
6 ¯ycie Gostynia 14 (14) 10 grudnia 1999

h i s t o r i a,  o p i n i e

listy

Miejsce to noc¹ na pewno mo¿e
budziæ niesamowite wra¿enie. Stu-
letni pusty budynek w w¹skiej ulicz-
ce przy Rynku. Wokó³ równie stare
gmachy z opustosza³¹ w nocy szko-
³¹ i gotyck¹ Far¹. Pó³mrok harmo-
nii �redniowiecza i typowych dla
zaboru pruskiego XIX wiecznych,
trzypiêtrowych budynków z du¿y-
mi pustymi oknami.

Nocne zdarzenia
Urzêdnicy Powiatowego Urzê-

du Pracy niechêtnie mówi¹ o dziw-
nych zjawiskach, jakie  podobno tu-
taj siê wydarzy³y. Jacek So³tysiak,
by³y palacz urzêdu, pracowa³ jesie-
ni¹ i zim¹ po zmroku. Jego praca
wymaga³a, by noc¹ zostawa³ sam
w budynku. Wówczas to dzia³y siê
czasem dziwne rzeczy. -  Noc¹ za-
pala³y siê �wiat³a, dzwoni³y we-
wnêtrzne telefony - mówi So³tysiak
- Kiedy� s³ysza³em pukanie do drzwi,
gdy otworzy³em nikogo nie by³o, ale
s³ysza³em, jak w tym czasie kto�
wbiega na piêtro i trzaskaj¹ drzwi
od sekretariatu. Czêsto zdarza³o siê,

¿e w sezonie grzewczym palacz ga-
si³ �wiat³o i wyje¿d¿a³ na parê go-
dzin do domu. Po powrocie zasta-
wa³ zapalone �wiat³a, mimo i¿ nikt
w tym czasie nie odwiedza³ budyn-
ku... Zapalanie siê lamp mia³o miej-
sce najczê�ciej na parterze, nato-
miast na piêtrze czêsto s³ychaæ by³o
kroki.

Strachy na strychu
Inny przypadek zdarzy³ siê

trzem urzêdniczkom pracuj¹cym
samotnie na najwy¿szej kondygna-
cji gmachu. Wed³ug opinii pracow-
ników, nikt nie lubi³ tam pracowaæ.
Nie udzielono mi jednak informacji
z jakiego powodu. Dzi�, mimo pew-
nej niechêci do  przypominania so-
bie wydarzeñ sprzed dwóch lat, jed-
na z pañ przyznaje, ¿e zdarzy³o siê
wówczas co� dziwnego. - By³y�my
we trzy na górze budynku.  Jest tam
samotny pokój na strychu zamienio-
ny na archiwum � mówi. Wewn¹trz

Kto straszy w PUP-ie?
W 12 numerze �¯ycia Gostynia� stara³em siê rozwi¹zaæ zagadkê figurki �wiêtego

 Miko³aja. Okaza³o siê, ¿e nie sposób tego dokonaæ bez zajêcia siê histori¹ budynku, na
którym ona siê znajduje. W trakcie prac zwi¹zanych ze zbieraniem materia³ów okaza³o siê,

¿e w gmachu tym�straszy!

oszklonej szafy znajdowa³y siê
sztywne karty �wiadczeñ umiesz-
czone w drewnianych skrzynecz-
kach. Nagle, bez ¿adnej przyczyny,
karty te zaczê³y siê przewracaæ jak
klocki domina. - To by³o straszne!
Drzwi od szafy otworzy³y siê i jakby
co� ciê¿kiego spad³o wewn¹trz sza-
fy, ale przecie¿ nic takiego tam nie
by³o � dodaje.  Znajduj¹ce siê
w pomieszczeniu kobiety by³y prze-
ra¿one. Wed³ug relacji urzêdników
PUP co� musia³o siê dziaæ w budyn-
ku równie¿ wtedy, gdy administra-
torem by³ PSS �Spo³em�. Pracow-
nice tej firmy nie lubi³y zostawaæ
same po pracy. Równie¿ rano na te-
ren budynku wchodzi³y grupkami.

