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Jak 70 lat temu w gostyñskim powiecie z na³ogiem walczono...

Nasi radni

Temat u¿ywania i nadu¿ywania napojów alkoholowych na terenie naszego powiatu nie doczeka³ siê
dotychczas opracowania. A szkoda, bo jest o czym pisaæ. Kwestia spo¿ywania alkoholu i ca³a
otoczka spo³eczna wokó³ tego zjawiska czeka wiêc na odwa¿nego historyka.
W gostyñskiem, przed wojn¹ dzia³a³o 8 gorzelni, 2 wytwórnie wina i kilka browarów. Znana by³a szczególnie
wytwórnia win F. Adamkiewicza, która zdoby³a miêdzynarodowy rozg³os
(z³oty medal na belgijskiej wystawie
w Liege). Uznaniem krajowych odbiorców szczyci³a siê równie¿ gostyñska Fabryka Wódek i Likierów
A. Ho³ogi, a z bran¿y piwowarskiej
browar Czabajskiego. W samym mieœcie znajdowa³o siê natomiast kilka
lokali. Do najbardziej znanych nale¿a³y: „Bomboniera” F. Marczyñskiego, przy ul. Leszczyñskiej; Hotel Vic-

wego nektaru, którzy jakoœ nie œlepn¹. Có¿, towar dobrze konserwowany...

Tydzieñ Propagandy TrzeŸwoœci
Problem alkoholizmu by³ jednak
powa¿nie traktowany przez mieszkañców grodu nad Kani¹. Na szczególne
uznanie zas³uguje tutaj dzia³alnoœæ
ró¿nych towarzystw, których w omawianym okresie istnia³o w Gostyniu
co najmniej kilkanaœcie. Oprócz powszechnie znanych, typu „Sokó³”,
dzia³a³y te¿ inne np.: Towarzystwo
Czeladzi Katolickiej, Towarzystwo
Czytelni dla Kobiet, Towarzystwo

„Ober¿a wêdrusów” przy ul. Wolnoœci.
toria M. Kaczmarka w Rynku; Hotel
Polonia W. Jezierskiego przy ul. Kolejowej; Hotel Francuski K. Jankiewicza na Targowisku (przy obecnym Placu im. K. Marcinkowskiego)
Lokale te w myœl zarz¹dzenia starosty powiatowego Mateusza Korniaka mog³y byæ otwarte tylko do 22.00.
St¹d te¿ w³aœciciele starali siê jak najbardziej uatrakcyjniæ ofertê, organizuj¹c wystêpy aktorów lub seanse filmowe.

Bimber czy okowita?
Wiadomo jednak, ¿e trunki raczej
uszczupleniu kieszeni s³u¿¹. Cenê produktu podnosz¹ poœrednicy: hurtownie, sklepy, lokale... Dlatego te¿ niektórzy gostynianie sami stawali siê
producentami, dla w³asnych jednak
celów. W³adze stara³y siê walczyæ
z tymi przejawami uszlachetniania zacieru ziemniaczanego. Na pocz¹tku
stycznia 1930 roku ukaza³o siê og³oszenie starosty powiatowego o przyznaniu dodatkowych nagród pieniê¿nych (oprócz dotychczasowej kwoty)
za przyczynienie siê do wykrycia osób
„dzia³aj¹cych na szkodê Pañstwowego Monopolu Spirytusowego”. W majowym numerze Orêdownika powiatu gostyñskiego ukaza³o siê og³oszenie urzêdowe, w którym wyjaœniano:
„Okowita do palenia (denaturat), jest
to 92% spirytus, uczyniony niezdatnym
do spo¿ycia!”. Zagro¿eni wykryciem
zwolennicy silniejszych trunków, szukali widaæ innych mo¿liwoœci zaspokojenia wyrafinowanych potrzeb swego podniebienia i tañszych œrodków.
Komunikat urzêdu powiatowego koñczy³ siê ostrze¿eniem: „(...) chroñcie
siê przed spo¿ywaniem okowity by nie
paœæ ofiar¹ w³asnej lekkomyœlnoœci”.
Zastanawia, ¿e 70 lat temu istnia³a
jeszcze potrzeba wyjaœniania, tak
oczywistych spraw. Dziœ niestety ka¿de dziecko przechodz¹c obok sklepu
spo¿ywczego widzi amatorów fioleto-

