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Witam serdecznie wreszcie nasyconych
oraz spalonych s³oñcem Czytelników

1. Z kart
przesz³oœci
– ciekawostki z dawnej
prasy koniñskiej

Ze

wspomnieñ

– przedruk fragmentów
pamiêtników
i wspomnieñ

3. Z dziejów
Konina
– artyku³y o treœciach
historycznych, archiwalia

4.

Tworzyli
wizerunek
miasta

Historia pewnego
harcerskiego przyrzeczenia

– sylwetki ludzi
zas³u¿onych dla miasta

5.

Naszym

Pragnê przywo³aæ bardzo osobiste, lecz niezapomniane dot¹d prze¿ycie z mojej harcerskiej dzia³alnoœci.
Up³ywa w tym roku 60 lat kiedy wraz
z rówieœnikami z I Dru¿yny Harcerzy
im. Tadeusza Koœciuszki z³o¿y³em
harcerskie przyrzeczenie. By³o to
21.12.1945 roku. Dzieñ wyj¹tkowy,
szczególny. Ostatni dzieñ zajêæ szkolnych w naszym gimnazjum przed feriami zimowymi. Wieczór zimowy –
uroczysta zbiórka w szkolnej œwietlicy. Dru¿yna prawie w komplecie –
oko³o 70 ch³opców, dwa plutony, osiem
zastêpów, z tego po³owa do przyrzeczenia. Przyby³ najwy¿szy autorytet
harcerski hufca, komendant phm. Antoni Studziñski – o którym tak wiele
s³yszeliœmy s³ów uznania. Obecny by³
równie¿ dyrektor szko³y mgr Micha³
Koz³owski.
Po raporcie dru¿ynowego Grzegorza Zakrzewskiego wkroczy³ poczet z
bia³o-czerwon¹ flag¹. Hymn „Wszystko co nasze”, odczytanie specjalnego
rozkazu o dopuszczeniu do przyrzeczenia przez sekretarza dru¿yny Sylwka Sk¹pskiego i oto chwila najwa¿niejsza. Ch³opcy czwórkami podchodzili
do pocztu sztandarowego, k³adli dwa
palce na fladze i powtarzali za komendantem hufca s³owa przyrzeczenia:
„Mam szczer¹ wolê...” zaœ dru¿ynowy
przypina³ do bluzy mundurka harcerskiego lub marynarki tak oczekiwany
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– wypowiedzi na aktualne
tematy dotycz¹ce
rozwoju miasta

6.

Inspiracje
kulturalne

– poezja, proza, rysunek
koniñskich twórców

7. Z ¿ycia TPK
– zapowiedzi
i sprawozdania z imprez,
konferencji, zebrañ

8.

Barwy
codziennoœci

– podpatrzone
fotoobiektywem obiekty
w mieœcie

9.

