STRA� MIEJSKA w Jeleniej G�ze
Z kart historii

<br />
Stra� Miejska w Jeleniej Górze nie jest instytucj� now�. Ju� w XVI wieku zajmowa�a si
pilnowaniem porz�dku w mie�cie oraz sta�a na stra�y praw wprowadzonych przez Rad�Miejsk� i �aw
s�dow�. By�a tak�e wykonawc� ich zarz�dze� Zakres obowi�zków Stra�y Miejskiej w tamtym okresie
okre�la�y statuty miejskie wprowadzone w �ycie w 1572r. przez Rad�Miejsk� na wniosek proboszcza parafii
jeleniogórskiej Baltazara Thilesiusa, które by�y wydane w formie ordunku policyjnego i zakresem swym
obejmowa�y 59 artyku�ów. G�ówne z nich dotyczy�y spraw dyscypliny ko�cielnej, obowi�zków religijnych,
wspó��ycia ma��e�kiego oraz dziedziczenia maj�tku. Zawieranie ma��e�tw z obcymi bez wiedzy i zgody Rady
Miejskiej by�o przyk�adowo nielegalne, a kto chcia� wyda�córk�za przybysza p�aci� 10 kop groszy kary.
Uroczysto�ci weselne musia�y odbywa�si�za wiedz� i przy udziale burmistrza, bez pija�twa, a wszelkie imprezy
taneczne poza ratuszem i bez wiedzy burmistrza by�y zakazane, podobnie jak u�ywanie przy tych imprezach
pochodni i latar�<br /> <br />
Osobne przepisy i artyku�y dotyczy�y spraw rzemios�a i pracy zarobkowej. I
tak, na przyk�ad, rzemie�lnicy obowi�zani byli pracowa�od rana do wieczora, unika�tzw. dobrych
poniedzia�ków, a bez wiedzy Rady Miejskiej nie wolno im by� zmienia�pracy. Inny artyku� zabrania�
rzemie�lnikom odst�owania od przyj�ych, dziennych zarobków. Kto nie chcia� pracowa�za ustalon� op�at�,
móg� szuka�innej pracy. Je�li rzemie�lnik pracuj�cy w mie�cie ��da� wi�ej od ustalonego wynagrodzenia,
nara�a� si�na spotkanie ze Stra�� Miejsk�, która mog�a wymierzy�mu kar�8 dni aresztu, albo kopy groszy.
Karany by� równie� pracodawca, który p�aci� wi�ej. Tkacze równie� nie mieli �ycia "utkanego" ró�ami.
Tkaczom p�ótna nie wolno by�o równocze�nie tka�we�ny, za� czeladnikom krawieckim nie wolno by�o
przyjmowa�pracy u krawców miejskich...chyba, �e chcieliby szy�wi�ienne wdzianka, co w takim wypadku mog�a
im zapewni�Stra� Miejska wraz z chlebem, wod� i widokiem z basztowego aresztu.<br /> <br />
Przemia� i
kupno m�ki zosta�y równie� okre�lone przepisami. Bez pozwolenia Rady Miejskiej nie wolno by�o nikomu mle�i
kupowa�m�ki gdzie indziej, jak tylko w trzech m�ynach miejskich: Górnym, Dolnym i Nowym,- pod kar� 16
groszy od szefla i utrat� m�ki.<br /> <br />
Inne jeszcze artyku�y dotyczy�y spraw handlu lokalnego.
