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 i n f o r m a c j e

   Ma³o jest �róde³ dotycz¹cych po-
wiatu gostyñskiego w okresie �re-
dniowiecza. Istnieje jednak pewna
liczba akt z XVI i XVII wieku. Naj-
czê�ciej dotyczy³y one konfliktów
pomiêdzy rad¹ miejsk¹ a w³a�cicie-
lami miasta lub mieszczanami,
cz³onkami cechów rzemie�lniczych
oraz ...procesów czarownic.

Czarownice w Gostyniu
Czasy Rzeczpospolitej szlachec-

kiej kojarzone s¹ z tolerancj¹ reli-
gijn¹. Rzadko p³onê³y w naszym
kraju stosy, na których ¿ycie koñ-
czyli innowiercy. Stanowi³o to ewe-
nement w podzielonej walkami re-
ligijnymi Europie. Niestety, w latach
wielkich, niszcz¹cych wojen sie-
demnastego i osiemnastego wieku,
w okresie stopniowego upadku kul-
tury, procesy czarownic zdarza³y siê
nader czêsto. Na terenie dzisiejsze-
go powiatu gostyñskiego pierwsze
takie zaj�cie mia³o miejsce w 1622
roku, niestety nie wiadomo dok³ad-
nie, czego ono dotyczy³o. Kolejny
proces o stosowanie �czarnej magii�
mia³ miejsce w 1624 roku w Borku.
Oskar¿onym, zamo¿nym miesz-
czankom, Dorocie i Annie Marko-
wej zosta³ przedstawiony zarzut
sprowadzenia �mierci przez �gus³a
i czary� na mieszkañca �remu. Od
wyroku wyratowa³ je w³a�ciciel mia-
sta. Mniej szczê�cia mia³y kobiety
oskar¿one piêæ lat pó�niej w Gosty-
niu. Z czterech s¹dzonych dwie
uniewinniono, pozosta³e ukarano
�mierci¹!

Tortury, czyli piêæ prób
�mieræ na stosie, czy pod katow-

skim toporem by³a wybawieniem
dla udrêczonej torturami niewinnej
kobiety. Aby przekonaæ siê, czy
oskar¿ona istotnie jest opanowana
przez moce szatañskie, stosowano
piêæ rodzajów prób: ³ez, szpilkow¹,
ogniow¹, wodn¹ i wagow¹. Podczas
pierwszej sêdzia zaklina³ oskar¿on¹
na ³zy Chrystusa, by, je¿eli jest nie-
winn¹, p³aka³a. Najczê�ciej przera-
¿ona ofiara nie potrafi³a rozp³akaæ
siê na wydane polecenie. Kolejna
próba polega³a na poszukiwaniu na
ciele �czarownicy� czarciego zna-
miona, które po nak³uciu nie krwa-
wi³o. Opinia, czy próba wypad³a
pomy�lnie, zale¿a³a tylko od tzw.
�ogl¹daczy�. Do�æ podstêpn¹ by³a
próba ogniowa: oskar¿on¹ pytano,
czy jest gotowa nie�æ rozpalone ¿e-
lazo. Je¿eli wyra¿a³a zgodê, próby
nie przeprowadzano, stwierdzaj¹c,
¿e mo¿e siê to jej udaæ tylko z po-
moc¹ szatana. Próba wagowa doty-
czy³a pomiaru ciê¿aru �wied�my� -
twierdzono, ¿e czarownice s¹ lekkie
jak piórko. Je¿eli oskar¿ona wa¿y³a
mniej ni¿ powinna - uznawano j¹
winn¹. Najbardziej popularny by³
test zwany �k¹piel¹ czarownic�.
Nag¹, zwi¹zan¹ w �koz³a� (prawa
rêka z lew¹ stop¹, prawa stopa z lew¹
rêk¹) kobietê wrzucano do wody.

Kryminalny Gostyñ
Przesz³o�æ powiatu gostyñskiego to nie idylla ma³ego, prowincjonalnego o�rodka. Miejscowy s¹d wydawa³ wyroki w wielu ciekawych kryminalnych sprawach.

Je¿eli p³ywa³a, uznawano j¹ za Cza-
rownicê, natomiast, je¿eli tonê³a,
oznacza³o to, ¿e jest niewinna. Wi¹-
zanie w �koz³a� tworzy³o odpowied-
nie wygiêcie cia³a, które umo¿liwia-
³o utrzymywanie siê na wodzie przez
okre�lony czas.

