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Kolejne wybory do rady miej-
skiej wyznaczono na 26 listopada
1933 roku w godzinach od 9 do
19.00. Gostyñ podzielony by³ na
dwa okrêgi wyborcze, którym przy-
porz¹dkowano cztery lokale. Wy-
borcy z ulic: Bocznej, Folwarcznej,
Górnej, Leszczyñskiej, 3 Maja,
M³ynarskiej, Nowe Wrota, S¹dowej
i Strzeleckiej g³osowali w szkole
powszechnej przy ulicy 3 Maja 136.
Kolejny lokal wyborczy tradycyj-
nie znajdowa³ siê w sali Jezierskie-
go przy ulicy Kolejowej 2. Odda-
wali w nim swe g³osy gostyniacy
z ulic: Dobramy�l, Przy Dworcu,
Folêgi, Graniczna, Plac Karola
Marcinkowskiego, Nad Polskim
Rowem, Starogostyñska, Szeroka,
Zielona i Polna. Trzeci wyodrêbnio-
ny teren obejmowa³ mieszkañców
ulic: �wiêtego Ducha, Fabrycznej,
Kaczej, Kolejowej, £aziennej, Po-
znañskiej, Tkackiej i W¹skiej. Lo-
kal wyborczy znajdowa³ siê w sali
Jankiewicza na Placu Karola Mar-
cinkowskiego 10. Ostatni z okrê-
gów skupia³ mieszkañców ulic
w centrum miasta: Przy Farze, Nad
Kani¹, Klasztornej, Ko�cielnej,
£¹kowej, M³yñskiej, Podzamcza,
Rynku, Zamkowej i Nowej. Jako
lokal wyborczy wykorzystano tu-
taj tradycyjnie salê Kaczmarka.

Tylko 16 radnych!
Liczba radnych uleg³a zmniej-

szeniu z 24 do 16. Ka¿dy wyborca
otrzymywa³ dwie karty do g³osowa-
nia. Pierwsza zawiera³a nazwiska
kandydatów. G³osuj¹cy móg³ pozo-
stawiæ na niej osiem nazwisk, resz-
tê przekre�laj¹c, lub oddaæ bez
zmian, co sugerowa³ sanacyjny
Orêdownik. Druga karta by³a pusta
i na niej mo¿na by³o wypisaæ na-
zwiska kandydatów (prawdopo-
dobnie o�miu) lub, co równie¿ su-
gerowa³ Orêdownik �o�m razy jed-
no i to samo nazwisko jednego kan-
dydata�.

Wybory samorz¹dowe w 1933
roku, pierwsze po �wyborach brze-
skich� i usztywnieniu polityki rz¹-
du wobec opozycji, mia³y bardzo
burzliwy charakter. Na terenie po-
wiatu gostyñskiego walka o g³osy
odbywa³a siê miêdzy dwoma ugru-
powaniami: prorz¹dowym BBWR,
a najsilniejsz¹ parti¹ opozycyjn¹
Stronnictwem Narodowym. Ponie-
wa¿ startowanie pod szyldem
BBWR nie przynosi³o zwolenni-
kom sanacji oczekiwanych wyni-
ków, przyjêli oni nazwê ugrupowa-
nia wyborczego Narodowy Blok
Gospodarczy. By³o to jawne nawi¹-
zanie do nazwy endeckiego bloku
wyborczego w wyborach do Sejmi-
ku Powiatowego w 1929 (Narodo-
we Ko³o Gospodarcze), co mog³o
zmyliæ wyborców, chc¹cych oddaæ

Wybory do Rady Miejskiej Gostynia
w okresie miêdzywojennym (cz. 2)
W poprzednim numerze przedstawi³em pierwsze wybory samorz¹dowe w wolnym Gostyniu. Do roku 1939 jeszcze kilka razy byli wybierani rajcy.

swój g³os na endecjê. Miasto sta³o
siê widowni¹ ostrej walki propa-
gandowej, w której po jednej stro-
nie sta³ sanacyjny Orêdownik, a
z drugiej narodowa Gazeta Gostyñ-
ska.

