z 1919 rokiem skrócono kadencjê rad miejskich z szeœciu do czterech lat.
Ustalono, ¿e wybory bêd¹ odbywa³y siê w miesi¹cu paŸdzierniku. Biernego prawa wy-
borczego do rady miejskiej nie posiada³y osoby, które w dniu og³oszenia wyborów nie
ukoñczy³y 25 lat; osoby, które nie w³ada³y jêzykiem polskim w s³owie i piœmie, jak
równie¿ osoby sprawuj¹ce funkcjê urzêdników i funkcjonariuszy w³adz, które sprawo-
wa³y nadzór nad miastami. Ponadto biernego prawa wyborczego nie posiadali cz³onko-
wie magistratu, p³atni urzêdnicy miejscy, urzêdnicy prokuratury oraz wykonawczy
urzêdnicy policyjni17. Wybrani radni obejmowali urz¹d z pocz¹tkiem roku nastê-
puj¹cego po wyborach. Rada miejska nie posiada³a jednak pe³nej swobody przy wybo-
rze burmistrza, zastêpcy, ³awników i p³atnych cz³onków magistratu. Ich wybór musia³
by³ zatwierdzany przez wojewodê18. Rozporz¹dzenie na³o¿y³o obowi¹zek przeprowa-
dzenia wyborów do rad miejskich do dnia 15 listopada 1921 roku19.

Przepisy wykonawcze do przeprowadzenia wyborów do rady miejskiej ukaza³y siê
w sierpniu 1921 roku20. Radnych wybierano spoœród zg³oszonych list kandydatów. Na
ka¿dej z nich, kandydaci byli umieszczeni „jeden pod drugim”, podaj¹c imiê, nazwi-
sko, rok urodzenia, zawód i miejsce zamieszkania. Ka¿da z list musia³a zawieraæ co
najmniej szeœciu kandydatów, nie wiêcej jednak ni¿ liczbê kandydatów o po³owê wiê-
ksz¹ od iloœci wybieranych radnych. Musia³a ona byæ równie¿ poparta podpisami wy-
borców (dwukrotnoœæ wybieranych radnych).

Na powy¿szych zasadach przeprowadzono 3 elekcje, które odby³y siê w latach
1921, 1925 oraz 1929. Wybory z lat 1933 i 1938 przeprowadzone zosta³y w oparciu
o rozwi¹zania zawarte w ustawie „scaleniowej”, której zasiêg obj¹³ ju¿ praktycznie
ca³e terytorium Drugiej Rzeczypospolitej21.

W analizowanym okresie struktura rywalizacji wyborczej, jak i poparcie dla g³ów-
nych si³ politycznych by³y zró¿nicowane22. Autor, oprócz zaprezentowania zbiorczych
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14 A. Gulczyñski, Ministerstwo by³ej dzielnicy…, op. cit., s. 128–129.
15 Ibidem.
16 Zob.: Rozporz¹dzenie z dnia 12 sierpnia 1921 roku o zmianie ordynacji miejskiej dla szeœciu

wschodnich prowincji monarchji pruskiej z dnia 30 maja 1835 r. oraz rozporz¹dzenie o przeprowa-
dzeniu wyborów komunalnych w miastach b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. Nr 71, poz. 490).

17 Podobne wy³¹czenia dotyczy³y magistratu.
18 W miastach powy¿ej 10 000 mieszkañców zatwierdza³ Minister b. Dzielnicy Pruskiej.
19 Wojewoda poinformowa³ o tym wszystkie magistraty okólnikiem z dnia 18 sierpnia 1921 roku

(Archiwum Pañstwowe Kalisz, Akta Miasta Pleszewa: dalej: APK, AMP, sygn. 745, k. 47).
20 Regulamin wyborczy dla przeprowadzenia wyborów do Rad Miejskich na podstawie przepisów

przejœciowych rozporz¹dzenia Ministra b. dzielnicy pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 roku o zmianie
ordynacji miejskiej i przeprowadzeniu wyborów komunalnych w miastach b. dzielnicy pruskiej
(Dz. U. Nr 37, poz. 669).

21 Zob.: Ustawa z dnia 23 marca 1933 roku o czêœciowej zmianie ustroju samorz¹du terytorialne-
go (Dz. U. Nr 35, poz. 294).