Kupców Samodzielnych, Polsko – Katolickie Towarzystwo Robotnicze, Towarzystwo Kó³ek Rolniczych czy Towarzystwo Upiêkszania Miasta. Rola
ich by³a ogromna. Spotkania i praca
w nich pozwala³a efektywnie realizowaæ wolny czas. Bale i zabawy tych
organizacji nie koñczy³y siê pijañstwem jako, ¿e cz³onkowie musieli
dbaæ o dobre imiê stowarzyszenia.
Najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa³o Katolickie Ko³o Abstynentów, którego prezesem by³ miejscowy dzia³acz Stronnictwa Narodowego (endecji) Mieczys³aw Hejnowicz. Organizacja ta,
wspierana przez Ligê Katolick¹ (tu
prezesem by³ inny dzia³acz narodowy
i by³y burmistrz Gostynia, Józef Woziwodzki) zajmowa³a siê walk¹ z plag¹ pijañstwa w gostyñskiem. Z wielkim rozmachem w³¹czano siê w organizowany corocznie Tydzieñ Propagandy TrzeŸwoœci. W 1930 roku roz-

którzy przeciwnicy polityczni np.
M. Hejnowicz (endecja - opozycja)
i Sz.Kaczmarek (sanacja - obóz rz¹dowy). Wyk³ady w poznañskim radio
wyg³aszali m.in. dr P. Gantkowski Katolicki Zwi¹zek Abstynentów, dr J.
Dobrowolski - Zwi¹zek Nauczycieli
Abstynentów oraz ksi¹dz pra³at Niesio³owski – Polski Zwi¹zek Ksiê¿y
Abstynentów.

Protez¹ go...
O tym, ¿e problemów z awanturami pijackimi by³o sporo, mo¿e œwiadczyæ na przyk³ad zdarzenie z 24 kwietnia 1930 roku. Ówczesna prasa podawa³a szczegó³ow¹ relacjê przytaczaj¹c nawet nazwiska sprawców wykroczenia. Mimo up³yniêcia 70 lat dla
dobra dziœ ¿yj¹cych rodzin wymienianych osób, ograniczê siê do podania
tylko inicja³ów.
Czwartkowy jarmark by³ okazj¹
do spotkañ z mieszkañcami okolicznych wiosek, porozmawiania, wymienienia pogl¹dów, czasem nawet w sposób niekonwencjonalny. Oko³o godziny 16.00 na ulicy Kolejowej dosz³o do
„fizycznej” wymiany argumentów pomiêdzy trzema mieszkañcami Dusiny,
a gospodarzem z Czajkowa, jego synem i ziêciem. Nie by³oby w tym nic
nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, ¿e
prowokatorem tego zdarzenia by³ inwalida wojenny J.R. Doœæ powa¿nie
porani³ on swoich przeciwników, u¿ywaj¹c do walki... protezy lewej rêki!
Opisuj¹cy to wydarzenie reporter wyrazi³ nadziejê, ¿e „(...) Zwi¹zek Inwalidów powiadomiony o zajœciu przyczyni siê by R. nie otrzyma³ nowej protezy, któr¹ zdaje siê nie po raz pierwszy w zajœciach takich zniszczy³”. I racja, bo jak mog³oby skoñczyæ siê zajœcie gdyby ktoœ u¿y³ do walki protezy
nogi? Pan R. wielokrotnie wykorzystywa³ protezê niezgodnie z przeznaczeniem... Widaæ dla niektórych weteranów wojna nigdy siê nie koñczy.

Stanis³aw Krysicki
Urodzi³ siê 25. X 1948 roku
w Gostyniu. Pochodzi z Gostynia
Starego. Z gmin¹ Pêpowo zwi¹zany jest od trzydziestu lat.
Szko³ê Podstawow¹ ukoñczy³
w Daleszynie w 1962 r. Po szkole
œredniej trafi³ do Studium Nauczycielskiego, które skoñczy³
w 1968 r. Jest absolwentem Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
Dwa lata pracowa³ w szkole
podstawowej w Osowie. Od 1970
roku mieszka i pracuje na terenie
gminy Pêpowo. Przez piêæ lat by³
nauczycielem w Szkole Podstawowej w Ludwinowie. W latach
1975 - 1982 pracowa³ w Szkole
Podstawowej i Urzêdzie Gminy
w Pêpowie. Przez 10 lat pe³ni³
funkcjê dyrektora szko³y, przez

(Mow)

***

A niech siê wstydzi!
Czasami w³adze musia³y stosowaæ
ostrzejsze œrodki wobec szczególnie
opornych na upomnienia. Powo³ywano siê tu nawet na rozporz¹dzenia

Jan Rosik

pocz¹³ siê on w sobotê, 1 lutego. Przez
tydzieñ w lokalu Czytelni im. H. Sienkiewicza w godzinach popo³udniowych i wieczornych zbierano siê, by
wys³uchaæ wyk³adu radiowego, a nastêpnie zwiedziæ wystawê ksi¹¿ek, obrazów i tablic o tematyce przeciwalkoholowej. W sk³ad komitetu organizacyjnego wchodzili m.in.: ksi¹dz
dziekan Szreybrowski, burmistrz Karol Krawczyk, dyrektorzy szkó³:
ksi¹dz Franciszek Olejniczak i Szczepan Kaczmarek, przedstawiciele harcerstwa, PCK, gostyñskich towarzystw, a nawet Klubu Sportowego
„Kania”. Charakterystyczne, ¿e
w dzia³aniach tych jednoczyli siê nie-

