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Nie tylko zaraza pustoszy³a
miasto w XVIII wieku. W 1737
roku na okolicê spada klêska nie-
urodzaju. Cena ¿yta wzros³a w ci¹-
gu 54 lat z 1,6 z³otego do 12 z³o-
tych. W mie�cie zapanowa³ g³ód.
W ksiêgach miejskich znajdowa³
siê zapis, mówi¹cy o tym, ¿e domy
w Gostyniu pustosza³y, a ludzie ru-
szali na wie� w poszukiwaniu po-
¿ywienia. Wielu z nich umiera³o na
drogach i ulicach z zimna i g³odu.
Inna forma klêski nawiedzi³a mia-
sto 11 lipca 1775 roku. Pisarz miej-
ski Jakub Przezborski zapisa³ efekt
straszliwej burzy jaka przesz³a nad
Gostyniem. Wed³ug niego, ciemna
chmura ominê³a okolicê skupiaj¹c
siê na mie�cie. Nawa³nica wyrz¹-
dzi³a szkody na kilka tysiêcy z³o-
tych. Zniszczeniu uleg³y m.in. wia-
trak Hasiñskiego, owczarnia pro-
boszcza (u�miercaj¹c 40 owiec),
kilka stodó³ (m.in. Literackiego,
Wiciñskiego i Winieckiego). Burza
dotknê³a równie¿ sady i lasy. Tylko
w ma³ym lasku na Po¿egowie zo-
sta³o wyrwanych 300 drzew. Znisz-
czeniu uleg³o szereg budowli: �(...)
u ko�ció³ka �wiêtego Ducha dwie
facjaty oderwa³, domy, go�ciñce
mielcuchy i insze budynki niektóre
powywraca³, u niektórych te¿ dachy
pozwala³�. Musia³ to byæ to wiek
naprawdê trudny dla mieszczan.
A dochodzi³y te¿ inne zagro¿enia.

W walce z po¿arem
Jak ju¿ wspomnia³em, w XVIII

wieku w Gostyniu by³y drewniane
budynki. Wysokie kary spotyka³y
ka¿dego, kto by lekcewa¿y³ ostro¿-
no�æ podczas korzystania z ognia.
Dopiero jednak w 1727 roku, z ini-
cjatywy Krystiana Konze rozpoczê-
to organizowanie �stra¿y ognio-
wej�. Konze zbudowa³ pierwsz¹
w Gostyniu �sikawkê�. Niestety nie
zachowa³ siê rysunek, przedstawia-
j¹cy jej wygl¹d. Nie wiadomo rów-
nie¿, dlaczego ofiarodawca sikaw-
ki (kosztowa³a prawie 200 z³otych)
wykazywa³ siê tak¹ dba³o�ci¹
o przygotowanie ppo¿. Zobowi¹za³
siê on równie¿ do przygotowaæ
miejsce pod �zasponsorowane�
urz¹dzenie oraz �wêborki�. Ponie-
wa¿ magistratowi brakowa³o pie-

