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WYBITNY UZDROWICIEL
Tomasz Æwiek to bioterapeuta, który od dawna nale¿y do
ekstraklasy polskiej bioenergoterapii. W 1998 r. zosta³ lau-
reatem plebiscytu na najlepszego polskiego uzdrowicie-
la, organizowanego przez miesiêcznik �Uzdrawiacz�. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Bioenergoterapeutów oraz

by³ym prezesem Ostrowieckiego Stowarzyszenia Radiestezyjnego. Wyda³
2 ksi¹¿ki: �Porady bioterapeuty� i �Bioterapeuta radzi�, które rozesz³y siê b³yska-
wicznie. Jest te¿ wybitnym zielarzem i twórc¹ pierwszego w kraju O�rodka
Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Pomaga przede wszystkim: w choro-
bach oczu, kobiecych, serca i naczyñ, schorzeniach uk³adu pokarmowego,
oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy itd.
Oto 2 wpisy do ksiêgi prowadzonej przez T. Æwieka:

�B. dziêkujê p. Tomaszowi za uratowanie mnie od operacji miê�niaków. By-
³am od niej o krok, a teraz po badaniach USG okaza³o siê, ¿e nie jest ju¿ po-
trzebna! Wdziêczna - D. Kowalska z £odzi.�

�Dziêkujê p. Æwiekowi za pomoc w chorobie tarczycy oraz alergii. Guz zmniej-
szy³ mi siê znacznie, ust¹pi³y te¿: suchy kaszel, zapalenia zatok oraz ca³oroczny
katar. Chcê podziêkowaæ p. Æwiekowi za uzyskanie zdrowia - Anna £ê¿ak
z Be³chatowa.�

Zapisy do Jarocina, Rawicza, Pleszewa i Gostynia pod nr tel. 0-602/138-708

Sytuacja w powiecie gostyñskim
w pierwszych miesi¹cach po odzyska-
niu niepodleg³o�ci by³a bardzo trud-
na. Mimo i¿ wojna skoñczy³a siê
11 listopada 1918 roku, dla mieszkañ-
ców Wielkopolski trwa³a ona nadal.
Zakoñczenie dzia³añ wojennych na
froncie zachodnim i podpisanie aktu
kapitulacji, nie rozwi¹zywa³o sprawy
przysz³o�ci polskich ziem zachodnich.
Dopiero Powstanie Wielkopolskie,
które wybuch³o w grudniu 1918 roku
przynios³o, po blisko trzech miesi¹-
cach walk, d³ugo oczekiwan¹ wolno�æ.
Rok 1919 - pierwszy rok niepodleg³o-
�ci, stanowi bardzo ciekawy materia³
nie tylko dla historyka.

Styczeñ 1919
Pierwszy sylwester, po zakoñcze-

niu trwaj¹cej cztery lata krwawej woj-
ny, nie by³ beztroski. Przysz³o�æ jawi-
³a siê bardzo mgli�cie. W³a�ciwie zda-
rzyæ siê mog³o wszystko: od zajêcia
terenów przez komunistyczn¹ Armiê
Czerwon¹, po w³¹czenie w sk³ad Nie-
miec. Ludno�æ w tych pierwszych
miesi¹cach po zakoñczeniu dzia³añ
wojennych czêsto nie potrafi³a okre-
�liæ, gdzie znajduje siê w³adza pañ-
stwowa. - Wobec ogólnego zamêtu
politycznego dotychczasowa w³adza
faktycznie przesta³a istnieæ - czytamy
w rozporz¹dzeniu Naczelnej Rady
Ludowej. W Gostyniu ju¿ 3 stycznia
niemiecki landrat (starosta) Lucke
przekaza³ swe obowi¹zki przewodni-
cz¹cemu Rady Miejskiej Wincentemu
Dabiñskiemu. Pierwszy polski staro-
sta gostyñski przyj¹³ w³adzê jednak nie
z r¹k Lucka, lecz powo³uj¹c siê na wy-
dane dzieñ wcze�niej zarz¹dzenie Po-
wiatowej Rady Ludowej. Ten drobny,
wydawaæ siê mog³o, szczegó³ mia³
podkre�liæ, ¿e prawowit¹ w³adzê na
tym terenie sprawuje polskie przedsta-
wicielstwo. Zauwa¿yæ jednak nale¿y
do�æ kulturalny i pokojowy przebieg
przejmowania w³adzy z r¹k niemiec-
kich. - Chcemy dobra wszystkich
mieszkañców bez ró¿nicy narodowo-
�ci i wyznania. �wiêtym w tej chwili
obowi¹zkiem ka¿dego Polaka przyczy-
niæ siê do utrzymania ³adu, porz¹dku
i spokoju. Niech czci i honoru nasze-

