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GRZEGORZ SKORUPSKI

Gdy przegl¹dam gostyñsk¹ prasê z okre-
su miêdzywojennego w poszukiwaniu wia-
domo�ci, przypadkowo czytam og³oszenia.
Jednak niektóre reklamy naprawdê przyci¹-
gaj¹ wzrok. Te same nazwy proszków, czy
kremów dzi� atakuj¹ nas z ekranu telewizo-
ra. Najciekawsze s¹ jednak nie reklamy,
a og³oszenia prywatne.

Do prania? Slipy tak - stringi
nie!

Przegl¹daj¹c Orêdowniki powiatu gostyñ-
skiego z lat dwudziestych natrafi³em na sze-
reg og³oszeñ dotycz¹cych prania bielizny. Ta
czê�æ garderoby, jak sama nazwa wskazuje,
najczê�ciej by³a bia³a. Wymaga³a wiêc wy-
¿szych temperatur prania. Widocznie jednak
nie ka¿dy mia³ czas, by zajmowaæ siê proce-
sem gotowania bielizny, krochmalenia jej itp.
Dlatego te¿ ró¿ne osoby zajmowa³y siê pra-
niem. Z zaskoczeniem jednak przeczy³em
w jednym og³oszeñ, ¿e pani B. oferuje �aku-

ratne� pranie i prasowanie bielizny, z tym,
¿e tylko mêskiej! Dlaczego tylko mêskiej?
Jakie mog³y byæ tego przyczyny? Mini za-
gadka historyczna - widaæ kobiety musia³y
same dbaæ o prasowanie swojej bielizny.

Potê¿nie seksualny seans
Mimo i¿ ju¿ w konstytucji marcowej

z 1921 roku polska wprowadzi³a równo-
uprawnienie kobiet i umo¿liwi³a im pe³ny
udzia³ w ¿yciu politycznym, to w Gostyniu
walczyæ musia³y z pewnymi zakazami. Otó¿
w dniu 30 stycznia 1924 roku odby³ siê se-
ans w kinie Apollo TYLKO DLA MÊ¯-
CZYZN!

�Nadzwyczajne przedstawienie�, poprze-
dzone by³o, jak na ironiê, wyk³adem kobiety
dr Marty Grabowskiej. O czym by³ ów �po-

tê¿nie seksualny� film? Dotyczy³ walki ze
skutkami prostytucji. Zastanawiaj¹ce jest, ¿e
problematyka nie skupia³a siê na przeciw-
dzia³aniu prostytucji, a tylko na walce z jej
skutkami. Czy¿by do kwestii podchodzono
tylko z medycznego, a nie spo³ecznego punk-
tu widzenia? Mo¿na z tego wywnioskowaæ,
¿e gostyniacy uwa¿ali za niestosowne, by
zg³êbiaæ tajniki walki z prostytucj¹ wspólnie
ze swoimi ma³¿onkami i dziewczynami.
Czy¿by wtedy mog³o  co� wyj�æ na jaw?

Wspólny pokój...
Mê¿czyznom ³atwiej te¿ by³o znale�æ

w Gostyniu lokum. Czê�ciej pojawia³y siê
og³oszenia, dotycz¹ce wynajêcia pokoju wraz
z wy¿ywieniem. Kilkana�cie og³oszeñ doty-
czy³o tylko �przyjêcia na stó³�s, czyli sto³o-
wania siê samotnych panów (najlepiej urzêd-
ników). Sporo dotyczy³o stancji dla gimna-
zjalistów. Jak jednak traktowaæ og³oszenie:

Tym razem chodzi³o o wspólny pokój,
a nie o wynajêcie osobnego pomieszczenia.
Wersja naprawdê ekonomiczna.

Zagin¹³ polowczyk
W porównaniu z XXI wiekiem, 80 lat

temu cz³owiek by³ bardziej przywi¹zany do
swojego czworonoga.

Przynamniej co kilka tygodni pojawia³o
siê og³oszenie, dotycz¹ce zaginiêcia psa lub
jego znalezienia. Ginê³y ró¿ne rasy: owczar-
ki niemieckie, bernardyn, jamniki. Rekordy
w ucieczkach, czy te¿ zaginiêciach bi³y... psy
do polowañ, nazywane wówczas polowczy-
kami. Pocz¹tkowo s¹dzi³em, ¿e z uwagi na
ówczesne zainteresowanie polowaniami, psy
te po prostu kradziono. Okaza³o siê jednak,
¿e polowczyki czêsto �przyb³¹ka³y siê�.
Wniosek z tego, ¿e raczej nale¿a³y do psów,
które same siê gubi³y.

I wpu�æ tu takiego do domu...
Niektóre z og³oszeñ z powodu swej wie-

loznaczno�ci dzi� po prostu �miesz¹. Ponie-
wa¿ powiat gostyñski mia³ zdecydowanie rol-
niczy charakter, sporo zamieszczanych og³o-
szeñ dotyczy³o spraw zwi¹zanych z inwen-

Gostyñ
w og³oszeniach

Rzadko przywi¹zujemy znaczenie do zamieszczanych w prasie og³oszeñ. Stanowi¹ one
jednak ciekawy materia³ dla historyka. Niektóre z nich �miesz¹ inne zaskakuj¹. S¹ one
jednak �wiadectwem ¿ycia spo³eczeñstwa.

tarzem wiejskim. W gostyñskim Orêdowni-
ku reklamowa³ siê Ludwik Krajczyk, egza-
minowany... kastrator.

