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– tematy inne ni¿
wymienione powy¿ej

Bardzo nas wzruszy³o Wasze
zaniepokojenie, gdy w swoim czasie (drugi wtorek miesi¹ca) ani nawet nieco póŸniej nie ukaza³ siê
kolejny numer „Koninianów”.
Oczywiœcie bardzo przepraszamy
za zw³okê, ale przypominamy, ¿e
jesteœmy w „PK” tylko sublokatorami i to takimi, którzy nie p³ac¹
czynszu. (sic!)
Natomiast telefony udowodni³y, ¿e mamy w Waszych domach
swoje miejsce, ¿e oczekujecie nas.
To prawdziwy miód na nasze wys³u¿one serca. Ale ju¿ jest OK i
zapraszamy do lektury nowego
numeru „K”.
Janusz Gulczyñski próbuje
drog¹ nieco okrê¿n¹, ale chyba
skuteczn¹, powi¹zaæ nieod¿a³owanej pamiêci Czes³awa Mi³osza z

Koninem. Czy próba udana, czytelnicy os¹dz¹ sami – ale ciekawa
na pewno. Cieszymy siê bardzo z
wizyty na ³amach Ani Draganowej. Przedstawiaæ nie musimy, a
porusza jak zwykle problemy kultury. W³odek Kowalczykiewicz
koñczy swoje lingwistyczne rozwa¿ania – tekst bardzo Pañstwa
uradowa³ i rozbawi³. Ks. H.Witczak, przypominamy rdzenny starokoninianin, tym razem zapoznaje nas ze swoim koœcio³em w Morzys³awiu. Bardzo ciekawe. Lech
Hejman przypomina postaæ Miko³aja Cabana, autora wspomnieñ z
czasów pobytu w Szkole Podoficerskiej dla Ma³oletnich w Koninie. Nigdy na du¿o wspomnieñ i
przypomnieñ. Polecam równie¿
trochê nieœmia³o nieco sowizdrzal-

zdj. – P. Hejman

– ciekawostki z dawnej
prasy koniñskiej

Ze

Konina

Drodzy – jesienn¹ aur¹
doœwiadczani – Czytelnicy

1. Z kart
przesz³oœci

2.

Przyjació³

A jesieñ naprawdê jest piêkna
ski wywiad z Kazikiem Lipiñskim.
Wywiad ukazuje drogê urwisa do
fotela biznesmena. Optymistyczne.
Na zakoñczenie Leszek odpowiada
na pytania czytelników oraz daje

garœæ wiadomoœci o wydarzeniach
z roku 1952. Niestrudzona Mirka Dimitrow przekazuje do kolekcji kolejny rysunek.
Mi³ej lektury – pozdrawiam
Stanis³aw Sroczyñski

Mi³osz czyta³
Urbanowsk¹
Z Zofi¹ Urbanowsk¹, jej dworkiem nad Wart¹ i urocz¹ baœni¹ dla
dzieci „Gucio zaczarowany”, zwyk³o siê ³¹czyæ Jaros³awa Iwaszkiewicza. On to zarówno w swoich
ksi¹¿kowych wspomnieniach, jak i
w prasowej publicystyce wielokrotnie pozytywnie wypowiada³ siê o
„Guciu zaczarowanym”, jak równie¿
przywo³ywa³ w pamiêci Konin z
pierwszych lat po wojnie, kiedy
przyje¿d¿a³ tutaj parokrotnie na
spotkania autorskie i do poznanych
w czasie tych spotkañ przyjació³. O
koniñskich epizodach w ¿yciu i twórczoœci Iwaszkiewicza pisano ju¿ trochê w miejscowej prasie na przestrzeni ostatnich kilkudziesiêciu lat.
Pamiêtam, ¿e sam te¿ pochyli³em siê
nad tym tematem, kreœl¹c onegdaj
felietony do „PK”. Byæ mo¿e i obecnie, w nied³ugim czasie, powrócê do
„Iwaszkiewicza w Koninie”, zw³aszcza ¿e znalaz³em nowe, nieprzedstawiane dot¹d akcenty zwi¹zane z tym
tematem...
Tymczasem dzisiaj o Mi³oszu, o
tym, jak wspomnia³ „Gucia zaczarowanego” zmar³y niedawno poeta.
W 1989 r. wroc³awskie Wydaw-

nictwo Dolnoœl¹skie zdecydowa³o
siê wznowiæ, zdawaæ siê mog³o, ¿e
niemal¿e ca³kowicie ju¿ zapomnian¹
„powieœæ dla m³odszych dzieci...”
– „Gucio zaczarowany” – chyba
najbardziej obok „Ksiê¿niczki” i
„Ró¿y bez kolców” znan¹ i lubian¹
przez kolejne pokolenia m³odych
czytelników ksi¹¿kê Zofii Urbanowskiej. Pomys³ okaza³ siê udany, posypa³y siê znów pozytywne recenzje, a ca³y nak³ad ksi¹¿ki sprzedano
szybko, niemal „na pniu”. Wznowienie „Gucia” by³o bardzo okaza³e. Zaprezentowano powieœæ z 14
ilustracjami Ludwika ¯elaŸniewicza,
i przede wszystkim – to co okaza³o
siê chwytliwe – z pozytywnymi wyimkami na temat tej uroczej ksi¹¿eczki z pism wybitnych jej czytelników – w³aœnie wzmiankowanego
wy¿ej J. Iwaszkiewicza, Aleksandra
Wata i przede wszystkim Czes³awa
Mi³osza. Mi³osz zreszt¹ napisa³ do
tej¿e edycji niedu¿y wstêp, który
warto tutaj zaprezentowaæ przynajmniej w czêœci:
Czyta³em tê ksi¹¿kê, kiedy by³em ma³y i tak mocno zachowa³em
j¹ w pamiêci, ¿e póŸniej ju¿ jako

