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Pierwsze miesi¹ce niepodleg³oœci Gostynia - rok 1919. Czêœæ II

Urz¹d Powiatowy dla Jaj
Jak wygl¹da³o ¿ycie codzienne na pocz¹tku ubieg³ego wieku. Ile sto lat temu kosztowa³a bu³ka, a ile alkohol?
Jakie towary by³y najbardziej poszukiwane po I wojnie œwiatowej? Czy móg³ funkcjonowaæ urz¹d dla jaj?
Sytuacja w powiecie gostyñskim
w pierwszych miesi¹cach po odzyskaniu niepodleg³oœci by³a bardzo
trudna. Mimo i¿ wojna skoñczy³a siê
11 listopada 1918 roku, dla mieszkañców Wielkopolski trwa³a ona
nadal. Wiele problemów z tamtych
trudnych dni, jak i sposoby ich rozwi¹zywania dziœ zadziwiaj¹.

Braki, braki, braki...
G³ównym problemem w³adzy
gostyñskiej w pierwszych miesi¹cach niepodleg³oœci by³o racjonalne rozdzielenie tych artyku³ów, na
które by³o spore zapotrzebowanie.
W³adze samorz¹dowe organizowa³y ró¿ne formy pomocy dla najubo¿szych: rozdawanie ubrañ, przymusowe odstawy s³oniny, które przeznaczano dla biednych itp. W pierwszych miesi¹cach 1919 roku, do starostwa zg³asza³o siê codziennie tyle
osób pytaj¹c o naftê i wêgiel, ¿e
uniemo¿liwia³o to praktycznie pracê urzêdnikom. Nie tylko tych produktów brakowa³o tej pierwszej, powojennej zimy. Wydzielano równie¿
gaz, wprowadzaj¹c w styczniu 1919
roku okreœlone godziny, w jakich
mo¿liwe by³o korzystanie z niego:
rano od 6.30 do 7.30 i wieczorem,
przez dwie godziny od 17.00. W lutym w celu zaoszczêdzenia energii
elektrycznej starosta zarz¹dzi³ zamykanie sklepów o godzinie 17.00.
W okresie tym obowi¹zywa³ w naszym rejonie stan wojenny (kolejny
raz wprowadzony w czerwcu). Komenda Wojsk Polskich w Gostyniu
pod koniec lutego wyda³a rozporz¹dzenie ograniczaj¹ce przebywanie
obywateli na ulicach do 22.00. Zakaz ten dotkn¹³ w znacznym stopniu w³aœcicieli gostyñskich restauracji i barów.

O której pan zamykasz lokal?
Wyj¹tkowa sytuacja, w jakiej
przysz³o funkcjonowaæ w pierwszych miesi¹cach niepodleg³oœci
da³a o sobie znaæ w wielu dziedzinach ¿ycia. W rozporz¹dzeniu o stanie wojennym na terenie miasta,
w punkcie drugim zaznaczono, ¿e
wszelkie wyszynki i restauracje powinny byæ zamykane do 22.00.
W po³owie marca przesuniêto „godzinê wieczorn¹ z 10 na 11”, czas
otwarcia restauracji pozosta³ jednak
nadal ograniczony do 22.00. Zmiana czasu z zimowego na letni sk³oni³a w³adze powiatowe, do przed³u¿enia do godziny 23.30 czasu otwarcia lokali, je¿eli posiada³y one
ogródki, tarasy lub ruchome okno
wystawowe. Dla pozosta³ych okreœlono godzinê zamkniêcia na 22.00.
Inaczej, lecz równie¿ podporz¹dkowany zarz¹dzeniom w³adz samorz¹dowych lub prowincjonalnych,
by³ okreœlony czas funkcjonowania
punktów handlowych. W kwietniu

ukaza³ siê dekret Naczelnej Rady
Ludowej o wprowadzeniu oœmiogodzinnego dnia pracy. Mimo zmniejszenia liczby pracuj¹cych godzin,
pracodawcy nie mieli prawa zmniejszyæ wyp³aty pracownikom. Miesi¹c
póŸniej ukaza³o siê rozporz¹dzenie
okreœlaj¹ce czas pracy w sklepach.
Wolno by³o prowadziæ sprzeda¿ od
8 rano do 18.00 wieczorem z zastrze¿eniem, ¿e personelowi nale¿y
w tym czasie udzieliæ dwugodzinnej przerwy obiadowej. Wyj¹tek zastosowano dla sklepów sprzedaj¹cych mleko – mo¿na by³o otwieraæ
je godzinê wczeœniej. W niedzielê
i œwiêta sklepy musia³y byæ zamkniête z wyj¹tkiem sprzeda¿y mleka, pieczywa i œwie¿ych kwiatów,
które sprzedawano od 8 do 9.30.
Tylko w cztery niedziele w roku
mo¿na by³o otwieraæ sklep: dwie
przed Bo¿ym Narodzeniem, po jednej przed Wigili¹ i Zielonymi Œwi¹tkami.