...bo pod³o¿y³a zdech³¹ mysz!
W jaki sposób znajdowano ofia-

ry? Czêsto torturowana �czarowni-
ca� wskazywa³a swoje wspólniczki.
Czasami wystarczy³ pretekst, jak na
przyk³ad w przypadku Reginy Ci-
chej, która �mysz such¹ pod progiem
za³o¿y³a, któr¹ znaydziono�. Mimo
jednak straszliwych tortur, nie przy-
zna³a siê ona do winy i zosta³a unie-
winniona. Mniej szczê�cia mia³a
Zofia, ¿ona cie�li Jana z Gostynia.
W 1655 roku zosta³a ona oskar¿ona
o czary, gdy¿... mierzy³a drzewo
przeznaczone na budowê. Do Go-
stynia zjecha³a siê okoliczna szlach-
ta, by ogl¹daæ widowiskowe prze-
s³uchania. Podczas pierwszych tor-
tur oskar¿ona nie przyzna³a siê do
winy. Jednak pilnuj¹cy j¹ oprawcy
stwierdzili, ¿e przyzna³a siê w ich
obecno�ci do pope³nionego czynu,
co sta³o siê pretekstem do dalszej
ka�ni. Tortury ponowiono o pó³no-
cy. Po godzinie Zofia przyzna³a siê,
a nastêpnego dnia zmar³a. Jedena-
�cie lat pó�niej w procesach o czary
skazano kolejne osoby. Pod wp³y-
wem tortur sk³ada³y one zeznania
i przyznawa³y siê, ¿e bywa³y na £y-
sej Górze (w okolicy Rembowa),
gdzie odbywa³y siê sabaty czarow-
nic. W XVIII wieku s¹d gostyñski
nie wydawa³ ju¿ tak drastycznych
wyroków, a w 1776 Sejm Rzeczpo-
spolitej zniós³ tortury i karê �mierci
za czary.

�Mrówy� przemytnicze z grodu nad Ka-
ni¹?

W XVIII wieku granica polsko-
niemiecka nie przebiega³a tak dale-
ko od Gostynia jak obecnie. W 1744
roku przed urzêdem burmistrzow-
skim wniesiona zosta³a skarga Sta-
nis³awa Domachowskiego na Toma-
sza Rydzewicza. Obaj gostyñscy
mieszczanie tworzyli spó³kê handlo-
w¹, która jednak �czê�ciej w kontro-
wersjach ni�li w zgodzie traktuj¹c�
funkcjonowa³a. Spór pomiêdzy nimi
dotyczy³ podzia³u straty wynik³ej
z nieudanego przemytu 8 wo³ów
przez granicê! Podczas rozprawy
Rydzewicz, nie wstydzi³ przyznaæ
siê, ¿e �...przedtem ju¿ kilka razy
przemycaj¹c i sam osobê sw¹ p. Do-
machowski tentuj¹c fortuny i byli-
�my kontenci, ¿e siê szczê�ci³o�. Pa-
nowie dorabiali siê wiêc, przemyca-
j¹c do Niemiec kupowane taniej
w kraju byd³o. Ryzyko by³o du¿e,
bo wo³a trudniej ukryæ ni¿ �sztan-
gê� papierosów. Rydzewski stwier-
dzi³ jednak, ¿e �ma szablê smaro-
wan¹ oliw¹�, wiêc mo¿e siê obro-
niæ. �Mrówki graniczne� to nie wy-
nalazek XX wieku!

�lub tylko za zezwoleniem
Do innej ciekawej sprawy dosz³o

w 1748 roku. Brzezie nale¿a³o wów-
czas do miasta Gostynia. Czêsto
dochodzi³o do konfliktów pomiêdzy
w³adzami miejskimi, a dzier¿awca-
mi wsi. Niektóre z nich mia³y bar-
dzo nietypowe pod³o¿e. Aby oddaæ
ducha epoki warto przytoczyæ ory-
ginalny tekst protokó³u w tej spra-
wie: �Przed urz¹d s³awetnego pana
Andrzeja Czabajskiego, viceburmi-
strza gostyñskiego, pana Szymona
Niedzwiedziñskiego, pana Francisz-
ka Wrotkiewicza, rajców mieszcza-
nów gostyñskich, zapoznany i przez
urzêdowego s³ugê miejskiego przy-
wo³any opatrzny Maciej Sowiñski,
so³tys z wsi Brzezie nazwanej, dzie-
dzicznej miasta Gostynia: jako ten
wa¿y³ siê: [...] nie uwa¿aj¹c na kon-
stytucjê praw i przywilejów sobie od
Ja�nie Wielmo¿nych Ichmo�ciów
Panów nadanych, [...] córê swoj¹
Agnieszkê zam¹¿ do Kunowa za
karczmarza wydaæ.� Nie móg³ wiêc
so³tys dowolnie dysponowaæ rêk¹
swego dziecka. Za wydanie córki za
m¹¿, bez pozwolenia w³adz miej-
skich Sowiñski musia³ zap³aciæ 10
grzywien z przeznaczeniem na okna
gostyñskiej Fary oraz odsiedzieæ
trzy dni w areszcie (�triduo komór-
kê ratuszn¹ zasiad³�).