Odpowiedzi
redakcji

Untitled-41

ulicy samej opowiadaæ swoj¹ burzliw¹ historiê. Warto przeczytaæ –
zachêcam. Maj¹c œwie¿o w pamiêci
awantury o przetaczaj¹ce siê przez
Konin tiry, zapraszam do konfrontacji z tekstem Piotra Rybczyñskiego.
Okazuje siê, ¿e nie zawsze mieszkañcom przeszkadza³y przeje¿d¿aj¹ce przez nasz¹ metropoliê pojazdy, wrêcz przeciwnie. Polecam równie¿ bardzo serdecznie tekst Marysi
Cieœlak, troszkê zreszt¹ interesownie, o nauczycielach s³ynnej sk¹din¹d Szko³y Podstawowej nr 2. Czego natomiast ¿a³uje Janek Sznajder –
zupe³nie inaczej tym razem Przedstawiaj¹c postaæ pana Ryszarda Michalskiego – trzeba po prostu przeczytaæ. Wierny swojej profesji Janusz Gulczyñski, równie¿ bardzo
osobiœcie pisze o Miko³aju Cabanie
z okresu Podoficerskiej Szko³y Piechoty dla Ma³oletnich w Koninie.
Poniewa¿ spodoba³o siê Pañstwu pisanie artyku³ów w formie listu – Mir-
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nów” poœwiêcaæ w ca³oœci koniñskim
twórcom – macie na pewno wiele racji, przyrzekamy „wygospodarowaæ” na pocz¹tek choæ po³owê strony. Serce nam roœnie, ¿e chcecie pisaæ, a potem pewnie i czytaæ. Naprawdê napawa nas to du¿¹ otuch¹ i
wiar¹ w m³odych.}
Jesteœmy ju¿ po uroczystoœci ods³oniêcia tablicy upamiêtniaj¹cej naszego przezacnego Pana Antoniego
Studziñskiego, proszê przeczytaæ
jeszcze jedno wzruszaj¹ce wspomnienie pióra hm K. Goœcimskiego.
Piêknieje z dnia na dzieñ, ³adna
ulica spacerowa naszego miasta - od
placu Zamkowego do parku Chopina
- jednym s³owem ulica Mickiewicza.
Przyby³ nawet jeden „wie¿owiec”,
skutecznie zreszt¹ lecz¹cy mieszkañców Starówki z kompleksów wobec
nowego Konina. Skorzysta³ z tej okazji Kowalczykiewicz (m³odszy) i w
nieco przewrotny sposób, stosuj¹c
dowcipny zabieg stylistyczny, karze

Poniewa¿
paŸdziernik jest
zwyczajowo
miesi¹cem g³oœniejszego czczenia naszych mniej
lub bardziej lubianych nauczycieli –
w aktualnym numerze znajdziecie
Pañstwo sporo materia³ów o koniñskich pedagogach.
Z niek³aman¹ przyjemnoœci¹ i
wzruszeniem zamieszczam wiersz
mojego wychowawcy i nauczyciela ³aciny, nieod¿a³owanej pamiêci
profesora W³adys³awa Tupalskiego. Wiersz nie tylko z okazji Dnia
Edukacji, ale równie¿ jako piêkne
powitanie niekoniecznie smutnej
jesieni. Kiedy jesteœmy ju¿ przy
poezji, to proszê zwróciæ uwagê na
strofy Danusi Olczak i Tomka Jankowskiego. Wiersze ich, jako jedyne z Konina, zosta³y umieszczone
w antologii salezjanów z Krakowa.{A tak w ogóle, to prosicie Pañstwo, aby jedn¹ stronê „Koninia-

krzy¿, wrêczaj¹c jednoczeœnie ksi¹¿eczkê s³u¿bow¹. Ka¿dy krzy¿ posiada³
numer i seriê, które wpisywano do
otrzymanej legitymacji. Wszystko odbywa³o siê zgodnie z tekstem popularnej piosenki „Idziemy naprzód i ci¹gle
pniemy siê wzwy¿, by zdobyæ szczyt
idea³u, œwietlany harcerski krzy¿.” Zobowi¹zywa³ on do bezwzglêdnego przestrzegania honoru, prawa i przyrzeczenia harcerskiego.
Nastêpnie druh komendant wyg³osi³ gawêdê dotycz¹c¹ symboliki krzy¿a
harcerskiego. Ostatnim akordem spotkania by³y wzajemnie sk³adane ¿yczenia
z okazji przyrzeczenia, zbli¿aj¹cych siê

œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego Roku. By³o to pierwsze przyrzeczenie harcerskie z³o¿one po wojnie.
M³odzie¿ pierwszych powojennych lat
z niebywa³¹ dum¹ nosi³a owe mundurki, lilijki czy wreszcie upragnione krzy¿e. Wielu z nas z przynale¿noœci¹ do
organizacji wi¹za³o swoje m³odzieñcze
nadzieje i oczekiwania.
Zorganizowany ruch harcerski powsta³ ju¿ pod zaborami i nikt wtedy
nie myœla³, ¿e wkrótce harcerze w³¹cz¹
siê aktywnie do walki o niepodleg³oœæ.
ZHP jako ruch spo³eczny m³odzie¿y na przestrzeni 95 lat istnienia zda³
swój patriotyczny egzamin w ró¿nych
2006-01-22, 17:42
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ka Dimitrow tym razem opisuje
nam kilka smakowitoœci, które mo¿emy przyrz¹dziæ stosunkowo
³atwo w domu. £¹cz¹ one poza tym
harmonijnie przepisy w³aœciwie z
ró¿nych krajów, co jest ich dodatkowym smaczkiem. Chcê dodaæ, ¿e
próbowa³em opisywanych przysmaków, minê³y trzy dni, ¿yjê, wiêc
rzecz bezpieczna. Mo¿e list ten
sprowokuje Czytelników do opisania potrawy najbardziej charakterystycznej dla Konina b¹dŸregionu. Zapraszam równie¿ do przeczytania opowieœci o pewnej koniñskiej rodzinie nieuleczalnie zaka¿onej bakcylem awiacji.
Wiele serdecznoœci
Stanis³aw Sroczyñski
PS Mieliœmy okazjê i przyjemnoœæ wrêczyæ w tym miesi¹cu odznakê Towarzystwa Przyjació³ Konina Pani Krystynie Chowañskiej z
okazji 30 lecia Towarzystwa Przyjació³ Dzieci oraz Panu Jerzemu
Studziñskiemu z okazji ods³oniêcia
tablicy upamiêtniaj¹cej drogê
¿yciow¹ Jego Ojca.

przedzia³ach czasowych, we wszystkich
patriotycznych zrywach narodowych.
W okresie miêdzywojennym organizacja rozwija³a siê bardzo dynamicznie.
Podczas okupacji bardzo szybko
zosta³a w³¹czona do ró¿nych specyficznych s³u¿b. Dzia³a³a pod kryptonimem „Szare Szeregi”.
Po wojnie pomaga³a aktywnie w
odbudowie kraju – we wszystkich tych
akcjach udzia³ swój mieli harcerze hufców koniñskich.
Wielka szkoda, ¿e dzisiaj, podczas
tak znacz¹cych transformacji ustrojowych, my doroœli mamy tak ma³o czasu dla organizacji harcerskiej. Brakuje
kadry wychowawców i przewodników
do spo³ecznego poprowadzenia pracy
wœród m³odzie¿y. Dziœ – co prawda z
wielkim wzruszeniem i ³ezk¹ w oku,
potrafimy wspominaæ emocjonalnie
nasze obozy, ogniska, gawêdy, warty,
¿ycie pod namiotem, ¿ycie w zgodnej
harcerskiej gromadzie. Ale gdzie nasza
dawna aktywnoœæ? Doskonale przecie¿ wiemy, jak wiele cech osobowych,
cnót obywatelskich i umiejêtnoœci zawdziêczamy harcerstwu. Nikt nie odbierze nam tych prze¿yæ i wspomnieñ.
Harcerstwo wytworzy³o szczególny
wzór wychowawczy, który wywar³
wp³yw na wychowanie kilku generacji.
Dziœ jednak rodzi siê pytanie o
przysz³oœæ harcerstwa – jak w tych
czasach – bardzo specyficznych i trudnych wychowawczo, harcerze winni
wytworzyæ wzór zachowañ i postêpowania. Jak zapisaæ kolejn¹, ale swoj¹
tym razem kartê bogatej kroniki organizacyjnej.

