informacje

¯ycie ulic
Kto mieszka dziœ na Adolf Hitler Strasse? Gdzie by³a ulica Feliksa Dzier¿yñskiego? Nazwy ulic s¹ œwiadectwem historii.
Historia ulic Gostynia czeka na
szczegó³owe opracowanie. Brakuje map miasta do okresu œredniowiecza, które mog³yby jednoznacznie przedstawiæ, jak zmienia³y siê
nazwy dróg miejskich. Z doœæ ubogiego materia³u mo¿na jednak
w przybli¿eniu podaæ, jak wygl¹da³ Gostyñ w wiekach œrednich.

Œredniowiecze
Najstarsze nazwy odnosz¹ siê
w³aœciwie tylko do centrum miasta.
Pozosta³e drogi b¹dŸ jeszcze nie
istnia³y, b¹dŸ te¿ pe³ni³y rolê œcie¿ek polnych, których nazwy nie
zachowa³y siê w zapiskach. Jeszcze inny rodzaj ulic to te, które
6 lub 7 wieków temu istnia³y, dziœ
natomiast zosta³y poch³oniête przez
zabudowê miejsk¹. Bez zmian od
œredniowiecza pozosta³y nazwy:
Kacza, Koœcielna, Wroc³awska,
Poznañska, Zamkowa i prawdopodobnie M³yñska oraz £azienna. S¹
to wiêc najstarsze nazwy ulic
w Gostyniu. W tym okresie pojawiaj¹ siê te¿ nazwy ulic, których
po³o¿enie trudno zlokalizowaæ: Koœciañska, Kaliska i Borkowska.
Mimo i¿ z ca³¹ pewnoœci¹ by³y to
drogi wiod¹ce do Koœciana, Kalisza i Borku trudno dzisiaj ustaliæ
gdzie one siê znajdowa³y. Podobny problem wi¹¿ê siê ze œredniowiecznymi nazwami ulic: £aziebn¹, Kozi¹, Szewsk¹, Wielk¹, Szpitaln¹, czy Garncarsk¹. Wed³ug
mapy sporz¹dzonej przez W³adys³awa Ko³om³ockiego w latach
trzydziestych, ulica Szewska to
czêœæ dzisiejszej ulicy Wolnoœci.
Byæ mo¿e ta sama droga, od Rynku do bramy miejskiej, nosi³a te¿
nazwê ulicy Kaliskiej. Czêœæ regionalistów gostyñskich lokuje ulicê
Wielk¹, jako dzisiejsz¹ 1 Maja.
Mo¿na równie¿ pokusiæ siê o hipotezê, ¿e £aziebna jest wczesn¹ nazw¹ £aziennej. Pozostaje problem
lokacji ulicy Szpitalnej. Bardzo
prawdopodobne wydaje siê skojarzenie nazwy ulicy z pierwszym,
powsta³ym na pocz¹tku XIV wieku szpitalem przy koœciele Œwiêtego Ducha - nie obecnym, lecz gotyckim, drewnianym. Obiekt sakralny znajdowa³ siê przy deptaku,
wydaje siê wiêc prawdopodobne,
¿e mianem Szpitalna okreœlano
czêœæ ulicy 1 Maja lub te¿ innej, nie
istniej¹cej dziœ drogi, byæ mo¿e ³¹cz¹cej dzisiejszy deptak z ulic¹ Ks.
F. Olejniczaka.

Szewska? - Tam gdzie buty szyj¹
•ród³os³ów nazw w wiêkszoœci
jest prosty do odgadniêcia. W œredniowiecznym mieœcie nazwy ulic
pochodzi³y do mieszkaj¹cych przy
nich (czy te¿ maj¹cych tam sklepy,
kramy) mieszczan trudni¹cych siê
okreœlonym zajêciem. I tak na
Szewskiej prawdopodobnie mia³o

swe warsztaty kilku szewców, na
Garncarskiej wyrabiano garnki itp.
Dziœ mo¿e siê nam wydawaæ to
dziwne, ale wówczas d¹¿ono do
tego, by „sklepy” czy warsztaty tej
samej bran¿y znajdowa³y siê blisko
siebie. Od XVI wieku pojawia siê
nazwa Nowe Wrota. Zawdziêcza
ona swoje okreœlenie wybudowanej
tam, jako ostatniej trzeciej bramie
miejskiej. Dwie pozosta³e mo¿na
w przybli¿eniu zlokalizowaæ. Brama Szewska (Kaliska) znajdowa³a
siê na ulicy Wolnoœci, w okolicy
dzisiejszego probostwa. Brama

stych uchwali³a nadanie temu terenowi nazwy Plac Karola Marcinkowskiego. Drogi wylotowe nosi³y nazwy pochodz¹ce od miast, ku
którym prowadzi³y: Poznañska,
Starogostyñska oraz Leszczyñska
(dziœ Powstañców Wielkopolskich).