Problemy wstydliwe
Tematy wspó³¿ycia p³ciowego
musia³y byæ sfer¹ bardzo wstydliw¹
dla w³adz miejskich, skoro rozporz¹dzenie rz¹du Rzeszy z 11 grudnia
1918 roku og³oszono dopiero 8 marca 1919. Czegó¿ ono dotyczy³o?
Otó¿ w³adze niemieckie postanowi³y uregulowaæ sprawê zwalczania
chorób p³ciowych. Nie analizuj¹c
szczegó³owo tych paragrafów, warto zwróciæ uwagê na nowoœæ, jakim
by³a mo¿liwoœæ zastosowania kary
trzech lat wiêzienia dla osób, które
wiedz¹c (lub nawet podejrzewaj¹c),
¿e s¹ chore na „ki³ê, rze¿¹czkê lub
szankier” wspó³¿y³y z innymi osobami. Zastosowano tutaj tylko wyj¹tek dla ma³¿eñstw lub zarêczonych
– wówczas postêpowanie karne rozpoczynano tylko na wniosek jednej
ze stron. Có¿, mi³oœæ ci wszystko
wybaczy?
Rozporz¹dzenie dawa³o te¿ orê¿
do walki z prostytucj¹, gdy¿ teraz
wystarcza³o udowodniæ chorobê
p³ciowa, aby skierowaæ dan¹ osobê
na przymusowe leczenie. Sprawa
musia³a byæ powa¿na, dotycz¹ca
widaæ sporej czêœci gostyniaków,
jako ¿e starosta Dabiñski komentuj¹c rozporz¹dzenie podkreœla³:
„(...)fa³szywa wstydliwoœæ ust¹pi³a,
gdy¿ milczenie nasze jest powodem
zguby tysiêcy. (...) Si³a narodu jest
powa¿nie zagro¿on¹, teraŸniejsze i
przysz³e pokolenia ciê¿ko zosta³y
dotkniête”. Widaæ problem by³...pal¹cy.

Aresztowaæ...bydlêce nogi!
Tragedi¹ pierwszych miesiêcy
niepodleg³oœci by³ brak ¿ywnoœci.
W³adze apelowa³y do mieszkañców
o dzielenie siê z ubogimi mas³em,
s³onin¹, ziemniakami i innymi niezbêdnymi produktami. Dziœ mo¿e

trochê œmiesznie brzmieæ rozporz¹dzenie starosty gostyñskiego z marca 1919 roku, na mocy, którego „s¹
nogi bydlêce i ³ój ob³o¿one aresztem”. Zaaresztowane nogi mia³y byæ
dostarczane do zak³adu wyrobu olejów w Poznaniu. Oczywiœcie, aby
zapobiec spekulacji maksymalne
ceny na produkty miêsne zosta³y
ustanowione przez starostwo. Ju¿
w maju zniesiono ograniczenia dotycz¹ce handlu mlekiem i mas³em.
Oczywiœcie ceny na te produkty by³y
odgórnie wyznaczone. W 1919 roku
litr mleka kosztowa³ 70 fenigów,
bu³ka (100 gram) 8 fenigów, chleb
(2,5kg) 1,40 marek. Relatywnie tani
by³ alkohol. W lipcu Magistrat wyda³ og³oszenie: „Na odcinek 3 karty
¿ywnoœciowej dla niemowl¹t sprzedawany bêdzie 1 litr okowity za
2,20(...)” Smacznego wszystkim
niemowlakom i... mi³ych snów!

