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Przegrana Niemiec w I wojnie wiatowej i rewolucja w Berlinie 9 listopada 1918 r. 

rozpocz y proces odzyskiwania niepodleg ci w Wielkopolsce i na pozosta ych ziemiach 

polskich. Informacje o abdykacji cesarza Wilhelma II oraz o tworzeniu przez socjalistów rad 

nierskich i robotniczych dotar y do jednostki batalionu zapasowego 155 pu ku piechoty 

(dalej: pp) w Ostrowie tego samego dnia. W odpowiedzi na utworzon  przez Niemców Rad  

niersk  dnia 10 listopada przedstawiciele nierzy Polaków zwo ali wiec w Domu 

Katolickim. W trakcie manifestacji wybrano Komitet Ludowy, a zgromadzeni uchwalili 

nast puj  rezolucj :  
 nierze, obywatele i m odzie  polska daj  uroczy cie wolnej, niepodleg ej i zjednoczonej Polski 

Ludowej z wolnym przyst pem do morza w granicach sprzed pierwszego rozbioru i przyrzekaj  w jej 

obronie da ycie i mienie.1  

Komitet Ludowy kierowany przez adwokata Micha a Langego przeprowadzi  rozmowy 

z niemieck  Rad niersk , w nast pstwie których nierze Polacy opu cili 155 pp i w 

dniach 10 – 11 listopada utworzyli pierwszy polski pu k piechoty. Da o to pocz tek tworzenia 

faktów dokonanych przez zaj cie starych koszar wraz z uzbrojeniem i obsadzenia gmachów 

urz dowych.2 „Republika Ostrowska” – tak nazwano okres od 10 do 21 listopada 1918 r. - 

stanowi a pierwszy etap przejmowania w adzy i odzyskiwania niepodleg ci na terenie 

miasta. 

Ton pracy niepodleg ciowej nadawa o, oprócz zbuntowanych nierzy i 

mieszcza stwa, przede wszystkim okoliczne ziemia stwo i inteligencja. Dzia aj cy od 

wrze nia 1918 r. tajny Komitet Obywatelski, kierowany przez hr. Wojciecha Lipskiego z 

Lewkowa, by  w cis ej wspó pracy z Centralnym Komitetem Obywatelskim i wyra  

pogl dy pozna skiej endecji. W. Lipski wspó dzia , jako cznik z Komitetem Narodowym 

                                                        
1 Z. Wieliczka, Od Prosny po Rawicz. Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, Pozna  1931, s. 
16. 
2 Tam e,  s.  14;  A.  Czubi ski,  Z.  Grot,  B.  Mi kiewicz,  Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919, Warszawa – 
Pozna  1978, s. 108 i n.; Z . Dykcik, Republika Ostrowska, Ostrów Wielkopolski 1992, s. 13. 
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Polskim w Pary u. G ównym zadaniem Komitetu Obywatelskiego (dalej: KO) by o 

organizowanie w adzy lokalnej i sprawne jej przejmowanie z r k Niemców, w chwili 

zako czenia wojny.3 W tym celu desygnowano m.in. jako przysz ego starost  W. Lipskiego, 

na burmistrza ksi garza Stefana Rowi skiego a jako organizatora Stra y Obywatelskiej 

Jerzego Niemojewskiego. Widz c brak nale ytego przygotowania politycznego i zbrojnego 

oraz rewolucyjne zagro enie, dzia acze endeckiego KO starali si  podj  wspó prac  z 

nierskim - Komitetem Ludowym.  

Na skutek odezwy Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej (dalej: NRL) z 14 listopada 

1918 r. o ujawnieniu si  komitetów i przybraniu nazwy powiatowych rad ludowych, w 

Ostrowie nast pi o ich po czenie. Na przewodnicz cego Powiatowej Rady Ludowej 

wyznaczono pocz tkowo hr. Bogdana Szembeka, ale ze wzgl du na panuj ce nastroje 

rewolucyjne, funkcj  t  powierzono adwokatowi Micha owi Langemu. Na kontrolera 

burmistrza desygnowano St. Rowi skiego, który wspólnie z Piotrem Lasot  mia  kierowa  po 

wyzwoleniu gospodark  miasta.  

