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Uroki ¿ycia
w (osiemnastowiecznym) Gostyniu

CZÊ�Æ 2: XVIII WIEK POD PANOWANIEM PRUSKIM.

GRZEGORZ SKORUPSKI

W przeciwieñstwie do wielu
miast Rzeczpospolitej, Gostyñ by³
zawsze typowo polskim o�rodkiem.
Mimo i¿ nie by³o w nim ¯ydów, to-
lerancyjnie odnoszono siê do innej
ludno�ci nap³ywowej: Niemców czy
Szkotów. W 1793 roku w mie�cie
¿y³o 970 katolików i 58 luteran. By³
równie¿ �(...) jeden Grek, który je�-
dzi na nabo¿eñstwa do Poznania�
(w tym wypadku dotyczy³o to wy-
znania grecko-katolickie, a nie
o narodowo�ci). W³adze miejskie
by³y jednak zawsze polskie.

Magistrat pod pruskim
or³em

Gostyñ znalaz³ siê pod panowa-
niem pruskim po drugim rozbiorze
w 1793 roku. Wówczas to znalaz³
siê w powiecie krobskim. W³adze
okupacyjne sporz¹dzi³y natych-
miast Indagande, czyli rodzaj rapor-
tu informacyjnego o stosunkach
panuj¹cych w danym o�rodku. Za-
równo Magistrat jak i s¹d miejski
sk³ada³ siê z samych Polaków. P³yn-
nie pos³ugiwa³ siê niemieckim tyl-
ko s³uga miejski Zieleñski, a pobie¿-
nie pisarz miejski Przezborski i ³aw-
nik s¹dowy Czachowski. Burmi-
strzem by³ wówczas Ludwik Ra-
szewski natomiast jego zastêpc¹
Tomasz Czabajski. Oprócz nich sa-
morz¹d miejski reprezentowa³o
trzech radnych: Walenty Temb³o-
wicz, Maciej Ostrowski i Jakub For-
manowicz. W³adze pruskie zwolni-
³y wszystkich cz³onków zarówno
magistratu, jak i s¹du miejskiego,
z wyj¹tkiem Filipa Jakuba Przezbor-
skiego. Powo³ano nowy sk³ad Ma-
gistratu: burmistrzem policyjnym
zosta³ Suchland, kamelarzem Rudel,
a �mianowanym� radnym Przezbor-
ski. Pensja burmistrza wzros³a
z 33,8 do 150 talarów rocznie. Po-
cz¹tkowo jednak nie uda³o siê od-
tworzyæ S¹du Miejskiego i stanowi-
ska drugiego burmistrza tzw. s¹do-
wego.

Miasto bez s¹du
Powodem tego stanu by³ brak

�rodków finansowych. Pocz¹tkowo
przewidziano pensjê 300 talarów
dla sêdziego i 120 dla sekretarza.
Okaza³o siê, ¿e w kasie miejskiej
brakuje na ten cel kwoty 260 tala-
rów. Mieszczanie gostyñscy zapro-
testowali przeciwko sk³adce wska-
zuj¹c na ubo¿enie miasta. Istotnie,
wed³ug Seudpreussische Zeitung
wielki zazwyczaj targ w Gostyniu,
w 1795 roku by³ raczej mizerny.
Dopiero kiedy podano obywatelom
do wiadomo�ci, ¿e odbierze siê im

jurysdykcje miejsk¹ - dziêki pomo-
cy starszych cechów oraz radcy Hir-
schfelda, mieszczanie gostyñscy
zgodzili siê na zbiórkê potrzebnej
kwoty. Ostatecznie ustalono, ¿e ka¿-
dy w³a�ciciel domu zap³aci 12 gro-
szy, a wynajmuj¹cy 6 groszy. W ten
sposób uzyskano sumê 118 talarów
i 18 groszy na potrzeby S¹du Miej-
skiego. Kwota ta stanowi³a w czê�æ
pensji pisarza s¹dowego, podczas
gdy burmistrz s¹dowy Holtz op³a-
cany by³ z kasy pañstwowej (250
talarów).

