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Zak³ad Instalacyjno-Budowlany
Us³ugi - Handel - Produkcja

JUSKOWIAK

Firma �JUSKOWIAK� istnieje
od 1986 roku. Zatrudnia 20 osób,
miêdzy innymi, projektanta i in-
spektora nadzoru budowlanego
oraz serwisanta firm MORA, TO-
RUS, TERMET, BUDERUS.
�wiadczy us³ugi z zakresu budow-
nictwa ogólnego, a w szczególno-
�ci techniki grzewczej. Ka¿da oso-
ba zg³aszaj¹ca siê do Firmy mo¿e
liczyæ na fachow¹ pomoc i pe³n¹
informacjê na temat interesuj¹ce-
go j¹ zagadnienia. Zawarcie umo-
wy z klientem na wykonanie us³ugi
zwalnia go od obowi¹zku za³atwia-
nia wszelkich formalno�ci zwi¹za-
nych z dan¹ inwestycj¹. Komplek-
sowa obs³uga klienta polega na za-
projektowaniu, wykonaniu i koñco-
wym odbiorze instalacji gazowej.
Za wykonan¹ us³ugê lub zakupio-
ny towar mo¿na zap³aciæ gotówk¹
lub skorzystaæ z systemu ratalne-
go. W przypadku drugiej formy p³at-
no�ci Firma stara siê ograniczaæ

do minimum formalno�ci, stosuj¹c
uproszczon¹ formê przy podpisywa-
niu umowy kredytowej (kredyt do
5 000 z³ bez wp³aty wstêpnej, bez po-
rêczycieli). Ka¿dy zainteresowany
proponowan¹ ofert¹ mo¿e zg³osiæ
siê do siedziby Firmy, która  znajdu-
je siê na ulicy Poznañskiej, od po-
niedzia³ku do pi¹tku w godzinach od
7.00 do 17.00 i w soboty od 7.00 do
12.00.

Klienci maj¹ do wyboru szerok¹
gamê kot³ów gazowych jedno- i dwu-
funkcyjnych oraz podgrzewaczy cie-
p³ej wody u¿ytkowej. Sposób dobo-
ru danego urz¹dzenia grzewczego
uzale¿niony jest od zapotrzebowa-
nia mocy cieplnej przy minimalnym
zu¿yciu energii (gaz, olej opa³owy
itp.). Wspó³czesne systemy grzew-
cze s¹ bardzo ekonomiczne i spraw-
ne, a jednocze�nie chroni¹ �rodowi-
sko naturalne przed zanieczyszcze-
niami. Kot³y i podgrzewacze wody
wyposa¿one s¹ w szereg czujników,

maj¹cych za zadanie wy³¹czyæ pra-
cê urz¹dzeñ w chwili zagro¿enia.
Nad ca³o�ci¹ pracy instalacji cen-
tralnego ogrzewania mog¹ czuwaæ
programatory, które ustawia siê
wed³ug indywidualnych potrzeb.
Nowoczesna armatura i osprzêt to
wysokiej klasy grzejniki oddaj¹ce
ciep³o przy mniejszej ilo�ci czynni-
ka grzewczego, ni¿ w tradycyjnych
instalacjach centralnego ogrzewa-
nia. Mo¿na to by³o osi¹gn¹æ po-
przez zmniejszenie przekrojów
�rednic rur do minimum oraz
zmniejszenie pojemno�ci grzejni-
ków przy zachowaniu wydajno�ci
cieplnej.

Firma �JUSKOWIAK� proponu-
je równie¿ kuchnie gazowe, gazo-
wo - elektryczne i elektryczne fir-
my MORA oraz okapy kuchenne
z teimerem. Na zakupiony sprzêt
kuchenny udziela 5 lat gwarancji
oraz zapewnia ca³odobowy serwis.

p r o m o c j a

Próbuj¹c odtworzyæ historiê pomni-
ka, napotka³em na sporo trudno�ci.
Wiêkszo�æ materia³ów zaginê³a w cza-
sie II wojny �wiatowej. Dzi� pozosta³y
jedynie wspomnienia ludzi pamiêtaj¹-
cych okres miêdzywojenny i nieliczne
dokumenty.