niêdzy na pokrycie wydatków po-
niesionych przez Krystiana Konze,
a przecie¿ �(...) jeden dla utrzyma-
nia inszych nie powinien traciæ for-
tuny�, przekazano mu pobieranie
podatku �³okciowego� oraz zwol-
niono z p³acenia podatków miej-
skich a¿ do likwidacji zobowi¹zañ
magistratu. Na ogóln¹ kwotê d³ugu
miasta wobec Krystiana Konze
sk³ada³o siê: zbudowanie sikawki
za 138 z³otych oraz sikwiarnia za
148. Nie wiadomo, czy skutecznie
stosowano siê do zaleceñ przeciw-
po¿arowych w³adz miejskich. Jesz-
cze w czasie trwania zarazy w Go-
styniu, w 1710 roku, ¿o³nierz saski
podpali³ dom garncarza. Rok pó�-
niej, 7 lipca, po¿ar poch³on¹³ 15
domów i 8 stodó³. Ogieñ, który wy-
buch³ na ulicy Leszczyñskiej prawie
nie napotka³ na przeciwdzia³anie:
mieszczanie ukrywali siê wtedy
w lasach, b¹d� bali siê wychodziæ.
Równie tragiczny by³ rok 1783. We-
d³ug zapisków w ksiêgach Bractwa
Strzeleckiego, jego cz³onkowie udali
siê z pielgrzymk¹ na Górê Gostyñsk¹
i ofiarowali kolejn¹ tablicê �(...)na
ub³aganie Matki Nay�wiêtszey Go-
styñskiey, aby nam zagniewanego
przeb³aga³a Syna y plagê ogniow¹,
która siê mocno u nas zakorzenie³a,
tak dalece, ¿e iednego roku trzy razy
ogieñ pokaza³ siê.� Sp³onê³y wów-
czas dwa domy na przedmie�ciu od
strony Leszna, od strony klasztoru
piêæ, a �(...) w rynku siem ósmy Ra-
tusz popali³.� Zapis ten jest o tyle
ciekawy, ¿e wed³ug wiêkszo�ci hi-
storyków, Gostyñ nie posiada³ wte-
dy gmachu ratusza. Obrady i spotka-
nia rajców mia³y miejsce w wynaj-
mowanym pomieszczeniu. Sk¹d
wiêc zapis o prawie ca³kowitym spa-
leniu ratusza w 1783 roku? Do naj-
wiêkszego po¿aru dosz³o na pocz¹t-
ku kolejnego wieku w 1811 roku. Na
mapie wykonanej po po¿arze (w³a-
�ciwie odpisie wykonanym w okre-
sie miêdzywojennym) na gostyñ-
skim rynku nie ma ratusza. Byæ
mo¿e nigdy nie istnia³, a byæ mo¿e
po prostu nie odbudowano go po
po¿arze z 1783 roku.

Z³e utrzymanie mostu -
kara dla miasta

W 2003 roku podczas moderni-
zacji rzeki Kani znaleziono pozo-

sta³o�ci fundamentów dawnego
mostu. Kamienie zosta³y wydoby-
te i czekaj¹ na propozycjê zagospo-
darowania. Warto wiedzieæ, ¿e
utrzymanie w nale¿ytym stanie
owego mostu le¿a³o w gestii mia-
sta, w zamian za co mia³o prawo
pobieraæ specjaln¹ op³atê - mosto-
we. Zachowa³y siê dane dotycz¹ce
tych op³at z 1767 roku. W przypad-
ku koni lub wo³ów ci¹gn¹cych wóz,
nale¿a³o zap³aciæ po dwa grosze
(miedzianne) od ka¿dego stworze-
nia poci¹gowego. Po dwa szel¹gi
natomiast musiano ui�ciæ za konie
czy wo³y pêdzone luzem na handel,
a za piêæ wieprzy lub 10 owiec -
dwa grosze. Od wszelkich op³at
zwolniona by³a szlachta i ducho-
wieñstwo, pod warunkiem jednak,
¿e inwentarz przeprowadzany przez
most nie jest �na handel�, ale na
w³asne potrzeby. W przypadku,
gdyby miasto nie wywi¹zywa³o siê
nale¿ycie z obowi¹zku utrzymania
mostu i �(...) szkoda siê iaka prze-
ijezdzai¹cym stacby mia³a�, miasto
zobowi¹zane by³o wynagrodziæ
szkodê w wysoko�ci 500 grzywien.
W 1797 roku obydwa mosty w Go-
styniu, przy bramie kaliskiej i lesz-
czyñskiej, by³y zrujnowane. O ile
pierwszy mo¿na by³o jeszcze na-
prawiæ, to w miejsce drugiego na-
le¿a³o wybudowaæ nowy. Koszt
naprawy wyliczono na 35 talarów
1 grosz i 4 fen., natomiast budowê
na 160 talarów 2 grosze i 4 fen.
Dopiero po roku mistrz murarski
Reichelt podpisa³ umowê z magi-
stratem na budowê mostu wed³ug
projektu inspektora budowlanego
Lindhorsta.

Sma¿enie kota
przyzywa kochanka?

