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Tu nale¿a³oby nakre�liæ t³o hi-
storyczne �afery�. Po przejêciu w³a-
dzy przez Józefa Pi³sudskiego
w 1926 roku, obóz rz¹dz¹cy-sana-
cja-prowadzi³ walkê propagandow¹
z opozycj¹. Wiêkszo�æ Wielkopo-
lan niechêtna by³a Marsza³kowi
ulegaj¹c wp³ywom  silnie dzia³aj¹-
cemu tutaj Stronnictwu Narodowe-
mu (endecja). W poznañskiem do-
chodzi³o do ostrych wyst¹pieñ po-
miêdzy tymi ugrupowaniami. Po-
niewa¿  czê�æ urzêdników pocho-

dzi³a z mianowania (administracja
rz¹dowa-sanacyjna), a czê�æ z wy-
borów (administracja samorz¹dowa
� w wiêkszo�ci opozycyjna), do-
chodzi³o do wielu konfliktów.
W gostyñskiej  Radzie Miejskiej,
przewagê mieli zwolennicy ende-
cji. Stanowisko tego ugrupowania
do rz¹du, Prezydenta i Marsza³ka
Pi³sudskiego by³o, u¿ywaj¹c bar-
dzo ³agodnego okre�lenia, nieprzy-
chylne.

W 1930 roku, w zwi¹zku
z przeniesieniem gostyñskiego
miejskiego targowiska w inne miej-
sce (przy nowej dzielnicy Dobra
My�l-obecnie E. Bojanowskiego),
Plac Targowisko przesta³ spe³niaæ
przypisane mu nazw¹ funkcje. Ko-
nieczne sta³o siê wiêc znalezienie
innego okre�lenia dla tego terenu.
Wykorzystali to gostyñscy zwolen-
nicy sanacji, którzy nie czekaj¹c na
decyzje w³adz, 9 listopada 1930 ro-
ku, w dniu, w którym obchodzono
XII Rocznicê Uzyskania Niepodle-
g³o�ci przemianowali Plac Targo-
wisko na Plac Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego. Nowe tablice zosta-
³y umieszczone na naro¿nych do-
mach. I tak oto w Gostyniu, bez
zgody Rady Miejskiej dokona³a siê
zmiana nazwy placu. Bezprawny
czyn  gostyñskich pi³sudczyków na
pewno oburzy³ miejscow¹ endecjê.
Zmiana nazwy  placu, w mie�cie,

Plac Pi³sudskiego w Gostyniu?Plac Pi³sudskiego w Gostyniu?Plac Pi³sudskiego w Gostyniu?Plac Pi³sudskiego w Gostyniu?Plac Pi³sudskiego w Gostyniu?
W tym roku przypada 200 rocznica urodzin Karola Marcinkowskiego. W Gostyniu
zaplanowano szczególnie uroczyste obchody. Ich punktem kulminacyjnym bêdzie

ods³oniêcie obelisku w parku przy Placu Karola Marcinkowskiego. Poniewa¿
w budynku szpitala mie�ci³o siê w latach 1841 - 46 Kasyno Gostyñskie, naturalne

wydaje siê, ¿e  plac nosi imiê jednego z jego twórców. I tu zapewne wielu
czytelników zdziwi informacja, ¿e problem nazwy placu nie by³ wcale jednoznaczny

i w latach trzydziestych podzieli³ Gostyñ na dwa walcz¹ce ze sob¹ obozy.

gdzie znajdowa³o siê najwiêksze
w okolicach skupienie prê¿nie dzia-
³aj¹cej opozycji, sta³o siê dla ende-
cji �policzkiem�. Dla zwolenników
rz¹du by³o to natomiast podkre�le-
niem w³asnej si³y na tym terenie.
Pocz¹tkowo wszystko wskazywa-
³o, ¿e tak w³a�nie bêdzie. W jed-
nym z listopadowych numerów
prorz¹dowego �Orêdownika po-
wiatu gostyñskiego� ukaza³ siê ar-
tyku³, w którym przywieszenie no-
wych tablic okre�lono jako akt sa-