Przeje aj cy przez Ostrów w drodze z Poznania do Warszawy pos owie W adys aw 

Seyda i Wojciech Tr mpczy ski stwierdzili, e: „jeszcze nie wybi a godzina dwunasta, jest 

dopiero pi  minut przed dwunast ”.4 W kilka dni pó niej 21 listopada „Republika 

Ostrowska” pod naciskiem Komisariatu NRL przesta a istnie . Natomiast PRL wyda a, dla 

uspokojenia nastrojów, odezw :  
Polacy! Obywatele! Nie bierzcie udzia u w adnych zamieszkach ulicznych. Zachowajcie zimn  krew 

rozwag  i spokój! Nie s uchajcie prowokatorów! Nie prowokujcie nierzy, ani ludno ci niemieckiej i 

ydowskiej! Unikajcie niepotrzebnego przebywania na ulicach. Czuwajcie nad dzie mi i m odzie . 

Zwracajcie si  do nas z zaufaniem we wszystkich sprawach nag ych i w tpliwych.5  

Powstanie lokalnej rady ludowej oraz wys anie wybranych delegatów z powiatu 

ostrowskiego na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu, który odby  si  w dniach 3 – 5 grudnia 1918 

r., doprowadzi o do zmian w sk adzie Rady Miasta Ostrowa.6  

                                                        
3 L. Trzeciakowski, Wielkie Ksi stwo Pozna skie w ostatnich latach panowania pruskiego, w: Powstanie 
Wielkopolskie 1918 – 1919, Pozna  1968, s. 63. 
4 Z. Wieliczka, Od Prosny po Rawicz, op. cit., s. 20; Z. Dykcik, Republika Ostrowska, op. cit., s.15; PRL 
tworzyli: Micha  Lange, Piotr Lasota, ks. dziekan Henryk Zborowski, Stefan Rowi ski, Bogdan Szembek, Jakub 
Pussak, Jan Nowicki, Stanis aw Stanglewicz, Andrzej Dzia ocha. „Or downik Ostrowski” nr 129 z 28 
pa dziernika 1938. 
5 „Or downik Ostrowski” nr 129 z 28 pa dziernika 1938. 
6 Na Sejm Dzielnicowy wybrani zostali z powiatu ostrowskiego: Bogucki Antoni Ostrów, Brodowski Józef 
Psary, K dzierski Bonifacy Skalmierzyce, Konieczny Micha  Westrza, Koralówna Maria Ostrów, ks. Kazimierz 
Kostrzewski Biskupice, Lasota Piotr Ostrów, Lipski Wojciech Lewków, Matczak Wojciech Skalmierzyce, 
Michalak Ignacy Ostrów, Pasikowski Konstanty B dzieszyn, Pawlicka Kazimiera Ostrów, Rowi ski Stefan 
Ostrów, Szembek Bogdan Wysocko, Szyma ski Tomasz Skalmierzyce, Waszak Micha  Masanów, Wojtczak Jan 
Latowice, Zieli ski Jan Franklinów. „Gazeta Ostrowska” nr 49 z 12 grudnia 1993. 
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Do dnia 10 grudnia 1918 r. w Magistracie wy czn  w adz  sprawowali Niemcy z 

burmistrzem Maxem Bessertem (1892 – 1918) na czele. Równie  Rada Miejska by a od 1901 

r. wy cznie niemiecka.7 Radni niemieccy wobec zachodz cych zmian politycznych, powo ali 

w tym dniu pierwszych Polaków jako obserwatorów. Byli to: adwokat Ludwik Begale, dyr. 

banku Jan Nowicki, kupiec St. Rowi ski oraz aptekarz Walenty Mierzejewski.8  

W okresie poprzedzaj cym wybuch powstania wielkopolskiego w Ostrowie istnia a 

dwuw adza. Z jednej strony by a to: PRL, kierowana przez adwokata M. Langego, drug  

tworzy a niemiecka Rada Miasta z burmistrzem M. Bessertem, z czterema Polakami w 

charakterze obserwatorów. Oprócz tego, w miejscowych koszarach 155 pp, w adz  

sprawowa a polsko-niemiecka Rada nierska. 

Informacje o wybuchu walk w Poznaniu dotar y do Ostrowa 27 grudnia 1918 r. 

wieczorem. Sygna  „dzwonu Walentego” w ko ciele parafialnym by  has em alarmu na ca y 

powiat. Mieszka cy zacz li si  gromadzi  w Domu Katolickim oraz przed Bankiem 

Kupieckim. Do miasta dotar a wiadomo  o mierci Jana Mertki pod Skalmierzycami, który 

poleg  w czasie patrolowania granicy polsko-niemieckiej.9  

Wobec tych faktów PRL, kierowana przez W. Lipskiego, przyst pi a do rokowa  z 

Rad niersk  w sprawie „wycofania si  oddzia ów niemieckich”.10 W wyniku podpisanej 

umowy nierze niemieccy przyst pili do opuszczania miasta. Musieli wyjecha  w ci gu 

dwóch tygodni. Proces ten zosta  przerwany 31 grudnia 1918 r. na skutek wiadomo ci 

nap ywaj cych z Poznania o rozpocz ciu walk, i planowanym przeje dzie Ignacego 

Paderewskiego w drodze do Warszawy oraz bezpo rednio - w wyniku zaj cia przez batalion 

pograniczny ze Szczypiorna granicznego dworca w Skalmierzycach. Ludno  domaga a si  

zako czenia pertraktacji z Rad niersk . Wracaj cy z frontu oficer, W adys aw 

Wawrzyniak mianowa  komendantem tworz cych si  oddzia ów powsta czych ppor. M. 