Zdarza³y siê równie¿ przypad-
ki wypêdzenia mieszczan z Gosty-
nia. Decyzjê w takiej sprawie po-
dejmowa³ s¹d radziecki. Powody
mog³y byæ najró¿niejsze. Do cieka-
wego przypadku dosz³o w 1721
roku. Powodem zamieszania by³o
nieszczê�liwe zakochanie siê pan-
ny Konstancji Kalkani�ciny. Obda-
rzy³a ona swym uczuciem, pewne-
go m³odzieñca, zajmuj¹cego siê
wypasem owiec (owczarek). Nie-
stety, sielanka nie trwa³a d³ugo,
gdy¿ ukochany z niewiadomych

przyczyn musia³ opu�ciæ pannê
Konstancjê. Porzucona szuka³a ró¿-
nych sposobów, by odzyskaæ mi-
³o�æ owczarka i wzbudziæ w nim
têsknotê. Za rad¹ matki oraz Anny
Szkudlarki, �¿eby by³a (iako w od-
leg³o�ci zostai¹cemu) uczyni³a tê-
skno�æ� ch³opakowi, postanowi³a
u¿yæ magii! Oczywi�cie, w przy-
padku czarnej magii, potrzebny by³
kot. Zakochana panna Konstancja
osobi�cie go z³apa³a, po czym...
umie�ci³a w nowym garnku, który
przykry³a mis¹. Nastêpnie �wstawi-
³a na wêgle, obraca³a garnkiem
przy ogniu, mieni¹c, ¿e jak kotowi
dogara³ ów upa³, tak temu mia³a
dokuczaæ têskn¹�æ�. Oczywi�cie,
kochanek nie powróci³, a biedne
zwierzê nie prze¿y³o praktyk czar-
noksiêskich. Zawiedziona z wyni-
ku magicznych dzia³añ panna Kon-
stancja kota �zakopa³a w ziemie,
g³owê wpu�ciwszy a ogonem do
góry� . Kiedy jednak sprawa wy-
sz³a na jaw, a pogrzebanego czwo-
ronoga, jako dowód rzeczowy od-
kopano, s¹d miejski gostyñski wy-
toczy³ trzem paniom proces. Wyrok
by³ surowy: za stosowanie praktyk
magicznych skazano pannê Kon-
stancjê wraz z matk¹ oraz Annê
Szkudlarkow¹ na wygnanie z mia-
sta bez prawa powrotu.

Nie pasowa³ do ferajny?
Inny przypadek wyrzucenia

mia³ miejsce osiem lat pó�niej.
Tym razem sprawê przeciw mala-

rzowi Wawrzyñcowi Resczyñskie-
mu wytoczyli mieszczanie. W�ród
podpisów widnia³y m.in. nazwi-
ska: Szymon Jaworski, Wojciech
Kaczkowicz oraz Miko³aj Sraiber.
Powodem zatargu by³ sposób jaki
Resczyñski i jego ma³¿onka odno-
sili siê do s¹siadów. Charakter
ma³¿eñstwa Resczyñskich musia³
byæ znany szerokiemu ogó³owi,
jako ¿e pok³óceni byli z wszystki-
mi prawie mieszkañcami swojej
ulicy. Byæ mo¿e powodem by³y
problemy z uregulowaniem zap³a-
ty za prace malarza. Zarówno pan
Wawrzyniec, jak i jego ma³¿onka
u¿ywali wówczas wyzwisk �¿e
czci i dobrego imienia nie trzeba
zostawiæ nikomu�. Nie wiadomo,
po czyjej stronie by³a racja. Nie
tym zreszt¹ zajmowa³ siê gostyñ-
ski s¹d radziecki. Stwierdzaj¹c, ¿e
przecie¿ wed³ug Resczyñskiego
prawie ca³a ulica zamieszkana jest
przez ludzi �niepoczciwych�, s¹d
radziecki postanowi³, ¿e ma³¿eñ-
stwo powinno w ci¹gu trzech dni
opu�ciæ Gostyñ i �tam, gdzie bez
przygany ludzi byæ bacz¹, miêdzy
nimi szukali sobie mieszkania�.
Widaæ wówczas w mie�cie nie
¿yczono sobie awantur i potrafio-
no skutecznie zadbaæ o spokój
mieszkañców. Czy jednak spra-
wiedliwo�æ pozosta³a po stronie
mieszczan, czy k³ótliwego mala-
rza, trudno dzi� stwierdziæ.

c.d.n
www.skorupski.net

Uroki ¿ycia
w (osiemnastowiecznym) Gostyniu

CZÊ�Æ 4: PO¯ARY

W poprzednim artykule przedstawi³em spustoszenia, jakie w Gostyniu
dokona³y siê za spraw¹ najazdu obcych wojsk i zarazy. Mieszczanie stykali
siê równie¿ z innymi problemami. Zdarza³o siê, ¿e ich wyrzucano z Gostynia.
Kolejna gar�æ przypadków z ¿ycia codziennego w osiemnastowiecznym
Gostyniu.
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