Bursa czy pomnik?
Dok³adnie nie wiadomo, kto by³

inicjatorem budowy pomnika
- wdziêczno�ci za odzyskanie niepod-
leg³o�ci. Na zebraniu powiatowym
w dniu 12 pa�dziernika 1928 roku, sta-
rosta Wincenty Dabiñski proponowa³,
by w dniu 10 rocznicy odzyskania nie-
podleg³o�ci zapocz¹tkowaæ spo³eczn¹
budowê �domu dla ubogiej ucz¹cej siê
m³odzie¿y�. Inicjatywê budowy bursy
popar³ dwoma artyku³ami w �Orêdow-
niku powiatu gostyñskiego� ksi¹dz
Franciszek Olejniczak. Sprawa musia-
³a byæ szeroko spo³ecznie dyskutowa-
na. Dyrektor Gimnazjum wspomina³
bowiem, ¿e zg³osi³o siê do niego kilku
starszych uczniów, ofiaruj¹c siê praco-
waæ spo³ecznie w czasie wakacji przy
budowie bursy. Z tego pomys³u jednak
wycofano siê jeszcze w tym samym
roku. Byæ mo¿e okaza³o siê, ¿e budo-
wa internatu dla zamiejscowej m³odzie-
¿y ucz¹cej siê w gostyñskim gimnazjum
jest inwestycj¹, która poch³onie zbyt
du¿e �rodki. Mimo i¿ spo³eczeñstwo
miasta znane by³o z ofiarno�ci, trudno
by³o liczyæ na to, by w kilka lat po za-
koñczeniu budowy gimnazjum,  po-

nownie znale�æ spor¹ grupê sponsorów.
Szczególnie niekorzystnie dla takich
inicjatyw przedstawia³a siê sytuacja
gospodarcza w 1928 roku - �wiat znaj-
dowa³ siê wówczas w przededniu wiel-
kiego kryzysu gospodarczego. Byæ
mo¿e to spowodowa³o, ¿e zaniechano
pomys³u budowy bursy.

Pomnik przed wojn¹
Inicjatorem budowy pomnika Ser-

ca Jezusowego na rynku by³ ksi¹dz
dziekan  Kazimierz Szreybrowski.
�rodki finansowe pozyskiwano z dat-
ków spo³ecznych. Nie zachowa³y siê
szczegó³owe dane dotycz¹ce wp³ywów
na �konto pomnika�. Trudno, wiêc
okre�liæ, jaka kwota by³a potrzebna by
zrealizowaæ ów projekt. Parafianie ze-
brali 33 000 z³otych. Nie wiadomo jed-
nak, czy otrzymano wsparcie ze strony
Rady Miejskiej, czy Powiatowej. Pro-
jektem pomnika zaj¹³ siê znany archi-
tekt Lucjan Micha³owski, natomiast au-
tork¹ figury by³a poznañska rze�biarka
Kazimiera Pajzderska. Inicjatywa bu-
dowy pomnika  musia³a byæ akcepto-
wana spo³ecznie, jako ¿e na postawie-
nie go nie czekano d³ugo. Prawdopo-
dobnie w ci¹gu nieca³ego roku od po-
wstania inicjatywy, na gostyñskim ryn-
ku  na siedmiometrowej kolumnie sta-
nê³a figura Chrystusa.

Po�wiêcenie
Uroczysto�æ ods³oniêcia pomnika

nast¹pi³a 21 lipca 1929 roku. Ju¿ dzieñ

wcze�niej  w sobotê przyby³ do Gosty-
nia ksi¹dz biskup Walenty Dymek. Bu-
dynki na rynku by³y udekorowane
kwiatami, a z balkonu domu Czabaj-
skich o�wietlano reflektorem pomnik.
Uroczysto�æ rozpoczê³a siê w niedzie-
lê o godzinie 8.00 nabo¿eñstwem w fa-
rze z udzia³em Rady Miejskiej. Po mszy
udano siê na gostyñski rynek. Przema-
wiali ksi¹dz dziekan Szreybrowski
i biskup Dymek. Mimo lipcowego upa-
³u, na tak wa¿n¹ uroczysto�æ przyby³o
wielu mieszkañców z okolicznych
miast i wiosek. W swym przemówie-
niu biskup zwróci³ uwagê, ¿e pomiê-
dzy Rad¹ Parafialn¹, a Rad¹ Miejsk¹
powinien �ustaæ egoizm i samolubstwo,
a zapanowaæ zgoda i jedno�æ�. Nastêp-
nie dziekan odczyta³ akt po�wiêcenia
siê miasta Gostynia i parafii Naj�wiêt-
szemu Sercu Jezusowemu. Zebrani po-
wtarzali tekst, który w czê�ci przyta-
czam: �Serce Zbawiciela, Bo¿ej pe³ne
chwa³y, popatrz na ten lud Twój polski!
To miasto i ta parafia pragnie byæ za-
wsze Twoj¹, chce Ciê obwo³aæ królem
swoim. Oto ka¿dy z nas, miasto i ca³a
parafia oddaje siê zupe³nie Naj�wiêt-
szemu Sercu Twemu. (...) Zst¹p tam
gdzie bêdziemy siê modliæ i ¿ebraæ mi-
³osierdzia Twego, gdzie pracowaæ, cier-
pieæ i p³akaæ bêdziemy. B³ogos³aw Ser-
ce Bo¿e Zarz¹dowi tego miasta, b³ogo-
s³aw ojcom rodzin, by prowadzili rodzi-
ny swe do serca Twego: b³ogos³aw mat-
kom, by rozpalone mi³o�ci¹ Twoj¹
umia³y kochaæ i cierpieæ cicho dla Cie-