Historia budynku
Có¿ mie�ci³o siê kiedy� w tym

starym budynku? Na to pytanie nie
³atwo znale�æ odpowied�. Organ
najbardziej kompetentny � S³u¿by
Ochrony Zabytków w Lesznie nie
potrafi³y udzieliæ mi ¿adnych infor-
macji na temat budynku. Rok pow-
stania budynku w przybli¿eniu okre-

�lono na lata 1875 � 1900. Zak³ad
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej poinformowa³ mnie, ¿e
wszelkie dokumenty dotycz¹ce bu-
dynku  przy ulicy Ko�cielnej 5, prze-
kazane zosta³y parafii farnej. Jednak
i tam nie uzyska³em informacji, po-
niewa¿ odes³ano mnie do archiwum
archidiecezji. Wed³ug wcze�niej
zdobytych  danych z nieoficjalnych
�róde³, budynek datowano na lata
1895. Poprzedni u¿ytkownik PSS
�Spo³em� podaje natomiast inn¹
datê 1904 � 1905. Trudno wiêc dzi�,
bez  zbadania zasobów akt archidie-
cezjalnych okre�liæ dok³adnie wiek
powstania budynku.

Próbowa³em natomiast ustaliæ,
co siê w nim mie�ci³o. Wed³ug in-
formacji uzyskanych od pamiêtaj¹-
cych przedwojenne czasy gostynia-
ków, uda³o mi siê dowiedzieæ, ¿e
w dzisiejszym budynku zajmowa-
nym przez PUP znajdowa³ siê tzw.
�szpitalik�, czyli dom starców. We-

d³ug bardzo prawdopodobnych in-
formacji, znajdowa³ siê on pod za-
rz¹dem parafii starogostyñskiej.
Móg³ wiêc byæ kontynuatorem po-
wsta³ego w �redniowieczu Szpitala
�wiêtego Ducha. Pocz¹tkowo mie-
�ci³ on siê obok ko�cio³a pod tym
wezwaniem zlokalizowanego
w okolicach dzisiejszego deptaka.
W �ród³ach znalaz³em informacjê
o po¿arze, który w 1778 roku znisz-
czy³ obydwa budynki. Nie odbudo-
wano pó�niej ko�cio³a. Dziêki sta-
raniom ksiêdza proboszcza Or³ow-
skiego ze Starego Gostynia, odbu-
dowano jednak Szpital �wiêtego
Ducha. Sta³o to siê na pewno przed
1804 rokiem, poniewa¿ w tym roku
ks. Or³owski zrezygnowa³ z funkcji
proboszcza. Jak wygl¹da³ ten budy-
nek? Czy powsta³ w tym samym
miejscu? Uda³o mi siê znale�æ foto-
grafiê z podpisem �Widok starego
szpitala w ulicy �wiêtego Ducha
(1904)�. Czy w 1904 roku mie�ci³
siê jeszcze tutaj szpital, czy te¿
w tym roku istnia³ od dawna nowy
obiekt o tej nazwie? Przed wojn¹,
wed³ug relacji ludzi, którzy pamiê-
taj¹ ten okres, mie�ci³ siê w tym bu-
dynku Caritas. Wydawano tam m.in.
obiady dla ubogich. W innej publi-
kacji znalaz³em zdjêcie budynku
dzisiejszego urzêdu pracy z nastê-
puj¹cym podpisem: �Szpital Ducha
�wiêtego w Gostyniu�. Publikacja,
w której zamieszczono zdjêcie po-
chodzi z 1913 roku. Symbol Ducha
�wiêtego � go³êbica na tle s³oñca �
do dzi� zdobi szczyt gmachu.

Szpital czy dom starców?
W akcie fundacji Miko³aja

Przedpe³kowica z 1301 roku, jak
i w dokumencie z tego samego roku
wydanym przez biskupa poznañskie-
go Andrzeja, mowa jest o podwójnej
funkcji przysz³ego szpitala. Z jednej
strony opiekê tam znale�æ powinni
chorzy, z drugiej jednak zwracano
uwagê na pomoc dla ubogich. Gdy
w XIX wieku rozwój medycyny na-
st¹pi³ bardzo szybko �szpital� prze-
j¹³ funkcjê domu dla ubogich, b¹d�
samotnych starszych ludzi. Tak wiêc
w budynku, gdzie obecnie mie�ci siê
PUP, dawniej znajdowa³ siê prawdo-
podobnie prowadzony przez parafiê
starogostyñk¹ dom dla ubogich osób
starszych wymagaj¹cych pewnej
opieki. Z relacji osób, które przed
wojn¹ odwiedza³y ten gmach wyni-
ka, ¿e w kilkuosobowych pokojach
o zno�nym standardzie, wiekowe
osoby do¿ywa³y koñca swych dni.
Czy to jest powód strachów?