cz³owiek doros³y, nieraz próbowa³em sobie wyobraziæ, jak to jest,
je¿eli ktoœ zostanie much¹. W³aœciwie dlaczego nie mielibyœmy to
zwiêkszaæ siê to zmniejszaæ, ¿eby
ogl¹daæ œwiat w coraz to nowy
sposób?
(...)
Mo¿e ciekawie jest byæ zmniejszonym, byle nie na sta³e. Na przyk³ad mucha musi baæ siê wszystkich wiêkszych od siebie istot. W
Guciu zaczarowanym na szczêœcie
wszystko koñczy siê dobrze i Gucio wraca do swej zwyk³ej postaci.
Cieszê siê, ¿e ta piêkna ksi¹¿ka napisana i wydana dawno, ponad sto lat temu, zostaje na nowo
wydana.
Bardzo dobra to rekomendacja
powieœci Urbanowskiej. Dodatkowo pos³u¿my siê w tym miejscu jeszcze jednym cytatem z Mi³osza. Otó¿
w 1965 r. poeta zainspirowany
ksi¹¿k¹ koniñskiej powieœciopisarki, a przynajmniej jej pomys³em i
tytu³em, stworzy³ obszerny, oœmioczêœciowy poemat zatytu³owany
w³aœnie „Gucio zaczarowany”. Oto
stosowny wyimek z tej poezji:

Gucio, niegrzeczny ch³opczyk,
zosta³ zamieniony w muchê.
My³ siê wed³ug obrz¹dku
much pod ska³¹ cukru
I prostopadle biega³ po jaskiniach sera.
Lecia³ przez okno w jarz¹cy siê
ogród.
I tam nieposkromione promy
liœci
Wioz³y kroplê napiêt¹ od nadmiaru têczy.
Mszyste parki z krynicami
œwiat³a ros³y w górach kory.
Sypa³ siê cierpki py³ z giêtkich
kolumn w œrodku cynobrowych
kwiatów.
Myœlê i ¿ywiê tak¹ nadziejê, ¿e
bior¹c pod uwagê przedstawione
wy¿ej rekomendacje, warto bêdzie
jeszcze raz zajrzeæ do ksi¹¿ki Urbanowskiej. Wyobra¿am sobie, ¿e
dzieci zechc¹ zapoznaæ siê z przygodami Gucia czytaj¹c opowiastkê
samodzielnie, a jeœli jeszcze nie potrafi¹ dobrze czytaæ, to z pomoc¹
mam, babæ itp.
Janusz Gulczyñski

Tworz¹

w

wizerunek

Gazeta
œrodowisku

W miesiêczniku Koniniana z 1723 sierpnia zapowiadano konferencjê
na temat roli lokalnej prasy w integracji spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Organizatorami konferencji by³y: Komisja Kultury i Œrodków Przekazu Senatu RP oraz Izba Wydawców Prasy.
Skorzystajmy z materia³ów z konferencji, aby spojrzeæ na nasze problemy z szerszej perspektywy.
Najpierw o skali zjawiska. W 1988
r. ukazywa³o siê 55 pism lokalnych, co
stanowi³o 1,7 proc. gazet i czasopism
w Polsce. W 1991 r. by³o ju¿ 1426 lokalnych gazet i periodyków, a przez
kolejne dziesiêciolecie ich liczba waha³a siê od 1600 do 2500, stanowi¹c w
2000 roku a¿ 45,8 proc. ogó³u tytu³ów
w Polsce. Tak wiêc rola marginalna
zosta³a zast¹piona znacz¹c¹. Niewysoki z zasady nak³ad pism lokalnych
zwiêksza siê – od œrednio 2,5 tys. w
1992 r. do 4,1 tys. w 2000 r. Nak³ad
powy¿ej 10 tys egzemplarzy uzyskuje jedynie oko³o 2 proc. tych pism. W
2000 r. ³¹czny nak³ad lokalnych czaso-

Z

pism wynosi 13 proc. nak³adu wszystkich tytu³ów, choæ w 1988 r. udzia³ ten
kszta³towa³ siê na poziomie 3,6 proc.!
Po Górnym Œl¹sku i Mazowszu,
Wielkopolska i Ma³opolska nale¿¹ do
regionów, w których prasa lokalna
wystêpuje liczniej ni¿ gdzie indziej. W
ca³ym kraju wydawnictwa takie ukazuj¹ siê w co drugim mieœcie i w co
czwartej gminie.
Prasa, zbli¿ona do ma³ych spo³eczeñstw, ma wiele istotnych funkcji,
takich jak budowanie ducha samopomocy i samozaradnoœci, wiêzi spo³ecznych, przynale¿noœci do regionu,
kszta³towania to¿samoœci. Dla wielu
mieszkañców jest podstawowym Ÿród³em pozyskiwania informacji. Wype³nia równie¿ liczne zadania kulturowe,
edukacyjne, ekonomiczne, organizacyjne. Odgrywa znaczn¹ rolê w kontrolowaniu w³adzy, ale i w prezentowaniu
jej sukcesów. – ¯ywio³owy rozwój lokalnych mediów – zauwa¿y³ prezes
IWP Wies³aw Podkañski – sprawia, ¿e
sta³y siê one jednym z filarów spo³e-

powa¿nym

wywiad

nie

St. Sroczyñski: Na rozmowê z
Tob¹ czai³em siê prawie dwa miesi¹ce,
nie s¹dzisz, ¿e pora ju¿ trochê wyhamowaæ?
Kazimierz Lipiñski: Nie mam
na razie czasu na hamowanie, a w
ogóle to gdzieœ mi siê zapodzia³ hamulec, poza tym po co hamowaæ, jak
dobrze idzie interes, a energii jeszcze sporawo zosta³o.
St. Sroczyñski: W takim razie, co
aktualnie robisz, co zamierzasz – je¿eli nie jest to oczywiœcie tajemnica biznesowa.
Kazimierz Lipiñski: Robiê
wszystko to, co inni uwa¿aj¹, ¿e jest
do zrobienia niemo¿liwe.
St. Sroczyñski: Skromnoœci¹,
zreszt¹ jak zwykle, specjalnie nie grzeszysz.
Kazimierz Lipiñski: Powa¿niej
rzecz bior¹c, dzia³amy faktycznie w
ca³ej Polsce. Budujemy z regu³y
obiekty u¿ytecznoœci publicznej pod
tzw. klucz. S¹ to banki, hotele, biurowce itp.
St. Sroczyñski: Jesteœ doœæ konsekwentny w promowaniu STAREGO
POCZCIWEGO KONINA, nawet siedzibê firmy przenios³eœ z Wie¿y Ciœnieñ do rzeŸni miejskiej – jednoczeœnie chcê przypomnieæ, ¿e by³eœ pierwszym sponsorem Towarzystwa Przyjació³ Konina. Ciekaw jestem, czy pamiêtasz takie „drobiazgi”.
Kazimierz Lipiñski: Oczywiœcie, ¿e pamiêtam. Chcê jednoczeœnie - jak Ty to nazywasz nieskromnie - dodaæ, ¿e co roku przekazujê
doœæ pieniêdzy na ró¿ne cele.
St. Sroczyñski: Konkretnie Kazik,
konkretnie.
Kazimierz Lipiñski: Kiedyœ
by³eœ bardziej ³atwowierny, ale rozumiem to zawodowe skrzywienie
przepytywaczy. A wiêc miêdzy innymi oczywiœcie by³em g³ównym sponsorem festiwalu dzieciêcego.
A w ogóle pamiêtam o dzieciach,
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czeñstwa obywatelskiego. Jednak na
konferencji podkreœlano, ¿e promowanie skandali i zaniechanie pog³êbionej
publicystyki sta³o siê zjawiskiem nagminnym. Za niekorzystne zjawiska
uznano podporz¹dkowanie prasy interesom wybranych grup czy osób: samorz¹dów lokalnych, polityków lub
biznesmenów.
Tymczasem potrzeby nie s¹ ma³e.
– Zadania i odpowiedzialnoœæ dziennikarza s¹ tym bardziej zwiêkszone –
stwierdzano – ¿e proces decentralizacji pañstwa nie zosta³ przygotowany od
strony prawno-organizacyjnej, programowej, kadrowej. Zabrak³o opracowañ dotycz¹cych kompetencji i œrodków. Brakuje wzorców rozwi¹zywania
ró¿nych problemów, nie ma modeli
dzia³ania instytucji spo³ecznych, nie zostali przeszkoleni organizatorzy nowych instytucji.
Uczestnicy konferencji postulowali wprowadzenie takich rozwi¹zañ
prawnych, które w jednoznaczny sposób okreœl¹ zasady wydawania biuletynów informacyjnych przez organa
administracji i samorz¹dy wszystkich
szczebli.
Zobowi¹zano ministra kultury do
ufundowania dorocznej nagrody dla
wyró¿niaj¹cych siê poziomem pism
lokalnych.
Anna Dragan

biznesmenem

ca³kiem

szczególnie tych specjalnej troski.
Ostatnio sponsorowa³em konkurs
na koncepcjê zagospodarowania
bulwaru koniñskiego (8 prac i praca dyplomowa).
St. Sroczyñski: Wiem, ¿e Warta i
jej wykorzystanie jest dla Ciebie bardzo wa¿na, ale to ju¿ temat, który
móg³byœ sam opracowaæ i wydrukowaæ w „Koninianach”.
Kazimierz Lipiñski: Zgoda, daj
mi trochê czasu, postaram siê tê
kwestiê przybli¿yæ naszym mieszkañcom.
St. Sroczyñski: Kazik, znamy siê
od czasów s³ynnych i legendarnych ju¿
zawodów w pokonywaniu Parku (od
bramy do stadionu) w koronach drzew
(byliœmy, by³o nie by³o m³odsi o dobre
40 kg) W tej konkurencji by³em od Ciebie lepszy, ale d³ugo nie mog³em Ci
darowaæ skoków z barierki mostu do
rzeki, ja mia³em pietra jak diabli i nigdy
tego strachu nie zmog³em.
Kazimierz Lipiñski: Zdradzê
Ci, ja te¿ mia³em pietra, ale jak ju¿
wlaz³em na tê barierkê, jak zobaczy³em wasze wyba³uszone z niedowierzania oczy, to wiedzia³em, ¿e
odwrotu nie ma. A z wysokoœci¹ oswaja³em siê poprzez ³a¿enie po dachach, mój rekord to droga od Ratusza do placu Wolnoœci, nie podam
czasu, bo nie uwierzysz!
St. Sroczyñski: Tak, to by³y trochê inne czasy, inne zabawy (o tym
te¿ pisaliœmy w „Koninianach”) wa¿ne, ¿e prze¿yliœmy.
Kazimierz Lipiñski: Chyba najniebezpieczniejsze by³y zawody w
pokonywaniu Warty, skacz¹c po p³yn¹cych krach lodowych na drug¹
stronê rzeki. Takie to wówczas by³y
rozrywki dla sprawnych.
St. Sroczyñski: Ani s³owa wiêcej,
³amiemy wszystkie regu³y pedagogiczne. A czy pamiêtasz, ¿e nazywaliœmy
Ciê „cz³owiek orkiestra”? Zapewniam
Ciê jednak, ¿e w tym „przezwisku”

powa¿ny
by³o wiêcej podziwu, zazdroœci ni¿
kpiny. Wziê³o siê to st¹d, ¿e czego nie
tkn¹³eœ, to wszystko musia³o siê udaæ
– a wiêc przyszed³ czas, abyœ znów
siê trochê pochwali³.
Kazimierz Lipiñski: Lata siedemdziesi¹te – Wojewódzki Dom
Kultury: spróbujmy „bardzo skromnie” pierwszy w Polsce wyprowadzi³em kabaret z ciasnej sali w plener
do amfiteatru (sam wiesz jak to by³o
wtedy z cenzur¹) – imprez¹ t¹ by³y
derby estradowe. By³ Z³oty Pierœcieñ w Ko³obrzegu, Z³oty Samowar
w Zielonej Górze, by³ Big Band, Festiwal Dzieciêcy, pocz¹tek OKFA i
wiele innych imprez.
St. Sroczyñski: Zgoda, to by³a olbrzymia robota, ale pieniêdzy z tego
raczej nie by³o.
Kazimierz Lipiñski: Dlatego w
latach osiemdziesi¹tych poszed³em
na tzw. „swoje”. Za³o¿y³em na pocz¹tek Agencjê... oczywiœcie artystyczn¹ i reklamow¹ – ARTSERVIS.
Potem by³o projektowanie i wykonawstwo, architektura wnêtrz oraz
mebli. I tak dalej – posiadamy
wszystkie mo¿liwe certyfikaty, równie¿ i te potrzebne w Unii. Zostaliœmy równie¿ w roku 2002 Firm¹
Roku.
St. Sroczyñski: Faktycznie jest
tego sporawo, ale z uwagi na „gabaryty” „Koninianów” musimy pomaleñku koñczyæ. W ka¿dym b¹dŸ razie
koninianie serdecznie dziêkuj¹ za pasjê z jak¹ walczysz o Starówkê i miejsce rzeki w tym mieœcie. Czekamy na
naj³adniejszy w Polsce bulwar, a widz¹c tê jednomyœlnoœæ z Urzêdem
Miasta myœlê, ¿e Wam siê uda. Jak to
mówicie, przyszed³ czas na dekory i
niech tak bêdzie.
PS. ¯egnaj¹c siê, Kazik mimochodem doda³, ¿e ufunduje nagrodê równie¿ w tegorocznym konkursie poetyckim – piekne dziêki.
Stanis³aw Sroczyñski

dokoñczenie z ubieg³ego miesi¹ca

S³ownictwo i zwyczaje
starokoninian
Niskie progi starokoninan czêsto
przestêpowali goœcie. Nasze mamy
w porze obiadowej zadawa³y pytanie: – jakie ziemniaki bêdziecie jedli,
ca³e czy „krychane”? U przybyszów
nastêpowa³a chwilowa konsternacja.
Zupe³nie niepotrzebnie. W jêzyku
powszednim „krychane” oznacza³o
„t³uczone”, a mo¿e proœciej, purre.
My, wiedzieliœmy. Dziwni ci goœcie.
W sobotni wieczór w domu
sprz¹tanie robiono „rychtig” i na
„glans”. Po wodê do pomp miejskich
nale¿a³o iœæ „w te dyrdy”. M³odzieñcy udaj¹cy siê na niedzieln¹ mszê byli
wyszykowani „ na picuœ, glancuœ”.
Wobec „przejœciowych trudnoœci
w zaopatrzeniu” rodzice radzili: cukier dostaniesz w sklepie „po Opasie” – wówczas, po produkt nale¿a³o
pójœæ do sklepu mieszcz¹cego siê na
rogu ulic GwoŸdziarskiej i 3 Maja.
Warzywa kupowano u „Gilewskiego”, „Silnego”. Kwiaty u „Paczesnego”. Lekarstwa u „Rosena”. Gdy pad³o has³o: „Wieczorkowa” skupuje
butelki – biegliœmy z „towarem” na
przedmieœcie „garncarskie”. Dla podkreœlenia odleg³oœci mówiono: Pani/
Panie to a¿ za „Heimatem” – tak¹ nazwê nosi³o osiedle mieszkaniowe
pobudowane przez Niemców w czasie drugiej wojny œwiatowej. Dzisiaj,
prawie centrum Konina.
Relacjê z niespodziewanego spotkania starokoninianie przedstawiali
w nastêpuj¹cy sposób: – Widzieliœmy siê z koleg¹ ko³o „jatek” – biegli
w topografii miasta domyœlali siê, ¿e
do spotkania dosz³o w okolicach dzisiejszej sali posiedzeñ Rady Miejskiej. W domu na rogu ulic S³owackiego-Urbanowskiej, z mieszkania na
pierwszym piêtrze czêsto dobiega³y
dŸwiêki fortepianu. Udaj¹cy siê na
seans filmowy do kina „Górnik” (niegdyœ „Polonia”) z pewnoœci¹ godn¹
trafienia szóstki w totolotku fakt ten
kwitowali s³owami – to „u S³awinowej”. Bowiem tak nazywa³a siê nauczycielka gry na fortepianie.
Ch³opcy szeptem proponowali
randkê swoim dziewczynom: – Jutro
spotkamy siê o pi¹tej przy „fotosach”. Dla wtajemniczonych by³o jasnym, ¿e do spotkania dojdzie na
placu Wolnoœci. Tam, na œcianie jednej z kamienic wisia³a gablotka z repertuarem kina „Górnik”.
M³odzieñcy lat piêædziesi¹tych i
szeœædziesi¹tych byli bardziej wra¿liwi na zbyt „ciekawski” wzrok mieszkañców grodu. Dlatego, by „obaliæ”
czytaj: - wypiæ butelkê wina „patykiem pisanego” miejsce na dokonanie
owej czynnoœci wyznaczali w „kinowej”. To ustronne miejsce znajdowa³o siê na ty³ach kina „Górnik”.
Latem k¹paæ siê mo¿na by³o na
„schodkach” lub na „przystani”. Na
„Warcie” wêdkarze mieli swoje
„oczka” – czytaj miejsca wêdkowania. Znajdowa³y siê miêdzy innymi
na pierwszej, drugiej lub trzeciej tamie. Nowicjusze stawiaj¹cy pierwsze kroki w tym piêknym hobby
musieli siê nauczyæ, które z „oczek”
jest „przypisane” danemu wêdkarzowi.
Zlokalizowaæ miejsce zamieszkania poszczególnych obywateli by³o
o wiele ³atwiej. Niepotrzebna by³a