bie; b³ogos³aw m³odzie¿y kochanej, by
nie straci³a wiary �wiêtej i czysto�ci
obyczajów, b³ogos³aw dziewice polskie,
by kocha³y Ciebie i anielsk¹ cnotê po-
nad wszystko; b³ogos³aw dziatkom, któ-
re tu na ziemi do serca tuli³e�. Pocie-
szaj Jezu chorych, cierpi¹cych, strapio-
nych. (...) �Chwa³a b¹d� Bo¿emu ser-
cu, Jemu cze�æ i uwielbienie na wieki�!
Niech ¿yje Serce Jezusa, Pana i Króla
naszego. Amen�

Okupacja
Wkroczenie wojsk niemieckich na

teren Rzeczpospolitej wi¹za³o siê z nisz-
czeniem wszelkich przejawów polsko-
�ci. W Gostyniu pod os³on¹ nocy do-
konano rozebrania pomnika Serca Je-
zusowego. Przez szereg lat nie potra-
fiono ustaliæ dok³adnej daty tego wy-
darzenia, okre�laj¹c w przybli¿eniu na
prze³om 1941-42. W trakcie prac uda³o
mi siê trafiæ na ksi¹¿kê prof. £azugi
�Dzieñ po dniu w okupowanej Wielko-
polsce i Ziemi Lubuskiej�. Na podsta-
wie prasy niemieckiej autor przedsta-
wi³ w niej faktograficzny zapis okupa-
cji naszych terenów. Tam te¿ znalaz³em
informacjê, ¿e aktu zniszczenia pomni-
ka Serca Jezusowego na gostyñskim
rynku dokonano w nocy z 10 na 11 maja
1940 roku. Resztki kolumny rozbijano
na kawa³ki, które mia³y s³u¿yæ do bu-
dowy dzisiejszej ulicy Wincentego Wi-
tosa.

Zakopana figura
Wed³ug relacji Heleny Sodolskiej,

Tomczak - jeden z robotników, wspól-
nie z kolegami ukry³ i zakopa³ figurkê
Chrystusa. Po wojnie pañstwo Sodol-
scy zwracali siê do proboszczów go-
styñskich w sprawie wykopania korpu-
su figurki, nie otrzymywali jednak od-
powiedzi. Byæ mo¿e ówcze�ni ksiê¿a
bali siê reakcji w³adz pañstwowych nie-
przychylnych takim inicjatywom. Tu¿
przed rozpoczêciem budowy hali przy

Szkole Podstawowej Nr 2, mieszkañcy
Gostynia Sodolski i Wenclewicz na
w³asn¹ rêkê postanowili wydobyæ za-
kopan¹ figurê Chrystusa. Wynajêli ro-
botników i zaczêli kopaæ w miejscu
wskazanym 30 lat wcze�niej przez
Tomczaka. Uda³o siê im wydobyæ cze�æ
figury, któr¹ nastêpnie przekazano ksiê-
dzu proboszczowi. Dziêkuj¹c za prace
stwierdzi³ on, ¿e g³owa i rêka z pomni-
ka jest w posiadaniu osoby mieszkaj¹-
cej na rynku. Figurka stan¹æ mia³a na
terenie ko�cio³a.

Po 60 latach
Pomys³ odbudowy pomnika Serca

Jezusowego powsta³ w 1999 roku na
jednym ze spotkañ Akcji Katolickiej.
Inicjatorzy postanowili zebraæ potrzeb-
n¹ dokumentacjê, zwróciæ siê do w³adz
miejskich o wyra¿enie zgody oraz prze-
prowadziæ spo³eczn¹ zbiórkê pieniêdzy.
Realizacja tego pomys³u nie by³a ³atwa.
Organizatorzy natrafili na pewne trud-
no�ci. Uda³o siê nawi¹zaæ kontakt
z wnuczk¹ rze�biarki Pajzderskiej -
prof. King¹ Szczepkowsk¹-Nalewajek,
która udostêpni³a zdjêcia figury Chry-
stusa wykonanej przez jej babkê. Od-
naleziono tak¿e sporo czê�ci pomnika.
Okaza³o siê jednak, ¿e niemo¿liwe jest
po³¹czenie starych i nowych elemen-
tów. Zagra¿a³o to bezpieczeñstwu, a
dwa ró¿ni¹ce siê wygl¹dem materia³y
nie wygl¹da³y estetycznie. Dlatego te¿
pomnik postanowiono wykonaæ z jed-
nego materia³u.

