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Wpadki i wypadki
w³adzy samorz¹dowej

Rada Miejska wynajmuje pomieszczenie na wiêzienie.
Pijany burmistrz wdaje siê w bójki z mieszczanami.

Kara pieniê¿na dla mieszkañców za szkodniki na drzewach.
Na szczê�cie to tylko barwne obrazki z przesz³o�ci.

Kiedy w XVIII wieku ziemia
gostyñska znalaz³a siê pod zabo-
rem pruskim, okupant stara³ siê
zwalczaæ ka¿de przejawy samo-
rz¹dno�ci lokalnej, podporz¹dko-
wuj¹c miasta bezwzglêdnej nie-
mieckiej administracji pañstwo-
wej. Natychmiast odsuniêto od
wp³ywu na stanowiska lokalne
w³a�cicieli miast. W Piaskach na
przyk³ad odwo³ano burmistrza
Lipskiego (uposa¿enie 10 talarów
rocznie), a mianowano do¿ywot-
nim burmistrzem von Lorriera
z pensj¹ 100 talarów. W niektó-
rych miastach zachowano jednak
prawo wyboru burmistrza przez
dziedzica, a niektórych urzêdni-
ków, na przyk³ad pisarza, przez
obywateli.

Starania o akuszerkê i ... wiêzienie
Zadania samorz¹du lokalnego

by³y ró¿ne. W XV wieku Rada
Miejska pe³ni³a funkcje s¹du
w l¿ejszych wykroczeniach wyda-
j¹c wyroki. Nawet w tak proza-
icznych przyczynach jak na przy-
k³ad w 1457 roku w Borku, kiedy
to sukiennik Stefan domaga³ siê
zado�æuczynienia za znies³awie-
nie. Rada wyda³a wówczas opi-
niê, ¿e obywatel ten honeste et
laudabiliter vixit (¿y³ uczciwie
i chwalebnie). W XIX wieku Ma-
gistrat m.in. musia³ zajmowaæ siê
opiek¹ zdrowotn¹ dbaj¹c o za-
pewnienie dla miasta akuszerki.
Innego rodzaju spraw¹, by³o przy-
gotowanie dla mieszkañców po-
mieszczenia mog¹cego zapewniæ
im na pewien czas odosobnienie.
Poniewa¿ poprzednie lokum � si-

kwiarnia na Rynku spali³a siê
w po¿arze w 1811 roku, koniecz-
ne sta³o siê znalezienie nowego
miejsca na ...nowe wiêzienie
miejskie! W zaledwie dwa miesi¹-
ce po zniszczeniu i tragedii zawar-
to umowê na wynajêcie �sklepu�,
czyli piwnicy. W dokumencie
czytamy: �(...) stanê³o na tem, i¿
s³awetny £ukasz Kuczmerowicz
ustêpuje urzêdowi policji sklep na
pogorzelisku domu pod liczb¹
13cie lub 220 na rok jeden na
areszt publiczny, pod warunkiem
op³acania mu tego¿ na rok z³otych
dwadzie�cia cztery.� Wiêzienie
miejskie by³o wiêc jedna z pod-
stawowych rzeczy jakie w³adze
miejskie musia³y zapewniæ swo-
im mieszkañcom.