22 Niektóre dane o wynikach elekcji s¹ fragmentaryczne lub pochodz¹, z uwagi na brak innych ma-
teria³ów Ÿród³owych, z prasy partyjnej. Mog¹ wiêc w pewien sposób faworyzowaæ niektóre z formacji.



wyników elekcji, dla lepszego zobrazowania zachodz¹cych procesów, przedstawi³ wy-
niki wyborów na tle jednego z wielkopolskich miast – Pleszewa.

Wybory do rad miejskich w 1919 roku przeprowadzane by³y w du¿ej czêœci miast
pod has³em solidarnoœci narodowej. Trudno zatem wskazaæ rzeczywiste poparcie dla
poszczególnych partii politycznych23. Dla przyk³adu w Pleszewie w wyborach do rady
miejskiej, które odby³y siê 23 marca 1919 roku rywalizowa³y trzy listy: polska (lista A),
niemiecka (lista B) oraz ¿ydowska (lista C). Radê zdominowali Polacy, zdobywaj¹c a¿
13 z 18 miejsc w radzie. Niemcy zdobyli 4 miejsca, zaœ ¯ydzi tylko 124.

Tabela 1
Radni rad miejskich województwa poznañskiego w latach 1921–1929 (%)

Nazwa ugrupowania 1921 1925 1929

Narodowa Partia Robotnicza 32,8 32,6 14,2

Endecja (ZL-N, SN) 15,8 8,4 53,2

Chadecja 7,8 6,5 4,1

Listy Obywatelskie (kompromisowe) 31,5 33,8 –

PSL „Piast” 0,7 1,3 –

Polska Partia Socjalistyczna 1,2 3,6 4,5

Listy niemieckie 6,8 5,8 6,7

Sanacja (BBWR, OZN) – – 9,7

Pozosta³e 3,4 8,0 7,6

�ród³o: Zestawienie w³asne na podstawie: Cz. Demel, J. Krawulski, K. Rzepa, Dzia³alnoœæ NSR i NPR w Wielko-

polsce w latach 1917–1937, Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznañ 1980, s. 147–149, 264, 314;
E. Makowski, Kszta³towanie siê stosunków spo³eczno-politycznych w Wielkopolsce w latach 1926–1939, Pañ-
stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznañ 1979, s. 40, 222, 257 oraz literatura tam cytowana.

Wybory do rad miejskich z 1921 roku by³y pierwszymi, które odby³y siê na teryto-
rium ca³ej Wielkopolski. Dodatkowo, listy wyborcze nie mia³y ju¿ charakteru narodo-
wego. G³ównymi si³ami politycznymi by³y Zwi¹zek Ludowo-Narodowy (endecja)
i Narodowa Partia Robotnicza; w mniejszym stopniu Chrzeœcijañska Demokracja oraz
Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”. W niektórych miastach tworzono listy obywatel-
skie (kompromisowe), na których znajdowali siê g³ównie kandydaci endecji oraz
chadecji25. Zwyciêzc¹ wyborów by³a Narodowa Partia Robotnicza wraz z listami oby-
watelskimi, a nastêpnie endecja oraz chadecja. Pewne trudnoœci wystêpuj¹ w pe³nej
identyfikacji politycznej radnych wybranych z list obywatelskich. Je¿eli przyj¹æ, ¿e
czêœæ tych list stanowili cz³onkowie lub sympatycy endecji potwierdzi³oby to opiniê, ¿e
to jednak ta formacja by³a najwa¿niejsz¹ i najbardziej wp³ywow¹ si³¹ polityczn¹ Wiel-
kopolski. W Pleszewie w elekcji roku 1921 zg³oszono tylko dwie listy. Pierwsza, Naro-
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23 Cz. Demel, J. Krawulski, K. Rzepa, Dzia³alnoœæ NSR i NPR w Wielkopolsce w latach
191–1937, Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznañ 1980, s. 144.

24 Zob. A. Ptak, Samorz¹d miejski Pleszewa w okresie miêdzywojennym (1919–1939), Pleszew
2007, s. 12–13.

25 Cz. Demel, J. Krawulski, K. Rzepa, Dzia³alnoœæ…, op. cit., s. 147–149 oraz A. Ptak, Samorz¹d
miejski..., op. cit., 15–16.



dowej Partii Robotniczej, druga zaœ Obywatelska. Radnymi z listy obywatelskiej
zostali m.in. przedstawiciele endecji (dyrektor poczty W. Iwaszkiewicz) oraz Stronnic-
twa Mieszczañskiego (kupiec M. Puciata). Listy wyborcze zdoby³y po równiej liczbie
mandatów26.