Tajemnic¹ pozostaje nadal prze-
sz³o�æ figurki �wiêtego Miko³aja.
Byæ mo¿e jego zwi¹zki ze Szpitalem
�wiêtego Ducha rozja�ni¹ nieco sy-
tuacjê. Szczegó³ów dowiemy siê jed-
nak, gdy zbadaj¹ j¹ historycy sztuki.
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Dzieñ dobry!
�¯ycie Gostynia� to ulubione pismo naszej redakcji. Szkoda, ¿e nie

informuje Ono swoich czytelników o �Ludkach�. Przesy³am Pani krótk¹
informacjê, która mog³a siê znale�æ na stronie 3 �¯ycia Gostynia�. Ostatnio
dwukrotnie mo¿na by³o nas us³yszeæ w radiu.

Najpierw byli�my go�æmi audycji �D/C u Kwasa� w Radiu �Merkury�.
Audycja ta nadawana jest w ka¿dy czwartek o 19.05. �D/C� prowadzi pan
Mariusz Kwa�niewski. Do Poznania pojechali�my ca³¹ redakcj¹. Przez
40 minut rozmawiali�my o naszej gazetce �na ¿ywo�.

W pi¹tek 26 listopada us³yszeli nas s³uchacze Programu �3�.
Dowiedzieli siê o nas ludzie z ca³ej Polski. Reporta¿ o �Ludkach�
przygotowa³ pan redaktor Micha³ Olszañski.

Julita £uczak

Drogie Ludki -
Piszemy o Was bardzo czêsto. Wasz list wydrukowali�my ju¿

w pierwszym numerze. Po�wiêcili�my Wam ca³¹ stronê w 7 numerze. Wtedy
napisali�my o Waszej pracy i rocznicy. W ostatnim numerze pojawi³a siê
notatka o wspólnym wyje�dzie �Gniazda� i �Ludków�. Jestem przekonana,
¿e nie jest to ma³o. Poza tym tworzycie swoj¹ gazetkê, na kartach której
piszecie o tym, co robicie. S³usznie zauwa¿yli�cie, ¿e wiele wa¿nych
informacji pojawia siê na 3 stronie naszego tygodnika, jednak¿e musicie
zrozumieæ, ¿e wyjazdy �Ludków� nie maj¹ tej rangi, co na przyk³ad sesja
rady gminy, b¹d� powiatu. Drogie �Ludki�, mam nadziejê, ¿e bêdziecie
nadal z nami wspó³pracowaæ. HANNA HEJDUK

* * *

Szpital Ducha �wiêtego oko³o 1913 r.

W numerze 13 z dnia 3 grudnia 1999 roku, w tygodniku �¯ycie Go-
stynia� ukaza³ siê artyku³ o sensacyjnym tytule �SZKOLNI TERRORY-
�CI�. Co oni robi¹?! Wyrzucaj¹ pety, pluj¹, maj¹ tubki z mlekiem, któ-
rymi smaruj¹ p³oty.

Postanowi³em sprawdziæ w S£OWNIKU JÊZYKA POLSKIEGO co
to jest terroryzm: �stosowanie terroru, zw³aszcza dzia³alno�æ niektó-
rych ugrupowañ ekstremistycznych usi³uj¹cych za pomoc¹ zabójstw po-
litycznych, porwañ zak³adników, uprowadzeñ samolotów i podobnych
�rodków zwróciæ uwagê opinii publicznej na wysuwane przez siebie has³a
lub wymusiæ na rz¹dach pañstw okre�lone ustêpstwa b¹d� �wiadczenia
na swoj¹ korzy�æ�. O mleku i papierosach ani s³owa.