Modrzejewskiego. Stra  Obywatelska i skauci do czyli do tych dzia . W ten sposób w 

mie cie by o ju  ok. 4 000 ochotników. Podzieleni na oddzia y i uzbrojeni tylko w 100 

karabinów, kosy i wid y przyst pili do wyzwalania miasta. nierze garnizonu, 

przestrzegaj c podpisanej z PRL umowy, nie przyst pili do walki. Powsta cy zaj li m. in. 

koszary, dworzec i poczt .11  

                                                        
7 K. Dembski, Wielkopolska w pocz tkach II Rzeczypospolitej – zagadnienia prawnoustrojowe, Pozna  1972, s. 
16. 
8 „Or downik Ostrowski” nr 146 z 7 grudnia 1938. 
9 Z. Dykcik, Republika Ostrowska, op. cit , s. 22 i 23. 
10 „Gazeta Ostrowska” nr 157 z 31 grudnia 1919. 
11 Z. Dykcik, Republika Ostrowska, op. cit. , s. 24 i 25. 
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Oko o godz. 10 – tej (wieczorem) musia  pan landrat Tiemann i inni dygnitarze pruscy, uprzejmie 

odwiedzeni przez delegacj  powsta ców polskich, przyj  do wiadomo ci, e przestali rz dzi .12  
Dok adnie o pó nocy komendant miasta rozwi za  niemiecki bal sylwestrowy, a 

zdziwieni uczestnicy udali si  do domów obserwuj c: „die polnischen Kosynieren”.13 

Wyzwolenie miasta umo liwi  przys any ze Szczypiorna ko o Kalisza poci g pancerny z 

cz ci  batalionu pogranicznego. Miasto odzyska o niepodleg  31 grudnia 1918 r.14  

Nast pnego dnia, 1 stycznia 1919 r. Ostrów by wiadkiem przejazdu I. Paderewskiego. 

O godz. 6 spo ecze stwo wita o bia o-czerwonymi sztandarami polityka na dworcu. Na 

ulicach rozlepiono odezw  w j zykach: polskim i niemieckim o przej ciu w adzy 

administracyjnej oraz wojskowej:  
Dzisiejszej nocy w adza w powiecie i mie cie naszym przesz a w Polskie r ce . Najwy sz  w adz  jest 

Powiatowa Rada Ludowa. Starost  jest p. Wojciech Lipski z Lewkowa. Burmistrzem p. Stefan Rowi ski. 

Komendantem miasta p. podporucznik M. Mierzejewski. Miasto zaj te zosta o bez strza u i bez krwi 

rozlewu, wi tym w tej chwili obowi zkiem ka dego Polaka jest przyczyni  si  do utrzymania adu, 

porz dku  i  spokoju.  RODACY  !  Stajemy  z  chwil  obecn  w  rz dzie  wolnych  narodów  .  Niech  czci  i  

honoru naszego nie splami aden gwa t ani przeciwko sobie ni mieniu b  w asnych braci, b  ludzi 

obcej narodowo ci”.15  

Jednocze nie komendant miasta wzywa  ludno  do z enia broni i amunicji do 3 

stycznia, zakaza  przeprowadzania rewizji w domach, zapowiedzia  karanie mierci  w 

przypadku kradzie y. W mie cie og oszono prohibicj  i godzin  policyjn  po 21.00. 

Rozprawiono si  ze znienawidzonymi symbolami zaboru pruskiego: „Or y niemieckie nale y 

usun  do godz. 3 po po udniu z wszelkich gmachów”.16 Proces wyzwolenia miasta 

zako czy  si  3 stycznia z chwil  wkroczenia ca ego batalionu pogranicznego ze Szczypiorna. 