Walka wyborcza w 1933
Przewodnicz¹cy Komitetu Wy-

borczego Narodowego Bloku Go-
spodarczego � Szczepan Kaczma-
rek prowadzi³ bardzo zdecydowa-
n¹ kampaniê. Sanacja zorganizowa-
³a kilka wieców, na których poru-
szano tematykê wyborów. Na spo-
tkanie  w dniu 19 listopada mia³o,
wed³ug relacji Orêdownika, przy-
byæ a¿ 700 osób! Wydaje siê to jed-
nak w¹tpliwe z uwagi na mo¿liwo-
�ci sali Jezierskiego, która chyba
nie mog³aby zmie�ciæ takiej liczby
ludzi. W wiecu uczestniczy³ sena-
tor Rogowicz z Warszawy, referu-
j¹c temat �Polityka gospodarcza
i ustrojowa Pañstwa Polskiego�.
Nie omawiano jednak spraw zwi¹-
zanych z funkcjonowaniem samo-
rz¹du, podkre�laj¹c pozytywne
aspekty rz¹dów sanacji. Tego same-
go dnia odby³ siê tak¿e wiec dla ko-
biet, na którym przemawia³y Mosz-
czyñska-Goszczyñska i Marcinia-
kowa z Poznania. Podkre�lano na
nim, ¿e kobiety winny g³osowaæ na
listê, na  której znajduje siê kobie-
ta, czyli na listê nr 1 (Zofia Krzê-
towska). Tematem polityki rady
miejskiej w Gostyniu zajêto siê na
kolejnym wiecu w dniu 23 listopa-
da. Podkre�lano na nim problem
stosunku endeckiej Rady Miejskiej
do sanacyjnych w³adz pañstwo-
wych. Zarzucano tak¿e zarz¹dowi
miasta zaniedbania finansowe,
a nawet insynuowano celow¹ dzia-
³alno�æ na szkodê miasta. G³os za-
bierali Szczepan Kaczmarek, dr Mi-
ko³aj Agopszowicz oraz szef
BBWR dr Ludwik Babiak.

Sanacja, posiadaj¹ca w swoim
rêku aparat administracyjny, stara-
³a siê wywrzeæ naciski na g³osuj¹-
cych. Orêdownik zamie�ci³ og³o-
szenie: �G³osowanie tajne jest pra-
wem obywatela, lecz nie obowi¹z-
kiem�. Starano siê w ten sposób
wywrzeæ nacisk szczególnie na
podleg³ych pracownikach admini-
stracji by �odpowiednio� g³osowa-
li.

Radnymi zostali wybrani:
Szczepan Kaczmarek, Stanis³aw
Go�ciniak, Antoni Go�ciniak, Ro-
man Sura, Mieczys³aw Hejnowicz,
Antoni Tr¹bka, Stanis³aw Wêglarz,
Walenty ¯arnowski, Kazimierz
Peisert, Franciszek Janaszewski,
Maksymilian Koliñski, Stanis³aw
Wachowiak, Józef Rajewski, An-
toni Komosiñski, Jan Migas, Jan
Kolendowicz.  A¿ 9 radnych, czyli
56%, zasiada³o wcze�niej w Radzie

Miejskiej Gostynia. Wynik wybo-
rów nale¿y uznaæ za klêskê sana-
cji, która, mimo ¿e opanowa³a ad-
ministracjê i prasê, nie potrafi³a
zjednaæ sobie wyborców.

Rok 1939- dwukrotne wybory
Kolejne, ostatnie ju¿ w przed-

wojennej Polsce wybory samorz¹-
dowe, odby³y siê w 1939 roku.
Miasto Gostyñ zosta³o podzielone
na dwa okrêgi i cztery obwody g³o-
sowania. W sk³ad G³ównej Komi-
sji Wyborczej wchodzili: Miko³aj
Agopszowicz (przewodnicz¹cy),
W³adys³aw Ko³om³ocki (zastêpca
przewodnicz¹cego), Aleksander
Ptak, W³adys³aw Stachowski, Sta-

nis³aw Ciesielski, Antoni Komosiñ-
ski.

Okrêgi wyborcze i lokale prze-
znaczone do g³osowania pokrywa-
³y siê z podzia³em z 1933 roku.
Zarówno w pierwszym jak i w dru-
gim okrêgu wyborczym zg³oszono
dwie listy. Lista nr 1 � Stronnictwo
Narodowe i lista nr 2 - Zjednoczo-
ny Narodowy �wiat Pracy. Spra-
wozdania z przedwyborczych wie-
ców sanacji zamieszczane w Orê-
downiku nie s¹ ju¿ tak napastliwe
wobec SN i endeckiej wiêkszo�ci
w radzie. Niestety, dane dotycz¹ce
tych wyborów nie s¹ kompletne.
Wed³ug oficjalnych �róde³ fre-
kwencja wynosi³a 86,2 %, co wska-
zywa³o na zmobilizowanie szere-
gów sanacji i endecji. Wed³ug in-
formacji z �Dziejów ziemi gostyñ-
skiej� endecja po raz pierwszy zna-
laz³a siê w mniejszo�ci, maj¹c tyl-
ko 7 radnych, podczas gdy sanacja
i NPR - 8. A przecie¿ rada miejska
liczy³a 16 radnych! W przebiegu
g³osowania stwierdzono jednak
pewne nieprawid³owo�ci. Okaza³o
siê, ¿e nie wszyscy uprawnieni mie-

li mo¿liwo�æ oddania g³osu na swo-
jego kandydata. Zarz¹dzono po-
wtórzenie procedury g³osowania.