nazwa ulicy oraz numer domu. Wystarczy³o powiedzieæ, mieszkam: u
„Eessowej”, „Trenklera”, „Kap³ana”,
„Matuszkiewicza”, „Blocha”, „D³awichowskiego”, „Kabaty” w „magistrackim” i rozmówca orientowa³ siê,
w jakiej czêœci Konina znajduje siê
dany dom. Nazwy poszczególnych
czêœci Konina brzmia³y inaczej w
mowie potocznej od nazw nadanych
urzêdowo. Na co dzieñ u¿ywano
nazw takich, jak: „Waliszewo”, „Krykawka” lub „Krykowka”, „Utrata”,
„Mankowiczów”, „Kapkaz”, „Piekielnica”, „Leœna”, „Kirhol”. Niektóre kwarta³y miasta mia³y równie¿
swoje okreœlenia np. po „W³odarczyku” – miejscowi wiedzieli, ¿e dotyczy³o to rejonu ulic S³owackiego,
Urbanowskiej, Westerplatte. Starsi
mieszkañcy nie powiedzieli inaczej
na ulicê Westerplatte, jak Ogrodowa.
By zagraæ w pi³kê nale¿a³o udaæ
siê na „Pociejew” – tereny pi³karskich
potyczek znajdowa³y siê na zachód
od ulicy Wojska Polskiego. Miejsce
na mecz wyznaczano równie¿ na
„b³oniach”. W tym wypadku nale¿a³o sprecyzowaæ wypowiedŸ. Gdy¿
dotyczyæ to mog³o b³oñ miêdzy ulicami Kopernika, D¹browskiego i
obecn¹ Bankow¹, jak i b³oñ przy ul.
Grunwaldzkiej.
W starym Koninie, co prawda
rzadko, ale te¿ mo¿na by³o spotkaæ
dzieci niezbyt przyk³adaj¹ce siê do
nauki. Opiekunowie przestrzegali: ”Kaziu” idzie na rentê, nie ucz siê, a
miejsce masz po nim pewne! Takim
mianem okreœlano „Kazia nosiwodê”.
Ten bardzo sympatyczny pan, dostarcza³ wiadrami wodê do mieszkañ.
Czy dzieci bra³y sobie przestrogi rodziców do serca? Nie wiem.
Znajomi rodziców dla podkreœlenia, jak uros³o ich dziecko, komplementowali: – „No, to ju¿ teraz Biegasiewicz i Filipiak ciebie wpuszcz¹.
Wymienieni panowie byli bileterami
w kinie „Górnik”. W sposób perfekcyjny przestrzegali regulaminu obowi¹zuj¹cego w przybytku dziesi¹tej
muzy. Na ka¿dym afiszu widnia³ napis: „Dozwolone od lat” i tutaj w
zale¿noœci od iloœci „scen” wpisywano odpowiedni wiek.
Dla okreœlenia osobników delikatnie mówi¹c z „innymi” pogl¹dami
na ¿ycie, starokoninianie, z wrodzonym dla siebie taktem, oraz by nie
u¿ywaæ bardziej dosadnych okreœleñ,
mówili: – Ten to ma „kuku na muniu”
lub ona to takie „fiu, bŸdziu”.
Obywatele w krótkich majteczkach wieczorem dzielili siê wra¿eniami mijaj¹cego dnia: – Byliœmy na karuzeli „u sióstr”! Jurek przyniós³
oran¿adê od „Mrówczyñskiego”! Rodzice rozumieli, ¿e ich pociechy bawi³y siê na ty³ach dworku Zofii Urbanowskiej, a oran¿adê wspomniany
Jurek kupi³ w rozlewni, której kierownikiem by³ pan Mrówczyñski.
Przedstawione „s³ownictwo” zachowa³o siê tylko w pamiêci starokoninian. Na szczêœcie nastêpne pokolenie nie pozwala, by przyjezdnym „¿y³o” siê ³atwiej. Dlatego proponuj¹ spotkanie przy: „Domu Górnika”, „Kolorowej”, „Marionetce”,
„Ekspresie”.
W³odzimierz Kowalczykiewicz
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Latem wracaliœmy z æwiczeñ
zmordowani nieludzko. Pe³ny rynsztunek, czyli regulaminowe obci¹¿enie,
wynosi³o trzydzieœci kilogramów. W
dnie upalne najbardziej dokucza³ wy³adowany plecak. Podoficerom nadano epitety. Szef kompanii otrzyma³
przezwisko „Krzywonos”, z racji nadmiernie garbatego i wydatnego nosa;
opiekun zaœ trzeciego plutonu –
„Tromna”, bo kiedyœ robi¹c przegl¹d
zas³anych ³ó¿ek powiedzia³, ¿e wygl¹daj¹ jak „tromny”. Miêdzy uczniami a
t¹ grup¹ prze³o¿onych trwa³a wrogoœæ
a¿ do ukoñczenia szko³y.
W niedzielê po po³udniu by³ czas
do w³asnej dyspozycji. Mo¿na by³o
pójœæ do miasta lub w œwietlicy zabawiaæ siê gr¹ w szachy czy warcaby.
Chêtni do wyjœcia podlegali przegl¹dowi. Najpierw sprawdzano, czy w wykazie nie figuruje dwójka. Potem kazano siê rozbieraæ, dok³adnie ogl¹dano bieliznê, nogi, poobcinane paznokcie. Po
takich dok³adnych oglêdzinach na spacer pozostawa³o ju¿ niewiele czasu.
Wielu wiêc rezygnowa³o i wraca³o z
powrotem do sal. By³o inne, nieoficjalne wyjœcie z koszar – przez mur, ale
korzysta³o siê z niego w wyj¹tkowych
wypadkach. £¹czy³o siê ono z powa¿nymi k³opotami dla kolegów. Podczas
zbiórek musia³ wtedy stawaæ osobnik
wypo¿yczony z innego plutonu. Czasem siê udawa³o, czasem nie.
Mija³y dnie, tygodnie i miesi¹ce.
Powoli z rozbrykanych wyrostków
stawaliœmy siê ¿o³nierzami. W ostatnim roku czêsto urz¹dzano nam alarmy w ró¿nych porach nocy. Chodzi³o
o to, byœmy nabrali wprawy w szyb-