Cz  tych nierzy stanowi a zal ek 12 pu ku strzelców wielkopolskich. Od 7 stycznia w 

Ostrowie zorganizowano VII okr g wojskowy, którego dowódc  by  por. W adys aw 

Wawrzyniak. W odró nieniu od miasta walka o wyzwolenie Wielkopolski trwa a na froncie 

po udniowym do po owy lutego 1919 r.17 

Równolegle do prowadzonych walk frontu powsta czego na przej tym obszarze miasta 

zachodzi  proces stabilizacji w adzy polskiej i formowanie ycia politycznego. Sprawuj cy 

adz  od czasu Sejmu Dzielnicowego Komisariat NRL czeka  na wynik decyzji konferencji 

pokojowej po I wojnie. W dniu 8 stycznia 1919 r. Komisariat wyda  obwieszczenie, e: 

                                                        
12 „Or downik Ostrowski” nr 11 z 25 stycznia 1939. 
13 Tam e. 
14 St. Nawrocki, Pod zaborem pruskim, w: Ostrów Wielkopolski. Dzieje miasta i regionu, Pozna  1990, s.235. 
15 „Or downik Ostrowski” nr 155 z 30 grudnia 1938. 
16 Tam e. 
17 A. Czubi ski, Z. Grot, B. Mi kiewicz, Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919, op. cit., s. 280 i n. 
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„wskutek wydarze  ostatnich dni przesz a si  rzeczy na Polaków zarówno w adza 

administracyjna, jak i wojskowa”.18 W adze w Poznaniu, kierowane przez prezesa prowincji – 

adwokata Wojciecha Tr mpczy skiego, przyst pi y do prac nad organizacj  pa stwowo ci 

polskiej. Do istotnych jej elementów by o stworzenie organów samorz du terytorialnego. 

Komisariat mia  prawo do rozwi zywania Rad, w których konflikty narodowo ciowe 

uniemo liwia y im prac . W zwi zku z tym, e radni niemieccy wcze niej podj li wspó prac  

z Polakami w Ostrowie (10 grudnia 1918 r.) i nie dochodzi o do konfliktów, samorz d 

kontynuowa  dzia ania statutowe. Komisariat wezwa  wszystkich urz dników do dalszej 

pracy na swoich stanowiskach i zabroni  ich usuwania. Powo ani kontrolerzy sprawdzali 

dzia alno  administracji i jednocze nie wprawiali si  do samodzielnej pracy.19 Stawia o  to  

Polaków w uprzywilejowanej sytuacji wobec pozosta ych cz ci pa stwa polskiego, 

poniewa  instytucja samorz dowa na ziemiach polskich by ej dzielnicy pruskiej mia a 

najd sz  tradycj .20 Wci  stosowano prawo wprowadzone przez zaborc , by o ono 

praktyczne i mia o pó wieczne do wiadczenie.  

Przej ciowy okres sko czy  si  dnia 11 lutego 1919 r., Komisariat NRL w Poznaniu 

wyda  rozporz dzenie o rozwi zaniu wszystkich Rad Miejskich. W terminie do 25 marca 

wyznaczono przeprowadzenie nowych wyborów samorz dowych.21 Fakt rozwi zania 

dotychczasowych Rad oznacza  zerwanie z ci ci  stanowienia prawa pa stwa 

zaborczego, równocze nie zmieniono zasady ordynacji. Zosta y one wydane w nowym 

regulaminie, dotycz cym wyborów do Rad Miejskich, z dnia 18 lutego 1919 r.22 Zgodnie z 

nimi zerwano z ordynacj  miejsk  z 30 maja 1853 r.23 Wybory by y proporcjonalne, 

zlikwidowano trójklasowy system wg podzia u maj tkowego na zasad  równo ci, przyznano 

prawa wyborcze kobietom. Dosz o do zrównania czynnego i biernego prawa wyborczego. 

Nadano je osobom, które uko czy y 20 lat i w dniu 6 stycznia zamieszkiwa y w mie cie. 

Prawo to nie obejmowa o osób ubezw asnowolnionych, pozbawionych praw honorowych i 

obcokrajowców. Pracownicy samorz dowi zostali pozbawieni biernego prawa. Ka dy 

wyborca dysponowa  jednym g osem.24  

                                                        
18 Z. Wieliczka, Wielkopolska a Prusy w dobie powstania 1918 – 1919, Pozna  1932, s. 66. 
19 A. Gulczy ski, adze miasta Poznania w okresie mi dzywojennym, „Kronika Miasta Poznania” 1999, t. 1, s. 
214 (dalej: KMP). 
20 Cz. Demel, J. Krawulski, K. Rzepa, Dzia alno  Narodowego Stronnictwa Robotników i Narodowej Partii 
Robotniczej w Wielkopolsce w latach 1917 – 1937, Warszawa – Pozna  1980, s. 144. 
21 „Tygodnik Urz dowy Naczelnej Rady Ludowej” 1919, nr 5, s. 23 i 24 (dalej: TU NRL). 
22 TU NRL 1919, nr 7, s. 33 – 35. 
23 „Zbiór Praw dla Królestwa Pruskiego” nr 24 z 1853 r., ordynacja miejska dla sze ciu wschodnich prowincji 
monarchii pruskiej z 30 maja 1853 r. 
24 A. Gulczy ski, adze miasta Poznania w okresie mi dzywojennym, op. cit., s. 215. 