mowoli, zwracaj¹c jednak  uwagê,
¿e �czyn  ten dokonany z pobudek
ideowych, uczciwych i szlachet-
nych� i powinien zostaæ przez Ma-
gistrat i Radê Miejsk¹ �rozgrzeszo-
ny i prawnie usankcjonowany�.
Autor stwierdzi³ tak¿e, ¿e moral-
nym obowi¹zkiem radnych jest
przyj¹æ nazwê zaproponowana
przez owych �zapaleñców�. Arty-
ku³ zamieszczony zosta³ w dziale
�Komunikaty� i podpisany inicja-
³ami M.K. Czy M.K to Mateusz
Korniak � starosta powiatowy, mia-
nowany przez w³adze sanacyjne,
cz³owiek jak sam przyznawa³
�z innych kresów�? To pytanie po-
zostanie chyba kolejn¹ zagadk¹
historii.

Sprawa nowej nazwy dla Pla-
cu Targowisko trafi³a na listopado-
w¹ sesjê Rady Miejskiej, Przewod-
nicz¹cy Roman Sura odczyta³ pi-
smo grupy obywateli miasta Gosty-
nia zwracaj¹cych siê z pro�b¹
o nadanie nazwy Plac Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego. Jednak  ku za-
skoczeniu (czy udawanemu zasko-
czeniu) niektórych radnych, Prze-
wodnicz¹cy w pkt. 10 porz¹dku
obrad odczyta³ uchwa³ê Magistra-
tu z dnia 22 marca 1930 roku (czy-
li podjêt¹ 10 miesiêcy wcze�niej!!)
o zmianie nazwy dotychczasowe-
go Placu Targowisko na Plac Dr.
Karola Marcinkowskiego. W Ra-

dzie Miejskiej zawrza³o. Zwolen-
nicy Marsza³ka Pi³sudskiego zare-
agowali oburzeniem.  Szczepan
Kaczmarek, dyrektor szko³y, radny
i by³y pose³ z³o¿y³ wniosek o od³o-
¿enie g³osowania, gdy¿ tre�æ
uchwa³y nie zosta³a wcze�niej
przedstawiona radnym.

�Przewodnicz¹cy: Czy rzeczy-
wi�cie tre�æ nie by³a Panu znana?

Sz. Kaczmarek: Oficjalnie nie !�
Wypowiedz ta, spotka³a siê z ripo-
st¹ radnego Stobrawy, który zauwa-
¿y³, ¿e ka¿dy cz³onek Rady Miej-
skiej ma prawo wgl¹du do uchwa³
Magistratu, mo¿e wiêc wcze�niej
zapoznaæ siê z nimi. Wniosek
Kaczmarka traktuje �jako ozdob-
nik, aby tylko co� powiedzieæ!!�.
Poniewa¿ dyskusja zaczê³a robiæ siê
coraz bardziej gor¹ca, Przewodni-
cz¹cy  zarz¹dzi³ przerwê. Po wzno-
wieniu obrad sprawê uchwa³y
przedstawi³ burmistrz Krawczyk
omawiaj¹c okoliczno�ci jej powsta-
nia. Radny Stobrawa podkre�li³, ¿e
zas³ugi Marsza³ka s¹ niezaprzeczal-
ne, jednak dla Gostynia wiêksze za-
s³ugi po³o¿y³ Marcinkowski. Od-
miennego zdania byli radni Go�ci-
niak i Kaczmarek. G³os zabra³ rów-
nie¿ zas³u¿ony dzia³acz narodowy
i by³y burmistrz Józef Woziwodzki
opowiadaj¹c siê za uchwa³¹ Magi-
stratu. Poniewa¿ dyskusja zaczê³a
zamieniaæ siê w �wyliczankê� za-
s³ug obu postaci: doktora i Marsza³-
ka, Przewodnicz¹cy zaproponowa³,
aby przej�æ do g³osowania. Za
uchwa³¹ g³osowa³o 15 radnych,
przeciw by³o 5. Tak oto dokona³a
siê po wielu perturbacjach zmiana
nazwy placu.