Pierwsze miesi¹ce niepodleg³o�ci Gostynia - rok 1919. Czê�æ I

Urz¹d dla SpirUrz¹d dla SpirUrz¹d dla SpirUrz¹d dla SpirUrz¹d dla Spirytusuytusuytusuytusuytusu
Jak wygl¹da³o ¿ycie codzienne na pocz¹tku ubieg³ego wieku? Czy wojsko mog³o byæ uci¹¿liwe? Jakie towary wymaga³y eskorty ¿andarmów?

W jaki sposób wybrano pierwszych gostyñskich radnych?

go nie splami ¿aden gwa³t ani prze-
ciwko osobie ni imieniu b¹d� w³asnych
braci, b¹d� ludzi obcej narodowo�ci �
wzywa³a w  odezwie do obywateli
Rada Ludowa powiatu gostyñskiego.
Tak¿e dotychczasowy niemiecki sta-
rosta podkre�la³, ¿e porz¹dek i spokój
�w czasie przewrotu dotychczas by³
zachowany�.  Strona polska zgodnie
z prawem sprawowa³a tak¿e pieczê
nad wyborami do konstytuanty nie-
mieckiej, podkre�laj¹c, ¿e Polacy
wbrew plotkom nie zamierzaj¹ prze-
szkadzaæ ani utrudniaæ wyborów.

Wojsko
Pierwsze miesi¹ce by³y na pewno

dla gostyniaków bardzo tragiczne.
Czê�æ m³odego pokolenia poleg³a na
frontach pierwszej wojny �wiatowej,
zmuszona walczyæ w mundurze pru-
skim o realizacje zupe³nie im obcych
celów militarnych zaborczego pañ-
stwa. Jednak w chwili, gdy w Pozna-
niu wybuch³o powstanie, patrioci go-
styñscy natychmiast przy³¹czyli siê do
walk. Tym razem sprawa, o któr¹ wal-
czono by³a ich spraw¹. Ochotnicy wy-
ruszyli spod gmachu Strzelnicy, by
pod dowództwem ppor. Bernarda �li-
wiñskiego wzi¹æ udzia³ w powstaniu.
Wszyscy pozostali mê¿czy�ni w wie-
ku od 18 do 50 lat zostali wcieleni do
Stra¿y Ludowej w swoim miejscu za-
mieszkania. Z obowi¹zku tego zwol-
niono jedynie ksiê¿y, lekarzy, apteka-