Podobne rozstrzygniêcia dla NPR i List Obywatelskich przynios³y kolejne wybory
do rad, które odby³y siê w 1925 roku. Straty zanotowa³a jednak endecja wraz z chade-
cj¹. W Pleszewie NPR zdoby³a a¿ 12 mandatów, zaœ Lista Obywatelska z endecj¹ zale-
dwie 5. Inaczej przedstawia³ siê jednak stan liczebny partii w mieœcie. Najwiêksz¹
formacj¹ by³a endecja (Zwi¹zek Ludowo-Narodowy) licz¹ca 325 cz³onków, a nastêp-
nie Stronnictwo Mieszczañskie (185 cz³onków), Narodowa Partia Robotnicza
(157 cz³onków) oraz Chrzeœcijañsko-Narodowe Stronnictwo Rolnicze (38 cz³onków)27.

Natomiast wybory samorz¹dowe w 1929 roku odbywa³y siê ju¿ w zupe³nie innej sy-
tuacji politycznej. Przede wszystkim by³y pierwszymi wyborami do w³adz lokalnych
po przewrocie majowym (1926 rok). Na scenie politycznej, obok endecji (od roku 1928
pod nazw¹ Stronnictwo Narodowe) oraz podzielonej na „Prawicê” i „Lewicê” Narodo-
wej Partii Robotniczej, pojawi³ siê nowy podmiot, a mianowicie Bezpartyjny Blok
Wspó³pracy z Rz¹dem. Skupia³ on osoby popieraj¹ce politykê Józefa Pi³sudskiego
i ca³ego obozu sanacji. Do BBWR pozyskiwano ludzi znanych na danym terenie.
BBWR by³a odwzorowaniem struktury spo³ecznej kraju, gdzie mo¿na by³o znaleŸæ
ch³opów, rzemieœlników, ziemian, przemys³owców, lekarzy, adwokatów. Szczególn¹
wagê przywi¹zywano do rekrutacji nauczycieli. Najtrudniej by³o pozyskaæ robotni-
ków28. Przejêcie w³adzy w pañstwie wyposa¿y³o BBWR w szerok¹ gamê nacisku
i szanta¿u wobec przeciwników politycznych. Wykorzystywano system podatkowy,
przenoszenie s³u¿bowe niewygodnych urzêdników, politykê kredytow¹, a nawet prze-
kupstwo29. G³ównym has³em sanacji podczas wyborów do samorz¹du miejskiego
w 1929 roku by³y apolitycznoœæ oraz fachowoœæ. Z kolei endecja wskazywa³a na po-
trzebê utworzenia w ka¿dym mieœcie listy narodowej (polskiej), kwestionuj¹c jedno-
czeœnie rzekom¹ bezpartyjnoœæ BBWR30. W wyborach partie te na ogó³ nie bra³y
udzia³u pod w³asn¹ nazw¹, stosuj¹c kamufla¿ polityczny. BBWR uczestniczy³ jako
Polski Demokratyczny Blok Pracy Gospodarczej, zaœ endecja jako Narodowy Blok
Gospodarczy (bardzo czêsto wspólnie z PSL „Piast” oraz NPR „Prawic¹”)31. Pierwsze
po przewrocie majowym wybory do rad miejskich w Wielkopolsce zdecydowanie wy-
gra³a endecja. Zamierzonych efektów nie przynios³y dzia³ania podejmowane przez
ugrupowania sanacyjne. Bez w¹tpienia przegranym elekcji by³a Narodowa Partia Ro-
botnicza. Podobne zjawiska wyst¹pi³y w samorz¹dzie miejskim Pleszewa. Po³owê
miejsc w radzie zdoby³a endecja32.
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26 Zob.: A. Ptak, Samorz¹d miejski..., op. cit., s. 15 oraz APK AMP, sygn. 1807, k. 152.
27 APK AMP, sygn. 1807, k. 152.
28 A. Garlicki, Od maja do Brzeœcia, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1981, s. 174 i 179–180.
29 Ibidem, s. 183.
30 E. Makowski, Kszta³towanie siê stosunków spo³eczno-politycznych w Wielkopolsce w latach

1926–1939, Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznañ 1979, s. 36 i 37.
31 APK AMP, sygn. 1777, k. 92.
32 A. Ptak, Samorz¹d miejski..., op. cit., s. 40.