Z szacunkiem zapewnia³ on swoj¹ klientelê,
¿e na swoje us³ugi daje gwarancjê. Z og³oszenia
wynika, ¿e kastrowa³ on �ogiery, byd³o i.t.d�. Czyli
nie stanowi³o dla niego ¿adnego problemu jaki
gatunek podlegaæ ma kastracji. Owo �itd.� suge-
rowa³o, ¿e egzaminowany kastrator mo¿e kastro-
waæ (z gwarancj¹) wszystko. A¿ strach wpu�ciæ
takiego w dom i go�cinnie przed prac¹ napitkiem
jakowym poczêstowaæ. A co je�li, trunkiem do-
brym uraczony, pomyli wtedy osobnika, który
mia³ stanowiæ jego obiekt pracy?

Romantyczna pro�ba
Na ciekawe og³oszenie natrafi³em w Orê-

downiku z 1922 roku. Dotyczy³o ono tajemni-
czego spotkania w poci¹gu relacji Poniec-Lesz-
no. Mê¿czyzna prosi³ nieznan¹, na czarno ubran¹
kobietê o kontakt. Mo¿na pu�ciæ wodze fantazji
i wyobraziæ sobie zdeterminowanego m³odego
cz³owieka, który po drugim spotkaniu postana-
wia zdobyæ adres osoby, przypadkowo spotka-
nej w poci¹gu. Nie mog³a to byæ bliska znajo-
mo�æ, jako ¿e nie podano nawet imienia tajem-
niczej pani. Czy¿by mi³o�æ od pierwszego spoj-
rzenia? Mo¿e po drugim spotkaniu w poci¹gu,
kiedy nie potrafi³ �jawnie� okazaæ zainteresowa-
nia, autor og³oszenia postanowi³ jednak go zdo-
byæ? Na te pytania chyba nigdy nie uda siê uzy-

skaæ odpowiedzi, ale warto dostrzec to og³osze-
nie: nasi pradziadkowie umieli kochaæ.

W poprzednim moim artykule pojawi³y siê dwa b³êdy:
pierwszy dotyczy³ podpisu pod zdjêciem: pochodzi ono
nie z lat siedemdziesi¹tych, kiedy powstawa³ pomnik,
lecz 21 kwietnia 1991, kiedy to dokonywano zmian
napisów na pomniku. Drugi b³¹d zwi¹zany by³ z po-
daniem informacji, ¿e pan Stanis³aw Szymañski by³
¿o³nierzem AK. Pan Szymañski by³ cz³onkiem Polskich
Si³ Zbrojnych na Zachodzie. Za pomy³kê przepraszam.

Nieruchomo�æ zabudowana jest budyn-
kiem przemys³owym. Ustala siê cenê
wywo³awcz¹ w wysoko�ci 8 000,00 z³

Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 stycz-
nia 2004 roku o godzinie 12.00 w po-
koju nr 8 Urzêdu Miejskiego w Miejskiej
Górce.
Wadium w wysoko�ci 20% ceny nale-
¿y wp³aciæ w kasie Urzêdu Miejskiego
gotówk¹ najpó�niej do dnia 6 stycznia
2004 r. o godzinie 12.00.
Bli¿sze informacje odno�nie przetargu
mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim
w Miejskiej Górce w pokoju nr 15.
Zastrzega siê prawo do uniewa¿nienia
przetargu z wa¿nych przyczyn.

OG£OSZENIE
O II PRZETARGU USTNYM

Burmistrz Miejskiej Górki og³asza
II przetarg ustny nieograniczony

na sprzeda¿ nieruchomo�ci
zabudowanej, po³o¿onej

w Konarach, bêd¹cej w³asno�ci¹
Gminy Miejska Górka, oznaczonej

nr ewidencyjnym 45/2
o powierzchni 1140 m2, wpisanej
w S¹dzie Rejonowym w Rawiczu
w Ksiêdze Wieczystej Nr 35120

O G £ O S Z E N I E

W �wietlicy w Ko�ciuszkowie gmina Pê-
powo odby³o siê �Spotkanie z Miko³ajem�. Or-
ganizatorami imprezy razem z Centrum Kul-
turalno - Sportowym w Pêpowie by³y za³o¿y-
cielki ko³a gospodyñ wiejskich w Ko�ciusz-
kowie. Oprócz dzieci, dla których zorganizo-
wano tê imprezê, do �wietlicy przybyli wójt
Pêpowa Stanis³aw Krysicki, sekretarz urzê-
du gminy Urszula Wabiñska oraz pracowni-
ce OPS Pêpowo. Muzyczn¹ opraw¹ podczas
�Spotkania z Miko³ajem� zaj¹³ siê zespó³ �Re-
medium� z Pêpowa.

(£uK)

PON I E C

O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Poniecu
zorganizowa³ 11 grudnia wigiliê dla cz³onków
Klubu Seniora �Z³ota Jesieñ� z Ponieca. W spo-
tkaniu udzia³ wziêli zaproszeni go�cie, w�ród
których znale�li siê burmistrz Ponieca Kazimierz
Du¿a³ka, skarbnik gminy Krystyna Kaba³a, dy-
rektor Banku Spó³dzielczego Hieronim Przyby³,
kierownik OPS Maria �migielska oraz delega-
cje z zaprzyja�nionych Klubów z Paw³owic i K¹-
kolewa. Cz³onkom Klubu �Z³ota Jesieñ� oraz za-
proszonym go�ciom uroczysto�æ uprzyjemni³y
dzieci ze Szko³y Podstawowej w Poniecu, któ-
re przygotowa³y program artystyczny zwi¹zany
ze �wiêtami Bo¿ego Narodzenia.           (AgFa)

Wigilia
w �Z³otej Jesieni�


