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W 1811 roku Gostyñ posiada³ po-
nad 300 domostw. Zabudowa Gosty-
nia dwie�cie lat temu mia³a zupe³nie
inny charakter. Drewniane, ma³e
domki �nieforemnie i niesystematycz-
nie pobudowane�, ciasno do siebie
przylega³y. Wed³ug relacji, Jana Got-
tlieba Fichta, który pod koniec XVIII
wieku przeje¿d¿a³ przez Gostyñ, uli-
ce pe³ne by³y s³omy i odpadków. Pi-
sze on: Domy s¹ wszystkie drewnia-
ne, nie ok³adane wapnem, pomalo-
wane pstrokato i niesmacznie. Dachy
kryte gontami. W ich podcieniach
sprzedawano artyku³y spo¿ywcze:
sery, ryby, bu³ki i chleb. Bardzo do-
sadnie niemiecki filozof okre�li³ cen-
tralny plac miasta: Rynek jest zbior-
nikiem wszelkiego gnoju. Jego rela-
cja jest jednak w kilku miejscach w¹t-
pliwa i nie pokrywa siê z map¹ mia-
sta, wykonan¹ 20 lat pó�niej.

Rynek 200 lat temu
Prawdopodobnie nie by³o jesz-

cze wówczas ¿adnego budynku pe³-
ni¹cego rolê ratusza. Po�rodku Ryn-
ku sta³a tylko drewniana szopa po-
¿arnicza z wie¿yczk¹. Ten central-
ny plac miasta by³ te¿ znacznie
mniejszy ni¿ obecnie. Dzisiejsza uli-
ca 1-Maja (wówczas Leszczyñska)
posiada³a zwart¹ zabudowê po obu
stronach, a¿ do skrzy¿owania z Ko-
�cieln¹ i Szewsk¹. Wej�cie na Ry-
nek wiod³o wiêc z ulicy £aziennej.
Dwie�cie lat temu, dwana�cie
drewnianych domków tworzy³o
dwie dodatkowe, dzi� ju¿ nieistnie-
j¹ce uliczki pomiêdzy centralnym
placem miasta a ulic¹ Leszczyñsk¹
(obecnym deptakiem). Na zaple-
czach, podwórkach znajdowa³y siê
sk³ady drewna, szopy i ma³e budyn-
ki gospodarcze. Wprost idealna po-
¿ywka dla niszczycielskiego ognia.

Sprzêt po¿arniczy
Ju¿ w 1727 roku Krystian Kon-

ce zbudowa³ sikwiarniê, sikawkê
oraz sprawowa³ nadzór nad cebra-
mi. W 1754 roku Magistrat zaci¹-
gn¹³ po¿yczkê w wysoko�ci 500 ta-
larów na now¹ sikawkê. Pod koniec
XVIII wieku dziedzic Gostynia za-
rz¹dzi³, aby ka¿dy cech miejski
ufundowa³ jedn¹ drabinê d³ugo�ci
15 ³okci oraz hak ¿elazny, natomiast
ka¿dy nowy obywatel musia³ dostar-
czyæ jedno wiadro skórzane. Te za-
rz¹dzenia nie by³y chyba w pe³ni
respektowane przez w³adze miej-
skie, jako ¿e w 1793 roku obok si-
kawki, miasto posiada³o jedynie
dwie drabiny i piêæ haków.

Zwiastun klêski
Do zagro¿enia po¿arem miasta

dosz³o ju¿ w 1803 roku. 15 pa�dzier-
nika o 17.00 p³omienie strawi³y dach
budynku Franciszka Murkowskie-

O opiesza³o�ci gostyñskich mieszczan,
nieudolnym burmistrzu i tragedii miasta

Przyczyn tragedii jest zawsze wiele. W 1811 roku Gostyñ liczy³ zaledwie
1248 mieszkañców. 15 wrze�nia roku sp³onê³a 1/6 miasta.

go. Podkre�liæ warto, ¿e dziêki szyb-
kiej akcji ludno�ci uda³o siê uchro-
niæ drewniany budynek, jak i resztê
miasta, od kompletnego zniszczenia.
W walce z po¿arem wyró¿nili siê
szczególnie: Piotr Przybylski (rze�-
nik z Gniezna), Kasper Hirsch (¯yd
z Leszna) oraz Antoni Reichelt (mu-
rarz z Gostynia). W relacji Rohrman-
na, ówczesnego sekretarza magistra-
tu, podkre�lono, ¿e wszystkie sprzê-
ty po¿arnicze bardzo u³atwi³y wal-
kê z po¿arem. Podkre�la³ on jednak,
¿e niezbêdne jest, by Magistrat po-
stara³ siê o kolejn¹ sikawkê. Zagro-
¿enie by³o powa¿ne: w¹skie uliczki
uniemo¿liwia³y przeprowadzenie
sprawnej akcji przeciwpo¿arowej,
a bliskie odleg³o�ci pomiêdzy bu-
dynkami u³atwia³y szybkie rozprze-
strzenianie siê po¿aru.

Ostatnie miesi¹ce przed tragedi¹
Burmistrz Przezborski nie zaj-

mowa³ siê sprawami zwi¹zanymi
z ochron¹ miasta przed po¿arem.
Du¿e zas³ugi na tym polu mia³ na-
tomiast wymieniony ju¿ zastêpca
burmistrza Mazankiewicz. W pi�mie
z 7 czerwca 1811 roku podj¹³ siê on
utworzenia �stra¿y ogniowej�. Ma-
j¹c na uwadze braki w wyposa¿eniu
(nie schodzi Miastu na dobrej Sikwie
i na Drabinach jako te¿ hakach i skó-
rzanych wiadrach) postanowi³ on
wyznaczyæ 15 osób - wie�niaków,
którzy przybyli do Gostynia i tu po-
siadali swoje miejsce utrzymania.
Na dokumencie widnieje piêtna�cie
potrójnych �krzy¿yków� jako pod-
pisów. Trzy tygodnie pó�niej m³o-
dy zastêpca burmistrza wyda³ kolej-
ne zarz¹dzenie: �Spis wybranych
wemborków skórzanych z sikawki;
przez Obywateli tuteyszych�. W pi-
�mie wyznaczy³ on 29 osób i ka¿-
demu przypisa³ jeden �wemborek�.
Ponadto ka¿dy w³a�ciciel domu zo-
bowi¹zany by³ do wystawienia
przed swoj¹ posesjê beczki z wod¹.
Poniewa¿ mieszczanie gostyñscy
lekcewa¿yli m¹dre zarz¹dzenia, ko-
lejnym krokiem energicznego za-
stêpcy burmistrza by³o wyznaczenie
dwóch gwardzistów, by �ci¹gali kary
w wysoko�ci 1 z³oty za niewype³-
nienie poleceñ przeciwpo¿arowych.
Ta decyzja z 1 lipca 1811 roku spo-
tka³a siê z tak zdecydowanym sprze-
ciwem mieszczan, ¿e Mazankiewicz
postanowi³ podaæ siê do dymisji.
W jego korespondencji do podpre-
fekta motywuj¹c swoj¹ rezygnacjê,
Mazankiewicz podkre�la³ z gorycz¹,
¿e mieszkañcy nazywaj¹ go z³ym
urzêdnikiem i uwa¿aj¹ za tyrana. Fakt,
przecie¿ chcia³ zapewniæ choæby czê-
�ciowe bezpieczeñstwo miastu i wy-
musiæ na obywatelach takie, a nie inne
zachowanie. Co innego burmistrz - nie
drêcz¹cy szanownych obywateli za-

rz¹dzeniami. Dymisja Mazankieiwcza
mimo trzykrotnego ponawiania nie
zosta³a jednak przyjêta.

Dzieñ tragedii
By³a niedziela 15 wrze�nia 1811

roku. Oko³o godziny 10 wieczorem
na zapleczu jednego z domów
w Rynku wybuch³ po¿ar. Parobek
stajenny Ignacewicz, bêd¹c pod
wp³ywem alkoholu zostawi³ �latar-
nie� na ko³ku w stajni. Ogieñ �wie-
cy znajdowa³ siê jednak zbyt blisko
siana. Po�rednikiem ognia okaza³y
siê prawdopodobnie pajêczyny. Kie-
dy spostrze¿ono po¿ar, ogieñ nie
przedosta³ siê jeszcze na dach. Ze
stajni zd¹¿ono wyprowadziæ konie.
Dlaczego wiêc nie uda³o siê zdusiæ
p³omieni w zarodku? Wed³ug rela-

cji: wrzeszczano, krzyczano, dzwo-
niono, ma³o co jednak zbieg³o siê do
ratowania. Ta wrze�niowa noc na
d³ugo pozosta³a w pamiêci Gosty-
niaków. Do rana sp³onê³y wszystkie
domy po³o¿one przy Rynku! Ca³ko-
wicie spalona zosta³a tak¿e ulica
M³yñska. Po¿ar nie oszczêdzi³ wiêk-
szo�ci domów przy £aziennej i Zam-
kowej. Powa¿nie ucierpia³y ulice
Szewska i Kacza. Sp³onê³o ponad 50
domów! Nietkniêtych pozosta³o
150. Tragedia zmieni³a oblicze mia-
sta.

2/3 miasta pijane...
Miasto sp³onê³o, poniewa¿

mieszczanie nie wykonywali zarz¹-
dzeñ zastêpcy burmistrza Mazankie-
wicza. W chwili wybuchu po¿aru
pocz¹tkowo go bagatelizowano: le-
nistwo i duma broni³y nabieraæ i no-
siæ wodê, wyrywaæ hakami, r¹baæ
siekierami. Wed³ug pisma skierowa-
nego do podprefekta w Krobi, Go-
styniacy nie potrafili skutecznie wal-
czyæ z ogniem, poniewa¿ ... by³a nie-
dziela i 2/3 mieszkañców by³o pija-
nych! To t³umaczy³oby ów nie³ad
akcji po¿arniczej. Na 1300 miesz-

kañców Gostyñ posiada³ jeden bro-
war miejski, browar w³a�ciciela
oraz...kilka browarów i gorzelni pry-
watnych! Da³y znaæ o sobie równie¿
fobie zwi¹zane z niechêci¹ wobec
obcych: nienawi�æ ku cudzoziemco-
wi, u którego siê zapali³o, kaza³a siê
jemu spaliæ. Mazankiewicz podkre-
�la³ te¿, ¿e niektórzy mieszczanie
zamiast walczyæ z po¿arem natych-
miast uciekli. Centrum Gostynia za-
mieni³o siê w zgliszcze.

M¹drzy po szkodzie
Po po¿arze miasta, Gostyniacy

chyba zrozumieli sens zarz¹dzeñ za-
stêpcy burmistrza. Pismem z dnia 11
grudnia 181 roku wyznaczy³ on na
komendantów ogniowych: Piotra
Surê, Nepomocena Ostrowskiego,

Micha³a Kamolskiego, Paw³a Bre-
se i Cypriana Buszewicza. Przyzna-
no im osobne rewiry do patrolowa-
nia a mieszkañców poinformowano,
¿e �maj¹ we wszystkim, co siê tyczy
bezpieczeñstwa ogniowego s³uchaæ
i pe³niæ�. Podczas po¿aru natomiast
�przed swych komendantów stawaæ
ztem, co komu naznacz¹ i we wszyst-
kiem pod czas ognia bez najmniej-
szego sarkania lub sprzeczki s³uchaæ
i wykonywaæ�. Szczegó³owe rozpo-
rz¹dzenie zastêpcy burmistrza okre-
�la³o te¿ obowi¹zki komendantów.
Mazankiewicz podj¹³ równie¿ sta-
rania o pozyskanie nowej �sikawki�,
pisz¹c w tej sprawie do w³a�ciciela
miasta Wêsierskiego z Podrzecza.
Miasto potrzebowa³o wówczas
wsparcia w kwocie 255 talarów.

