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KTO ZOSTAWIŁ ŚLAD W WIEŻY KOŚCIOŁA FARNEGO?

Niezwykłego odkrycia dokonali pracownicy remontujący wieżę gostyńskiej
fary. Kiedy wspięli się na drabinę,
w niszy kanału wentylacyjnego zobaczyli butelkę, najprawdopodobniej po piwie z browaru Bojanowo,
papier śniadaniowy z Hotelu Francuskiego, przez wielu uznawanego
przed wojną za najlepszy w mieście
oraz skrawek gazety pisanej w języku niemieckim. Na reklamach
i w notatkach powtarza się rok
1904. Z historii świątyni wiadomo,
że poważne remonty przeprowadzono w latach sześćdziesiątych
XIX stulecia i w latach 1901 1906. Czy w 1904 roku robotnicy
zostawili po sobie pamiątkę? Czy
mieszkali w Hotelu Francuskim,
który mieścił się przy ówczesnym
Targowisku (dzisiejszy Plac Karola Marcinkowskiego) i należał do
rodziny Jankiewiczów i stamtąd
właśnie przynieśli do kościoła
butelkę napoju i śniadanie zapakowane w ozdobiony papier?
Papier oznakowany jest nazwą
hotelu i nazwiskiem ostatniego
właściciela Hotelu Francuskiego
Kalista Jankiewicza. Ciekawa
jest również sama butelka, naj-
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