Tak wiele im zawdziêczam
„Prawdziwy autorytet nie opiera siê na lêku,
lecz na szacunku...”
Wojciech Eichelberger
i moich rodziców szanowane, zaœ pochwa³y mia³y wielk¹ wartoœæ i mobilizowa³y do nauki.
W szkole podstawowej bardzo lubi³am lekcje matematyki prowadzone
przez p. Mariê Dubielewicz. Zaskakiwa³a nas niezwyk³ymi pomys³ami,
„zwariowanymi” zadaniami z treœci¹,
konkursami. Poniewa¿ by³a ona równie¿ wychowawczyni¹ mojej klasy,
dyskutowaliœmy w czasie przerw na
ró¿ne tematy m.in. o Konkursie Chopinowskim, zawodach lekkoatletycznych, wyœcigu kolarskim a tak¿e o naszych zwyczajnych sprawach. Kto zaœ
mia³ ochotê na wiêksz¹ „porcjê” matematyki lub mi³¹ rozmowê, móg³ odwiedziæ nasz¹ Pani¹ w jej mieszkaniu przy
ulicy 3 Maja. Zawsze z szacunkiem
traktowa³a m³odych goœci, s³ucha³a ich
z uwag¹, czêstowa³a s³odyczami.
Ciekaw¹ osobowoœci¹ by³a polonistka p. Zofia Jachimska, która nauczy³a mnie korzystania z literatury
piêknej i naukowej. Dziêki niej potrafiê dostrzegaæ fascynuj¹cy œwiat ukry-

Dzieñ Nauczyciela przywo³uje czasem
wspomnienia moich szkolnych lat –
wspania³ych m³odzieñczych marzeñ,
optymistycznych planów i wtedy ze
wzruszeniem myœlê o Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Wodnej i Liceum
Ogólnokszta³c¹cym przy ul. Mickiewicza.
Minê³o sporo lat, nie pamiêtam
dok³adnie twarzy wielu nauczycieli i
choæ prawie wszyscy ju¿ nie ¿yj¹, ich
œlad pozosta³ w moim sercu. Ceni³am
ich za to, ¿e stawiali wysokie wymagania w stosunku do siebie, swoich
uczniów, a przede wszystkim potrafili s³uchaæ, dyskutowaæ z nami na ró¿ne tematy, choæ w tamtych czasach
wcale to nie by³o ³atwe. Wymagali od
nas wysokiej kultury, szacunku dla
drugiego cz³owieka, odpowiedzialnoœci za s³owa i czyny. Uwa¿a³am wielu
z nich za prawdziwe autorytety, dlatego uwagi krytyczne oraz sankcje,
jakimi dysponowali, by³y przeze mnie

ty w ksi¹¿kach. Rozbudza³a zainteresowania nawet najtrudniejsz¹ lektur¹
szkoln¹, czytaj¹c piêknie najciekawsze fragmenty utworu.
Z ogromnym podziwem wspominam niezwykle pracowitego p. Bronis³awa Jachimskiego – nauczyciela rysunku, techniki, którego pracownia
mog³aby dziœ w XXI wieku stanowiæ
wzór dla wielu szkó³ i nauczycieli.
Przez ca³y rok gromadzi³ materia³ do
prac uczniowskich, organizowa³ wystawy. To on nauczy³ mnie rysunku,
pos³ugiwania siê ró¿nymi technikami
malarskimi. Pokaza³ równie¿ jak postrzegaæ piêkno przyrody, architektury, by potem pêdzlem, piórkiem, wêglem utrwalaæ na papierze.
Nawet surowy na pozór Kierownik szko³y p. Józef Rybarski jako nauczyciel muzyki zaskakiwa³ nas piêkn¹
gr¹ na skrzypcach.
Myœlê ¿e ta szko³a da³a mi solidne
podstawy do dalszego zdobywania
wiedzy i dlatego start do liceum okaza³
siê zwyk³¹ formalnoœci¹ a egzamin