Drobny, pok�tny handel bez wiedzy Rady Miejskiej by� zakazany, a kar�p�aci�, �eby by�o uczciwie, zarówno
sprzedawca, jak i kupuj�cy. Ostro karano pos�ugiwanie si�fa�szyw� wag� i miar�, a jako �e kasy fiskalne
wymy�lono dopiero czterysta lat pó�niej, Stra� Miejska w tym wzgl�zie mia�a co robi� Handlowa�mo�na by�o
tylko w wyznaczonych miejscach sprzeda�y, ko�o bram miejskich i na wyznaczonym placu. Jednym s�owem
dzisiejsi dystrybutorzy kaset magnetofonowych i cinkciarze wówczas nie mieliby szans. Ponadto obowi�zywa� zakaz
handlu w dni �wi�teczne, nie wolno by�o pozostawia�wozów na targu, a poza ustalon� godzin� porusza�si�po
mie�cie bez latarni.<br /> <br />
Nieco "ciemne" i wiej�ce ch�odem by�y to czasy, wi� wiele uwagi
po�wi�ano sprawie ognia i zagro�enia po�arowego. Do pomieszcze�zagro�onych po�arem nie wolno by�o
wchodzi�z latarni� nawet we w�asnym domu. Jeden z artyku�ów mówi�, �e je�li gospodarz st�umi ogie
powsta�y<br /> w jego domu przed wszcz�iem alarmu ogniowego, nie podlega karze, ale je�li uczyni to ju� po
og�oszeniu alarmu, zap�aci�musi 10 kop groszy, a zale�nie od okoliczno�ci podlega karze wi�ienia.<br /> <br />
Osobne zarz�dzenie i przepisy ogranicza�y wyszynk piwa i wina. I cho�do powstania Ustawy antyalkoholowej
mia�o up�yn��ile� tam set lat, to ówczesne przepisy wcale nie by�y bardziej liberalne. Nie wolno by�o
sprzedawa�piwa przed bramami miasta, lecz tylko w wyznaczonych miejscach. Z uderzeniem dzwonu piwnego nie
wolno by�o us�ugiwa�go�ciom ( oj, przyda�by si�nam obecnie taki dzwon...) Natomiast sprzeda� obcych trunków
mog�a si�odbywa�za wiedz� i zgod� Rady.<br /> <br />
Je�li kto� pecha mia� tego i w zwi�zek
ma��e�ki wst�owa�musia�, to by� zobowi�zany baczy� by w uroczysto�ciach weselnych uczestniczyli jedynie
zaproszeni uprzednio go�cie, bowiem tylko takim by�o wolno. Wszelkie bójki po��czone z szarpaniem za w�osy,
rzucaniem wiadrami czy gro�eniem no�em, ko�zy�y si�aresztem i kar� pieni��. Wszczynanie bójek w
gospodzie, winiarni czy na ta�ach, a nawet posiadanie przy sobie w piwiarni broni lub sztyletu by�o karane, podobnie
jak i wszelkie zak�ócanie porz�dku publicznego. Wszelka obraza Rady Miejskiej czy radnego poci�ga�a za sob�
kar�8 dni wie�y i 10 kop groszy. Kto nie móg� zap�aci�kary, by� zamykany na 4 tygodnie do wie�y.<br /> <br
/>
Bez wiedzy burmistrza nie wolno by�o nikogo powo�ywa�przed s�d. Kto za� nie stawi� si�przed s�dem
na wezwanie, podlega� karze jednego florena z�otego.<br /> <br />
Je�li za� chodzi o ówczesnych
biznesmenów maj�cych sk�onno�ci do tworzenia spó�ek z obcym kapita�em, to w szesnastowiecznej Jeleniej
Górze szuka�nie mieli czego, bowiem nie wolno by�o nikomu zaci�ga�d�ugu w Czechach i to pod gro�b� utraty
obywatelstwa miejskiego.<br /> <br />
Jak wynika z przegl�du obowi�zuj�cych pod sankcj� karn�
przepisów, wszystkie w zasadzie dziedziny �ycia gospodarczego i kulturalnego podlega�y jurysdykcji S�du i Radzie
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Miejskiej. Organem wykonawczym powy�szych przepisów by�a Stra� Miejska.<br /> <br />
Jakby ich by�o
ma�o, to do obowi�zków Stra�y Miejskiej nale�a�o tak�e pilnowanie murów miasta oraz nadzór nad
funkcjonowaniem bram miejskich. O powy�szej dzia�alno�ci dowiadujemy si�z umowy dzier�awnej z 1742r.,