Przebudowa miasta
Gostyñ ju¿ nie wróci³ do po-

przedniego wygl¹du. W³adze posta-
nowi³y odbudowaæ go wed³ug pla-
nu, staraj¹c siê by przybra³o ono no-
woczesny wygl¹d. Du¿e znaczenie
mia³a przebudowa Rynku. Prefektu-
ra Departamentu Poznañskiego po-
leci³a budowniczemu Wernicke,

by przygotowa³ plan przebudowy
miasta, przekazuj¹c mu jednak
wskazówki, by: � (...) budowniczy
zachowa³ wzgl¹d szczególny na
uprz¹tnienie wszystkiego, co by³o
dawniej zdro¿nem (dla zabezpiecze-
nia miasta od podobnego na przy-
sz³o�æ losu...), mianowicie za� roz-
szerzeniem ulic�. Wernicke przed-
stawi³ przedstawicielom Rady Miej-
skiej projekt, który przewidywa³
znaczne powiêkszenie Rynku po-
przez kasacjê 12 spalonych domów.
Na po³udniowej stronie placu nast¹-
piæ mia³y powa¿ne zmiany. Ponie-
wa¿ rozszerzeniu mia³y ulec ulice
Wodna i Nowa postanowiono czê�æ
domów nie odbudowywaæ. Ich licz-
ba zreszt¹ po tej stronie czworobo-
ku uleg³a zmniejszeniu z 14 do 7.
Podobnie post¹piono z czê�ci¹
wschodni¹ i zachodni¹ poszerzaj¹c
ulice Zamkow¹ i £azienn¹. Projekt
zak³ada³ równie¿ wyprostowanie
frontów i przebiegu g³ównych ulic
(Szewska i Leszczyñska), których
minimalna szeroko�æ powinna wy-
nosiæ, co najmniej 4 prêty, czyli
16,88 metrów. Wymiary pozosta-
³ych mia³y zachowaæ 3 prêty szero-
ko�ci (12,66 m). Podkre�lano, ¿e
domy powinny staæ frontem do Ryn-
ku czy ulic. Mieszczanie, których
place zosta³y zlikwidowane otrzy-
maæ mieli od w³adz miejskich tere-
ny pod budowê. Mimo i¿ 11 miesz-
czan ju¿ zaczê³o odbudowê swych
domów na zgliszczach, Rada Miej-
ska zadecydowa³a, ¿e miasto musi
byæ odbudowane wed³ug przedsta-
wionego planu. Nie oby³o siê oczy-
wi�cie bez protestów.

Wiêzienie w Gostyniu?
Los pogorzelców by³ wyj¹tkowo

trudny. Mimo ¿e otrzymali oni nowe
tereny, nie posiadali funduszy na od-
budowê domostw. Lata 1812-15 to
czas klêski Napoleona i polskich
marzeñ o niepodleg³o�ci pod os³o-
na cesarza Francuzów. Lata wojny,
przemarszu wojsk, niemo¿no�ci uzy-
skania pomocy z kasy miejskiej czy
kredytu. W takiej sytuacji sporo
mieszkañców opu�ci³o Gostyñ, po-
zostawiaj¹c opuszczone place.
W 1825 roku burmistrz Kulesza og³a-
si³, ¿e obywatele, którzy nie zg³osz¹
siê po swoje place utrac¹ je na rzecz
w³a�ciciela miasta. Pustymi placami
interesowa³ siê wówczas królewski
s¹d pokoju, który planowa³ wybudo-
waæ w Gostyniu... wiêzienie oraz bu-
dynek dla stra¿y wiêziennej! Wobec
nieuregulowanej sprawy w³asno�ci
terenów, budowy nie rozpoczêto.

Dziêki planowi przebudowy Go-
styñ mo¿e pochwali siê dzi� du¿ym,
przestronnym Rynkiem. Szkoda, ¿e
jego funkcja jako centralnego placu
miasta nie jest wykorzystana.
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Mapa Gostynia po po¿arze w 1811 roku