 6

Pierwsze wybory przeprowadzono 23 marca 1919 r. G osowano od godz. 8.00 do 18.00. 

W Ostrowie zg oszono dwie listy kandydatów: polsk  i niemieck . Ogó em g osy odda o 6 

263 wyborców (brak danych dotycz cych osób obj tych czynnym prawem wyborczym). Z 

tego 3 889 (62,1 proc.) wyborców popar o list  polsk , 2 374 (37,9 proc.) list  niemieck . 

Przynios o to Polakom 15 mandatów w Radzie Miejskiej i 9 miejsc Niemcom.25 Do Rady 

weszli jako pierwsi Polacy: W adys aw Pniewski, Piotr Lasota, Stanis aw Namys , Andrzej 

Niegolewski, Wincenty Cieluch, Nepomucen Mielcarzewicz, Teofil Kantecki, dr Jerzy 

Taczak, Piotr Pussak, Baltazar Muszy ski, Stanis aw Ko odziejczak, Józef Bigo , Jan 

Ku mierczak, Józef Ja  i Sylwester Prusinkiewicz.26 Wyborcy g osuj c na blok Polski nie 

zwracali uwagi na podzia y polityczne. Podobnie jak w Ostrowie, w pozosta ych miastach 

Wielkopolski, mandatami podzieli y si  dotychczasowe polskie i niemieckie Rady Ludowe. 

Zaznaczy  si  znaczny spadek wp ywów ludno ci niemieckiej i ydowskiej. 

Zaprzysi enie Rady Miejskiej nast pi o 10 kwietnia 1919 r.: „po odczytaniu roty lubu 

burmistrz zobowi za  radnych Polaków. Niemcy – radni wstrzymali si  od zobowi zania, 

domagaj c si  przet umaczenia roty lubu na j zyk niemiecki”.27 Burmistrz Stefan Rowi ski 

odpowiedzia , e: „j zykiem urz dowym jest j zyk polski”. Na sesji inauguracyjnej wybrano 

przewodnicz cego Rady dr Ignacego Taczaka, jego zast pc  Piotra Lasot  i sekretarza Józefa 

Bigosia. 

Fakt wyboru samorz du, po raz pierwszy od rozbiorów, przez mieszka ców – Polaków, 

zosta  podkre lony w okoliczno ciowym telegramie, wys anym do rz du I. Paderewskiego w 

Warszawie:  
ciwe przedstawicielstwo polskie miasta Ostrowa zbieraj c si  po raz pierwszy, sk ada ho d Rz dowi 

Polskiemu, lubuje Jemu i ca ej Polsce, e w pe ni poczucia odpowiedzialno ci, kierowa  si  b dzie w 

postanowieniach swoich jedynie dobrem obywateli i pa stwa.28  

W okresie za ycielskim rada stan a wobec konieczno ci rozwi zania problemów 

aprowizacyjnych, gospodarczych i bud etowych . Sta ym tematem obrad by  sprawiedliwy 

rozdzia  chleba. Wprowadzono kartki ywno ciowe. Wa  decyzj  podj  w ramach 

repolonizacji by a uchwa a o spolszczeniu nazw miejscowych, ulic i placów. W ca ej 

                                                        
25 Inaczej podaje K. Pawlak, Polska odrodzona, w: Ostrów Wielkopolski. Dzieje miasta i regionu, op. cit., s. 245: 
„Do nowej rady weszli sami Polacy”. 
26 „Or downik Ostrowski” nr 16 z 6 lutego 1939. 
27 Tam e. 
28 Tam e. 
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Wielkopolsce 15 maja 1919 r. wprowadzono j zyk polski do urz dów i szkó . W Ostrowie 

Magistrat zrealizowa  przepisy wykonawcze w lipcu, ko cz c polonizacj  nazewnictwa.29  

Drugim sprawdzianem politycznym dla miasta i powiatu by y przeprowadzone 1 

czerwca 1919 r. wybory uzupe niaj ce do Sejmu Ustawodawczego. W my l ustawy Ostrów 

by  siedzib  IV okr gu i obejmowa  powiaty: wschowski, leszczy ski, rawicki, gosty ski, 

ko mi ski, krotoszy ski, pleszewski, ostrowski, odolanowski, ostrzeszowski i k pi ski; 

wybierano z nich 9 pos ów.30 W wyniku wyborów zwyci stwo w okr gu odnios a endecja, 

reprezentowana przez Stronnictwo Narodowo – Demokratyczne (5 mandatów) oraz 

wspó pracuj ce z ni  Narodowe Stronnictwo Robotników (3 mandaty). Jeden mandat 

otrzyma o Centrum Mieszcza skie.31 Wybory uzupe niaj ce do Sejmu Ustawodawczego 

zamyka y proces integracji Wielkopolski z odradzaj cym si  pa stwem. 