dotycz�cej czasu zamykania bram miejskich, zawartej mi�zy burmistrzem i Rad� Miasta z jednej strony, a
wachmistrzem miejskim z drugiej, która mówi, �e Bram�D�ug� zamykano o godz.22.oo, Bram�Wojanowsk� o
23.oo, a o pó�nocy zamykana by�a jako ostatnia Brama Zamkowa; aczkolwiek mo�liwe by�o ich przekroczenie
sprz�jnie lub pieszo, jednak po uiszczeniu specjalnej op�aty. W czasach tzw. powszechnego niepokoju, (wówczas, w
odró�nieniu od dnia dzisiejszego, takie "czasy" wyst�owa�y sporadycznie, tak�e nawet je odnotowywano), w roku
1810 w�adze miejskie nakaza�y wzmocni�wachty nocne przy bramach wjazdowych, w zwi�zku z czym Bramy
D�uga i Wojanowska zamykane by�y na ca�� noc, a Bram�Zamkow�, jako jedyn� mo�liw� do przekroczenia w
nocy, strzeg�o sze�ciu Stra�ników Miejskich. Jako ciekawostk�mo�na zanotowa�fakt, �e dopiero pod koniec
XIXw. zosta�y zniesione stanowiska stra�ników wie�owych, których g�ównym dotychczasowym zadaniem by�o
pilnowanie miasta przed najazdem wroga, gdy� w 1889r. zakres ich czynno�ci uleg� zmianie, a ich g�ówn� funkcj�
by�o ostrzeganie przed niebezpiecze�twem po�arów.<br /> <br />
Przygl�daj�c si�pracy naszych kolegów
sprzed czterystu lat, nieuchronnie nasuwa si�pytanie, czy w owych czasach praca Stra�nika Miejskiego by�a
�atwiejsza, czy trudniejsza od obecnej ?<br /> <br />
Nim jednak odpowiemy sobie na to pytanie, przyjrzyjmy
si��rodkom, jakimi dysponowa�a tamta Stra� Miejska i jakimi dysponuje obecna. Gdyby móc tak postawi�obok
siebie dwóch Stra�ników: jednego z XVI wieku i jednego z wieku XX, to z ca�� pewno�ci� ten pierwszy robi�by
wi�sze wra�enie: mundur ze skóry i stali, he�m z kokard�, przy pasie po�yskuj�cy w s�o�u sztylet, obok krótki
miecz w haftowanej pochwie, sakwa na te wszystkie kopy groszy od niepos�usznych przepisom mieszczan, kajdany
wielko�ci s�oików, no i sama postura, mimowolnie przypominaj�ca kuzyna brunatnego nied�wiedzia...A
obok...Wysoki, szczup�y cz�owiek z blad� cer�, koszulka polo z pagonami, przy pasku u spodni stalowe kajdanki,
troch�gazu w ma�ym dezodorancie, gumowe przed�u�enie r�i w kszta�cie miecza i mandatowy bloczek...<br />
<br />
A tak powa�nie, to mo�na sobie wyobrazi� jakby si�pracowa�o w XVI wieku, je�d��c po
patrolowanym rejonie s�u�bowym radiowozem, z krótkofalówk�, maj�c w g�owie to, czego w g�owach nie mieli
czterysta lat temu...Niemniej, dlatego w�a�nie pewnym by�mo�na, �e praca Stra�nika Miejskiego cztery wieki
temu wcale �atwiejsz� nie by�a. Ma�o tego, kto wie, czy nie by�a trudniejsz� ?...W�a�nie przez ten
czterystuletni brak technicznej wiedzy. Z pewno�ci� te� nieco inne by�y obowi�zki Stra�ników. Funkcjonariusze
dzisiejszych Stra�y Miejskich mogliby si�wiele nauczy�od kolegów sprzed lat...<br /> <br />
Pozostaje
jedynie z rozrzewnieniem wspomina�czasy wspó�pracy ze Stra�nikami Wie�y, poniedzia�kowe dni u kupców,
�wi�teczne dni na g�ównym placu, wesela z udzia�em burmistrza, fa�szerzy fa�szuj�cych monety za pomoc�
m�ota, p�óciennych tkaczy chc�cych tka�we�n� jak i zak�adanie blokad nie na wci�� nowsze modele
samochodów, lecz na...nieprawid�owo "parkuj�ce" konie...<br /> <br /> Witold �azarewicz
<p>
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