Lata trzydzieste w samorz¹dzie to nie tylko zmiana zasad przeprowadzania wybo-
rów, ale przede wszystkim polaryzacja sceny politycznej zdominowanej przez sanacjê
oraz endecjê. Ostatnia z formacji, chc¹c zamanifestowaæ swój udzia³ w samorz¹dzie
startowa³a pod szyldem partyjnym (Stronnictwo Narodowe)33. Z rywalizacji zosta³a
wy³¹czona praktycznie Narodowa Partia Robotnicza. Polaryzacja sceny politycznej
wyst¹pi³a równie¿ w analizowanym Pleszewie. W elekcji z 1933 roku ugrupowania te
zdoby³y po równej liczbie mandatów. W ostatnich przed II wojn¹ œwiatow¹ wyborach
sukces odnios³a jednak wyraŸnie endecja. W szesnastoosobowej radzie miejskiej zdo-
by³a a¿ 11 mandatów34.

Samorz¹d powiatowy

W bardzo lakoniczny sposób uregulowano w 1919 roku kwestie samorz¹du powia-
towego. Na terenach, które zosta³y zajête przez wojsko polskie rozwi¹zano sejmiki
oraz wydzia³y powiatowe (kwiecieñ 1919 rok)35. W powiatach, które zosta³y przejête
przez Polaków tylko czêœciowo tworzono administracjê prowizoryczn¹. I tak starosta
leszczyñski urzêdowa³ w Osiecznej, starosta rawicki w Jutrosinie, zaœ starosta miêdzy-
chodzki w Sierakowie. Z kolei czêœæ powiatu miêdzyrzeckiego podlega³a starostwu
w Nowym Tomyœlu, powiatu wschowskiego w Œmiglu, powiatu kêpiñskiego w Ostrze-
szowie, powiatu wieleñskiego w Czarnkowie, zaœ chodzieskiego w W¹growcu36.

W³adzê w powiecie przejmowa³y tymczasowe wydzia³y powiatowe, których cz³on-
ków mianowa³ Prezes Rejencji, ale po wys³uchaniu Powiatowych Rad Ludowych (de

facto typuj¹cym sk³ad wydzia³ów by³ starosta)37. Dzia³a³y one do czasu rozpisania no-
wych wyborów, przejmuj¹c jednoczeœnie kompetencje sejmików. Wydzia³y dzia³a³y
w sk³adzie 12-osobowym. W porównaniu z rozwi¹zaniami pruskimi38, ich sk³ad by³
rozszerzony o 6 osób, co wynika³o g³ównie z przejêcia uprawnieñ sejmików. Cz³onka-
mi tego organu byli g³ównie Polacy, reprezentuj¹cy ró¿ne grupy spo³eczne z wyraŸn¹
jednak dominacj¹ ziemiañstwa39. Tak wiêc w pocz¹tkowym okresie funkcjonowania
samorz¹d na szczeblu powiatowym by³ bardzo ograniczony, zw³aszcza poprzez czaso-
we wyeliminowanie wp³ywu lokalnej spo³ecznoœci na funkcjonowanie tego szczebla
samorz¹du. Z uwagi na kompetencje nadzorcze w stosunku do samorz¹du wiejskiego
i miejskiego, powiat pe³ni³ wa¿n¹ funkcjê w strukturze administracyjnej. Wówczas de-
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33 G. Radomski, Samorz¹d terytorialny w myœli politycznej Narodowej Demokracji 1918–1939,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, Toruñ 2009, s. 175–176.

34 Ibidem, s. 27, 28, 30.
35 Zob.: Rozporz¹dzenie nr 37 co do rozwi¹zania sejmików powiatowych itd. z dnia 23 kwietnia

1919 roku (opublikowane w nr. 8 „Tygodnika Urzêdowego Naczelnej Rady Ludowej”).
36 Zob.: „Tygodnik Urzêdowy”, Nr 23 z dnia 24 czerwca 1919 roku.
37 R. Pacanowska, Samorz¹d powiatowy w Wielkopolsce w latach 1919–1939, Wydawnictwo

Poznañskie, Poznañ 2006, s. 34.
38 W rozwi¹zaniach pruskich wydzia³ powiatowy by³ wybierany przez sejmik powiatowy. Na

jego czele sta³ starosta (naczelnik powiatu). Z kolei sejmik powiatowy sk³ada³ siê z co najmniej
25 cz³onków. Wybory oparte by³y na zasadzie kurialnej.