kim ubieraniu siê i ekwipowaniu. Musieliœmy zdaæ egzamin z gotowoœci
bojowej. Kiedy po raz pierwszy og³oszono alarm, w sypialni w jednej chwili
zrobi³o siê piek³o. Wszyscy rzucili siê
do ubrañ. Jeden drugiemu przeszkadza³, wpadali na siebie, pocili siê i sapali przy rolowaniu koców. Potem zrobi³ siê t³ok przy stojakach z karabinami. Po dziesiêciu minutach od chwili
og³oszenia alarmu znaleŸliœmy siê na placu.
Sta³em spocony i z zadowoleniem myœla³em,
¿e kompania nieŸle siê
uwinê³a. Tymczasem
dowódca oceni³ nasz¹
sprawnoœæ inaczej.
Kompania powinna stan¹æ na placu w ci¹gu
czterech minut. Podczas
przegl¹du prawie ka¿demu brakowa³o jakiejœ
rzeczy. Tak zaczê³a siê
nauka szybkiego ubierania. Alarmy powtarzano przez nastêpne trzy
miesi¹ce prawie co noc.
Zbli¿a³o siê lato i wyjazd na urlop.
Przepisowy strój, jaki nas obowi¹zywa³, sk³ada³ siê z sukiennego munduru,
a na cieplejsze dni z bluzy uszytej z
cienkiego sukna. Do tego pas, trzewiki
chromowe i rogatywka. Wybieranie siê
na urlop by³o specjalnym wydarzeniem
w naszym ¿yciu. Zmienialiœmy niektóre szczegó³y w naszym umundurowaniu. Zmiany mog³y nast¹piæ dopiero
w poci¹gu. Wygl¹da³o to tak : rogatywka wêdrowa³a do walizki, a na miejsce
wyci¹ga³o siê inn¹, odpowiednio prze-

fasowan¹. Jej tylny róg musia³ przypominaæ dziób drapie¿nego ptaka.
Zmienia³o siê orze³ka i guziki z oksydowanych na œwiec¹ce. Puste naramienniki, które zgodnie z przepisem
nie mia³y nic poza stopniem, obszywa³o siê z³oto-granatowym sznurkiem.
W œrodku przypina³o siê znaczek SPZ
zamiast 10 cm – prawie doko³a rêkawa. Szczególne tortury przechodzi³y
spodnie – musia³y mieæ jak najwiêksz¹
szerokoœæ. Rozci¹gane si³¹, czêsto nie
wytrzymywa³y, pêka³y w szwach.
Jedynie rêkawiczki i trzewiki pozostawa³y nie zmienione. Po prostu nie
wymaga³y ulepszeñ. Nasze dowództwo przeciwstawia³o siê tym wariactwom jak tylko mog³o. Na stacjê prowadzili nas w szyku zwartym. Do
odjazdu poci¹gu nie wolno siê by³o
ruszaæ z szeregu, jednak zawsze komuœ

szko³y nie wypuszcza³ nas spod czu³ej opieki.
Po przysiêdze zostaliœmy instruktorami m³odszych roczników. Jednoczeœnie uczono nas dowodzenia dru¿yn¹ i plutonem. Na æwiczeniach i
manewrach dowodziliœmy ju¿ sami i
na ogó³ wypada³o to nie najgorzej. Po¿egnanie ze szko³¹ by³o bardzo uroczyste. Wyst¹piliœmy w pe³nej gali i w
pe³nym rynsztunku. Otrzyma³em razem z dziewiêciu kolegami przydzia³
do 79 pp w S³onimie, aby tam kontynuowaæ karierê wojskow¹.

udawa³o siê „zmieniaæ skórê”.
W trzecim roku pobytu w szkole
prowadziliœmy o¿ywione ¿ycie towarzyskie. Mieliœmy ju¿ w³asny teatrzyk
i organizowaliœmy zabawy. Mia³o to
tê dobr¹ stronê, ¿e przyci¹ga³o do nas
mieszkañców, a szczególnie mieszkanki
Konina. Pocz¹tkowo w towarzystwie
dziewcz¹t czuliœmy siê nieswojo, z
czasem jednak nabraliœmy œmia³oœci i
nieŸle graliœmy rolê gospodarzy. Nasze dzieciñstwo minê³o jednak szybko. Jedynie ksi¹dz kapelan do koñca

do niewoli. Za sabotowanie pracy
otrzyma³ wyrok œmierci, ale uratowa³a go m³oda Niemka. Na LubelszczyŸnie w³¹czy³ siê do walki z Niemcami w Batalionach Ch³opskich.
Aresztowany w 1942 roku przeszed³
gehennê jako wiêzieñ na Zamku
Lubelskim i Majdanku. By³ jednym
z nielicznych, który uciek³ z obozu
i dalej walczy³ w szeregach BCh. Po
wojnie s³u¿y³ w wojsku i mieszka³
w Warszawie.
Fragmenty wybra³
i opracowa³ L.H.