Gostyñskie cechy
Zrzeszenia rzemie�lników zwa-

ne cechami, maj¹ swoj¹ d³ug¹, siê-
gaj¹c¹ �redniowiecza historiê.
W Gostyniu dzia³a³y one bardzo ak-
tywnie, niektóre by³y fundatorami
o³tarzy w farze. Dba³y te¿, o dobre
imiê cz³onków cechu. W 1764 roku
po wyborze na cechmistrza m³ynar-
skiego Walentego Sury, bracia ce-
chowi nagle postanowili uniewa¿niæ
wybór. Powodem by³a plotka, ¿e
w domu nowego mistrza znajduje siê
nie�lubne dziecko. Konflikt za³ago-
dzono, gdy pog³oska okaza³a siê nie-
prawdziwa. Sporo drobnych spraw
dotyczy³o te¿ cechu rze�nickiego i
szewskiego. Przewa¿nie skupia³y siê
one na niesubordynacji m³odych
wobec starszyzny cechowej.

Wiek dwóch wojen
Pierwsza wojna �wiatowa wpro-

wadzi³a pewien zamêt w systemie
warto�ci. Zdarza³y siê nawet bez-
czelne przypadki wandalizmu.
W 1939 roku, w Krobi nieznany
sprawca zniszczy³ nagrobek oraz
skrad³ figurkê Chrystusa z cmenta-
rza! Akt wandalizmu, satanizmu czy
prowokacja tu¿ przed wybuchem
wojny? W okresie miêdzywojen-
nym nale¿a³o te¿ uwa¿aæ na ¿ebra-
ków licz¹cych na �dobre serce� go-
styñskich mieszczan. W 1934 roku
jeden z nich uda³ nag³e zas³abniêcie
na ulicy Kolejowej. �Chorego� prze-
wieziono do gostyñskiego szpitala.
Tam jednak przy³apano symulanta,
gdy okrada³ le¿¹cych w szpitalu
umieraj¹cych staruszków.

Gostyñscy fa³szerze
Gostyñ w okresie miêdzywojen-

nym miastem czterokrotnie mniej-
szym ni¿ obecnie. Nie brakowa³o
jednak ciekawych spraw kryminal-
nych. Prasa lokalna poda³a w 1939
roku sensacyjn¹ wiadomo�æ: go-
styñska policja ujê³a fa³szerzy pie-
niêdzy! Dziewiêtnastoletni mieszka-
niec Zió³kowa Stefan G. oraz dwaj
bracia Sz. z Gostynia trudnili siê
podrabianiem 50 groszówek, z³otó-
wek i dwuz³otówek. Nie uda³o mi
siê znale�æ informacji na temat wy-
roku, jaki otrzymali m³odzi w³a�ci-
ciele �fabryki gotówki�.

Strzelanina w Ostrowie - bomba w Sie-
mowie

Sceny jak z gangsterskiego fil-
mu, rozegra³y siê w 1936 roku,
w le¿¹cej niedaleko Gostynia wsi
Ostrowo. W ciemny lutowy wieczór,
trzej uzbrojeni i zamaskowani ban-
dyci z browningami wpadli do
mieszkania rodziny Mrozów. Rolnik
schroni³ siê w drugim pokoju zatrza-
skuj¹c drzwi. Wówczas napastnicy
postanowili zniszczyæ drzwi gradem
kul. Marcin Mróz zosta³ ranny. Na
szczê�cie Franciszek, syn gospoda-
rza, doby³ fuzji i wypali³ przez drzwi.
Nierozpoznani sprawcy uciekli, pod
os³on¹ nocy. Cztery miesi¹ce pó�-
niej podobnie zuchwa³ego napadu
dokonano w Drzêczewie. O pó³no-
cy trzech lub czterech napastników
wywa¿y³o okna i dosta³o siê do
mieszkania. Dotkliwie pobili oni
znajduj¹ce siê w domu ma³¿eñstwo
Jañczaków. Bandytów sp³oszy³ do-
piero krzyk córki oraz wnuczki na-
padniêtych. Sprawców ujêto i ska-
zano na dwa lata wiêzienia.