Znajomi sprzed lat
przemyœlny sposób dostosowa³ siê do
niemieckich rygorów. Zdejmuj¹c czapkê, mówi³ równoczeœnie – niech bêdzie
pochwalony Jezus Chrystus ! – ja nie
czapkujê Szwabowi – t³umaczy³ – ja
pozdrawiam Pana Boga.
Kolejne zarz¹dzenie niemieckich
okupantów dotyczy³o zdania wszystkich polskich ksi¹¿ek, znajduj¹cych siê
w prywatnych ksiêgozbiorach. Ryszard Michalski mia³ w swoim domu,
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W
moich
wspomnieniach o
znanych mi ludziach, którzy
niew¹tpliwie
przyczynili siê do
wzbogacenia pejza¿u dawnego Konina, nie mo¿e zabrakn¹æ Ryszarda Michalskiego.
By³em jeszcze ma³ym brzd¹cem,
kiedy p. Ryszard przyjaŸni³ siê z moimi rodzicami. Lubi³ wpadaæ na partyjkê szachów. Szachy stanowi³y zreszt¹
wy³¹cznie pretekst do niekoñcz¹cych
siê rozmów z ojcem o sztuce, filozofii i
ró¿nych innych diab³ach, mieszcz¹cych
siê na czubku szpilki. Partiê szachów
przerywa³y zazwyczaj d³ugotrwa³e dywagacje, które prawie zawsze koñczy³y siê sprzeczk¹ o ustalenie kolejnoœci
ruchu graj¹cych. Na dodatek, przy grze,
ojciec mój lubi³ sobie nuciæ pod nosem
jakieœ ówczesne standardy operowe,
które po udanym posuniêciu wybucha³y radosn¹ fermat¹. Pan Ryszard strofowa³: – Nie masz siê z czego cieszyæ!
– i ripostowa³ jeszcze bardziej udanym
posuniêciem. Lubi³em gapiæ siê na ich
grê. To by³y scenki prosto wziête z Czechowa i Mro¿ka pospo³u.
Pan Ryszard by³ z zawodu nauczycielem. By³ kierownikiem szko³y,
w której uczy³a moja mama i jej serdeczna przyjació³ka, Janka Suwa³ówna, póŸniejsza ¿ona p. Ryszarda.
W ponurych czasach okupacji Ziemia Koniñska znalaz³a siê w obszarze
tzw. Kraju Warty, terytorium wcielonego do Rzeszy. Niemcy, pod rygorem
karnym, wprowadzili obowi¹zek k³aniania siê osobom narodowoœci niemieckiej. Ka¿dego napotkanego Niemca w
mundurze, nawet szczeniaków z Hitlerjugend, lub Niemca nosz¹cego opaskê,
wzglêdnie plakietkê z hakenkreuz, przechodz¹cy Polak mia³ obowi¹zek uszanowaæ przez zdjêcie nakrycia g³owy.
Aby unikn¹æ upokorzenia chodzono z
go³ymi g³owami. Gorzej bywa³o w
mro¿ne, zimowe dni. Pan Ryszard w

siêgaj¹ce po sufit, szafy biblioteczne,
pe³ne wspania³ych ksi¹¿ek. Trzeba
by³o ukryæ ksiêgozbiór w piwnicach,
drwalnikach, jednym s³owem, gdzie siê
tylko da³o. Po wojnie, gdy reaktywowano sieæ biblioteczn¹, p. Michalski
stan¹³ na czele Biblioteki Powiatowej
w Koninie. Niestety, jego zastêpca,
znany sk¹din¹d Zygmunt Bielaj, m³odszy i ¿¹dny sukcesów, pozbawi³ Ryszarda Michalskiego pe³nionej z powodzeniem funkcji...
Wtedy to p. Ryszard siêgn¹³ do
przedwojennych „zabaw” w archeologa – amatora, rozkopuj¹c prywatn¹
³opatk¹ tzw. Górê Rydla, na której w
L¹dzie nad Wart¹ mieœci³ siê w œredniowieczu gród, strzeg¹cy przeprawy