Pijañstwo burmistrza?
Burzliwe to musia³y byæ czasy.

Ju¿ w 1797 roku w miejsce kamela-
rza Rudla wszed³ Sosnowski.
W styczniu nastêpnego roku usuniê-
to burmistrza policyjnego Suchlan-
da. Powodem by³y prawdopodobnie
z³e stosunki z Holtzem. Oskar¿ono
go o branie ³apówek, pijañstwo,
a nawet poddano badaniom lekar-
skim by sprawdziæ oskar¿enia
o upo�ledzenie umys³owe. Wed³ug
opinii lekarza powiatowego
Schwartsa, si³y fizyczne Suchlanda
�(...)nie s¹ jeszcze ca³kowicie znisz-
czone, lecz z nich nie móg³ wyci¹-
gn¹æ wniosku o stanie jego si³ du-
chowych�. Co do oskar¿eñ o pijañ-
stwo, jeden ze �wiadków twierdzi³,
¿e oskar¿ony �(...) raz po raz pije
kieliszek wódki�, ale nigdy nie jest
zupe³nie pijany. Wydaje siê, ¿e du¿e
znaczenie w tej sprawie mia³ radca
podatkowy Hirschfeld. W skardze
Suchlanda skierowanej do w³adz
stwierdza³ on, ¿e przez �kaba³y� Hir-
schfelda zosta³ zwolniony. Wydaje
siê równie¿, ¿e nie udowodniono w
tym przypadku winy, gdy¿ nie spo-
tka³o go wiêzienie. Z drugiej jednak
strony pocz¹tkowo proponowano
przeniesienie, nastêpnie emeryturê w
wysoko�ci 50 talarów. Ostatecznie
Suchlanda zwolniono z urzêdu bez
mo¿liwo�ci otrzymywania wynagro-
dzenia.

Nadburmistrz Gostyñ -
Piaski

Jeszcze zanim burmistrza Su-
chlanda zwolniono z urzêdu, poja-
wi³ siê nowy kandydat na to miej-
sce: sekretarz powiatu �remskiego
Stanke. Mieszczanie gostyñscy na-
tychmiast wysunêli dwie kandyda-
tury Polaków: Przezborskiego i Nie-
dzwiedziñskiego. Obie zosta³y jed-
nak odrzucone przez w³adze pruskie
w Poznaniu z uwagi na brak znajo-
mo�ci jêzyka niemieckiego propo-
nowanych osób. Ostatecznie jednak
16 lipca 1799 roku, dziêki wp³ywom
dziedzica Jana Nepomucena My-
cielskiego burmistrzem zosta³ Nie-

miec z Gostynia Albrech. Zna³ on
jêzyk polski i mia³ poparcie miesz-
czan gostyñskich. Radnymi wybra-
no cechmistrza p³ócienników Ma-
cieja Dabiñskiego, cechmistrza
rze�ników Jana Ostrowskiego i pi-
wowara Franciszka Stande. Kame-
ra poznañska, czyli pruski urz¹d
sprawuj¹cy w³adzê na terenie Wiel-
kopolski, podczas zamieszania zwi¹-
zanego z obsad¹ urzêdu burmistrza,
wysunê³a ciekaw¹ propozycjê. Roz-
wa¿ano po³¹czenie Gostynia z jed-
nym z okolicznych miast (Piaski)
i stworzenia jednego urzêdu nadbur-
mistrza. Niestety z powodów
oszczêdno�ciowych zrezygnowano
z tej koncepcji. A szkoda. Gdyby roz-
wój Gostynia, który rozpocz¹³ siê po
odzyskaniu niepodleg³o�ci zosta³
skierowany nie na zachód, lecz
w stronê Piasków, dzi� te dwa o�rod-
ki na pewno tworzy³yby zwart¹ za-
budowê miejsk¹.