Mo¿na dzi� pu�ciæ wodze fan-
tazji i wyobraziæ sobie konsekwen-
cje przyjêcia nazwy Plac Marsza³-
ka Józefa Pi³sudskiego. W 1939 r.
Niemcy zmieniaj¹ nazwê na  Bi-
smarkplatz. Po drugiej wojnie �wia-
towej w³adze komunistyczne na
pewno nie zezwoli³yby na przywró-
cenie imienia pogromcy bolszewi-
ków z 1920 roku. Byæ mo¿e, �ta-
nim kosztem�, zmieniaj¹c ostatni
wyraz Plac Marsza³ka Józefa Pi³-
sudskiego przemianowanoby na
Plac Marsza³ka Józefa Stalina. Ko-
lejn¹ zmianê wymusi³by na pewno
�polski pa�dziernik� 1956 roku. Po
1989 roku radni znów stanêliby
przed dylematem czyim imieniem
nazwaæ plac. Ciekawe jakie propo-
zycje by³yby rozpatrywane i gdzie
dzi� mia³by stan¹æ obelisk ku czci
Karola Marcinkowskiego? Byæ
mo¿e 12 maja 2000 stawialiby�my
obelisk z okazji 65 rocznicy �mier-
ci Marsza³ka Pi³sudskiego?
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N a s i  r a d n i

Kazimierz Bana�
Jest najstarszym cz³onkiem Rady

Miejskiej w Borku Wlkp. Urodzi³ siê
29 czerwca 1937 r. w £¹kocinach na
terenie powiatu ostrowskiego. Z Bor-
kiem zwi¹za³ siê w 1960 r. prac¹ za-
wodow¹ w PGR Zimnowoda, gdzie
znalaz³ zatrudnienie na stanowisku
ksiêgowego. Z wykszta³cenia ekono-
mista rolnictwa, od roku 1994 prze-
bywa na emeryturze. Funkcjê radne-
go ³¹czy z zadaniami so³tysa Zimno-
wody.

Do wyborów w roku 1998 przy-
st¹pi³ z ramienia Krajowej Partii
Emerytów i Rencistów. Swój wiek
uwa¿a za istotny atut aktywnej dzia-
³alno�ci samorz¹dowej. - Jako eme-
ryt posiadam wiêcej wolnego czasu
ni¿ osoby pracuj¹ce i w wiêkszym wy-
miarze mogê po�wiêciæ go na za³a-
twienie spraw bêd¹cych przedmiotem
dzia³añ Rady - twierdzi Kazimierz
Bana�. - Korzystam równie¿ z do-
�wiadczeñ, jakie naby³em sprawuj¹c
funkcjê radnego w latach 1984 -1988
oraz w pracy zwi¹zkowej. W okresie
edukacji swoich trzech córek prze-
wodniczy³ tak¿e pracy Komitetów
Rodzicielskich w SP Zimnowoda
i Technikum Rachunkowo�ci Rolnej
w Ko�minie.

Chocia¿ sprawy mieszkañców
Zimnowody i okolicznych wiosek s¹
mu najbli¿sze, jako cz³onek Rady
Miejskiej kieruje siê zasad¹ przezna-
czania �rodków samorz¹dowych na
zadania wymagaj¹ce pilnego za³a-
twienia oraz cele priorytetowe
w skali ca³ej gminy. Do najwa¿niej-
szych inwestycji zalicza remont
i przystosowanie budynku starej
szko³y w Borku do wymogów Gim-
nazjum, funkcjonuj¹cego od wrze-

�nia w murach boreckiej podstawów-
ki, zwodoci¹gowanie wsi Studzian-
na i dokoñczenie budowy obiektu
szkolnego w Zimnowodzie.

Wiarê w powodzenie realizacji
wymienionych przedsiêwziêæ wspie-
ra dotychczasowymi sukcesami bie-
¿¹cej Rady, które dostrzega w du¿ym
dofinansowaniu wspomnianych prac
budowlanych na terenie Zimnowo-
dy, doprowadzeniem wodoci¹gu do
wsi Trzecianów oraz budowie drogi
na Osiedlu 600-lecia w Borku Wlkp.
Za osobist¹ zaletê uwa¿a umiejêtno�æ
obiektywnej oceny sytuacji. Jest zwo-
lennikiem kompromisu. Wysoko ceni
ludzi, którzy dla dobra ogó³u potra-
fi¹ wznie�æ siê ponad wszelkie po-
dzia³y. - Radny nie powinien robiæ
tego, czego nie umie uzasadniæ i
usprawiedliwiæ wobec spo³eczno�ci
lokalnej - twierdzi stanowczo.

