8 (365) 17 lutego 2015
www.gostynska.pl

INFORMACJE

VI

Melan w Bombonierze
Prze om i pocz tek roku kojarzy si nam z czasem zabaw i karnawa ów. Oczywi cie zawsze kolejne
pokolenia uwa aj , e tylko oni potrafi si bawi , natomiast starsi z nostalgi wspominaj , jak
to za ich czasów bywa o. Warto wi c porówna , jak bawiono si w Gostyniu prawie sto lat temu.
O tym, e w Gostyniu kiedy potrafiono si bawi , wspominano z nostalgi ju
w okresie mi dzywojennym. Do zabaw, zarówno sylwestrowych jak i karnawa owych,
bardzo si przyk adano. Od ich uczestników
wymagano nie tylko umiej tno ci ta czenia, i to wielu rodzajów ta ca,
nie jak dzi jeden-na-jeden lub
dwa-na-jeden, ale tak e odpowiedniego zachowania. Na cztery
lata przed wybuchem pierwszej
wojny wiatowej, us ugi w zakresie
nauki ta ca, wiadczy mistrz ta ca
A. Antoszewski. Zaj cia dobywa y
si w Hotelu Francuskim Kaliksta
Jankiewicza na targowisku (dzi Plac
Karola Marcinkowskiego) i dotyczy y
tak e estetyki salonowej, do której
wówczas przywi zywano tak sam
wag , jak do umiej tno ci tanecznych.

zek Strzelecki, Stowarzyszenie Rodzin Policyjnych, Gimnazjum im. Ziemi Gosty skiej,
Stowarzyszenie Rodzin Urz dniczych, LOPP,
Towarzystwo Czeladzi Katolickiej i wiele
innych. Najbardziej jednak oblegane by y

Arlekin, mason
i niemowl na balu

Tylko
z zaproszeniami
Na najlepsze bale nie by o atwo
si dosta . Organizatorzy rozsy ali
zaproszenia, staraj c si by dotar y one do
odpowiedniej liczby go ci, do ko ca jednak
nie wiedz c ilu z nich przyb dzie. St d te
og oszenia w lokalnej prasie przypominaj ce o zbli aj cej si zabawie karnawa owej,
zawieraj ce jednak dopisek Wst p tylko
za zaproszeniem. Na bale przybywa o,
oprócz mieszka ców Gostynia, tak e okoliczne ziemia stwo. Co mia zrobi cz owiek,
którego pomini to wysy aj c zaproszenie?
Organizatorzy czasami wskazywali do kogo
mo na zwróci si , aby umo liwiono wst p
na zabaw . I tak w czasach kryzysu lat
trzydziestych, PCK jako organizator du ego
balu karnawa owego wskazywa panów Dzieciuchowicza i Helda, jako osoby, u których
mo na zdoby zaproszenie. Byli oni
wi c kim w rodzaju dzisiejszych
selekcjonerów, od których zale y
wej cie do modnego klubu.

bale
organizowane przez Ko o piewackie im.
w. Cecylii, Polski Czerwony Krzy oraz
Towarzystwo Kultury i Sztuki Fredreum.

Gdzie si bawi ?
W mi dzywojennym Gostyniu by o wiele
lokali, które umo liwia y dobr zabaw . Bale
organizowano w Strzelnicy, w Hotelu Francuskim Kaliksta Jankiewicza, w Bombonierze
przy Leszczy skiej (dzi budynek okre lany
przez Gostynian jako stara milicja), Hotel
Victoria w Rynku (w czasach peerelowskich:
Stylowa), kawiarni Dworcowej, restauracji
Ganowicza. Bez w tpienia jednak najwi ksze
zabawy karnawa owe odbywa y si w Hotelu Polonia W adys awa Jezierskiego przy
ulicy Kolejowej. Zwracano uwag na kryte

Organizatorzy i ceny
Z uwagi na powojenne zniszczenia i pó niejszy, kryzys prawie
zawsze organizatorzy podkre li tanio  imprezy: tani bufet, niska
cena biletu, czasem podkre lano,
e podczas balów (np. organizowanych przez PCK) nie b d
wymagane smokingi i sztywny
ubiór. Cena wej cia na bal w latach
h trzytrzy
dziestych kszta towa a si od 0,99 z do
1,2 z . Dla porównania dolar kosztowa
wówczas 5,60 z otego. Wi kszo imprez
mia a charakter zbiórki pieni dzy na szczytny
cel. I tak corocznie organizowany bal PCK
wspiera do ywianie dzieci z rodzin dotkni tych bezrobociem, harcerze zbierali na obóz
II Dru yny im. Zawiszy Czarnego, gimnazjum
na letni wypoczynek dla uczniów i bie ce
potrzeby szko y, a Policyjny Klub Sportowy
na zakup biblioteki i sprz tu sportowego.
Zabawy karnawa owe organizowa o wówczas
wi kszo gosty skich stowarzysze : Towarzystwo Czytelni Kobiet, Zwi zek Podoficerów
Rezerwy, Stowarzyszenie Urz dników Pa stwowych Samorz dowych i Instytucji
Prawa Publicznego,
Klub Sportowy Kania, Niemiecki
Zwi zek Rolników, Zwi -

Mrozek, absolwent gosty skiego gimnazjum
i ceniony grafik (m.in. autor zaprosze na
bal zorganizowany w pozna skim Browarze). Cz sto scena z orkiestr odgrodzona
by a od publiczno ci smugami kolorowych
pasemek i powodzi kwiatów. W pobli u
ustawiano tron dla królowej i króla balu,
a w k cie dyskretn altank . Nie uda o
mi si ustali , do czego owo miejsce mog o
s u y . Wydaje si , e stanowi o schronienie
dla go ci, którzy zbyt szybko zm czyli si 
szampa sk zabaw lub jako schronienie
na dyskretn  rozmow par spotykaj cych
si na balu. Nie brakowa o te pot nego
reflektora z kolorowymi wiat ami  przodka
dyskotekowej lustrzanej kuli i laserowych
wiate imprez XXI wieku.