rzy, weterynarzy oraz inwalidów z po-
nad 50% uszczerbkiem zdrowia. Ko-
mendantem Stra¿y Ludowej na powiat
gostyñski zosta³ Franciszek Polaszek,
szefem sztabu Hipolit Niestrawski
(pó�niejszy burmistrz), natomiast
kwatermistrzem Bernard Murawski.
Uroczyste zaprzysiê¿enie stra¿y miej-
skiej odby³o siê 11 maja 1919.
W Gostyniu stacjonowa³y te¿ oddzia-
³y Wojska Polskiego. Mimo i¿ w lu-
tym teoretycznie usta³y walki z Niem-
cami, m³ode pañstwo polskie znajdo-
wa³o siê w trudnej sytuacji. W dniu 5
czerwca NRL wyda³a decyzjê o wpro-
wadzeniu stanu wyj¹tkowego. Ponow-
nie w Gostyniu wprowadzono godzi-
nê policyjn¹. Oprócz funkcji militar-
nych stacjonuj¹ce wojsko mog³o byæ
jednak czasem trochê uci¹¿liwe... W
lipcu komendant powiatowy Kawski
wyda³ rozkaz, w którym czytamy: -
Wobec licznych wypadków podkopu-
j¹cych karno�æ wojskow¹ zakazujê
sprzedawaæ po godz. 10 po po³udniu
wszelkich alkoholi wojskowym wszyst-
kich stopni i szar¿. Wynika z tego, ¿e
¿o³nierze mogli ostro popijaæ tylko do
22.00. Miesi¹c pó�niej wydano jednak
kolejny rozkaz, w którym, zakaz sprze-
dawania alkoholu dla cz³onków armii
przed³u¿ono do 23.00 w³¹cznie! Jak
wiêc rozumieæ te rozporz¹dzenia? In-
terpretacjê pozostawiam wojskowym.

Odwieczny problem z okowit¹
Wzmo¿one spo¿ycie alkoholu za-

wsze wi¹za³o siê wystêpowaniem
trudnych sytuacji spo³ecznych. Z jed-
nej strony zawi³o�æ tera�niejszo�ci
sk³ania³a, by daæ zmêczonej my�le-
niem g³owie odpoczynek, z drugiej
jednak - w czasach, gdy podejmowaæ
trzeba by³o wa¿ne, strategiczne decy-
zje, wszelki brak skupienia i racjonal-
nego my�lenia móg³ byæ zgubny. Jed-
na z pierwszych uchwa³ Powiatowej
Rady Ludowej dotyczy³a w³a�nie... al-
koholu. Uchwa³¹ z 9 stycznia zakaza-
no sprzeda¿y jakichkolwiek napojów
wyskokowych a¿ do 20 stycznia! Kar¹
za przekroczenie przepisów by³a li-
kwidacja ca³ego zapasu znalezionego
alkoholu. Sprawê produkcji okowity
nadzorowa³ wówczas specjalny Urz¹d
dla Spirytusu z siedzib¹ w Poznaniu.
Ka¿dy, kto chcia³ produkowaæ lub han-
dlowaæ tym produktem musia³ zwró-
ciæ siê do niego z pro�b¹ o wyra¿enie
pisemnej zgody. Sprawa musia³a byæ
powa¿na, jako ¿e z powodu licznych
kradzie¿y transportowanej okowity,
trzeba by³o wyznaczyæ dwóch ¿andar-
mów, okre�laj¹c ich szczegó³owe
kompetencje: �dozoruj¹ nad odbio-
rem, jad¹c z transportem a¿ do miej-
sca przeznaczenia�. Czy¿by zdarza³y
siê napady na transporty niestrze¿one-
go alkoholu? Aby zapobiec nadmier-
nemu spo¿yciu alkoholu przez spo-
³eczno�æ gostyñsk¹ stosowano te¿ inne
�rodki. - Robotnika Feliksa (tu poda-
no nazwisko) z Gostynia wskazali�my
wszystkim w³a�cicielom ober¿ i szyn-
ków jako osobê, której nie wolno sprze-
dawaæ trunków, alkoholicznych i któ-
rej pobyt w lokalach jest wzbroniony -

czytamy wydanym w kwietniu 1919
roku przez Urz¹d Policyjny rozporz¹-
dzeniu. Za z³amanie tego zarz¹dzenia
grozi³a kara do 60 marek grzywny!
Starano siê równie¿ wydatnie zmniej-
szyæ produkcje alkoholi. Mimo i¿ za-
kaz wyrobu napojów alkoholowych
zniesiono 15 kwietnia, wprowadzono
szereg innych ograniczeñ, za których
przekroczenie przewidywano nawet
do miliona marek kary lub do piêciu
lat wiêzienia! Wobec tak rygorystycz-
nych �rodków zapobiegania pijañstwu,
miejscowi amatorzy okowity zmusze-
ni byli próbowaæ innych sposobów za-
spokojenia swoich �wyrafinowanych�
smaków. Analizuj¹c w 1919 roku ak-
cjê walki z alkoholizmem �stwierdzo-