Innym problemem by³o stanowisko
czê�ci radnych, którzy nie od razu posta-
nowili o przekazaniu terenu pod pomnik.

Ostatecznie jednak w pa�dzierniku
2000 roku, na gostyñskim rynku stan¹³
pomnik, symbol wiary i patriotyzmu.

GRZEGORZ SKORUPSKI

Dziêkujê ks. proboszczowi Arturowi
Przyby³owi oraz Andrzejowi Czabajskie-
mu za udostêpnienie zdjêæ i materia³ów.

Pomnik Serca Jezusowego
Po ponad sze�ædziesiêciu latach na gostyñski rynek uroczy�cie powróci pomnik Serca Jezusowego - symbol religijny

i dowód wdziêczno�ci za odzyskanie niepodleg³o�ci po latach zaborów.

Borek Wielkopolski � 11 listopada
godz. 9.15 � zbiórka przed klasztorem,
godz. 9.25 � przemarsz do klasztoru,
godz. 9.30 � msza �wiêta, godz. 10.30
� przemarsz pod ratusz i z³o¿enie kwia-
tów pod tablicami pami¹tkowymi,
godz. 11.00 � przemarsz do Domu Kul-
tury, godz. 11.20 � hymn pañstwowy,
otwarcie uroczysto�ci, powitanie go�ci,
referat okoliczno�ciowy, czê�æ arty-
styczna.

Gostyñ � obchody Dnia Niepodleg³o-
�ci po³¹czone z uroczysto�ci¹ po�wiê-
cenia pomnika Serca Jezusowego na
Rynku, w pi¹tek 10 listopada - godz.
15.30 � zbiórka pocztów sztandarowych
na Rynku, godz. 16.00 � manifestacja
religijno � patriotyczna oraz po�wiêce-
nie Pomnika na gostyñskim Rynku
przez Ks. Arcybiskupa Juliusza Paetza
� Metropolitê Poznañskiego. Po zakoñ-
czeniu, przemarsz do ko�cio³a Farne-
go, gdzie odprawiona zostanie konce-
lebrowana msza �wiêta.

Krobia � 11 listopada - godz. 9.30 �
zbiórka przy pa³acu �na fosie�, zapale-
nie znicza, z³o¿enie kwiatów, godz.
10.00 � msza �wiêta. Po mszy �w. na
rynku: od�piewanie hymnu pañstwowe-
go, wystêpy okoliczno�ciowe, w tym
chóru �Harmonia�, z³o¿enie wieñców i
wi¹zanek, pokaz musztry paradnej, rota,

odprowadzenie sztandarów.
Pêpowo � 10 listopada Skoraszewi-

ce -godz. 16.00 � msza �wiêta w ko-
�ciele w Skoraszewicach. Po mszy �w.
przej�cie pod pomnik, manifestacja pa-
triotyczna, wystêpy m³odzie¿y w �wie-
tlicy wiejskiej.
11 listopada Pêpowo - godz. 15.00 �
msza �wiêta. Po mszy �w. przej�cie pod
pomnik, manifestacja patriotyczna. Na-
stêpnie w Centrum Sportowo-Kulturo-
wym, refleksja nad 10-leciem istnienia
samorz¹du i wrêczenie medali by³ym i
obecnym radnym, so³tysom i pracow-
nikom samorz¹dowym. Na zakoñcze-
nie wystêp zespo³u �Kamerata� i przed-
stawienie ��wiêci, a dzieje narodu pol-
skiego� przygotowane przez gimnazja-
listów.

Pogorzela � 10 listopada - godz.
12.00 � bieg. 11 listopada - godz. 9.00
� msza �wiêta za ojczyznê i 10-lecie
istnienia samorz¹du, godz. 10.00 � uro-
czysto�æ pod pomnikiem niepodleg³o-
�ci. Po uroczysto�ci przej�cie do Domu
Kultury i  koncert miejscowych zespo-
³ów. Na zakoñczenie sesja rady miej-
skiej po�wiêcona 10-leciu istnienia sa-
morz¹du.

W gminie Poniec nie udzielono in-
formacji o obchodach Dnia Niepodle-
g³o�ci.

(HoN)

Program uroczysto�ci obchodów Dnia Niepodleg³o�ci
w gminach powiatu gostyñskiego