Wo³anie o jedno�æ
W marcu 1939 roku ukaza³ siê

artyku³ ks. Franciszka Olejniczaka
na temat ponownych wyborów do
rady miejskiej. Wzywa³ on do za-
przestania walki wyborczej, po-
dzia³ów na �narodowców� i �pañ-
stwowców�, proponowa³ wspóln¹
listê wyborcz¹. Wspomina³ te¿ o
brutalnej walce przedwyborczej
pe³nej intryg i oszczerstw. Z podob-
nym apelem zwróci³ siê nauczyciel
gostyñskiego gimnazjum Pawe³ T.
Schulz.

Przebieg rozmów znamy z prze-
kazów prosanacyjnego Orêdowni-
ka. Przedstawiciele Zjednoczonego
Narodowego �wiata Pracy - Szcze-
pan Kaczmarek i Antoni Komosiñ-
ski na spotkaniu z ks. Olejnicza-
kiem zapowiedzieli, ¿e podejm¹
rozmowy z miejscowym Stronnic-
twem Narodowym. Po�redniczyæ
mia³ ksi¹dz Olejniczak. Propozycja
ta zosta³a odrzucona przez prezesa
powiatowego SN Mieczys³awa
Hejnowicza. Zaprosi³ on natomiast
na rozmowy prezesa Katolickiego
Towarzystwa Robotników Polskich
Leona Skorczaka i prezesa Narodo-
wej Partii Robotniczej Antoniego
Komosiñskiego. Proponowany po-
dzia³ mandatów: NPR � 6, SN �10,
zosta³ nie zaakceptowany przez
przedstawicieli gostyñskiej NPR.
Wed³ug relacji ks. Olejniczaka, SN
godzi³o siê na wspóln¹ listê tylko
wtedy, gdyby gwarantowano im
wiêkszo�æ, czyli 9 mandatów.
W wyja�nieniu zarz¹d powiatowy
SN stwierdza³, ¿e równy podzia³ nie
przyczyni³by siê do stabilizacji po-
litycznej miasta i nie wskazywa³

jednoznacznie, kto jest odpowie-
dzialny za gospodarkê miasta. W tej
sytuacji, podobnie jak w poprzed-
nich wyborach, gostyñski NPR
przy³¹czy³ siê do sanacyjnego Obo-
zu Zjednoczenia Narodowego
(OZN).

Ostatnie wybory samorz¹dowe w nie-
podleg³ej Polsce

Ponowne, drugie ju¿ w tym
roku wybory, wyznaczono na
30 kwietnia. Obwody g³osowania
w zasadzie pokrywa³y siê ze swo-
imi odpowiednikami sprzed trzech
miesiêcy. W sk³ad G³ównej Komi-
sji Wyborczej wchodzili: Miko³aj
Agopszowicz (przewodnicz¹cy),

Zdzis³aw Stobrawa (zastêpca prze-
wodnicz¹cego), W³adys³aw Ko-
³om³ocki, W³adys³aw Stachowski,
Stanis³aw Cie�lewicz, Jan Kolendo-
wicz.

 W wyniku wyborów do Rady
Miejskiej Gostynia z listy Stronnic-
twa Narodowego radnymi zostali:
Kazimierz Peisert, Edmund Na-
gler, Marian Krupczyñski, Broni-
s³aw Janowski, Szymon Mroczkie-
wicz, Roman Sura, Antoni Tr¹b-
ka i Franciszek Urbaniak. Nato-
miast z listy OZN i NPR � Jan
Migas, Pawe³ Szulc, Walerian
Wo�ny, Józef Marciniak, Szczepan
Kaczmarek, Józef £agodziñski,
Antoni Komosiñski i Leon Skor-
czak.

Wojna przerwa³a zatargi w ra-
dzie miejskiej. W pierwszej dzie-
si¹tce rozstrzelanych na gostyñskim
Rynku szli razem Szczepan Kacz-
marek - przywódca Obozu Zjedno-
czenia Narodowego i Mieczys³aw
Hejnowicz - szef Stronnictwa Na-
rodowego.
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