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h i s t o r i a , i n f o r m a c j e

Jakie og³oszenia � takie ¿ycie miasta. Co� w tym sformu³owaniu musi
byæ prawdy. Og³oszenia handlowe, prywatne czy urzêdowe s¹ zapisem potrzeb

mieszkañców w danej chwili. Dzi� stanowiæ tak¿e mog¹ zapis zapomnianych obyczajów
czy zwrotów.

Ciekawym �ród³em informacji jest �Orêdownik powiatu
gostyñskiego� z okresu miêdzywojennego. Niektóre z zamie-
szczanych og³oszeñ zadziwiaj¹ urokiem ciekawych sfor-
mu³owañ, dawnej polszczyzny lat dwudziestych. Bo któ¿ dzisiaj
w poszukiwaniu reprezentacyjnego pomieszczenia dla firmy
móg³by posun¹æ siê do odpowiedzi na takie og³oszenie?

Gazety okresu miêdzywojennego zamieszcza³y tak¿e wiele
og³oszeñ prywatnych osób poszukuj¹cych s³u¿¹cych. Szcze-
gólnie mile widziane by³y m³ode, umiej¹ce gotowaæ, wiejskie
dziewczyny. Autor prezentowanego anonsu dok³adnie okre�li³
w³asne wymagania.

Zastanawiaj¹ce jest  rozró¿nienie na: �dziewczynê�,
�skromne dziewczê� oraz �kobietê samotn¹ lub starsz¹ dzie-
wczynê�. Warto zauwa¿yæ, ¿e wed³ug autora og³oszenia:
dziewczyna powinna gotowaæ, dziewczê jej pomagaæ, a kobietê
samotn¹ ... do drobiu. Ciekawe jakiej p³ci by³ zamieszczaj¹cy
og³oszenie? Problem znalezienia s³u¿¹cej nie ogranicza³ siê
tylko do jej wieku.

Chcia³oby siê powiedzieæ: jak �do wszystkiego� -  to musi
byæ czysta, ale jak z tym pogodziæ: �porz¹dna i uczciwa�?
Dziwne czasy, dziwne wymagania. Temat pozostawiam bardziej
domy�lnym czytelnikom.

Warto natomiast  skupiæ siê na innych obyczajach.
W okresie miêdzywojennym istnia³o w Gostyniu kilka
restauracji staraj¹cych siê przyci¹gn¹æ potencjalnych klientów.
Wówczas wieprzek  nie podlega³ skupowi przez pañstwo,

a s³owo �¿ywiec�  nie kojarzy³o siê wy³¹cznie ze stoj¹cymi na
drogach rolnikami. Niektóre potrawy z tego zwierza by³y
szczególnie lubiane przez  spo³eczno�æ Gostynia. St¹d te¿ co
trzy �  cztery miesi¹ce ukazywa³y siê og³oszenia takie jak:

Szczególnie zachêcaj¹co i apetycznie dzia³aj¹ na zmys³y

proponowane �nogi wieprzowe�. Ciekawe w jaki elegancki
sposób je podawano? W niektórych lokalach proponowano do
tych wykwintnych potraw tak¿e audycje radiowe (sprzêt ten
nie by³ wówczas ogólnie dostêpny). Z drugiej jednak strony
w epoce �fast food� � hamburgerów, pizzy, hot-dogów,
kebabów, cheesburgerów itp. - miêso z kot³a, kiszki, kie³basa
z kapust¹ �prosto z wieprzobicia�� zaczynam têskniæ do tych
czasów.         

GRZEGORZ SKORUPSKI

W okresie miêdzywojennym, s³owo �ubikacja� oznacza³o przede wszystkim:
lokal, pomieszczenie.

P i a s k i

Ekipa remontowa Piotra Giermaziaka,
w³a�ciciela pa³acu w Godurowie, przy
odnawianiu figury Matki Boskiej, wydoby³a
tablicê, pokryt¹ grub¹ warstw¹ b³ota. ̄ eliwn¹
tablicê przywieziono do zak³adu kamieniar-
skiego Henryka Chudego w Gostyniu, do
odnowienia. - Tablica po�wiêcona jest
królowi Janowi III Sobieskiemu. Zosta³a tam
umieszczona w 200 rocznicê bitwy pod
Wiedniem. �wiadczy to o patriotyzmie
poprzedniego w³a�ciciela pa³acu.- Marce-
lego ¯ó³tkowskiego - mówi Jan Poprawa.
- Taka sama tablica pami¹tkowa znajduje siê
w Kahrenbergu, dzielnicy Wiednia.
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s p r o s t o w a n i e
W zwi¹zku z ukazaniem siê artyku³ów

dotycz¹cych XI sesji Rady Powiatu Gostyñ-
skiego w �¯yciu Gostynia� Nr 3 z dnia 24
wrze�nia 1999 r. chcia³bym sprostowaæ kilka
informacji, które zosta³y w nich zawarte.
1. Artyku³ pt. �Zmiany w radzie i zarz¹dzie
powiatu�
- zgodnie z protoko³em Nr 2 Komisji
Skrutacyjnej (odczytanym na sesji) Pan
Leszek Kamiñski zyska³ poparcie 16 rad-
nych, 13 radnych opowiedzia³o siê przeciw
tej kandydaturze, 1 radny wstrzyma³ siê od
g³osu,
- w g³osowaniu tym bra³o udzia³ 30 rad-
nych, a nie jak mo¿na wywnioskowaæ
z Waszej informacji 29 (26 za i 3 wstrzy-
muj¹ce).
2. Artyku³ pt. �List pos³a�
- Przewodnicz¹cy Sejmowej Komisji
Administracji i Spraw Wewnêtrznych Pan Jan
Maria Rokita zwróci³ uwagê Starostom, i¿
w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej podjêto
inicjatywê ustawodawcz¹, maj¹c¹ na celu
zmianê przepisów prawnych dotycz¹cych
funkcjonowania Powiatowych Urzêdów
Pracy, który zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami winny z dniem 1 stycznia 2000 r.
wej�æ w sk³ad powiatowej administracji
zespolonej.

W przes³anym wyst¹pieniu prosi³, by
samorz¹d zwróci³ siê do pos³ów i senatorów
o odrzucenie wniesionej w lipcu inicjatywy
ustawodawczej maj¹cej na celu zniweczenie
reformy samorz¹dowej w tym zakresie
zapocz¹tkowanej w 1998 r.

Pose³ Rokita jest za przekazaniem
Urzêdów Pracy do powiatowej administracji
zespolonej, a nie przeciw jak napisano na
³amach Waszej gazety.

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Andrzej Czupryñski


