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i n f o r m a c j e, l u d z i e

N a s i  r a d n i

Bronis³aw Glura
Urodzi³ siê 10 pa�dziernika 1943

roku w Teodozewie. ¯onaty jest od
31 lat. Ukoñczy³ Zasadnicz¹ Szko³ê
Zawodow¹ w Lesznie, a nastêpnie
Technikum Mechanizacji Rolnictwa
w Poznaniu. Obecnie nie pracuje, tak
jak ¿ona Cecylia, jest rencist¹. Ma
czwórkê dzieci. Najstarszy syn Jaro-
s³aw ma 30 lat, Pawe³ 29, obaj s¹
¿onaci. Tomek ma 23 lata i uczy siê
w klasie klarnetu na Akademii Mu-
zycznej w Poznaniu. Najm³odsza
córka Ma³gorzata w tym roku zdaje
dwie matury, jedn¹ w Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym nr 2 w Lesznie, a dru-
g¹ w Pañstwowej Szkole Muzycznej
I i II stopnia, równie¿ w Lesznie.

Radnym Miasta i Gminy Poniec
jest trzeci¹ kadencjê. Do wyborów
startowa³ jako samorz¹dowiec, cho-
cia¿ jest wspó³za³o¿ycielem Unii
Wielkopolan, która istnieje od
10 lat. W radzie jest cz³onkiem Ko-
misji Rozwoju Gospodarczego
i Gospodarki Komunalnej. Jest tak-
¿e sekretarzem Gminnej Komisji

Rozwi¹zywania Problemów Alkoho-
lowych i delegatem do Wielkopol-
skiego O�rodka Kszta³cenia i Stu-
diów Samorz¹dowych w Poznaniu.
W pierwszej kadencji, kiedy by³ bur-
mistrzem za³o¿y³ ponieck¹ orkiestrê
dêt¹.

W gminie chcia³by zmieniæ du¿o
rzeczy. - Przede wszystkim widzia³em
gminê po 1994 roku. Wtedy by³y wy-
dane pieni¹dze na dokumentacjê
w sprawie gazyfikacji, uwa¿a³em, ¿e
po obwodnicy i po urz¹dzeniach
ochrony �rodowiska powinna byæ
zrobiona gazyfikacja. Wszystkie rze-
czy by³y przygotowane. Gdyby wte-
dy mnie pos³uchano, na dzisiaj pro-
blem z gazyfikacj¹ gminy by³by roz-
wi¹zany.

W chwilach wolnych du¿o czy-
ta, najchêtniej ksi¹¿ki. Dla odprê¿e-
nia lubi pos³uchaæ muzyki powa¿nej
i operowej. Lubi równie¿ zbieraæ
grzyby i przebywaæ na ³onie natury.
Na wakacje wyje¿d¿a nad morze,
a tak¿e w góry, do �cinawki �red-
niej, gdzie siostry te�ciowa ma do-
mek. Ceni sobie szczerych i otwar-
tych ludzi, którzy potrafi¹ w sposób
jawny i krytyczny przedstawiæ swo-
je uwagi.

Jego mottem ¿yciowym s¹ s³owa
ksiêdza Wawrzyniaka, patrona Unii
Wielkopolan: �W³asn¹ prac¹, pomo-
c¹ i si³ami zjednoczonymi tylko mo¿-
na co� robiæ�. - W zwi¹zku z tym, ¿e
Polska ma wysoki wska�nik korupcji
mam drugie motto. S¹ to s³owa pa-
stora doktora Marcina Lutra Kinga,
które brzmi¹: �Prawda wdeptana
w ziemiê odradza siê i potêguje�.

(Fab)

Obchody rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja po raz pierw-
szy w niepodleg³ym Gostyniu ob-
chodzono w 1919 roku. Wed³ug
�wiadków tamtych wydarzeñ �ca³e
spo³eczeñstwo, jak gdyby chc¹c po-
wetowaæ sobie d³ugie lata niewoli
i po³¹czonych z ni¹ zakazów - prze-

sadza³o, aby godnie uczciæ prospo-
nowan¹ wiek ca³y uroczysto�æ�.
Ludno�æ pragnê³a zamanifestowaæ
po raz pierwszy legalnie swój sto-
sunek do tego najwa¿niejszego
wówczas �wiêta. Mimo, i¿ w³adze
nie zwróci³y siê z oficjalna odezw¹
do mieszkañców w sprawie przy-
strojenia domów, ca³e miasto przy-
brane by³o kwiatami, a wystawy
sklepowe udekorowano  barwami
narodowymi. Po nabo¿eñstwie
w ko�ciele farnym przez ulice mia-
sta przeszed³ imponuj¹cy pochód.
Wed³ug relacji �wiadków - tak po-
tê¿ny, ¿e na chodnikach nie by³o ga-
piów - w przemarszu brali udzia³
prawie wszyscy mieszkañcy Gosty-
nia. Pochód zorganizowa³ Komitet
Zjednoczonych Towarzystw, którego
prezesem by³ Józef Woziwodzki.

