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CZÊŒÆ 3: KLÊSKI, OBCE WOJSKA I ZARAZA

Uroki ¿ycia
w (osiemnastowiecznym) Gostyniu
Morowe powietrze i najazdy obcych wojsk to typowe utrapienia w XVIII wieku. Pierwsza
po³owa tego stulecia mocno da³a siê we znaki
mieszkañcom Gostynia.
GRZEGORZ SKORUPSKI
Wiek osiemnasty to czasy zniszczeñ i nêkania ludnoœci przemarszami
wojsk. Wojna pó³nocna, w której
Rzeczpospolita teoretycznie nie bra³a
udzia³u, spowodowa³a znaczne jej
zniszczenie. Ziemie polskie sta³y siê
teatrem dzia³añ wojennych i przemarszu wojsk.

Armie królów Polski
Ju¿ w 1704 roku pod Gostyniem
stacjonowa³y wojska rosyjskie. By³y
one „sojusznikami” saksoñskiego ksiêcia a polskiego króla Augusta II Mocnego. W sk³ad moskiewskiej dywizji
wchodzi³ tak¿e oddzia³ polski pod dowództwem porucznika Niezabitowskiego. W armii carskiej stacjonuj¹cej pod
Gostyniem znajdowali siê Ka³mucy
i Tatarzy. „Sojusznicy” zagrozili miastu spaleniem, je¿eli nie zap³aci kontrybucji. Poniewa¿ w kasie miejskiej nie
znaleziono odpowiedniej sumy, Magistrat zmuszony by³ po¿yczyæ kwotê
1000 talarów w z³ocie od Karola Koszuckiego ze Strzelec. Po wycofaniu siê
wojsk rosyjskich wkroczyli Szwedzi.
Wed³ug ksiêdza Owsiñskiego byli to:
„(...) wilcy, najeŸdzcy koœcio³ow, gwa³ciciele dziewic, wdów i ¿on, najwiêcej
niebezpieczni ³upie¿cy wszystkich mieszkañców”. W 1707 roku szwedzki major jako kwaterê wybra³ dwór chor¹¿ego wieluñskiego Aleksandra Chlebowskiego w Czachorowie. Pod nieobecnoœæ gospodarza maj¹tku, Szwedzi zachowywali siê jak wojsko okupacyjne.
Po obiedzie suto zaprawianym winem,
zaczêli strzelaæ z pistoletów. Oficerowie
napastowali te¿ znajduj¹ce siê akurat
we dworze siostry zakonne i inne kobiety. Porucznik Extat dopuœci³ siê nawet gwa³tu szlachcianki. Od wystrza³u
z pistoletu zapali³o siê ubranie w³aœcicielki dworku. Zosta³a ona równie¿
dwukrotnie uderzona w g³owê przez
szwedzkiego majora. Kobiety uciek³y
do okolicznych wsi. Nastêpnego dnia,
pomimo i¿ sprawa op³at by³a uregulowana, Szwedzi zaczêli rabowaæ. Na nic
zda³y siê interwencje Chlebowskiego,
który wróci³ z Poznania. Dziedzica Czachorowa z ¿on¹ próbowano zatrzymaæ
, kiedy to siê nie uda³o - ¿o³nierze zaczêli strzelaæ do uciekaj¹cych. Wojska
„sojusznicze” króla Stanis³awa Leszczyñskiego pustoszy³y miasto. Chlebowski zg³osi³ w tej sprawie za¿alenie
do dowódcy wojsk szwedzkich
w Poznaniu. W 1711 roku kolejna armia nawiedzi³a Gostyñ. Tym razem
przez 11 miesiêcy oddzia³y saskie „goœci³y” w mieœcie. Kolejne zmagania po-

miêdzy s¹siadami Rzeczpospolitej doprowadzi³y do zniszczenia jej ziem.
Wojna siedmioletnia (1756-1763) spowodowa³a m.in. przemarsz wojsk rosyjskich przez Gostyñ. W 1759-60 roku
po raz kolejny gro¿ono miastu spaleniem. Aby tego unikn¹æ nale¿a³o zap³aciæ kontrybucje w wysokoœci 4020 z³otych. By³a to suma ogromna - roczny
dochód miasta wynosi³ 3861 z³otych.
Rok póŸniej, w 1761roku pod Gostyniem stacjonowa³a armia rosyjsk¹.
Wówczas to wojska carskie pod dowództwem brygadiera Czerepowa dokonywa³y na naszych terenach wielu
okrucieñstw. Skargê na ich zachowanie
wys³a³ do Petersburga stolnik poznañski Rydziñski. Kolejny raz wojska, tym
razem pruskie, przemaszerowa³y przez
Gostyñ w 1779 roku.