Tajemnicz¹ spraw¹ pozostaje na-
dal zamach bombowy, dokonany19
grudnia 1935 roku na so³tysa Sie-
mowa Stanis³awa Danka. Oskar¿e-
ni w tym procesie Jan G. (wykonaw-
ca zamachu), W³adys³aw B. (kie-
rownik tajnej organizacji terrory-
stycznej �Zew�) oraz Edmund O.
(przygotowanie petardy) s¹dzeni
byli przez S¹d Okrêgowy w Ostro-
wie na sesji wyjazdowej w Gosty-
niu. Powo³ano a¿ 11 �wiadków, któ-
rzy jednak sk³adali tak sprzeczne
zeznania, ¿e jednego z nich areszto-
wano za krzywoprzysiêstwo. Byæ
mo¿e czyn ten by³ przejawem walki
politycznej. G³ównego oskar¿onego
skazano na rok wiêzienia, mimo i¿
prokurator kwalifikowa³ to wykro-
czenie do rangi zbrodni publicznej.

Za zniewagê w³adzy: dwa miesi¹ce
Po zamachu majowym i przejê-

ciu w³adzy, przez J. Pi³sudskiego
w 1926 roku, powiat gostyñski czê-
sto by³ �wiadkiem staræ politycznych
pomiêdzy zwolennikami Marsza³ka,
a bêd¹cymi na tym terenie w wiêk-
szo�ci, jego przeciwnikami. W pa�-
dzierniku 1933 roku komendant
M³odych Narodowców z Piasków
Feliks Wechman zosta³ zatrzymany

za to, ¿e wzniós³ okrzyk: �Precz
z Pi³sudskim. Niech ¿yje Polska Na-
rodowa�. Próbuj¹c udaremniæ aresz-
towanie przeciw posterunkowemu
wyst¹pili Józef Skorupski, Ludwik
Gano, Józef Kowalik i Marcin
Grze�kowiak. Ich tak¿e aresztowa-
no pod zarzutem czynnego stawia-
nia oporu policji. Wyroki wynosi³y:
za zniewagê Marsza³ka �2, a za opór
w³adzy 4 miesi¹ce.

Ja j¹ wiadrem � on mnie m³otkiem
Zbieraj¹c ró¿ne przedwojenne

dokumenty trafi³em na sentencje
wyroku z dnia 22 grudnia 1937
Wydzia³u Karnego Zamiejscowe-
go Poznañskiego S¹du Okrêgowe-
go w Lesznie na sesji wyjazdowej
w Gostyniu. Sprawa nie by³aby ni-
czym nadzwyczajnym, gdyby nie
okoliczno�ci i �ciekawe� charak-
tery postaci. Opisane wydarzenie
mia³o miejsce 24 czerwca 1937 we
wsi Koszkowo. Pomiêdzy ma³¿eñ-
stwem Franciszk¹ i Stanis³awem S.
a Janem S. (bratem Stanis³awa) nie
raz dochodzi³o do sprzeczek. 24
czerwca wieczorem Jan wróci³
z pracy do domu. Córka poskar-
¿y³a siê, ¿e zosta³a pobita przez
ciotkê. Ojciec postanowi³ zareago-
waæ. Wobec tego pokrzywdzony
przechodz¹c ko³o drzwi mieszka-
nia oskar¿onych odezwa³ siê spo-
kojnie pod adresem swej bratowej:
�Frania poco� moje dziecko bi³a�
-czytamy w uzasadnieniu senten-
cji wyroku. - Na to oskar¿ona S.,
wyzywaj¹c pokrzywdzonego: �Ty
szczurze oblinia³y, �winio�, po-
chwyci³a wiadro z zimna wod¹ i
wyla³a na Jan S., na co ten schwy-
ci³ za wiadro i wyrwa³ je oskar¿o-
nej. Prawdopodobnie uderzy³
Franciszkê tym narzêdziem. Wów-
czas nadbieg³ jednak Stanis³aw,
który trzymanym w rêku m³otkiem
zada³ bratu kilka ciosów w g³owê.
Na szczê�cie Jan prze¿y³, a napast-
nik z m³otkiem otrzyma³ wyrok 9
miesiêcy z zawieszeniem na trzy
lata.

Jak to kiedy� bywa³o...
Za obrazê Pi³sudskiego dwa

miesi¹ce, a za bicie cz³owieka
m³otkiem w g³owê tylko dziewiêæ!
I to w zawieszeniu! Problemy ze
zbytni¹ ³askawo�ci¹ wymiaru spra-
wiedliwo�ci wobec bandytyzmu,
maj¹ swe korzenie jeszcze w okre-
sie miêdzywojennym. Czêsto s³y-
szy siê dzi� o narastaj¹cej fali prze-
stêpczo�ci. Stolica powiatu mo¿e
pochwaliæ siê imponuj¹cym komi-
sariatem, a kamery monitoruj¹
centrum miasta. Czasem mo¿na
nawet spotkaæ na ulicy Stra¿ Miej-
sk¹, czy policjanta, który nie czy-
ha na kierowców, lecz zapewnia
spokój, ³ad i porz¹dek. I tylko pro-
blemy jak dawniej te same...

GRZEGORZ SKORUPSKI