D³ugo doszukiwa³em siê logicznych powi¹zañ tre�ci artyku³u z tytu-
³em. Oczywi�cie, ¿e za�miecanie ulic przez wyrzucanie niedopa³ków
i plucie nie powinno mieæ miejsca. Uczniowie nie powinni w czasie
przerw opuszczaæ terenu szko³y. Reguluje to Statut Szko³y. Palenie pa-
pierosów jest na³ogiem, a plucie i �miecenie w miejscach publicznych
jest zachowaniem nagannym. Dlatego uwa¿am, ¿e mamy do czynienia
z problemem, który dotyczy nas wszystkich niezale¿nie od wieku. Wszê-
dzie tam, gdzie przebywa du¿a grupa, szczególnie m³odych ludzi, przy-
padki tego typu bêd¹ mia³y miejsce (nasza szko³a liczy 1300 uczniów).
Tylko dlaczego problem ten zosta³ przedstawiony w sposób tak uprosz-
czony na przyk³adzie uczniów Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Gostyniu.
Temat o m³odzie¿y i porz¹dku publicznym przerasta autorkê artyku³u.
Pomimo, ¿e Pani redaktor dwa dni z rzêdu go�ci³a w Zespole Szkó³
Zawodowych i prowadzi³a rozmowy dotycz¹ce problemów, które doty-
kaj¹ s¹siadów szko³y nie przytoczy³a ani s³owa z mojej wypowiedzi na
ten temat. Wizyta w szkole by³a w drugiej po³owie wrze�nia, natomiast
artyku³ ukazuje siê w grudniu i przedstawia sytuacjê jak gdyby by³o to
wczoraj lub dotyczy³o minionego tygodnia. Dlatego, te¿ stwierdzam, ¿e
�¯ycie Gostynia� pisze nieprawdê, gdy¿ odnosi siê wra¿enie, ¿e opisy-
wane sytuacje wcale szko³y nie interesuj¹. Cytujê - �skargi do dyrekto-
ra tak¿e nie przynios³y skutku. Nauczyciele równie¿ nie reaguj¹�.
A przecie¿ we wrze�niu odby³o siê w szkole spotkanie z przedstawicie-
lami Policji i Stra¿y Miejskiej. Sam osobi�cie, wicedyrektorzy i nauczy-
ciele wychodzili�my poza teren szko³y. Na ulicy obok szko³y przebywa³a
m³odzie¿, która skoñczy³a zajêcia oraz równie¿ ci uczniowie, którzy do-
piero lekcje mieli rozpoczynaæ. Byli tam równie¿ uczniowie, którzy opu-
�cili teren szko³y. Dla wielu spotkania te koñczy³y siê sprz¹taniem za-
�mieconego terenu. Okazywa³o siê równie¿, ¿e przebywaj¹cy na ulicach
w okolicy szko³y m³odzi ludzie to wcale nie s¹ uczniowie naszej szko³y.
Przybyli z wizyt¹ z innych szkó³ i miast, demonstruj¹c na ulicy swoj¹
�doros³o�æ� z puszk¹ piwa i papierosem. Dlatego problem za�mieca-
nia osiedla �Po¿egowo� przez m³odych ludzi jest i powa¿ny i nie zli-
kwiduje go szko³a ani te¿ �wracaj¹ca ze szko³y nauczycielka�.

Je¿eli jedynym celem tego artyku³u by³o powiadomienie spo³eczeñ-
stwa powiatu gostyñskiego o nagannym zachowaniu grupy m³odzie¿y
z Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Gostyniu - to gratulujê! Tylko pisaæ
o nich �szkolni terrory�ci� to przesada i brak odpowiedzialno�ci za
s³owo. Jako dyrektor wyra¿am oburzenie i protestujê przeciwko nieuza-
sadnionemu nazywaniu uczniów Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Gosty-
niu - �terrorystami�. Z kilkugodzinnej naszej rozmowy pani redaktor
nic nie skorzysta³a. Artyku³ pobudza jedynie do agresji. Natomiast m³o-
dzie¿ nale¿y wychowywaæ, a nie tylko piêtnowaæ nie przebieraj¹c w s³o-
wach. Czy za zachowania m³odzie¿y tylko szko³a i nauczyciel ponosi
odpowiedzialno�æ? Musimy to robiæ wszyscy i to nie tylko w godzinach
urzêdowania. Z powa¿aniem

dyrektor, mgr W³adys³aw Terech