39 Zob.: R. Pacanowska, Samorz¹d powiatowy…, op. cit., s. 34–35.



cyduj¹cy wp³yw na obsadê w³adz powiatowych, poprzez zdominowanie Komisariatu
Naczelnej Rady Ludowej oraz Ministerstwa by³ej Dzielnicy Pruskiej, mia³a endecja.
Wiele funkcji starostów i cz³onków wydzia³ów powiatowych objê³y osoby sympaty-
zuj¹ce i identyfikuj¹ce siê z ruchem narodowym.

Kwestiê wyborów do sejmików powiatowych uregulowano dopiero w 1921 roku40.
Liczba radnych Sejmiku uzale¿niona by³a od iloœci mieszkañców – na ka¿de 1500 miesz-
kañców przypada³ jeden mandat. Wybór radnych odbywa³ siê dwutorowo. W miastach
wyboru dokonywa³y rady miejskie, zaœ na terenach wiejskich w okrêgach wyborczych
licz¹cych co najmniej 6000 mieszkañców, z zastosowaniem formu³y proporcjonalnej41.
Czynne prawo wyborcze przys³ugiwa³o ka¿demu obywatelowi polskiemu, który ukoñ-
czy³ 21 lat, bierne prawo wyborcze posiada³y osoby, które ukoñczy³y 25 lat.

Do kompetencji sejmiku powiatowego nale¿a³ wybór 6 cz³onków wydzia³u powia-
towego, na czele którego sta³ starosta. Cz³onkiem wydzia³u mog³a byæ osoba, która po-
siada³a bierne prawo wyborcze. Kadencja sejmiku, jak i wydzia³u by³a czteroletnia. Do
rozporz¹dzenia ukaza³ siê regulamin wyborczy42. Kandydaci umieszczani byli na li-
stach43, z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia, zawodu, jak i miejsca zamiesz-
kania. Lista kandydatów musia³a byæ podpisana przez co najmniej 20 wyborców.
Obowi¹zek przeprowadzenia wyborów ustalono do dnia 10 grudnia 1921 roku.

Wybory do sejmików powiatowych wg regu³ ustalonych przez Ministra by³ej Dziel-
nicy Pruskiej przeprowadzono w latach 1921, 1925 oraz w 1929.

Tabela 2
Radni sejmików powiatowych województwa poznañskiego w latach 1921–1929 (%)

Nazwa ugrupowania 1921 1925 1929

Narodowa Partia Robotnicza 45,7 40,3 27,3

Endecja (ZL-N, SN) – 7,7 3,6

Chadecja – 3,0 0,9

Listy Obywatelskie (kompromisowe) 33,4 0,6 –

PSL „Piast” 18,3 27,6 21,3

Polska Partia Socjalistyczna – 1,1 1,7

Listy niemieckie 2,4 6,0 8,8

Sanacja (BBWR, OZN) – – 11,6

Pozosta³e 0,2 13,7 24,8

�ród³o: Zestawienie w³asne na podstawie: Cz. Demel, J. Krawulski, K. Rzepa, Dzia³alnoœæ NSR i NPR w Wielko-

polsce w latach 1917–1937, Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznañ 1980, s. 159–160; E. Ma-
kowski, Kszta³towanie siê stosunków spo³eczno-politycznych w Wielkopolsce w latach 1926–1939, Pañstwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznañ 1979, s. 42 oraz literatura tam cytowana.
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40 Rozporz¹dzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 roku o wyborach do
Sejmików Powiatowych na obszarze b. Dzielnicy Pruskiej (Dz. U. Nr 71, poz. 492).

41 W tych gminach wiejskich, w których przypada³o co najmniej trzech cz³onków sejmiku wybo-
ru dokonywa³y rady.

42 Regulamin wyborczy dla przeprowadzenia wyborów do Sejmików Powiatowych na podstawie
tymczasowego rozporz¹dzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 roku o wyborach
do Sejmików Powiatowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dziennik Urzêdowy, Nr 38, poz. 680).

43 W gminach wiejskich.



W pierwszych wyborach do sejmików powiatowych wystêpowa³y g³ównie 3 listy:
Narodowej Partii Robotniczej, kompromisowa (endecja, chadecja) oraz w³oœciañska
(PSL „Piast”). W czêœci powiatów pojawi³a siê lista niemiecka. Fragmentaryczne wy-
niki wskazuj¹, ¿e sukces w wyborach osi¹gnê³a NPR, a nastêpnie PSL oraz chadecja
z endecj¹. Równie¿ w kolejnych wyborach w roku 1925 sukces odnios³a Narodowa
Partia Robotnicza uzyskuj¹c a¿ 40,3% mandatów. Pojawi³y siê jednak pierwsze symp-
tomy os³abienia wp³ywów NPR. Kolejne listy wyborcze to m.in.: PSL „Piast” (27,6%),
endecja (7,7%) oraz mniejszoœci narodowe (6,0%). Po przewrocie majowym wybory
do sejmików powiatowych odby³y siê w roku 1929. Najwiêcej miejsc w sejmikach
zdoby³a Narodowa Partia Robotnicza, ale jej wp³ywy uleg³y dalszemu os³abieniu
(27,3% mandatów). Drug¹ si³¹ polityczn¹ sejmików by³ PSL „Piast” (21,3%), a nastêp-
nie BBWR (14,4%), Niemcy (8,8%). Bardzo s³aby by³ wynik endecji.

W pocz¹tkach lat dwudziestych w województwie poznañskim by³o 38 powiatów.

Tabela 3
Podstawowe dane statystyczne powiatów województwa poznañskiego. Stan na rok 1921

Lp. Powiat
Powierzch-
nia w km2

Liczba
mieszkañ-

ców

Liczba jednostek administracyjnych Liczba
miejscowo-
œci ogó³emmiast

gmin
wiejskich

obszarów
dworskich

1 2 3 4 5 6 7 8

1 bydgoski (miasto) 71 87 643 1 0 0 1

2 bydgoski 1 337 52 620 3 123 42 342

3 chodzieski 898 41 742 5 75 28 208

4 czarnkowski 772 35 586 2 48 22 138

5 gnieŸnieñski 565 56 488 2 91 39 194

6 gostyñski 601 48 930 4 84 63 239

7 grodziski 430 35 672 3 53 25 134

8 inowroc³awski 1 030 75 395 2 97 97 302

9 jarociñski 721 54 362 4 85 51 272

10 kêpiñski 707 52 670 2 83 56 314

11 koœciañski 608 48 580 3 83 53 208

12 koŸmiñski 453 34 496 3 59 27 158

13 krotoszyñski 498 44 754 4 50 35 162

14 leszczyñski 740 54 402 4 77 45 214

15 miêdzychodzki 753 30 131 2 67 33 230

16 mogileñski 733 48 898 4 106 47 243

17 nowotomyski 843 50 373 3 81 26 195

18 obornicki 1 088 55 146 4 113 55 298

19 odolanowski 629 43 217 3 66 31 214

20 ostrowski 415 48 120 1 53 37 168

21 ostrzeszowski 572 40 082 3 51 26 273

22 pleszewski 483 38 234 1 74 46 184

23 poznañski (miasto) 34 169 422 1 0 0 1

24 poznañski (Wsch.) 664 51 457 2 98 40 237

46 Arkadiusz Ptak



1 2 3 4 5 6 7 8

25 poznañski (Zach.) 638 45 191 1 78 42 199

26 rawicki 511 48 929 5 82 45 193

27 strzeliñski 615 39 913 2 66 55 190

28 szamotulski 1 094 66 056 5 93 71 313

29 szubiñski 917 46 089 5 113 62 321

30 œmigielski 554 37 955 2 80 39 196

31 œremski 928 57 509 6 128 65 329

32 œredzki 796 49 812 3 95 83 288

33 w¹growiecki 1 037 54 375 4 145 66 354

34 witkowski 588 30 248 3 80 44 192

35 wolsztyñski 740 48 661 4 84 25 199

36 wrzesiñski 562 41 104 2 71 62 204

37 wyrzyski 1 162 62 531 6 113 67 340

38 ¿niñski 741 41 063 4 95 37 228

�ród³o: Pierwszy Powszechny Spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 wrzeœnia 1921 roku. Mieszkania, ludnoœæ,

stosunki zawodowe. Województwo poznañskie, Warszawa 1928.