Tylko jeden murowany
dom

Z wymienionej ju¿ Indagandy
pruskiej mo¿na dzi� dowiedzieæ siê
wielu informacji na temat Gostynia
sprzed 211 laty. Indeganda, czyli
sk³adaj¹cy siê z 82 pytañ kwestio-
nariusz opracowywa³ dla grodu nad
Kani¹ radca wojenny domen i po-
datków (Krieges-Domainen und
Steuerrath) von Hirschfeld. Gostyñ
liczy³ wówczas 1029 mieszkañców.
By³ miastem prywatnym, nale¿¹-
cym prawdopodobnie do dwóch
dziedziców: Jana Nepomucena
Mycielskiego i Józefa Nie�wiatow-
skiego. Zabudowê otacza³ rów miej-
ski. Warto zaznaczyæ, ¿e ulice by³y
brukowane zarówno w mie�cie, jak
i na przedmie�ciu. Niestety - na 200
domów (z czego 73 na przedmie-
�ciu), tylko jeden by³ murowany.
Z pozosta³ych: 179 pokrytych by³o
szkud³ami, a 20 s³om¹. Gostyñ mia³
26 wiatraki. Do wa¿niejszych bu-
dynków nale¿a³a szko³a z jednym
nauczycielem, browar miejski
i szpital na 12 osób. Finansami szpi-
tala zarz¹dza³ proboszcz starogo-
styñski ks. Or³owski. W mie�cie
znajdowa³y siê 3 studnie miejskie
i 22 prywatne. Mimo du¿ego zagro-
¿enia szybkiego rozprzestrzeniania
siê ognia (tylko jeden dom murowa-
ny) skromne by³y zasoby przeciw-
po¿arowe: sikwiarnia, 1 sikawka
metalowa, 5 haków i 2 drabiny.
Maj¹c to na uwadze, ju¿ 30 grudnia
1793 roku wydano rozporz¹dzenia,
aby ka¿dy wprowadzaj¹cy siê do
miasta obywatel musia³ dostarczyæ
wiadro skórzane lub wp³aciæ do
kasy miejskiej jego równowarto�æ.
Rzemios³o skupione by³o wówczas

w 8 cechach: rze�nickim, ku�nier-
skim, krawieckim, garncarskim,
p³ócienniczym, m³ynarskim oraz
pospolitym skupiaj¹cym stolarzy,
piekarzy, siodlarzy, powro�ników
i rymarzy.

25 browarów w mie�cie
Przekrój zawodowy spo³eczno�ci

gostyñskiej sprzed 211 lat budzi zdzi-
wienie. Szewców wówczas by³o 40.
Dzi� trudno spotkaæ przedstawiciela
tego zawodu. A szkoda, bo obuwie
jako� coraz mniej wytrzyma³e. Rze�-
ników by³o 16, ku�nierzy 20, mura-
rzy 2, �lusarz 1. Jak na tysiêczne mia-
sto nie by³o w nim wielu rzemie�lni-
ków specjalistów. Ale za to jak¿e roz-
winiêta by³a inna bran¿a: gorzelni-
ków -25, szynkarzy wódki - 27, pi-
wowarów - 8, mistrzów piwowar-
skich -4. Oprócz jednego miejskiego
browaru by³o jeszcze 25 prywatnych!
Spora grupa Gostyniaków trudni³a siê
wyrobem alkoholu (�alcoholicis�).
Oprócz jednego go�ciñca (szynku)
dziedzica miasta, stania³o jeszcze
piêæ, których w³a�cicielami byli
mieszczanie. Piwowarstwo i �palenie
gorza³ki� by³o g³ównym dochodem
miasta. W ci¹gu roku odbywa³o siê
zawsze w niedzielê 8 jarmarków.