Hejna³ z Fary
W kolejnych latach obchody nie

zawsze charakteryzowa³y siê tak
spontanicznym udzia³em spo³e-
czeñstwa. Jednak przez prawie ca³y
okres miêdzywojenny mia³y one
podobny przebieg. Uroczysto�ci
rozpoczynano odegraniem hejna³u
z wie¿y ko�cio³a farnego pod we-
zwaniem  �w. Ma³gorzaty. Najczê-
�ciej budzi³ on u�pione miasto
o 6.00. Zdarza³o siê jednak, na
przyk³ad w 1929 roku, ¿e  �d�wiêk
tr¹bki targn¹³ powietrzem� ju¿
o 5.30! Oko³o 9.00 � 11.00 t³umy
mieszkañców grodu nad Kani¹ uda-
wa³y siê do ko�cio³a farnego na uro-
czyste nabo¿eñstwo. Ze sztandara-
mi, a nawet z orkiestr¹ kroczy³y to-
warzystwa, szko³y, organizacje.
Zdarza³o siê, ¿e na tê okazje przy-
bywa³a do Gostynia osoba znacz¹-
ca w hierarchii duchownej np.
w 1932 roku mszê celebrowa³
ksi¹dz biskup Dymek.

Biegi uliczne
Obchody �wiêta Konstytucji

3 Maja w okresie miêdzywojennym
by³y tak¿e wielkim �wiêtem spor-
tu. W ca³ym kraju organizowano,
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W czasach II Rzeczpospolitej �wiêto 3-go Maja by³o jedn¹ z najwa¿niejszych rocznic.

Organizowano przemarsze, zawody sportowe, wieczornice i festyny.

propagowane przez radio, biegi
uliczne. Znamy dok³adnie trasê bie-
gu gostyñskiego w latach trzydzie-
stych. Zawodnicy startowali sprzed
Ratusza biegn¹c dalej ulicami:
Nowe Wrota, 3-go Maja (dzi� Wro-
c³awska), S¹dow¹, Leszczyñsk¹
(dzi� Powstañców Wielkopol-

skich), Kolejow¹, Placem Karola
Marcinkowskiego, Fabryczn¹, Nad
Kani¹ i nastêpnie Klasztorn¹ (dzi�
Wolno�ci) do mety, która znajdo-
wa³a siê przed Bankiem Po¿yczko-
wym na Rynku. D³ugo�æ trasy wy-
nosi³a oko³o 4 kilometry. Do bie-
gów ulicznych, zwanych okrê¿ny-
mi, próbowano do³¹czyæ inne kon-
kurencje. Ju¿ w 1929 roku podjêto
próbê zorganizowania wy�cigu ko-
larskiego na trasie Gostyñ - Gola -
Czajkowo. Nie odby³ siê on jednak
ze wzglêdu na ...brak zawodników.
Pó�niej kolarze przeje¿d¿ali trasê
biegu okrê¿nego jako piloci.

Zawody sportowe
W latach trzydziestych w ra-

mach obchodów �wiêta Konstytu-
cji 3 Maja przeprowadzano tak¿e
zawody lekkoatletyczne: bieg na
100 metrów, skok w dal, rzut kul¹
lub dyskiem, skok wzwy¿. Po wy-
budowaniu w 1931 roku kortu te-
nisowego i boiska do koszykówki

i siatkówki przy ulicy Szerokiej
(obecnie Wiosny Ludów) z okazji
�wiêta 3-go Maja odbywa³y siê tur-
nieje w tych konkurencjach. Po-
cz¹tkowo zawody lekkoatletyczne
rozgrywane by³y na boisku Kato-
lickiego Stowarzyszenia M³odzie-
¿y przy ulicy Klasztornej, a pó�niej
na nowopowsta³ym stadionie przy
Hucie Szk³a. Z okazji �wiêta orga-
nizowano tak¿e p³atne strzelanie,

z którego zyski przeznaczano na
Fundusz Obrony Narodowej.
Strzelnica mie�ci³a siê przy ulicy
Leszczyñskiej na terenie dzisiejsze-
go boiska do pi³ki no¿nej (tzw.
�wa³y�). Przeprowadzano równie¿
zawody strzeleckie organizowane
przez Bractwo Kurkowe. Tutaj
zwyciêzców nagradzano pucharem.