Samorz¹d wojewódzki

Podobny schemat przejmowania w³adzy, jaki zastosowano w samorz¹dzie gmin-
nym i powiatowym powielono w samorz¹dzie wojewódzkim. W marcu 1919 roku
Komisariat Naczelnej Rady Ludowej rozwi¹za³ Sejm Prowincjonalny44. W³adzê prze-
kazano wydzia³owi prowincjonalnemu i staroœcie krajowemu, zaœ uchwa³y wydzia³u
wymaga³y zatwierdzenia komisarza rz¹dowego, którym by³ prezes rejencji. Jednocze-
œnie wskazano, ¿e liczba cz³onków wydzia³u prowincjonalnego winna byæ powiêkszo-
na, g³ównie po to, by zapewniæ odpowiedni¹ liczbê obywateli polskich45.

Dopiero 12 sierpnia 1921 roku Minister by³ej Dzielnicy Pruskiej wyda³ rozporz¹dze-
nie o wyborach do Sejmików Wojewódzkich46. Na jego mocy, cz³onków Poznañskiego
Sejmiku Wojewódzkiego, który liczy³ 85 cz³onków, wybiera³y sejmiki powiatowe.
Z wiêkszoœci powiatów wybieranych by³o po 2 przedstawicieli; natomiast z poznañ-
skiego miejskiego a¿ 8, zaœ bydgoskiego miejskiego 4. Po 3 przedstawicieli mia³y po-
wiaty bydgoski wiejski, inowroc³awski oraz szamotulski. Dwa powiaty – miêdzychodzki
i witkowski mia³y tylko 1 przedstawiciela. Bierne prawo wyborcze przys³ugiwa³o oso-
bom, które ukoñczy³y 25 rok ¿ycia, od roku zamieszkiwa³y na terenie województwa,
jak równie¿ pos³ugiwa³y siê, w mowie i piœmie, jêzykiem polskim. Pierwsze wybory
do Sejmiku mia³y siê odbyæ do dnia 20 grudnia 1921 roku. Kompetencj¹ Sejmiku
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44 Zob.: Rozporz¹dzenie z dnia 8 marca 1919 roku co do rozwi¹zania sejmu prowincjonalnego
itd. (opublikowane w nr. 9 „Tygodnika Urzêdowego Naczelnej Rady Ludowej”).

45 A. Gulczyñski, Ministerstwo by³ej dzielnicy…, op. cit., s. 129.
46 Zob.: Rozporz¹dzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 roku o wyborach

do Sejmików Wojewódzkich (Dz. U. Nr 71, poz. 491).



Wojewódzkiego by³ wybór Wydzia³u, sk³adaj¹cego siê z przewodnicz¹cego, zastêpcy,
Starosty Krajowego oraz 12 cz³onków.

W pierwszym Sejmiku Wojewódzkim do g³ównych si³ politycznych nale¿a³y Naro-
dowa Partia Robotnicza, a nastêpnie endecja, Chrzeœcijañsko-Narodowe Stronnictwo
Rolnicze, Chrzeœcijañska Demokracja47. Rozk³ad si³ politycznych by³ wiêc de facto po-
twierdzeniem wyniku wyborów w sejmikach powiatowych, co wynika³o g³ównie
z przyjêtej ordynacji wyborczej.

Ustawa „scaleniowa”

Odrêbnoœæ rozwi¹zañ w zakresie ustroju samorz¹du terytorialnego zlikwidowano
dopiero w 1933 roku, przyjmuj¹c ustawê o czêœciowej zmianie ustroju samorz¹du tery-
torialnego48. Ustawa, pomimo uporz¹dkowania ustroju samorz¹du terytorialnego, by³a
jednak elementem dzia³añ sanacji, której celem sta³o siê ograniczanie, a nawet elimino-
wanie z administracji samorz¹dowej przeciwników politycznych.

W stosunku do Wielkopolski, ustawa zlikwidowa³a wójtostwa i obszary dworskie,
których kompetencje przejê³y gminy wiejskie. Wiele jednak rozwi¹zañ pruskich nadal
pozosta³o obowi¹zuj¹cymi.