Odwiecznym problemem balów maskowych jest: w co lub za kogo si przebra .
Pomys owo naszych dziadków i bab by a przeogromna.
Oprócz królewicza, marynarza, baby wiejskiej, Bu garki, b azna, masona, cyganki
(przebranie burmistrzowej S awi skiej), arlekina czy górala,
zdarza y si arcyciekawe pomys y. W 1928 roku na balu
maskowym zorganizowanym
przez Ko o piewackie im.
w. Cecylii pojawi y si postacie przebrane za aba ur,
sztuk jedwabiu, s o ce, palet malarsk i s up og oszeniowy, na którym przyklejone by y plakaty reklamowe
gosty skich firm! Na ka dym
balu przewidywano nagrody przyznawane przez organizatorów dla najciekawszej
przebranej pary. W 1935 roku zwyci y a
Edyta We
Wejmanka za pi kn , stylow i pe n
artyzmu kreacj rosyjskiej damy
dworu. Drugie miejsce zaj pan
Dembi ski, jako sztuczny cz owiek
przysz o ci (robot), a kolejne panna
Polaszkówna za kreacj symfonia
nut. Dla leniwych lub zbyt ma o
kreatywnych pozostawa a oczywi cie mo liwo wypo yczenia
w
kkostiumu.

M
Melan
w Bombonierze
przejj cie
i
z kawiarni na sal , co chroni o przechodz cych do zdradliwych zimowych przeci gów. Kwestia zabawy na ogrzewanej sali
by a zreszt cz sto podkre lana w reklamach
balów karnawa owych czy zabaw sylwestrowych. Du e znaczenie przyk adano do
wystroju pomieszczenia, gdzie mia a odby
si dana impreza. Starano si , by nigdy si
nie powtarza . Podczas zabawy Rodziny Policyjnej wystrój Strzelnicy ton w kwiatach,
a uczestników obowi zywa wiosenny strój.
Na zabaw sylwestrow w organizowan
przez Fredreum i Ko o Akademików w Hotelu Polonia, wystrojem sali zaj si Bogdan

Bale sprzed prawie stu lat
B
nie do ko ca przypomina y dzisiejsze zabawy karnawa owe. Najcz ciej organizowano je w sobot od
20.00 lub 21.00, ale zdarza y si
równie imprezy w niedziel . Nie
skupiano si te jedynie na ta cach
i loterii, ale gwarantowano zabaw
dla nietanecznych lub seniorów, dla
których na przyk ad przygotowywano stoliki do gry w karty. Cz sto bal
uatrakcyjniany by krótkim przedstawieniem teatralnym czy spektaklem
komediowym, pokazem brzuchomówcy, magika, krótkimi i dowcipnymi
historyjkami czy monologami b d cy odpowiednikami dzisiejszego stand-up`u.
Na go ci czeka y te ró ne
niespodzianki i atrakcje:
na przyk ad panie owi y
panów na w dki. Cz sto urz dzono te zabawy

w stylu dancing-brid , gdzie oprócz ta ców, grano w karty. Inny te by jad ospis.
Restauracja Ganowicza poleca a w wieczór
sylwestrowy wyborne ciasta, flaki i nogi.
Z kolei Hotel Francuski reklamowa si :
W Sylwestra wieczorem: kawa  p czki  zaj c pieczony. Feliks Marczy ski
zaprasza natomiast do Bomboniery na
kiszki, kie bas z kapust i mi so z kot a,
a tak e ciasto i czekolad a la Melange.
Czyli: misz-masz i melan zapewniony.
A zabawy trwa y do bia ego rana.

By jazz
Wiadomo, e kiedy nogi si pl cz winna jest zawsze orkiestra. Dlatego w mi dzywojennym Gostyniu zwracano szczególn uwag na dobór przygrywaj cego
zespo u. Najcz ciej korzystano z orkiestry
17. Pu ku U anów z Leszna. Sporadycznie
pojawia si zespó Oaza (zabawy LOPP),
a szczególnie polecano muzyk jazzowo-bandowow  formacji Jazz-Bo-

ro-Band.
Czasami nawet, dzi ju rzecz zupe nie
niespotykana, zapewniano przygrywanie
na balu dwóch zespo ów. Zdarza o si
te , e wieczór sylwestrowy organizowany
w gosty skiej restauracji po czony by
z koncertem, nie maj cym prawdopodobnie
tanecznego charakteru. Niektóre restauracje uatrakcyjnia y wieczory puszczaniem
muzyki radiowej stacyj zagranicznych
i polskich.
Czy wi c nasi przodkowie to wzór cnót
i kulturalnej zabawy? Oczywi cie zdarza y
si przypadki nadu ywania trunków przez
zwo lenników szampa skiej
zzabawy. W jednym z esejów
n
z 1935 roku,
autor narzeka,
a
e cz sto m odzi przynosz
d
zakupion na
spó k flaszk monopolki,
wychyl do dna
i dopiero ruszaj w tany.
Dochodzi o te
w karnawale
do wi ks zych
burd. Na przyk ad 6 stycznia 1932 roku
na rogu S dowej i Leszczy skiej grupa
pijaków bi a si wielkimi maczugami, poczem zwyci zcy wyj c maszerowali przez
miasto. No có : wszak ka dy ma w asn
definicj dobrej zabawy.
GRZEGORZ SKORUPSKI
www.skorupski.net