Podatki dawniej i dzi�
Podatki czêsto budzi³y nieza-

dowolenie. Zdarza³o siê, ¿e nawet
doprowadza³y do strajku! Kiedy
w 1812 roku rz¹d podwy¿szy³
op³atê patentow¹ dla rzemie�lni-
ków spotka³ siê ze zdecydowa-
nym protestem. Nie wiemy o ile
nast¹pi³ wzrost. W ka¿dym razie
na lata 1813/14 mia³ on wynie�æ
1,30 z³otego. Z 16 majstrów ce-
chu rze�niczego, a¿ 11 zastrajko-
wa³o. Jako ciekawostkê warto za-
uwa¿yæ, ¿e pod dokumentem pro-
testuj¹cych rzemie�lników podpi-
sa³ siê zastêpca burmistrza Ma-
zankiewicz. Czy¿by te¿ popiera³
protest przeciw podwy¿ce podat-
ków?  Przeciw podatkowi zapro-
testowali te¿ rzemie�lnicy z cechu
szewskiego, jednak ju¿ nie w tak
du¿ym procencie. Prawdopodob-
nie rzemie�lników szyj¹cych buty,
których by³o wówczas w Gosty-
niu oko³o 40, stanowili ubo¿sz¹
grupê, nie posiadaj¹ca mo¿liwo�æ
dodatkowego zajêcia w przypad-
ku strajku. Nie wiadomo jak za-
koñczy³ siê ten bunt przeciw wy-
sokim podatkom. Na podstawie
10 lat pó�niejszego obwieszcze-
nia mo¿na zorientowaæ siê w ro-
dzajach podatków p³aconych
wówczas przez ludno�æ: Wszyst-
kim obywatelom i mieszkañcom
tuteyszego miasta zalecamy, aby
wszelkie podatki, jakie tylko a¿ do
koñca r.b. maj¹ nakazane i s¹ win-
ni, a mianowicie:
1. sk³adkê ogniow¹
2. podymne
3. na nauczyciela
4. na d³ugi komunalne
5. podatki dominialne
6. podatki czyli procenta i mesz-
ne ko�cielne

7. podatek klasyczny
8. podatek patentowy
niezawodnie i to naydaley w prze-
ci¹gu sze�ciu dni do kas przyzwo-
itych za kwitami wp³acili. Oraz
wszystkich resztuj¹cych te podat-
ki wyra�nie ostrzegamy, ¿e ktokol-
wiek w oznaczonym terminie na-
le¿no�ci nie zap³aci, oczekiwaæ
ma naysurowszych �rodków exe-
kucyi i wyfantowania. Gostyñ,
dnia 3 grudnia 1822.�

Dokument ten s³uga miejski
obwie�ci³ przy wtórze bêbna na
czterech rogach Rynku oraz po
dwa razy na ka¿dej ulicy!

Burmistrz wzi¹³ ³apówkê
W 1808 roku burmistrzem Go-

stynia mianowano Filipa Prze-
zborskiego. Jak pisze W³adys³aw
Ko³om³ocki, burmistrz �(...) by³ to
cz³owiek stary i niedo³ê¿ny�. Ju¿
po roku urzêdowania mieszczanie
gostyñscy wystosowali pismo do
w³a�ciciela miasta oraz prefektu-
ry, w którym oskar¿ali burmistrza
o nadu¿ycia finansowe. Trzyna-
�cie punktów szczegó³owo opisy-
wa³o b³êdy finansowe dokonane
przez magistrat. W dokumencie
nie podwa¿ano autorytetu moral-
nego burmistrza, zwracano jednak
uwagê na fakt, ¿e jego podesz³y
wiek ma negatywny wp³yw na
mo¿liwo�ci pe³nienia urzêdu:
�(...) starym w latach urzêdnikom
w wielkich interesach zostaj¹cym
przez os³abienie zmys³ów, którzy
nie s¹ zdatni byæ wykonywacza-
mi na siebie z³o¿onych obowi¹z-
ków�. Pismo nie by³o za¿aleniem
tylko grupki mieszkañców - pod
skarg¹ podpisali siê przedstawi-
ciele o�miu cechów rzemie�lni-
czych Gostynia. W dwa lata pó�-
niej dosz³o w mie�cie do kolejne-
go skandalu. Sprawa dotyczy³a
pobierania podatku na rzecz gwar-
dii narodowej od cudzoziemca Jo-
han Milke. Wed³ug dekretu kró-
lewskiego wszyscy cudzoziemcy
zwolnieni byli od tego typu
�wiadczeñ. Ów obywatel wielo-
krotnie prosi³ burmistrza Prze-
zborskiego o zgodne z prawem
zwolnienie z tej powinno�ci,
mimo jednak zapewnieñ o pozy-
tywnym za³atwieniu tej sprawy,
nic siê nie zmienia³o. Wed³ug re-
lacji Milkego zawartej w notatce
policyjnej z 20 sierpnia 1811
roku, w rozwi¹zaniu problemu
pomóg³ inny cudzoziemiec. Johan
Milke zezna³: �(...) ¿ali³em siê na
mój ciê¿ar przed Starozakonnym
tuteyszym mieszkañcem Beer Ro-