Potyczka pod Gostyniem
Mimo i¿ Rzeczpospolita nie bra³a
udzia³u w wojnie siedmioletniej, na jej
terenie równie¿ toczy³y siê walki. Do
znacznej potyczki dosz³o 15 wrzeœnia
1761 roku pod Gostyniem. Si³y pruskie,
pod dowództwem genera³a-lejtnanta
von Platena oraz genera³ów - majorów
von Ziehthena i von Knoblocha zosta³y skierowane na teren poznañskiego
w celu zniszczenia znajduj¹cych siê tam
magazynów rosyjskich. O istnieniu takiego punktu pod Gostyniem dowiedzia³y siê wojska pruskie stacjonuj¹ce
w Krobi. 15 wrzeœnia o godzinie 4 rano,
w kierunku miasta wyruszy³ oddzia³
gen. von Platena. Kiedy jednak po czterech godzinach dotar³ na miejsce, okaza³o siê ¿e, stacjonuj¹ce dot¹d w Gostyniu wojsko rosyjskie przenios³o siê
w kierunku klasztoru tworz¹c tam zwarty obóz. Sk³ada³ siê on z 5000 wozów
taborowych ustawionych w trzy koncentryczne czworoboki otoczone rowem. Genera³ von Platen napotka³ du¿e
si³y rosyjskie: oko³o 4000 ¿o³nierzy,
5 haubic i 2 armaty. Po nadejœciu reszty
korpusu wojska pruskie uderzy³y na rosyjski obóz. By³o kilka minut po ósmej.
Cztery bataliony przy dŸwiêkach muzyki uderzy³y na carski obóz. Poniewa¿
¿o³nierze z batalionu gen. von Teufella
zmuszeni byli maszerowaæ wokó³
klasztoru w odleg³oœci oko³o 20-30
metrów dosiêg³y ich dwa pociski- kartacze. Poleg³o 100 atakuj¹cych, ale, jednoczeœnie bataliony grenadierów von
Rothenburga i von Arnima wdar³y siê
do obozu, a batalion von Goehrena (Goerna) wkroczy³ do klasztoru. Rosyjska
konnica zaczê³a siê cofaæ w kierunku
wioski, natomiast, jak przyznawali sami
Prusacy, piechota carska nadal dzielnie
siê broni³a. Wówczas do natarcia ruszy³

pu³k dragonów von Finka oraz czarnych huzarów. Rosjanie wycofali siê
jednak z obozu tworz¹c coœ w rodzaju
szañców. Wobec potê¿nego ognia batalionów postanowili wycofaæ siê
w kierunku lasku. Wówczas jednak
Prusacy przeprowadzili szturm przy
udziale piechoty i konnicy. By³a to
prawdziwa rzeŸ. Zginê³a znaczna czêœæ
za³ogi rosyjskiego obozu- oko³o 2000
ludzi. Wieczorem spalono rosyjskie
magazyny.

Wrzaski na Rynku
Do ciekawego zdarzenia zwi¹zanego z wejœciem obcych ¿o³nierzy do
miasta dosz³o w 1710 roku. Dwaj
mieszczanie - Maciej Kiszowski i Bart³omiej Dudka zostali oskar¿eni o to,
¿e ich g³oœna k³ótnia sprowadzi³a na
miasto wojsko. ¯o³nierze przeje¿d¿aj¹cy opodal zostali poinformowani, ¿e
miasto jest wymar³e z powodu zarazy.
Wydawa³o siê, ¿e tym razem Gostyñ
ominie wizyta obcych wojsk. Kiedy
jednak ¿o³nierze ju¿ mieli odjechaæ,
us³yszeli dobiegaj¹cy ha³as. Zbyt wielki, jak na wymar³e miasto. Wrzaski dobiega³y z Rynku, gdzie panie Kiszowska i Dudka, wspomagane, przez mê¿ów wymienia³y nader g³oœno pogl¹dy. W tej konwersacji, i „uranienia
botem na podsieniu”, i u¿ycia dr¹ga
nie brakowa³o. ¯o³nierze, po przybyciu na Rynek i stwierdzeniu, ¿e miasto
raczej nie wygl¹da na wymar³e, kazali
siê prowadziæ do wójta. Przy okazji
pobito osobê, która udzieli³a fa³szywych informacji o stanie Gostynia.
Wójt przyj¹³ ¿o³nierzy, staraj¹c siê odwieœæ „goœci” od grabie¿y. Mimo upomnieñ i próœb mieszczan, ¿ona Dudki
ponownie pojawi³a siê na Rynku „(...)
i taki wrzask nad zwyczaj i wodzenie
poczê³o siê, a¿ im ludzie drudzy bardzo ³ajali, aby przynajmniej przestali,
pókiby ¿o³nierze nie odjechali”. Przed-

stawiciele obcych wojsk ponownie pojawili siê na ulicach. Nast¹pi³a grabie¿.
Poniewa¿ ¿o³nierze zabrali m.in. konia nale¿¹cego prawdopodobnie do
w³aœciciela miasta, s¹d miejski jako
winnych sprowadzenia wojsk, skaza³
Kiszewskiego na 10, a Dudkê na 5
grzywien.