Zmiany terytorialne województwa poznañskiego

Przez okres dwudziestu lat Drugiej Rzeczypospolitej dokonywano równie¿ zmian
w podziale terytorialnym województwa. W 1925 roku zniesiono powiaty „Poz-
nañ–Wschód” i „Poznañ–Zachód” tworz¹c z niego jeden powiat poznañski. Dodatkowo
w³¹czono do tej jednostki gminy Puszczykowo, Puszczykowo Stare i Puszczykówko49.
Ponadto, w tym samym roku Gniezno i Inowroc³aw wydzielono z powiatów ziemskich
nadaj¹c im status powiatu50. Z kolei w 1927 roku zlikwidowano powiat witkowski51.
Najwiêksze zmiany w podziale terytorialnym mia³y jednak miejsce w roku 1932, kiedy
zlikwidowano a¿ 7 powiatów. Wœród nich by³y powiaty ostrzeszowski, odolanowski,
koŸmiñski, pleszewski, strzeliñski, œmigielski oraz grodziski. Powiat ostrzeszowski
w³¹czono do powiatu kêpiñskiego, odolanowski do ostrowskiego, koŸmiñski do kroto-
szyñskiego, pleszewski do jarociñskiego, strzeliñski do mogileñskiego, œmigielski do

48 Arkadiusz Ptak

47 Cz. Demel, J. Krawulski, K. Rzepa, Dzia³alnoœæ…, op. cit., s. 162–163.
48 Ustawa z dnia 23 marca 1933 roku o czêœciowej zmianie ustroju…, op. cit.
49 Zob.: Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. w sprawie zmiany

granic niektórych powiatów województwa poznañskiego (Dz. U. Nr 117, poz. 1044).
50 Zob.: Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1925 roku o wydzieleniu miasta Gniezna

ze zwi¹zku gnieŸnieñskiego powiatu ziemskiego i utworzeniu z tego miasta osobnego powiatu (Dz. U.
Nr 59, poz. 416) oraz Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1925 roku o wydzieleniu miasta
Inowroc³awia ze zwi¹zku inowroc³awskiego powiatu ziemskiego i utworzeniu z tego miasta osobnego
powiatu miejskiego (Dz. U. Nr 59, poz. 417).

51 Zob.: Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1927 roku o znie-
sieniu powiatu witkowskiego w województwie poznañskiem (Dz. U. Nr 17, poz. 130).



koœciañskiego, zaœ grodziski do nowotomyskiego52. Czêœæ z nich na sta³e straci³y status
miast powiatowych. Likwidowano, b¹dŸ ³¹czono równie¿ niektóre gminy; inne zaœ
w³¹czano do innych powiatów. Szereg zmian w podziale administracyjnym, zw³aszcza
ograniczaj¹cym jednostki, wprowadzono po przewrocie majowym. Kwerenda dzien-
ników ustaw wskazuje, ¿e nasilenie tego procesu nast¹pi³o w koñcu lat dwudziestych
i w pocz¹tkach trzydziestych.

Zmiany dokonano równie¿ w granicach samego województwa. Z poznañskiego
wy³¹czono powiaty bydgoski, inowroc³awski, szubiñski, wyrzyski oraz gminy Che³m-
ce oraz Kruszwicê. Zosta³y one w³¹czone do województwa pomorskiego. Z kolei do
województwa poznañskiego z województwa ³ódzkiego przy³¹czono powiaty: kaliski,
kolski, koniñski oraz turecki53.

W pocz¹tkach lat trzydziestych województwo poznañskie zajmowa³o powierzchniê
26 487 km2 i by³o zamieszkiwane przez 1 860 030 mieszkañców, z czego w miastach
591 935 (31,82%), zaœ na terenach wiejskich 1 268 095 (68,18%). W województwie
by³o 98 miast oraz 205 wsi. Zlikwidowano obszary dworskie. Wszystkich miejscowo-
œci by³o 848154. Porównuj¹c podstawowe wskaŸniki demograficzne województwa poz-
nañskiego z poprzednim spisem z roku 1921 sytuacja pogorszy³a siê. Liczba ludnoœci
spad³a o ponad 100 000. Niekorzystnie przedstawia³a siê równie¿ struktura zamieszka-
nia. O ile w 1921 roku w miastach zamieszkiwa³o 34,13% ludnoœci, o tyle w 1931 roku
tylko 31,82. Zwiêksza³a siê za to liczba ludnoœci wiejskiej.

W chwili obecnej województwo wielkopolskie zajmuje obszar 29 826,5 km2 i jest
zamieszkiwane przez 3 397 617, z czego w miastach 1 914 841 (56,4%), zaœ na tere-
nach wiejskich 1 482 776 (43,6%). Województwo podzielone jest na 35 powiatów
i 226 gmin55.
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