przez rzekê.
Kontynuuj¹c dawne zainteresowania, z dwójk¹ jak i on zapaleñców,
Zygmuntem Pêcherskim i Antonim
Studziñskim, zaj¹³ siê opracowaniem
zbiorów Muzeum PTTK. Muzeum
owo mia³o prowizoryczn¹ siedzibê
przy ulicy S³owackiego, w nieistniej¹cym ju¿ budynku przedwojennego
¿ydowskiego kina.
Zagl¹da³em do muzeum, w którym
trzech staruszków œlêcza³o nad historycznymi regionaliami. Piszê „staruszków”, bo takimi, mnie trzydziestolatkowi, wydawali siê starsi o jakieœ dwadzieœcia lat, nobliwi panowie.
Umilali sobie czas wielce sproœnymi,
ludowymi przyœpiewkami.
A znali tego co niemiara. Do dzisiaj najserdeczniej ¿a³ujê, ¿e zamiast
spisywaæ ich repertuar, aby bezpowrotnie nie uleg³ zapomnieniu, smakowa³em jedynie komizm „œwintusz¹cych staruszków”.
Z czasem pan Ryszard odkry³ w
sobie pasjê rysowania. Jeszcze wczeœniej malowa³, ale doœæ sporadycznie.
Prowadzi³ zajêcia plastyczne z dzieæmi Szko³y Podstawowej nr 4. Nagle
nast¹pi³ wybuch weny twórczej. Chodzi³ ze sztalugami – malowa³ koniñskie widoki. Bra³ udzia³ w plenerach
malarskich. Sta³ siê, w pe³ni s³owa,
malarzem amatorem. Mia³ liczne wystawy. Nagrody.
Zmar³ w 1985 r. W osiem lat póŸniej Muzeum Okrêgowe w Koninie
zorganizowa³o retrospektywê jego prac
poœwiêconych Koninowi.
Jeszcze dwa s³owa wyjaœnienia.
Moi odeszli znajomi maj¹ wielostronicowe ¿yciorysy – jednak celowo w
moich wspominkach unikam laurkowych wyliczanek. Czemu? – bo zawsze pod marynark¹, udekorowan¹
medalami i najwy¿szymi wyró¿nieniami chcê s³yszeæ ¿ywe nienagrodzone
serce.
Jan Sznajder

odby³ siê bez stresu.
W ogólniaku trafi³am równie¿ na
wspania³ych, m¹drych pedagogów.
Jêzyka polskiego uczy³a mnie najpierw p. Katarzyna Dmochowska, a
póŸniej p. Jan Misorz, który trafi³ do
nas prosto po studiach. Ods³onili
przede mn¹ ca³e bogactwo literatury
ró¿nych epok, nauczyli samodzielnie
wyra¿aæ myœli. Mam nadziejê, ¿e wybacz¹ mi niedoskona³oœci w pisaniu
tych wspomnieñ.
Lekcje matematyki prowadzone
przez p. Witolda Sztarka a póŸniej p.
Alfreda Rubiszewskiego zmusza³y do
sporego wysi³ku, systematycznoœci,
aktywnoœci, poniewa¿ wymagania
by³y wysokie. Nic wiêc dziwnego, ¿e
ta wiedza przyda³a siê bardzo na studiach uniwersyteckich.
Fizyk¹ „zarazi³am” siê ju¿ w klasie pierwszej na lekcjach prowadzonych przez p. Krawczyka. Eksperymenty przeplatane prawdziwie naukowymi rozwa¿aniami dawa³y przedsmak
nauki na studiach. W nastêpnych latach na lekcjach fizyki p. Eugeniusza
Giemzy w sposób lekki, ³atwy i przyjemny poznawa³am niezwyk³e tajemnice zjawisk fizycznych i ich wykorzystywania.
Nikt tak wspaniale nie t³umaczy³,
jak p. £abuda, co to jest mol, czym

Danuta Olczak

W³adys³aw Tupalski

A przecie¿ nie ca³y umieram,
To, co we mnie niezniszczalne, trwa!
Jan Pawe³ II
„Tryptyk rzymski”

P o p a t r z.....