W tym czasie (28 czerwca 1919 r.) rz d niemiecki podpisa  traktat w Wersalu. W 

zwi zku z tym 1 lipca zniesiono granic  paszportow  mi dzy Wielkopolsk  a krajem. Na 

posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego w dniu 1 sierpnia 1919 r. uchwalono, referowan  przez 

pos a ks. S. Adamskiego, ustaw  o organizacji ziem by ego zaboru pruskiego. W ten sposób 

zamkni to okres przej ciowy, jaki trwa  od 8 stycznia 1919 r. i Komisariat NRL 

podporz dkowa  si  rz dowi w Warszawie.32 Wielkopolska zosta a w czona do kraju. Tak e 

Ostrów znalaz  si  w wolnej Polsce, po trwaj cym od 1793 r. czasie zaborów. 

Zjednoczenie nadzorowane by o przez Ministerstwo By ej Dzielnicy Pruskiej (dalej: 

MbDzP) i obj o równie  si y zbrojne. Powsta y w Ostrowie 12 pu k strzelców 

wielkopolskich, wchodz cy w sk ad VII okr gu wojskowego, zosta  wcielony do Wojska 

                                                        
29 „Tygodnik dla powiatu Ostrowskiego” nr 77 z 16 sierpnia 1919. Zmiany dotyczy y ulic i placów: Rynek 
zamiast Ring, Raszkowska – Raschkowerstrasse, Kaliska – Kalischerstrasse, Staro-Kaliska – Alt-
Kalischerstrasse, Ko cielna – Kirchstrasse, S dowa – Gerichtsstrasse, Gimnazjalna – Gymnasialstrasse, 
Wroc awska – Breslauerstrasse, Szpitalna – Spitalstrasse, Kolejowa – Bahnhofstrasse, Zdunowska – 
Zdunyerstrasse, Stare Targowisko – Fleischmarkt, Starotargowa – Marktstrasse, ydowska – Mittelstrasse, Za 
bó nic  – Freimannstrasse, Krótka – Kurze Gasse, Staszica – Vosstrasse, Przy zborze – An der ev. Kirche, Przy 
ko ciele – An der kath. Kirche, Droga Wysocka – Wysockower Weg, Droga Wroc awska – Breslauer Chaussee, 
Droga Odolanowska – Adelnauer Chaussee, Droga Gorzycka - Gorzycer Weg, Droga Krotoszy ska – 
Krotoschiner Chaussee, Droga Raszkowska – Raschkower Chaussee, Droga Pleszewska – Pleschner Chaussee, 
Droga do Starego Stawu – Altteicher Weg, Polna – Feldstrasse, kowa – Altteicherwiesen Weg, Przy Lotnisku 
– Pleschner Chaussee 1 Feldweg, Przy mo cie Kolejowym – An der Üeberführung, Przy dworcu – Am Bahnhof, 
Za Kolej  – Hinterm Bahnhof, Celna – Zollstrasse, Ogrodowa – Gartenstrasse, Koszarowa – Kasernenstrasse, 
Ko ciuszki – Bismarckstrasse, Sienkiewicza – Lützowstrasse, U ska – Moltkestrasse, Fabryczna – 
Steinmetzstrasse, Sukiennicza – Tuchseerstrasse, D browskiego – Beckhausstrasse, park 3–go Maja – 
Volkspark, park Mickiewicza – Am Wasserturm, park Marcinkowskiego – Richthofenpark, park Kili skiego – 
Resselpark . 
30 A. Czubi ski, Z. Grot, B. Mi kiewicz, Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919, op. cit., s. 456. 
31 Tam e, s. 459. 
32 K. Dembski, Wielkopolska w pocz tkach II Rzeczypospolitej – zagadnienia prawnoustrojowe, op. cit., s. 119; 
A. Czubi ski, Wielkopolska w latach 1918 – 1939, Pozna  2000, s. 27. 
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Polskiego. Jad cy do Poznania na uroczysto  zjednoczenia wojsk Naczelny Wódz Józef 