Urz¹d...dla jaj!
W 1919 roku niektóre produkty
by³y bardzo poszukiwane. Na przyk³ad - jaja! Wydawaæ by siê mog³o
towar zwyk³y, powszechnie znany,
ostatnio trochê mniej popularny ze
wzglêdu na ostrze¿enia lekarzy dotycz¹ce szkodliwoœci zawartego
w nim, w du¿ych iloœciach, cholesterolu. W pierwszych miesi¹cach
niepodleg³oœci, z uwagi na ogromne trudnoœci aprowizacyjne by³ to
jednak towar bardzo chodliwy. Aby
móc skupowaæ jajka kurze nale¿a³o
pozyskaæ specjalne pozwolenie.
A chyba nie³atwo by³o takie uzyskaæ, jako ¿e musia³y to byæ „osoby
nieposzlakowane”, a do rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych z tym
produktem powo³ano specjalny wydzia³ o nazwie...Urz¹d powiatowy
dla jaj! Pracuj¹cy w nim traktowali
jednak swoje obowi¹zki serio. Na
pocz¹tku lutego 1919 roku urz¹d ten
wyda³ Rozporz¹dzenie dotycz¹ce
handlu i konsumcyi jaj w powiecie
gostyñskim. Okreœlano w nim szczegó³owo sposób rozporz¹dzania jajkami. Mieszkañców obowi¹zywa³
surowy zakaz wywozu jaj kurzych,
kaczych oraz gêsich, bez zezwolenia wydzia³u powiatowego. Sprzedawaæ mo¿na by³o tylko osobom
wyznaczonym przez starostwo, okazuj¹cym specjaln¹ legitymacjê.
Oprócz ograniczenia handlu na hodowcach drobiu spoczywa³ obowi¹zek odstawienia okreœlonej liczby
jaj. W przypadku gmin wiejskich
wysokoœæ „podatku jajowego” okreœlono na 30 sztuk od kury rocznie,
zmniejszaj¹c j¹ do 10, je¿eli ptactwo trzymane by³o w ogrodzeniu.
Myli³by siê ka¿dy, kto tak skomplikowan¹ sprawê za za³atwion¹!
W rozporz¹dzeniu okreœlono szczegó³owo odstawê jaj z podzia³em na
miesi¹ce! Na przyk³ad: „od kury biegaj¹cej na wolnoœci nale¿y odstawiæ

w marcu 3 jaj, w kwietniu 6 jaj,
w maju 6 jaj, w czerwcu 5 jaj, w lipcu 4 jaja, w sierpniu 3 jaja, we wrzeœniu 2 jaja i w paŸdzierniku 1 jaje”.
Specjalne iloœci wydzielano dla restauracji i szpitali. Oczywiœcie istnia³ „jajczarski czarny rynek”, stosowano jednak szereg kar za sprzeda¿ z przekroczeniem ustalonej
urzêdowo ceny maksymalnej. Za
³amanie przepisów przewidywano
karê do roku wiêzienia lub do 10 000
marek! Dla porównania cena jednego jajka ustalona na luty wynosi³a
22 fenigów. Nie wiadomo, czy ukarano kogoœ za pok¹tny handel jajami, poniewa¿ 22 lutego 1919 roku
zniesiono ograniczenia wolnego
handlu jajkami.