zenzweiger, a ten doradzi³ mi,
abym da³ talara, a bêdê wolnym.
I gdy sam rzeczony Beer ofiaro-
wa³ siê dopomóc mi w tem, da³em
mu talara, i przez kilka dni potem
da³ mi od Pana Burmistrza pismo,
które tu do Protoku³u oddaje,
uwalniaj¹ce mnie od powinno�ci
Gwardyjskich. Nie wiadomo
wiêc, czy ³apówkê wzi¹³ bur-
mistrz, czy ca³o�æ lub czê�æ przy-
w³aszczy³ sobie sprytny Rozen-
zweiger. Faktem jest, ¿e pod pro-
toko³em podpisali siê obok Mil-
kego tacy szanowani gostynianie
jak Walenty Dabiñski i zastêpca
burmistrza Tomasz Mazankie-
wicz. W tym samym roku te¿ bur-
mistrz opu�ci³ urz¹d.

Jak nie stonka to �w¹sionka�
W XIX wieku mo¿na by³o �za-

robiæ� karê za ... robala na drze-
wie! Konkretnie sprawa dotyczy-
³a prz¹dki pier�cienicy (Malaco-
soma neustra)  zwanej pospolicie
�w¹sion¹�. W og³oszeniu Magi-
stratu z 1809 roku czytamy: Przy
nadchodz¹cym ciep³ym powietrzu
przypomina siê wszystkim sady
y ogrody posiadaj¹cym, aby bez
wszelakiej zw³oki pod kar¹
Dwuch Talerów  skrzêtnie siê za-
brawszy, do obierania drzewa
z w¹sionek przyst¹pili. Osobliwie
za� na rozwijanie siê w¹sionek
w gniazdach pier�cionkowych aby
pilnie dali baczenie y one ze
szczêtem obrali. Problem robala
drzewnego sta³ siê tematem ob-
wieszczeñ Rady Miejskiej. Cieka-
we, jak Magistrat sprawdza³, czy
jego polecenia s¹ wykonywane?

Burmistrz co siê patrzy...
Na pocz¹tku XIX wieku

w Krobi mia³ miejsce protest

mieszkañców zwi¹zany z wybo-
rem pisarza miejskiego. Niejako
obok tej sprawy toczy³o siê inne
postêpowanie. Dotychczasowego
burmistrza Matterna oskar¿ono
o nadu¿ycia finansowe, spowodo-
wane piastowaniem przez niego
tak¿e funkcji kamelarza. Sprawa
zaczêta w 1801 roku mia³a swój
fina³ dopiero po czterech latach.
Burmistrz Mattern oskar¿ony zo-
sta³ o nadu¿ycia w kwocie 420
talarów (jego pensja roczna wy-
nosi³a 150 talarów rocznie). We-
d³ug relacji burmistrz Krobi �(...)
bi³ nie tylko, jak udowodniono
i jak nie mo¿e zaprzeczyæ, obywa-
teli miejskich, o ile swe ¿yczenia
zbyt czêsto i natarczywie przed-
k³adali zamiast to cierpliwie
przyjmowaæ, lecz nawet samowol-
nie wsadza³ ich do wiêzienia�. Po-
czyna³ wiêc sobie w³odarz miasta
ca³kiem bezkarnie. Pad³y tak¿e
zarzuty o przekupstwo, nadu¿y-
wanie w³adzy oraz ...pijañstwo.
Wed³ug raportu dokonanego w tej
sprawie przez Hirschfelda bur-
mistrz Krobi codziennie nadu¿y-
wa³ alkoholu. Urzêdnik kontrolu-
j¹cy kasê komunalna stwierdza³:
�ja go te¿ wczoraj napotka³em
z ca³ym prawie przodem g³owy
rzekomo od upadku i od bijatyki
zakrwawionym i prawym okiem
podbitym, (...) nie ma on ju¿ naj-
mniejszego autorytetu i ¿e w swym
pijañstwie z obywatelami i czeladzi¹
rzemie�lnicz¹ po knajpach siê bije�.
Matterna skazano na dwa lata twier-
dzy oraz zakaz piastowania jakich-
kolwiek urzêdów pañstwowych.

Ju¿ po wyborach samorz¹do-
wych. Czy nowowybrane w³adze sa-
morz¹dowe zapewni¹ w przysz³o�ci
historykom równie ciekawy mate-
ria³? Czas poka¿e.
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