P³k Miko³aj Caban, autor wspomnieñ „Powrót zza rzeki Styks”, z
których pochodz¹ powy¿sze fragmenty, urodzi³ siê w 1915 roku we
wsi Troœcianki na LubelszczyŸnie.
Po kampanii wrzeœniowej dosta³ siê

zdj. - archiwum

Do Szko³y Podoficerskiej Piechoty dla Ma³oletnich w Koninie trafi³em
³atwo. Zakwaterowano mnie w du¿ej
sali w koszarach oddalonych od g³ównych koszar o prawie kilometr. Zajmowa³a je tylko jedna kompania, czyli
mój najm³odszy rocznik. Pierwsze dni
pobytu w szkole zajê³o przygotowanie i porz¹dkowanie sal sypialnych.
Sienniki wypchane s³om¹ musia³y mieæ
kanty. Œcielenie ³ó¿ek zajê³o równie¿
kilka dni ¿mudnego szkolenia, zanim
sztuka zosta³a dostatecznie opanowana. Tak stopniowo uczono: mycia siê,
czyszczenia butów, ubierania siê. Bo
wszystkie czynnoœci nale¿a³o wykonywaæ nie tylko dobrze, ale i szybko.
W wojsku liczy siê ka¿da sekunda. W
szkole obowi¹zywa³a odpowiedzialnoœæ zbiorowa. Wystarczy³o, ¿e jeden
z kolegów niedbale zaœcieli³ ³ó¿ko lub
przez zapomnienie niew³aœciwie u³o¿y³ swoje rzeczy, a ju¿ po powrocie z
æwiczeñ sala sypialna wygl¹da³a jakby
przez ni¹ przeszed³ tajfun.
Stopniowo przybywa³o coraz wiêcej zajêæ. Otrzymaliœmy dwa komplety
ubrania zimowego. Trzeba je by³o co
tydzieñ razem z kocami bardzo dok³adnie trzepaæ. Wreszcie wydano nam broñ.
Broni¹ chyba przejmowaliœmy siê najbardziej. Ona to podkreœla³a nasz¹ doros³oœæ i nasze na przysz³oœæ zadania.
Dzieñ by³ podzielony na wiele ró¿nych zajêæ. Noc by³a najprzyjemniejsz¹
czêœci¹ doby. Mo¿na by³o odsypiaæ
znu¿enie, które nagromadzi³o siê po trudach ca³ego dnia. Jeœli jednak po apelu
zjawi³ siê na sali podoficer s³u¿bowy na
inspekcjê i dostrzeg³ jakiœ nieporz¹dek,
traciliœmy co najmniej pó³ nocy.

Caban

O koœciele i parafii
morzys³awskiej s³ów kilka

zdj. – P. Hejman

Ze

Ks.Józef Kalasanty Œlósarski w
artykule zamieszczonym 4 listopada 1880 roku w „Przegl¹dzie Katolickim” napisa³ o swoich parafianach:
„S³usznie nale¿y siê pochwa³a parafianom tutejszym, a g³ównie za
dokoñczenie wie¿y od blisko 100
lat zaczêtej. D³ugie wieki koœció³
w Morzys³awiu przetrwa przekazuj¹c potomnym mi³¹ pamiêæ wiernych szlachetnych serc i imiona
dzisiejszych parafian, tak chêtnych w niesieniu ofiar na dokoñczenie wie¿y, odnowienie i upiêkszenie ca³ego koœcio³a”.
Pretekstem do przypomnienia
tych s³ów jest 90. rocznica konsekracji koœcio³a œw. Wojciecha w Koninie-Morzys³awiu. Najstarsze zachowane wiadomoœci o uposa¿eniu
parafii pochodz¹ z lat 1419 i 1436.
Starsza z nich powo³uje siê na
„dawn¹ obserwacjê”, sugeruj¹c powstanie parafii ju¿ wczeœniej, czyli
w XIV w. Koœció³ zbudowano zapewne równoczeœnie, bo musia³a byæ
œwi¹tynia, przy której erygowano
parafiê. Istnienie koœcio³a drewnianego œw. Wojciecha w Morzys³awiu
potwierdza w 1521 r. „Liber beneficjorum”, ksiêga archidiecezji gnieŸ-

nieñskiej w opracowaniu abpa Jana
£askiego. Nie da siê powiedzieæ, ile
razy w ci¹gu wieków koœció³ by³ remontowany lub po zniszczeniu jednego stawiany od nowa. Faktem jest,
¿e pierwsz¹ murowan¹ œwi¹tyniê w
1785 roku wystawi³ w³asnym nak³adem ówczesny proboszcz ks. Andrzej Liszkowski (informacja znajdowa³a siê w dawnym prezbiterium).
Fundator zamierza³ zwieñczyæ koœció³ wie¿¹, jednak wybudowa³ j¹
tylko do wysokoœci dachu. Zmar³ w
1800 r. i zosta³ pochowany w podziemiach koœcio³a, co potwierdzono
w 1910 r. podczas remontu koœcio³a.
Cia³o jego w ca³oœci spoczywa³o w
podziemiach i tam je pozostawiono.
Kolejny budowniczy, to chwal¹cy wy¿ej swoich parafian ks. J. K.Œlósarski, który postawi³ wg planu budowniczego powiatu koniñskiego
Chor¹¿ego wie¿ê w 1879 r. Jego nastêpca ks. Stanis³aw Chmielewski
dokona³ powiêkszenia œwi¹tyni. Prace wg projektu kolejnego budowniczego powiatu Zacherta rozpoczêto
w 1904 roku i ukoñczono w 1912 r.
Wewn¹trz œwi¹tyni wystawiono
cztery o³tarze du¿e i cztery boczne,
ambonê, stalle i piêtnastog³osowe