Pi sudski by  uroczy cie witany na stacji w Ostrowie. Starosta Wojciech Lipski wspomina :  
Poci g z Naczelnikiem Pa stwa stan  naprzeciwko kompanii honorowej. Po z eniu raportu wojska 

przeszed  Pi sudski front kompanii honorowej, a w miejscu gdzie wojsko si  ko czy o, zaczyna y si  

adze wed ug rangi, duchowie stwo, a potem cechy, gimnazjum i skauci. (...) Najpierw nadmieni em, i  

jest dla mnie i dla powiatu wielkim zaszczytem, e jako pierwszy z wielkopolskich starostów mam 

zaszczyt powita  G ow  Pa stwa Polskiego. Powiat nasz le y na samej granicy ska i st d by  zawsze 

na ataki germanizmu wi cej nara ony, jak inne rodkowe strony. Niemcy byli tak pewni Ostrowa, ze 

Ostrów nawet niemieckim Ostrowem nazwali. Ale by y to pozory, bo gdy tylko nadarzy a si  sposobno , 

si  zrzucili my nienawistne jarzmo i chlubimy si  tem, e ju  10 listopada sformowali my bataljon 

wojsk polskich, podczas gdy w reszcie ksi stwa panowa y polsko – niemieckie socjalistyczne Soldaten – 

Rathy. Si y i odwag  do tego przedsi wzi cia czerpali my z mi ci do Polski i z czysto narodowych 

pobudek, a obce nam by y wszelkie destruktywne, socjalistyczno – komunistyczne doktryny.33  

Wskazanie w wiernopodda czej przemowie na wyst puj ce w chwili wyzwolenia 

ró nice polityczne, wiadczy o o rysuj cym si  podziale w wolnej ju  ojczy nie. Ostrów 

znalaz  si  w niepodleg ej, ale podzielonej politycznie Polsce. Pierwsze wybory do Rady 

Miejskiej i uzupe niaj ce do Sejmu Ustawodawczego nie ujawni y podzia ów na stronnictwa, 

gdy  stanowi y form  antyniemieckiego plebiscytu.  

W odrodzonym pa stwie Ostrów znalaz  si  na jego zachodnich peryferiach. W okresie 

walki o granice miasto sta o si  miejscem schronienia dla: uchod ców, uciekinierów i 

zes ców politycznych. Latem 1920 r., gdy wojska sowieckie zagra y Warszawie, 

Wielkopolska by a ostatnim zapleczem frontu. Do Poznania ewakuowano urz dy centralne. 

W tym czasie w Wielkopolsce schroni o si  ok. 10 tys. uchod ców.34 Przebywaj cy w 

Ostrowie na przeszkoleniu wojskowym Jaros aw Iwaszkiewicz pisa : „Tutaj moc Rosjan, bo 

to ich centralizacja jest Suchomlinow, Mere kowski itd. w tej dziurze”.35 W Ostrowie 

przebywa  w tym czasie Dymitr Mere kowski, nale cy wspólnie z Borysem Sawinkowem 

do Rosyjskiego Komitetu Politycznego. Tworzyli oni rosyjskie oddzia y wojskowe do walki z 

armi  sowieck .36 W Ostrowie dzia y równie : rosyjski komitet ewakuacyjny armii gen. P. 

Wrangla i rosyjski Czerwony Krzy . Samorz d organizowa  koncerty charytatywne na rzecz 

Czerwonego Krzy a w teatrze miejskim.37 Okres bitwy warszawskiej znalaz  swój lad na 

dalekim zapleczu frontu. Starosta informowa  Wojewod  w Poznaniu:  

                                                        
33 Archiwum Pa stwowe Kalisz (dalej: APK), Starostwo Powiat. Ostrów, sygn. 9. Pismo Józefa Lipskiego z dnia 
5 wrze nia 1936 r.  
34 A. Czubi ski, Wielkopolska w latach 1918 – 1939, op. cit., s. 33. 
35 J. Iwaszkiewicz, Listy z Ostrowa, Ostrów Wielkopolski 1991, s. 15. 
36 Tam e, s. 8; A. St. Kowalczyk, Sawinkow w Warszawie, „Res Publica” 1988, nr 9. 
37 J. Iwaszkiewicz, Listy z Ostrowa, op. cit., s. 16. 
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W nocy z dnia 30 na 31 lipca zosta y porozlepiane po mie cie plakaty wzywaj ce do walki przeciw 

ydom. Plakaty te moim zdaniem s  agitacj  bolszewick , której celem jest wywo  u nas w 