no, z ca³¹ pewno�ci¹, i¿ wielu ludzi
u¿ywa denaturowanej okowity do pi-
cia, robi¹c z niej nalewki lub miesza-
j¹c j¹ ze s³odk¹ wod¹ i miêtowym wy-
warem�. Czasy wojny minê³y, a pro-
blem pozosta³ do dzi�! Chyba jednak
obecni �smakosze� denaturatu nie za-
daj¹ sobie tyle trudu, by przyrz¹dziæ z
niego pitny trunek.

Wybory samorz¹dowe � pierwsi radni
Pierwsze wybory w niepodleg³ej

Polsce do Rady Miejskiej Gostynia
odby³y siê w 24 marca 1919 roku. Ka-
dencjê Rady okre�lono na sze�æ lat.
Rozporz¹dzenie dotycz¹ce przepisów
wyborczych by³o jednocze�nie aktem
rozwi¹zuj¹cym dotychczasowe rady
miejskie. Miasto zosta³o podzielone na
dwa okrêgi wyborcze. Pierwszy obej-
mowa³ ulice: Nad Kani¹ (Schlach-
thausstrasse), Fabryczn¹, Klasztorn¹,

Podzamcze (Schlossbergstrasse),
M³yñsk¹, Wodn¹, Nowe Wrota, Ka-
cz¹, Golarsk¹ (Baderstrasse), Mokr¹,
Tkack¹, Ko�cieln¹, Plac Przy Farze,
Rynek, Leszczyñsk¹ (od numeru 1 do
18 i od 66 do 85). Drugi okrêg skupia³
wyborców z ulic: Leszczyñskiej (od
19 do 65), Krobskiej, Nowej, Strze-
leckiej, Polnej, Zielonej, Szerokiej,
Kolejowej i Dolskiej, drogi wiatrako-
wej oraz przy targowisku. Wybory od-
bywa³y siê w zaledwie parê dni po
zakoñczeniu dzia³añ wojennych Po-
wstania Wielkopolskiego. Prawdopo-
dobnie z tych powodów, aby podkre-
�liæ jedno�æ Polaków wobec zagro¿e-
nia, nie wystêpowa³a ¿adna walka
wyborcza. Zg³oszono tylko jedn¹ li-

stê kandydatów. Tak wiêc, osoby kan-
dyduj¹ce automatycznie stawa³y siê
wybranymi. Pierwszymi radnymi mia-
sta Gostynia w niepodleg³ej Polsce
zostali: Józef Woziwodzki, Jan Ka-
niewski, Franciszek Kobusiñski, Woj-
ciech Czerwiñski, Feliks Adamkie-
wicz, Wawrzyniec Nowak, Wac³aw
Kubowicz, Franciszek Polaszek, Józef
Go�ciniak, Roman Sura, Stanis³aw
Szymañski, Ka�mierz Szumiñski, Ka-
likst Jankiewicz, dr Pawe³ Orszulok,
Franciszek Eitner, Maksymilian Mu-
szyñski, Józef Sta�kiewicz, Leon May-
er, Czes³aw G³adysz, Franciszek Ja-
naszewski, Jan Jankowski, Adam Na-
mys³, Kazimiera Nawrocka, Karolina
¯alikowska. Uroczyste posiedzenie
pierwszej Rady Miejskiej Gostynia w
niepodleg³ej Polsce odby³o siê 14
kwietnia 1919 roku.
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Zaprzysiê¿enie Stra¿y Ludowej - 11 maja 1919 roku.

Punkt wydawania posi³ków w Gostyniu.

Wincenty Dabiñski, I starosta gostyñski.