organy. Wnêtrze projektowa³ Przewalski, a prace wykoñczeniowe trwa³y jeszcze po konsekracji. Uporz¹dkowano tak¿e otoczenie, stawiaj¹c
mur z bram¹ i furtkami. Ogrodzony
zosta³ te¿ cmentarz, na którym wystawiono kapliczkê œw. Jana i krzy¿
¿elazny na kamiennym podmurowaniu.
Uroczystoœci konsekracyjne po³¹czone by³y z wizytacj¹ parafii
przez ordynariusza diecezji kujawsko-kaliskiej bpa Stanis³awa Zdzitowieckiego. Pasterz przyby³ do Morzys³awia 13 maja 1914 roku... o godzinie pi¹tej po po³udniu. Zosta³
uroczyœcie przyjêty przez miejscowego proboszcza i okoliczne duchowieñstwo, obywatelstwo i lud.
Po powitaniu odby³ siê uroczysty
ingres. Sama konsekracja, czyli akt
prawny i liturgiczny, na mocy którego biskup przeznaczy³ œwi¹tyniê do
sprawowania kultu Bo¿ego, odby³a
siê dnia nastêpnego, 14 maja 1914 r.
Biskup odprawi³ sumê pontyfikaln¹.
Drugim obok œw. Wojciecha patronem
koœcio³a w Morzys³awiu jest œw.
Roch (16 VIII) ze wzglêdu na obraz
z 1678 r., który tu otaczany jest czci¹.
Ks. Henryk Witczak
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Rok
W tym czasie miasto nie by³o skanalizowane i zwodoci¹gowane. Mieszkañcy wodê czerpali z ulicznych studni znajduj¹cych siê w kilku punktach :
przy placu Wolnoœci, placu Stalina
(Zamkowy), przy koœciele ewangelickim, przy Armii Czerwonej na wysokoœci OSP. Ponadto nieczynne, bo ze-

Ze

1952
psute studnie znajdowa³y siê przy ul.
Wodnej, Kolskiej i ¯wirki i Wigury.
Zu¿yt¹ wodê wylewano do rynsztoków i na podwórza.
W po³owie roku oddano do u¿ytku
ulicê ZWM, zbudowan¹ czêœciowo na
b³oniach i dawnym wysypisku œmieci,
a z okazji obchodzonego wtedy œwiêta

starego

CZYTELNIK
redakcja
Jeden z uwa¿nych Czytelników „Koninianów” zada³ redakcji pytanie, co znaczy u¿yty w tekœcie „Z korespondencji Zofii Urbanowskiej” w nr. 8
(17) wyraz wenspel. Poniewa¿
we wspomnianym tekœcie autorka u¿ywa tak¿e innych wyrazów niestosowanych dzisiaj
na okreœlenie miar, wyjaœniamy
co wtedy, w po³owie XIX wieku, one wyra¿a³y.
Wspomniany wenspel w³aœciwie winspel by³ jednostk¹
objêtoœci dla towarów sypkich
(zbo¿a, kasze, nasiona str¹czkowe), stosowan¹ w Prusach w
latach 1817-1872 i liczy³ w dzisiejszej wartoœci 1319 litrów.
Dla towarów sypkich u¿ywana by³a te¿ miara o nazwie
korzec, stosowana od wczesnego œredniowiecza do drugiej po³owy XIX w. Korzec dzieli³ siê na 4 æwiertnie, albo na 2

albumu

narodowego, 22 Lipca, miasto otrzyma³o nowy betonowy most drogowy
na Warcie (wtedy by³a to jedna nitka).
W sierpniu na ³amach „G³osu Wielkopolskiego” ukaza³ siê artyku³ o Koninie autorstwa „Wies³awa”, krytycznie odnosz¹cy siê do fatalnego stanu
domów, ulic, z³ej komunikacji pomiêdzy starym Koninem a dworcem PKP,
niskiego standardu miejskiego hotelu,
baru mlecznego i gospody.
W dniu Barbórki dyrekcja kopalni
uczci³a œwiêto górnicze, rozdaj¹c przodownikom pracy po æwiartce wódki i
kawa³ku kie³basy. Podczas akademii nie
wykorzystano przygotowanego przez

dzieci z zespo³u Domu Harcerza programu artystycznego, co krytycznie
oceniono na ³amach prasy.
W sali gimnazjum odby³o siê spotkanie m³odzie¿y koniñskich szkó³
œrednich i aktywu robotniczego z pos³em, zarazem ministrem D¹b-Kocio³em. W czêœci artystycznej, przygotowanej przez m³odzie¿, aktyw partyjno-robotniczy nie uczestniczy³, o czym
z gorycz¹ napisali dziennikarze.
7 i 14 grudnia zak³adowy i miejski
aktyw partyjno-robotniczy wyruszy³
do podkoniñskich wsi, aby przekonywaæ ch³opów do realizacji obowi¹zkowych dostaw zbo¿a i miêsa.

W³odzimierza

Kowalczykiewicza

PYTA –
odpowiada
korczyki (szefle, wiertle) lub 32
garnce. W okresie zaborów w
Królestwie Polskim w latach
1819-50 korzec nowopolski
równa³ siê 128 litrom, a 30 korcy (3618 l) stanowi³o ³aszt, na
który sk³ada³y siê zwykle trzy
winspele. £aszt by³ najczêœciej
stosowan¹ miar¹ dla za³adunku barek przewo¿¹cych zbo¿a
od koniñskich producentów.
Dla p³ynów u¿ywano jednostki o nazwie garniec, na
któr¹ sk³ada³y siê 4 kwarty, tj.
ok. 3,7689 litra (kwarta by³a zbli¿ona do litra i wynosi³a 0,9422
l).
Ówczesny cetnar (nie centnar), jednostka masy, to obecne 64,84 kg. Na cetnar wchodzi³o 5 kamieni, a na kamieñ –
32 funty, tj. obecne 12,967 kg.
Opr. wg „Leksykonu
jednostki miar” - L.H.
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18 grudnia Ko³o PTTK w Koninie
zorganizowa³o spotkanie cz³onków, na
którym prezes Zygmunt Pêcherski
wyg³osi³ referat „Konin w planie 6-letnim”, ponadto poinformowa³, ¿e Ko³o
PTTK zamierza w 1953 roku zorganizowaæ 14 wycieczek masowych oraz
przeprowadziæ 26 spotkañ dyskusyjnych na aktualne tematy polityczne.
Zespo³y muzyczne i dramatyczne
z Domu Harcerza przygotowa³y program artystyczny, z którym zamierza³y
wyst¹piæ z okazji choinki noworocznej i odwiedzin dzieci przez „Dziadka
Mroza”.
Materia³ wybra³
i opr. Lech Hejman
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