Niestrudzony
Pielgrzymie Pokoju

jak blednie ich ¿yciowa zieleñ
jak przybieraj¹ wszystkie kolory
po¿egnalnej jesieni;

nie umar³eœ pozosta³eœ w ludziach
i s³owach...
Obroñco Prawdy
Pasterzu
Nie umar³eœ ¯yjesz w Domu Ojca
Liczysz na nas...


Tomasz Jankowski
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jak liœcie drzew trac¹ swe barwy
z têsknoty za ciep³em promieni
s³onecznego lata;

jak omdlewaj¹c ¿ó³kn¹, ¿ó³ciej¹
w tonacjach od radosnej jasnoœci
a¿ do wysyconego koloru pomarañczy;
jak rdzewiej¹ od delikatnego br¹zu
poprzez ca³¹ gamê br¹zowego szeregu
do sczernia³ej ¿elazowej rdzy;
jak pokrywaj¹ siê krwawymi ¿y³kami
uchodz¹cego letniego ¿ycia,
by g³oœn¹ plam¹ czerwieni
spocz¹æ u matczynych stóp ¿ywicielki;
jak pastele ró¿nych kolorów
tworz¹ kompozycje o niespotykanym
kszta³cie nastrojowej jesieni;
jak opad³e tul¹ siê do ziemi
tworz¹c misterny kobierzec,
po którym idê trzymaj¹c Ciê za rêkê;
jak ws³uchujê siê w szeleszcz¹cy
ich szept o dniach mi³oœci
w promieniach odchodz¹cego lata.

Ostatnia Droga
Pamiêci Jana Paw³a II



Nie poszed³ do Koloseum
Bo nie by³o z Cyreny Szymona
Lecz my z radoœci¹... Te Deum...
Bo choæ zmêczony, z krzy¿em w ramionach
Prowadzi³ swe owce na Bo¿e Pastwisko,
Wiosna, trel skowronka dla Bo¿ej Chwa³y.
A tu Chrystus tak blisko...
Ramiê podaje Zmartwychwsta³y...
Brama Pocz¹tku i Koñca...
Kresu dobiega ¿ycia znój...
Jeszcze ostatni zachód s³oñca...
Odchodzi ...Jak zawsze, Ca³y Twój...
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ró¿ni¹ siê zwi¹zki chemiczne i jakie
tajemnice kryje zwiêz³y uk³ad okresowy Mendelejewa.
Trudno nie pamiêtaæ pasjonuj¹cych
„wêdrówek” po mapie z p. Józefiakiem,
nauczycielem historii, jego niezwykle
ciekawych opowiadañ o staro¿ytnych
pañstwach, kulturze antycznej, stylach
w architekturze itp.
Warto wspomnieæ niebanalne lekcje jêzyka angielskiego p. Kuka i jêzyka rosyjskiego p. Adamczyka, ciekawe piosenki, dialogi z materia³ów powielanych prostymi technikami.
O nasz¹ sprawnoœæ, kondycjê, a
tak¿e wdziêk i urodê dba³a na lekcjach
wf p. Klara Tupalska. Obok gimnastyki, lekkoatletyki, gier zespo³owych
sporo by³o tañca towarzyskiego.
Wspania³ym przyjacielem m³odzie¿y by³ nasz katecheta ks. Jan Trzaskowski, uczestnik powstania warszawskiego, który troszczy³ siê o nasze wychowanie religijne i patriotyczne.
Moich nauczycieli (a wymieni³am
tylko niektórych) wspominam z wielkim szacunkiem, poniewa¿ tak wiele
im zawdziêczam. Ja te¿ zosta³am nauczycielk¹ po ukoñczeniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i zawsze
usi³owa³am naœladowaæ moich pedagogów, choæ to wcale nie by³o ³atwe
Maria Cieœlak
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Wiersze
D. Olczak
oraz T.
Jankowskiego
zosta³y
umieszczone
w antologii
salezjanów
z Krakowa