Wieczornice, czy festyny?
W okresie miêdzywojennym

podczas obchodów ró¿norakich
�wi¹t popularne by³y tzw. wieczor-
nice. By³y to uroczyste akademie
o podnios³ym, patriotycznym na-
stroju. Najczê�ciej odbywa³y siê
one w lokalu Kaliksta Jezierskiego
na ulicy Kolejowej (po wojnie mie-
�ci³a siê tam restauracja �Bisku-
pianka�). W programie oprócz
przemówieñ przedstawicieli w³adz,
proponowano: recytacje, pie�ni pa-
triotyczne, a tak¿e przedstawienia
teatralne. Sztuki wystawiane by³y
najczê�ciej przez Towarzystwo
Kultury i Sztuki �Fredreum�
w Gostyniu (�Powrót pos³a�
w 1931 roku czy �Ksi¹¿ê Józef Po-
niatowski� w 1932 r.). Swoje umie-
jêtno�ci prezentowa³ równie¿ Zwi¹-
zek M³odych Narodowców odgry-
waj¹c 3 maja 1933 roku sztukê �Do
Ciebie Polsko�. Zdarza³o siê jed-
nak, ¿e zamiast uroczystej wieczor-
nicy organizowano  imprezê plene-
row¹. Widaæ spo³eczno�æ Gostynia
przyci¹ga³y  bardziej rozrywkowe
formy obchodów. W 1929 roku od-
by³a siê w Strzelnicy wielka zaba-
wa urozmaicona koncertem orkie-
stry klasztornej, pokazem æwiczeñ
Towarzystwa Gimnastycznego
�Sokó³�, grami i zabawami dla
dzieci oraz turniejem strzeleckim
Bractwa Kurkowego. Podobna im-
preza mia³a miejsce w 1935 roku.
Organizatorem �festynu ludowego�
by³ ...proboszcz ksi¹dz Bronis³aw
Siczyñski. Ponoæ ulice �wieci³y
pustkami, a �ca³e miasto� przenio-

s³o siê do �ogrodów�, czyli do par-
ku przy Strzeleckiej, by braæ udzia³
w przygotowanych atrakcjach.

Jak dzi�, na progu XXI wieku
Gostyñ �wiêtowaæ obchodziæ bê-
dzie rocznicê uchwalenia Konsty-
tucji 3-go Maja?

GRZEGORZ SKORUPSKI

Muzeum w Gostyniu dziêkuje-
my za udostêpnienie zdjêæ.

Bieg ulicami miasta.

Pochód ulic¹ �wiêtego Ducha.

Andrzej Rogala
Urodzi³ siê 29. 08. 1952 roku

w Pêpowie. Po ukoñczeniu szko³y
podstawowej w Pêpowie kontynu-
owa³ naukê w Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym w Gostyniu. W latach
1971 � 1975 studiowa³ na Akade-
mii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu. Nastêpnie przez rok by³
w Szkole Oficerów Rezerwy, któr¹
ukoñczy³ otrzymuj¹c stopieñ podpo-
rucznika rezerwy. W 1976 roku  roz-
pocz¹³ pracê w Urzêdzie Miasta
i Gminy w Gostyniu. Do 1981 roku
by³ na stanowisku referenta do spraw
kultury i kultury fizycznej. Nastêp-
nie przez 13 lat pracowa³ jako na-
uczyciel wychowania fizycznego
w szkole podstawowej w Goli. Od
1994 roku do chwili obecnej uczy
w Zespole Szkó³ Zawodowych
w Gostyniu. Pracuje te¿ jako trener
grup m³odzie¿owych w klubie pi³-
karskim MKS Kania Gostyñ. Rad-
nym gminy jest pierwsz¹ kadencjê.
W wyborach startowa³ z listy SLD.

Jako radny jest cz³onkiem Komisji
O�wiaty, a tak¿e Komisji Kultury
i Sportu. � Zdecydowa³em siê kan-
dydowaæ, poniewa¿ chcia³em spró-
bowaæ swoich mo¿liwo�ci na innym
polu dzia³ania � mówi radny.

Uwa¿a, ¿e podstawowym pro-
blemem na terenie gminy jest rosn¹-
ce bezrobocie, a tak¿e problem nie-
dofinansowania o�wiaty.

S¹dzi, ¿e wa¿na spraw¹ jest te¿
brak organizacji czasu wolnego dla
m³odzie¿y w Gostyniu. - M³odzi lu-
dzie po skoñczonych zajêciach
w szkole nie maj¹ propozycji na do-
bre spo¿ytkowanie czasu i marnuj¹
go chodz¹c bez celu po mie�cie.
My�lê, ¿e powinni�my staraæ siê za-
pewniæ m³odym ludziom warunki do
rozwoju  zainteresowañ i pozytyw-
nego spo¿ytkowania ich energii. Za-
niedbania w tej dziedzinie prowadz¹
do narastania negatywnych zjawisk
spo³ecznych  � t³umaczy radny.

Jego ¿ona Maria pracuje w jed-
nej z gostyñskich aptek jako farma-
ceutka. S¹ ma³¿eñstwem od  24 lat.
Maj¹ dwóch synów. Starszy, £ukasz
ma 23 lata i studiuje psychologiê na
Uniwersytecie Wroc³awskim. M³od-
szy, Miko³aj ma 19 lat i jest tego-
rocznym maturzyst¹.

Interesuje siê sportem, a przede
wszystkim pi³k¹ no¿n¹. � Ca³y swój
wolny czas po�wiêcam na treningi
z m³odzie¿¹. Lubiê te¿ ogl¹daæ w te-
lewizji ka¿dy sport w dobrym wyda-
niu � mówi radny. W wakacje naj-
czê�ciej wyje¿d¿a jako trener na
obozy sportowe. (ZoW)

***