pañstw zaborczych - w tym wypadku
Niemiec. W dniu 18 paŸdziernika 1930
roku ukaza³o siê og³oszenie Miejskiego Urzêdu Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
Publicznego w Gostyniu, w którym
burmistrz Karol Krawczyk podawa³ do
publicznej wiadomoœci, ¿e jeden
z mieszkañców grodu nad Kani¹ zosta³ urzêdowo uznany za ...na³ogowego pijaka! Aby nie by³o pomy³ki co do
osoby, w informacji znalaz³o siê imiê,
nazwisko a nawet zawód oskar¿onego
o zgubny na³óg. Có¿, gdyby dziœ burmistrz zechcia³ zastosowaæ podobne
œrodki (a nie pozwala mu na to prawo),
prawdopodobnie musia³by wykupiæ
ca³¹ stronê w „¯yciu Gostynia”...
GRZEGORZ SKORUPSKI

rok w Skoraszewicach, pozosta³e
w Pêpowie. Dziœ pracuje jako nauczyciel historii w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Samorz¹dowym w Pêpowie.
Stanis³aw Krysicki do wyborów przyst¹pi³ jako radny niezale¿ny. Pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego rady gminy. Nie jest
zwi¹zany z ¿adn¹ parti¹ polityczn¹. Radnym gminy Pêpowo jest
pierwsz¹ kadencjê.
Jego ¿ona El¿bieta pracuje
w Urzêdzie Gminy w Pêpowie,
zajmuje siê ewidencj¹ ludnoœci
i wydawaniem dowodów osobistyych.
Stanis³aw Krysicki u ludzi
ceni przede wszystkim pracowitoœæ i uczciwoœæ. Sam stara siê
¿yæ przyzwoicie. Nienawidzi ob³udy. Interesuje siê przede wszystkim histori¹, polityk¹ i krajoznawstwem. Bardzo lubi pracê
z m³odzie¿¹. Prowadzi szkolne
„Ko³o Mi³oœników Ziemi Pêpowskiej”. Jest organizatorem wycieczek rowerowych. Przedmiotem
poznania s¹ najczêœciej pomniki
i zabytki terenu gminy Pêpowo.
Czas wolny najchêtniej spêdza
na czytaniu prasy i ksi¹¿ek, miêdzy innymi historycznych. Uprawia sport i lubi d³ugie spacery.
Niedzielne wycieczki w ciekawe,
miejsca s¹ dla Stanis³awa Krysickiego najwiêksz¹ pasj¹.

Radnym gminy Poniec jest
pierwsz¹ kadencjê. W tym roku
bêdzie obchodzi³ piêædziesi¹te
urodziny. Jest ¿onaty od 19 lat.
Najstarszy syn Rafa³ jest stolarzem, pracuje w zak³adzie stolarskim w Poniecu. M³odszy Maciej
ma 17 lat i jest uczniem drugiej
klasy Technikum Elektrycznego
w Lesznie. Trzeci syn Krzysztof
chodzi do pierwszej klasy SP
w Poniecu. Najm³odsza córka
Barbara w tym roku pójdzie do zerówki. Sam zaocznie ukoñczy³
Technikum Rolnicze w Golinie
Wielkiej, gdzie zda³ maturê.
Wspólnie z ¿on¹ Mari¹ prowadzi
gospodarstwo rolne o powierzchni 11 hektarów. Najstarsi synowie
pomagaj¹ w gospodarstwie w pracach polowych. Jest zbulwersowany sytuacj¹ w rolnictwie.
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– Kiedyœ uwa¿a³em siê za rolnika
rozwojowego, dlatego ¿e sytuacja
w rolnictwie by³a dobra. Jak siê
pilnowa³o i pracowa³o rzetelnie,
to cz³owiek odczuwa³ efekty. Niestety od kilku lat jest sytuacja
taka, ¿e pracuje siê jeszcze wiêcej, a wyników nie ma ¿adnych.
Za nasz towar dostajemy mniej,
natomiast za œrodki do produkcji
rolnej musimy p³aciæ coraz wiêcej – twierdzi radny.
Do wyborów startowa³ z Samorz¹dowego Komitetu Wyborczego. - Startuj¹c do rady chcia³em pokazaæ wyborcom, ¿e mo¿na coœ zrobiæ dla wsi, dla gminy,
dla spo³eczeñstwa – mówi. W radzie jest cz³onkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej. Chcia³by wszystkim ludziom w gminie w miarê
mo¿liwoœci zapewniæ pracê.
Zgodne dzia³anie osób, które decyduj¹ o losach gminy uwa¿a za
zadanie najwa¿niejsze.
W chwilach wolnych lubi porozmawiaæ z s¹siadami, czasem
poogl¹daæ programy telewizyjne
lub te¿ poczytaæ gazety. Interesuje siê ¿u¿lem, a jego ulubion¹ dru¿yn¹ jest KS Unia Leszno. Ceni
ludzi uczciwych. Za najbli¿sze
sercu uwa¿a lata szkolne. Jego
motto ¿yciowe to: „Zawsze prawd¹ i uczciwoœci¹ d¹¿yæ do celu”.
(Fab)
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