Poznañska czy Posenerstrasse?
Okupacja hitlerowska wprowadzi³a kolejne zmiany w nazewnictwie ulic. W³adze hitlerowskie nie
by³y zainteresowane nadawaniem
nowych imion wszystkim nitkom

Gostyñ w XIX wieku.
Leszczyñska natomiast zamyka³a
teren œredniowiecznego miasta, pomiêdzy skrzy¿owaniem Kolejowej
i 1-go Maja, a siedzib¹ redakcji ¯ycia Gostynia. Zwi¹zan¹ z rzemios³em nazwê posiada tak¿e ulica
Tkacka. Jeszcze w XIX wieku nosi³a ona nazwê Ramy Sukiennicze.

Przed wojn¹
Nazwy ulic w czasach XVII –
XVIII wieku nie ulega³y wiêkszychm zmianom w stosunku do
œredniowiecza. Lata zaborów wprowadzi³y nowe okreœlenia, brak jednak szczegó³owych danych, dziêki
którym mo¿na by³oby podejœæ do
zagadnienia ca³oœciowo. Zupe³nie
inaczej jednak przedstawia siê sytuacja w okresie miêdzywojennym.
W latach 1919 - 1939 nast¹pi³ szybki rozwój Gostynia. Utworzone
nowe osiedle, przy którym w latach
trzydziestych wybudowano kino,
nosi³o nazwê Dobramyœl (Edmunda Bojanowskiego). Ulica wiod¹ca z rynku w kierunku Leszczyñskiej nosi³a pocz¹tkowo nazwê
Nowa. Pod koniec lat dwudziestych
zmieniono nazwê jej czêœci, od
skrzy¿owania z Wroc³awsk¹ do
Leszczyñskiej na S¹dow¹. Podobnie lokalizacja nowego, wiêkszego
targowiska na osiedlu Dobramyœl,
spowodowa³a, i¿ dotychczasowa
nazwa Targowisko dla placu przy
szpitalu musia³a zostaæ zmieniona.
Rada Miejska w latach trzydzie-

komunikacyjnym w Gostyniu. Polskie nazwy zosta³y, wiêc po prostu
przet³umaczone na niemiecki. Pojawi³y siê nazwy Lissaerstrasse
(Leszczyñska), Neue Strasse
(Nowa), Fabrik- Strasse (Fabryczna), An dem Kania (Nad Kani¹),
Berg-Strasse (Górna), BahnhofStrasse (Kolejowa), Grünestrasse
(Zielona), Schutzen-Strasse (Strzelecka), Friedhoff-Strasse (Parkowa)

Hitler Strasse (Wroc³awska), Theodor Drews-Strasse (Nowe Wrota),
Bismarckplatz (Plac Karola Marcinkowskiego), Strasse der S.A
(Wolnoœci) oraz Freiheite Strasse
(1 Maja). Nazwa Freiedhof Strasse
(Cmentarna) wi¹za³a siê z le¿¹cym
przy tej ulicy cmentarzem ewangelickim.

Wroc³awska: piêæ nazw - siedem zmian
Niektóre ulice szczególnie czêsto doœwiadczy³y „manipulowania”
ich nazwami. O ile nie zmieniano
nigdy nazwy ulicy Poznañskiej, to
jej odpowiedniczce po drugiej stronie miasta towarzyszy³y czêste
zmiany imienia. W œredniowieczu
wystêpuje ona jako Wroc³awska.
W XIX wieku i pierwszych latach
XX ulica nosi miano: Krobska. Po
odzyskaniu niepodleg³oœci , na pocz¹tku lat dwudziestych ulicy nadano imiê 3 Maja. W 1939 roku Niemcy zmienili nazwê najd³u¿szej
w Gostyniu ulicy na: Adolf Hitler
Strasse. Po wojnie na krótko wrócono do nazwy 3 Maja. Nowe w³adze uwa¿a³y jednak, ¿e g³ówne ulice powinno okreœlaæ siê imionami
zas³u¿onych dzia³aczy komunistycznych. Oko³o 1948 roku ulica
ta otrzyma³a imiê Juliana Marchlewskiego, dzia³acza ws³awionego planami utworzenia z Polski
kolejnej republiki ZSRR. Dopiero
po odzyskaniu pe³nej suwerennoœci w³adze samorz¹dowe na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych przywróci³y pierwotn¹ nazwê: Wroc³awska.