Kat zamiast lekarza
Intryguj¹ce jest, ¿e tysiêczne

miasteczko posiada³o wiêzienie
miejskie. Wed³ug jednak relacji Hir-
schfelda by³o �w z³ym stanie, sk³a-
daj¹ce siê z jednej komórki przy si-
kwiarni�. Co ciekawe miasto posia-
da³o kata, nie mia³o natomiast leka-
rza! Katowskie �praktyki� nie by³y
chyba mile widziane przez w³adze,
skoro ju¿ w lipcu 1793 roku zaka-
zano katu, samozwañczym akuszer-
kom i �chirurgom� (cyrulikom) zaj-
mowaæ siê wewnêtrznymi i ze-
wnêtrznymi kuracjami. W li�cie
z 28 lutego 1799 roku kamera Po-
znañska przekazuje do Berlina pro�-
bê Magistratu gostyñskiego o zgo-
dê na pozostanie w mie�cie �apro-
bowanej akuszerki� Schmdtowej.
W li�cie podkre�lono, ¿e z powodu
braku �zrêcznej� akuszerki zmar³o
w Gostyniu ju¿ kilka kobiet i dzie-
ci. Magistrat przyzna³ nawet 10 ta-

larów rocznie zapomogi dla Schmid-
towej, która jednak domaga³a siê
kwoty dwa razy wy¿szej. Berlin
przysta³ na pro�bê Magistratu Gosty-
nia, przyznaj¹c �zrêcznej� akuszer-
ce 20 talarów.

Podwody w powiecie
krobskim

W XVIII wieku nie funkcjono-
wa³a jeszcze nale¿ycie poczta.
Mimo, i¿ istnia³y dyli¿anse poczto-
we, problem stanowi³ dostarczenie
wiêkszego baga¿u czy transportu
wojskowego. Podczas przemiesz-
czaniu siê po kraju konieczne by³o
zapewnienie odpowiedniej ilo�ci
wypoczêtych koni. Zmieniano je na
stacjach podwodowych. Jedn¹
z pierwszych decyzji rz¹du pruskie-
go po zajêciu Wielkopolski by³o wy-
danie z dniem 1 pa�dziernika 1793
regulaminu dotycz¹cego tworzenia
tych dla stacji na zajêtych ziemiach.
W kwietniu 1795 roku utworzono w
Gostyniu Królewsk¹ Ekspedycyjê
Podwód. Stacja podwodowa obej-
mowa³a 36 miejscowo�ci (34 wsie
oraz Gostyñ i Piaski). Obwód ten
powinien wed³ug wyliczeñ pruskich
dostarczyæ 603 konie (Gostyñ 44).
Ka¿d¹ z wiosek specjalnym pismem
powiadomiono o obowi¹zku dostar-
czenia w razie potrzeby koni i wo-
zów. Jak ju¿ jednak wspomnia³em,
koniec wieku XVIII by³ wyj¹tkowo
trudny. Zarówno wojny, jak i kilka-
krotnie przechodz¹ca przez te tere-
ny zaraza, doprowadzi³a do znacz-
nego zubo¿enia ludno�ci. W kilku
miejscowo�ciach w ogóle nie posia-
dano koni: Grodnica, Koszkowo,
D¹brówka, Zalesie, Lipie, Krajewi-
ce, Stary Gostyñ, Malewo. Nie wia-
domo wiêc jaka liczbê koni móg³ do-
starczyæ obwód gostyñski. Wymaga-
nia pruskie by³y jednak niema³e. Na
przyk³ad 19 pa�dziernika 1995 roku
jad¹cemu z Pyzdr do Dziêczyny mi-
nistrowi Buchholzowi, miasto Go-
styñ musia³o dostarczyæ do Zalesia
24 konie. Na liczbê tê sk³ada³o siê:
8 dla ministra, 6 dla jad¹cego z nim
dyrektora, 6 dla s³u¿by oraz 4 dla
landrata (starosty) i 2 dla ¿andarma.
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Czy Gostyñ mia³ kata? Ile by³o browarów w mie�cie? O co oskar¿ano
burmistrza? Ilu koni potrzebowa³ minister pruski?

GOSTYÑ w XVIII wieku