Zaraza
Gostyñ w pocz¹tkach tego wieku
doœwiadczy³ atakow wojsk moskiewskich, saskich i szwedzkich. W³aœnie armie rosyjskie, zaanga¿owane w wojnê
pó³nocn¹, przynios³y na nasz teren morowe powietrze. Zaraza po raz pierwszy objawi³a siê 17 wrzeœnia 1708 roku
w domu szewca Wawrzyna Szurka. W
mieœcie zapanowa³a trwoga. W XVIII
wieku poziom higieny i medycyny by³
niski. Jak ju¿ wspomnia³em wczeœniej,
w Gostyniu nie by³o lekarza. Jedyn¹
form¹ walki z zaraz¹ by³o unikanie kontaktu z zara¿onymi. Spora czêœæ ludnoœci wegetowa³a w okolicznych lasach
czy na polach. Miêdzy innymi proboszcz gostyñski ksi¹dz Grzegorz
Owsiñski zapisa³ „(...)przez morowe
powietrze z miasta Gostynia wypêdzony, uciek³em i b³aka³em siê po polach,
wsiach i pustkowiach”. Proboszcz
mieszka³ z dwoma innymi duchownymi z Krobi w sza³asie w lesie Czachorowskim („in eremitorio Borensi Czachorowiensi”). Latem 1709 roku, kiedy choroba zaczê³a wygasaæ, pojawili
siê w mieœcie Szwedzi na nowo przynosz¹c morowe powietrze.

Groby na ka¿dej ulicy
Zaraza z 1708 roku szerzy³a siê
szybko, parali¿uj¹c ¿ycie miasta. Zapiski dotycz¹ce zmar³ych urywaj¹ siê jeszcze we wrzeœniu. Zaprzestano chowania zmar³ych na cmentarzach. Miejsca
pochówku by³y ró¿ne: przy krzy¿ach na
ulicy Klasztornej, w kierunku na Brze-

zie i Czachorowo. Czêœæ znalaz³a miejsce spoczynku przy istniej¹cym wówczas koœciele Œwiêtego Ducha. Cmentarz ten zlokalizowano na tzw. „wiêkszym przedmieœciu” - obecnie naro¿nik pomiêdzy deptakiem, a ulic¹ Kacz¹. Musia³ to byæ du¿y - jak na owe
czasy - obiekt, jako ¿e posiada³ dzwonnicê i kostnicê. Ksiê¿y chowano przy
wie¿y koœcio³a farnego. Inne miejsca
pochówku znajdowa³y siê przy lesie
czachorowskim i po¿egowskim. Nader czêsto zdarza³o siê, ¿e zmar³ego pochowano tam gdzie go znaleziono: na
ulicach, polach, ogrodach. Po roku epidemia na krótko usta³a, by jednak po
kolejnym przejœciu wojsk, tym razem
szwedzkich, ponownie uderzyæ.
Mimo, i¿ w 1710 do Gostynia powrócili mieszczanie, zaraza szala³a nadal,
tym razem atakuj¹c Brzezie. Kolejny
rok przyniós³ nastêpn¹ wizytê wojsk,
tym razem saskich. W maju 1711 roku
morowe powietrze zabija w Gostyniu,
Goli, Grabonogu i G³ogówku. Mimo,
¿e 10 kwietnia 1712 roku umar³a ostatnia ofiara epidemii - mieszkañcy wracaj¹ do miasta dopiero w czerwcu. Jako
wyraz podziêkowania za wybawienie
od choroby i zaprzestanie epidemii wybudowano dwa koœcio³y: w Czachorowie oraz Œwiêtej Rozalii, przy drodze do Leszna. Jak zanotowano w ksiêdze zmar³ych w klasztorze oo Filipinów „poniewa¿ nie by³o ju¿ ludzi do
umierania, wiêc i zaraza musia³a
ustaæ”. W ci¹gu trzech lat zmar³o 900
ludzi! W zapiskach Bractwa Strzeleckiego znajdowa³ siê zapis, ¿e w 1752
roku zaraza uderzy³a kolejny raz. Ponownie strach pad³ na miasto. Cz³onkowie Bractwa odbyli wówczas pielgrzymkê do Starego Gostynia, gdzie
zawieszono tablicê na o³tarzu œw. Benona.
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