Wielkopolsce zam ty i rozruchy. (...) Poniewa  prawie pewny jestem, e agitacj  t  wywo ali przybysze 

Czerwonego Krzy a rosyjskiego, przeto wczoraj 31 lipca, przyst pi em do zaaresztowania (...) po 

dok adnej rewizji ich dokumentów i papierów okaza o si , e s  to agitatorzy bolszewiccy, których 

zadanie jest pod pozorem aprowizacji i tworzenia szpitali szerzy  zam t u naszej ludno ci i mie  teren 

przygotowany na ewentualn  inwazj ”.38 

 Z drugiej strony w adze lokalne zwraca y uwag  na zagro enie ze strony Niemców, 
którzy pod pozorem wakacji uzyskawszy swego czasu pozwolenie na przyjazd czy to z konsulatu, czy z 

biura paszportowego w Poznaniu przyjechali bez powodu do Ostrowa (...) Mi dzy nimi jest wielu 

oficerów pruskich jak: Than syn kupca, Koenigk syn dzier awcy z Kr py, Hollmann, major Schoen. 

Ludzie ci, prawdopodobnie pod pozorem odwiedzin krewnych czy wakacji uprawiaj  szpiegostwo na 

rzecz Niemiec.39  

W wa nej chwili dla losów pa stwa, Niemcy sprawdzali nastroje i liczyli na 

zniech cenie ludno ci Wielkopolski do rz du w zagro onej Warszawie. Mieszkaj cy w 

Berlinie i Wroc awiu ostrowscy Niemcy przejawiali wi ksz  aktywno . W dniu 8 wrze nia 

1920 r. utworzyli, z siedzib  w Berlinie Zwi zek Ostrowiaków „Verein Heimattreuer 

Ostrowoer”. W pó niejszym okresie wydawali organ prasowy „Ostrowoer Heimat – Zeitung”, 

który ukazywa  si  od marca 1926 do grudnia 1931.40  

Po bitwie warszawskiej w okolicach Ostrowa nadal przebywali Rosjanie:  
W Szczypiornie i Skalmierzycach znajduje si  znaczna ilo nierzy rosyjskich armji Judenicza, którzy 

za wiedz  i zgod  Ministra Spraw Wojskowych tworz  oddzia y maj ce walczy  z nami przeciw 

bolszewikom. W Ostrowie znajduje si  oko o 50 osób, którzy maj  organizowa  Czerwony Krzy  

rosyjski dla tej armji.41  

Miasto by o w tym czasie wiadkiem ekscesów wojsk rosyjskich: „zdarzaj  si  

wypadki, e nierze rosyjscy szczególnie kozacy na koniach w liczniejszych grupach 

przybywaj  do Ostrowa wykupuj c towary wszelkiego rodzaju po najwy szych cenach i 

wracaj  gromadnie do Szczypiorna. Policja jest w tym wypadku bezradna”.42 W mie ci 

spokój zapanowa  dopiero po 20 pa dziernika, kiedy oddzia y rosyjskie opu ci y obóz w 

Szczypiornie w efekcie dzia  Komisji Demibilizacyjnej.  

                                                        
38 APK, Starostwo Powiat. Ostrów, sygn. 1. Pismo starosty z 1 sierpnia 1920. 
39 Tam e, pismo starosty z 30 lipca 1920. 
40 „Po udniowa Wielkopolska” 1966, nr 50. 
41 APK, Starostwo Powiat. Ostrów, sygn.1. Pismo starosty z 5 sierpnia 1920. 
42 Tam e. Pismo starosty z 9 pa dziernika 1920. 
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Dnia 12 grudnia 1920 r. witano w mie cie wracaj cy z frontu wschodniego 60 Pu k 

Piechoty Wielkopolskiej.43 Od tego momentu w Ostrowie i powiecie zapanowa  spokój. 

adze przyst pi y do dzia  statutowych. Rozwi zywa y podstawowe problemy 

gospodarcze, zwi zane z zaopatrzeniem ludno ci w ywno  i agodzi y konflikty spo eczne 

dotycz ce zakwaterowania mieszka ców. Zas ug  ostrowskiego samorz du w latach 1919 – 

1920 by o stworzenie w asnej organizacji gospodarki miejskiej i administracji komunalnej, z 

wykorzystaniem istniej cej po Niemcach infrastruktury oraz praw. Proces ten dokona  si  w 

trakcie powstania wielkopolskiego i zagro enia wojn  bolszewick  1920 r. 

 
 
 
 

                                                        
43 K. Szepietowski, W II Rzeczypospolitej, w: Wielkopolska Szko a Edukacji Narodowej, Wroc aw – Warszawa – 
Kraków 1970, s. 37. 


