
Przejmowanie Wąbrzeźna przez Prusy po I rozbiorze 1772/1773 

Z Golubia komisja udała się przez Niedźwiedź i Sitno do Wąbrzeźna, gdzie magistrat 
i sąd swoje przywileje, akta, rachunki i księgi sądowe zebrali, które zostały przeniesione do 
kościoła i zapieczętowane. Ponieważ w tym ubogim miasteczku nie było bramy, ratusza poza 
małym drewnianym do wieży podobnym budynku bez okien, który magistrat nazywał 
ratuszem, orła czarnego przybito na domu burmistrza miasta. 

WĄRZBEŹNO 

1. 78 domów w mieście, przedmieść nie ma. 
2. Publiczne gmachy. Żadne. 
3. Kościół parafialny, szpital (chodzi o przytułek dla starców i chorych), klasztoru nie 

ma. 
4. 77 mieszczan w mieście. 
5. Miasto ma 60 włók, które w większości w piasku, mokradłach i łąkach się skupiają. 
6. Z ilu łasztów lub korców daniny? 30 korców pszenicy, 30 korców żyta, 1 łaszt owsa 

oraz 98 florenów. 
7. Te daniny są oddawane rocznie i już od wielu lat niezmienne. 
8. Jaka zasada szacunku? Częściowo od ogrodów, ról i domów, częściowo od handlu 

i zawodów. 
9. Poza daninami w punkcie 6. nic więcej. 
10. Miasto oddaje tutejszemu proboszczowi 30 korców żyta i 1 łaszt owsa rocznie. 
11. Manufaktury, sukiennicy? Żadne. 
12. Brak wpisu. 
13. 29 browarników i 1 gorzelnia, w której browarnicy mogą nieco gorzałki palić. 
14. Główne utrzymanie istnieje z rolnictwa. 
15. Roczne dochody kasy miejskiej. Od dawna nie ma kasy miejskiej, bo nie ma 

przychodów. 
16. Brak zapisu. 
17. Brak zapisu. 
18. 1 burmistrz i 2 rajców. Nie mają zapłaty w gotówce, lecz połowa postojowego 

i targowego jest pomiędzy nich dzielona. 
19. Brak zapisu. 
20. Sprzęt przeciwpożarowy? Żaden. 
21. Jurysdykcja? Biskup chełmiński według prawa chełmińskiego. 
22. Po staremu są w użyciu miary i wagi chełmińskie, mięso nie jest ani taksowane, ani 

ważone, tylko według miary na oko sprzedawane. 
23. Sprzedaż zboża? Mieszkańcy przy ich biednym życiu ledwo przeżyją ze swego zboża 

i nie mogą nic sprzedać. 
24. Mieszkańców razem 502. 
25. Koni 60, bydła 90, owiec 200, świń 40 
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