Wolne chwile spêdza w gronie ro-
dzinnym, z ¿on¹ Salome¹ i ukocha-
nymi wnukami. Telewizja jest dla nie-
go g³ównym �ród³em informacji
o wydarzeniach w kraju i na �wiecie.
Lubi rozwi¹zywaæ krzy¿ówki. Du¿o
czyta, zw³aszcza ksi¹¿ki z zakresu li-
teratury przygodowej. Czêsto wraca
do lektur okresu m³odo�ci - powie�ci
Aleksandra Dumasa i Karola May�a.

(C.W.)

Jan Dopiera³a
Urodzi³ siê 7 czerwca 1959 roku

w Poniecu. Obecnie mieszka wraz
z rodzin¹ w Rokosowie. Wspólnie
z ¿on¹ Danut¹ prowadzi sklep spo-
¿ywczy w ̄ ytowiecku, a dodatkowo
pomaga bratu w gospodarstwie rol-
nym. Z wykszta³cenia jest technikiem
rolnictwa. Ukoñczy³ LO w Lesznie
i policealne studium rolnicze w Po-
znaniu. Po ukoñczeniu swej eduka-
cji zacz¹³ pracowaæ jako traktorzysta
w ówczesnym PGR w Rokosowie.
Nastêpnie w latach 1982 - 83 odby-
wa³ s³u¿bê wojskow¹ w �remie.
W 1990 roku za³o¿y³ klub pi³karski
w Rokosowie, który w 1994 r. zosta³
przeniesiony do ¯ytowiecka. Radny
gra jeszcze czynnie w pi³kê no¿n¹
w³a�nie w tym klubie. Ma trzy córki,
najstarsza Monika ma 17 lat, uczy siê
w liceum ogólnokszta³c¹cym w Lesz-
nie. M³odsza o rok Ma³gorzata jest
uczennic¹ liceum handlowego
w Gostyniu. Najm³odsza Agnieszka
chodzi do pierwszej klasy liceum
sportowego w Lesznie.

Radnym jest pierwsz¹ kadencjê,
choæ w latach osiemdziesi¹tych by³
ju¿ radnym, lecz w skróconej, dwu-
letniej kadencji. Do wyborów starto-
wa³ z niezale¿nej listy. Obecnie pe³-
ni funkcjê przewodnicz¹cego Komi-
sji O�wiaty, Kultury, Kultury Fizycz-
nej, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Obywatelskich. Jest tak¿e przewod-

nicz¹cym gminnej rady sportu oraz
cz³onkiem zarz¹du miejskiego. Zaan-
ga¿owany jest w dzia³alno�æ klubu
pi³karskiego z ¯ytowiecka. W pracy
samorz¹dowej nigdy nie zapomina
o wiosce, w której mieszka. Dziêki
jego staraniom zosta³a otwarta �wie-
tlica wiejska.

- Jak na dzia³acza spo³ecznego
przysta³o mam bardzo ma³o wolne-
go czasu. Jednak gdy go mam, sta-
ram siê go spêdzaæ wspólnie z  rodzi-
n¹. Ceni sobie wspó³pracê z miesz-
kañcami wsi, a szczególnie z rolni-
kami, którzy chêtnie u¿yczaj¹ sprzêt
do ró¿nych prac. Przynajmniej raz
w roku organizuje wycieczki dla lud-
no�ci do miejsc kultu religijnego ta-
kich jak Czêstochowa czy Licheñ. W
wakacje wyje¿d¿a na kilka dni w
góry, do Karpacza lub Zakopanego.
Najbardziej ceni sobie ludzi otwar-
tych, szczerych.

(Fab)

* * *

Plac Karola Marcinkowskiego w latach trzydziestych.