Co komu nazwa....
Podobnie ciekawe s¹ losy ulicy
³¹cz¹cej dwie najwiêksze „wylotówki”- Kolejowej. Swoj¹ nazwê
zawdziêcza oczywiœcie dworcowi

Plan miasta w 1941 roku.
itp. Wprowadzono jednak kilka nowych nazw: Körner-Strasse (Wincentego Witosa), West Strasse (Polna, kiedyœ jednak okreœlana tak¿e
jako Zachodnia), Horst WesselStrasse (Bojanowskiego), Adolf

kolejowemu znajduj¹cemu siê na
jej koñcu. Poniewa¿ obok 1 Maja,
stanowi ona centrum handlowe nazwa mia³a tutaj du¿e znaczenie
propagandowe. Nowe w³adze po
II wojnie œwiatowej nada³y jej imiê
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Józefa Stalina. Po kompromitacji
generalissimusa i wyjawieniu niektórych jego zbrodni, nazwê zmieniono na Polskiej Partii Robotniczej. W ostatnim dziesiêcioleciu
przywrócono nazwê Kolejowa.
Równie¿ skomplikowane by³y losy
ulicy Folêgi. Okupanci hitlerowscy
zmienili nazwê na Korner Strasse.
Po wojnie ulicê tê, ³¹cz¹c¹ siê
z ówczesn¹ PPR, nazwano Zjednoczenia Ruchu Ludowego. Obecnie
nosi imiê wielkiego dzia³acza PSL„Piast”, Wincentego Witosa.

Powojenny „bum” na zmiany
Po drugiej wojnie œwiatowej
nowe w³adze czêsto wykorzystywa³y imiona dzia³aczy komunistycznych do nadawania nazw ulic.
W ten sposób powsta³y: W³adys³awa Œwierczewskiego (Bojanowskiego), Hanki Sawickiej (Chrobrego), Marcina Buczka (Stanis³awa
Miko³ajczyka), Marcelego Nowotki (Mieszka I), Feliksa Dzier¿yñskiego (ks. Franciszka Olejniczaka), Kazimierza Urbañskiego (Stanis³awa Taczaka) oraz Ma³gorzaty
Fornalskiej (W³adys³awa Sikorskiego). Pewne nazwy zwi¹zane
by³y z tak czêstymi w czasach PRL,
obchodami rocznic: 20 PaŸdziernika (Marii Konopnickiej) czy 15-lecia Polski Ludowej (£okietka).
Wszystkie te ulice nosz¹ dziœ inne
nazwy. Istnieje jednak grupa nazw
ulic, które zmienione po wojnie, nie
powróci³y ju¿ do swych pierwotnych okreœleñ. Ulica Wiosny Ludów przed 1939 rokiem nosi³a nazwê Szeroka. Droga wiod¹ca od
rynku do bazyliki, przed wojn¹
okreœlana by³a jako Klasztorna.
Hitlerowcy, którzy Œwiêt¹ Górê
zamienili na magazyn, przemianowali Klasztorn¹ na Strasse der S.A.
Po wojnie nowe w³adze unika³y
wszystkiego, co mog³o byæ kojarzone z religi¹. W latach czterdziestych
wprowadzono now¹ nazwê – Wolnoœci. Podobny los spotka³ ulicê
Œwiêtego Ducha. Hitlerowcy wprowadzili w jej miejsce Freiheite
Strasse. Po wojnie przemianowano
na 1 Maja. Z innych powodów
zmieniono nazwê ulicy Nad Polskim Rowem. Po wojnie wprowadzono nazwê Mostowa. Byæ mo¿e
sugerowano siê faktem tragicznego zanieczyszczenia i wygl¹du owego Polskiego Rowu. Na prze³omie
lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych, zmieniono te¿ nazwê ulicy
Œwierkowej na Przemys³awa II.
Wydawa³oby siê, ¿e ulice trwaj¹ niezmiennie przez lata swojego
istnienia. Dotykaj¹ ich jednak wydarzenia historyczne, kszta³tuj¹c
nie tylko wygl¹d, ale i nazewnictwo.
GRZEGORZ SKORUPSKI

Dziêkujê Muzeum w Gostyniu za
pomoc i udostêpnienie map.
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