Ruszaj brachu do nauki
Odzyskanie niepodleg³oœci,
w pierwszych miesi¹cach 1919 roku
jeszcze niepewnej, stworzy³o warunki do powstawania pierwszych szkó³
prawdziwie polskich. Ju¿ 6 stycznia
ukaza³o siê og³oszenie starostwa,
okreœlaj¹ce ¿e dwa dni póŸniej rozpoczyna siê nauka w gostyñskiej
katolickiej szkole ludowej. W dniu
24 kwietnia ruszy³a wy¿sza szko³a
miejska w Gostyniu. Zapisy poprzedzone by³y odbywanymi 16 dni
wczeœniej egzaminami. Klasy okreœlano mianem tercji, kwinty, nony
(poni¿ej tej klasy nie przyjmowano).
Nie uda³o mi siê ustaliæ jak by³a to
szko³a. Wyk³adowc¹ i prawdopodobnie jej dyrektorem by³ prof. Kosnick. Zachowa³ siê natomiast plan
przerw wakacyjnych dla szko³y uzupe³niaj¹cej prowadzonej przez kierownika Harlaka. W 1919 roku przerwy w nauce przewidywano: od 15
do 26 kwietnia (Wielkanoc), 8 maja,
29 maja, Zielone Œwi¹tki od 7 do 14
czerwca, 19 czerwca, od 13 lipca do
9 sierpnia (tzw. Wielkie Wakacje)
oraz od 28 wrzeœnia do 18 paŸdziernika (wakacje jesienne). S¹dz¹c po
nazwiskach nauczycieli: Winkler,
Radke. Schmidt, Schilla by³a to
szko³a niemiecka. Z pocz¹tkiem
maja ruszy³a natomiast uzupe³niaj¹ca szko³a wieczorowa, gdzie jak
podkreœlano lekcje przeznaczone
by³y dla uczniów polskich z polskim
jêzykiem wyk³adowym. Poniewa¿
zarówno wiêkszoœæ przedmiotów
zawodowych (Ksi¹¿kowoœæ (?),
Rachunki, Rysunki) jak i tygodniowy rozk³ad zajêæ (poniedzia³ek, wtorek, œroda) pokrywa³y siê z ofert¹
szko³y niemieckiej, byæ mo¿e po
prosty zosta³a ona zast¹piona przez
swoj¹ polsk¹ odpowiedniczkê. Jêzyka polskiego wówczas uczyli: Murawski, Hejnowicz, ksiê¿a Grzêda
i Strehl oraz Stachowski.
Pierwsze miesi¹ce niepodleg³oœci
w Gostyniu to czas tworzenia Polski
na nowo, bez doœwiadczeñ, ale z wiar¹ w dobro Rzeczpospolitej.
GRZEGORZ SKORUPSKI
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Wielkie plony
w
„ma³ych ¿niwach”
Rolnicy z powiatu gostyñskiego s¹ zadowoleni ze zbiorów
zbó¿ ozimych podczas tzw. „ma³ych ¿niw”, które zakoñczy³y siê
w ubieg³ym tygodniu. Twierdz¹,
¿e w tym roku ¿niwa bêd¹ udane
Tegoroczne zbiory w powiecie gostyñskim rozpoczê³y siê oko³o 8 dni póŸniej i s¹ o oko³o 10% wiêksze od plonów
w 2000 roku. – W ubieg³ym roku jesieñ
by³a wilgotna i mo¿na by³o siaæ oziminy.
Jestem zadowolony z plonów, bo zbo¿e
obficie wysypa³o i ziarna nie osypuj¹ siê.
Koszty upraw, wydane na nawozy i wszelkie œrodki ochrony roœlin siê wróci³y – powiedzia³ Stanis³aw Jankowiak, rolnik
z Daleszyna. Uprawiaj¹cy zbo¿a ozime
zgodnie twierdz¹, ¿e w tym roku zapowiadaj¹ siê bardzo obfite plony tak¿e podczas „du¿ych” ¿niw.
W punktach skupu zbó¿ cena za oziminy na pocz¹tku nie by³a zbyt wysoka.
P³acono 360 z³ z VAT za 1 tonê, kiedy
agencyjna cena za jêczmieñ wynosi³a 510
z³ za 1 tonê. Wiêkszoœæ ozimin to zbo¿a
paszowe. W powiecie gostyñskim w³aœciciele mieszalni pasz nie zawierali ¿adnych zobowi¹zuj¹cych umów z rolnikami, uprawiaj¹cymi zbo¿a ozime. – Skupujemy jêczmieñ z okolic Wroc³awia
i Boles³awca. W naszym regionie tego rodzaju zbo¿a gospodarze uprawiaj¹ na
w³asne potrzeby, ewentualnie sprzedaj¹
je s¹siadom – twierdzi Mieczys³aw Nowacki, w³aœciciel mieszalni pasz w Ludwinowie. Gostyñska Centrala Nasienna
skupuje jêczmieñ ozimy na materia³ siewny. Nie ma jednak jeszcze ustalonych cen
skupu. – Musimy w tym wzglêdzie dostosowæ siê do cen rynkowych i konkurencji.
Dotychczas doliczaliœmy 20 % mar¿y –
powiedzia³ Andrzej Wieczorek, kierownik produkcji kontraktacyjnej.
Podczas tak zwanych „ma³ych ¿niw”
zbierany jest tak¿e rzepak. Firma ROLPREM z Borku Wlkp., która posiada
magazyny w Gostyniu skupuje rzepak dla
zak³adów t³uszczowych w Kruszwicy
z by³ego województwa leszczyñskiego
i rejonu dolnoœl¹skiego. – W tym roku ponad 260 rolników podpisa³o z nami umowy kontraktacyjne. Obowi¹zuj¹ca u nas
cena ustalana jest w oparciu o notowania cen rzepaku na paryskiej gie³dzie rolno-towarowej MATIF. Jest to cena tygodniowa, jak¹ p³acimy naszym dostawcom
– plantatorom, posiadaj¹cym umowy kontraktacyjne i mo¿e ulec zmianie – poinformowa³ Andrzej Grzemski, w³aœciciel
firmy.
W ubieg³ym tygodniu za rzepak p³acono 825 z³ netto plus 3% VAT, a na tydzieñ od 23 do 29 lipca obowi¹zuje cena
885 z³ z 3% VAT-em. – Zmiennoœæ i ró¿nica cenn wynika ze zmiany notowañ cen
rzepaku na gie³dzie MATIF oraz ze zmiany kursu euro wzglêdem z³otówki - informuje Andrzej Grzemski. Roœlina, skupowana w PPHU ROL-PREM musi posiadaæ nastêpuj¹ce parametry: od 7 do 7,5%
stopnia wilgotnoœci i od 2,0 do 2,9% zanieczyszczeñ. Pierwsze dostawy rzepaku
rozpoczê³y siê w poniedzia³ek, 23 lipca
i s¹ opóŸnione o 2 tygodnie. Z op³acalnoœci uprawy rzepaku, nie s¹ jednak zadowoleni gospodarze, bior¹cy pod uwagê
ceny skupu w ubieg³ym roku. – Ta roœlina jest dobrym przedplonem na przyk³ad
pod pszenicê, czy inne zbo¿a, jednak wielu rolników, tak jak ja, zrezygnowa³o
z uprawy rzepaku - zaznacza Stanis³aw
Jankowiak, rolnik z Daleszyna.
(AgFa)