Jana Stanis³awa Goszcza, poprzez Rajmunda Stoczewskiego – komendanta
powiatowego PP, do ziemianina – W.
Chrzanowskiego. Od pomys³u do zakoñczenia budowy sk³ad osobowy
zmienia³ siê wielokrotnie. Cieszy³a siê
równie¿, ¿e wraz z budow¹ gimnazjum,
zacni obywatele miasta, zarówno po
lewej, jak i prawej stronie, buduj¹ dom
za domem. Duma j¹ rozpiera³a, ¿e staje
siê coraz bardziej uczêszczan¹.
W sierpniu 1939 roku ¿egna³a obywateli miasta powo³anych do obrony
ojczyzny. We wrzeœniu ze zgroz¹ przyjê³a wiadomoœæ, ¿e nazywaæ siê bêdzie
Hindenburg Strasse. Maj¹c za patrona
pisarza, z bólem spogl¹da³a na wynoszone ksi¹¿ki z biblioteki ¿ydowskiej
i œwiête zwoje z synagogi. Odwróci³a
oczy, gdy u³o¿ono je w stos na placu
Zamkowym i pod³o¿ono ogieñ. Smutno jej by³o patrz¹c na mieszkañców
miasta, id¹cych do punktu zbornego
umiejscowionego w gimnazjum. Us³ysza³a, ¿e w nim zgromadzeni maj¹ zostaæ wysiedleni do Generalnej Guberni. W styczniu 1945 z radoœci¹ patrzy³a, jak okupanci w poœpiechu opusz-

miê betonowe krêgi, zastêpuj¹ce tradycyjne fundamenty. Pow¹tpiewa³a czy
na owych, projektowany gmach sta³ bêdzie stabilnie. Jednak¿e nazwiska w
spo³ecznym komitecie budowy szko³y
upewnia³y j¹ o poprawnoœci wykonania. Przecie¿ w sk³ad wchodzili miêdzy
innymi: w³aœciciel apteki, Adolf Laube
– pieczê nad finansami sprawuj¹cy,
Herman Joel – w³aœciciel nieruchomoœci, Hugo Zaremba – przemys³owiec.
Przekrój komitetu by³ bardzo urozmaicony, stanowili go obywatele wielu
profesji: od dyrektora gimnazjum, in¿.

czaj¹ Konin. Od teraz znów mog³a nazywaæ siê Adama Mickiewicza. Po
wojnie bola³a wspólnie z tymi, co bliskich utracili i radowa³a z tymi, co
szczêœliwie do domu powrócili.
Przyjê³a do wiadomoœci „nowe
porz¹dki”, jakie w mieœcie i w kraju
zapanowa³y. Jednak z niesmakiem
zerka³a na niszczej¹ce gmachy synagogi i szko³y talmudycznej. Pow¹tpiewa³a, czy akurat w nich musiano
umieœciæ biura i magazyny firmy budowlanej? Patrz¹c na uœmiechniête
twarze dzieci, pogodzi³a siê z faktem,

jak zmieniaj¹ przeznaczenie budynki
przy niej stoj¹ce. Prawie do koñca lat
szeœædziesi¹tych w jednym z nieistniej¹cych dziœ budynków mia³o siedzibê przedszkole. Ka¿dego dnia wita³a i
¿egna³a maszeruj¹cych do niego przedszkolaków. Tak samo czyni³a z poborowymi, gdy znalaz³a tutaj siedzibê
Rejonowa Komisja Rekrutacyjna, by
przed rozbiórk¹ budynku i zmianie jego
przeznaczenia k³aniaæ siê pracownicom
szyj¹cym poduszki i ko³dry.
Zadowolona z odremontowania
budynków bes medreszu i synagogi, z

K³opotliwy „trakt poznañski”,
czyli o przewrotnoœci cywilizacji
Mieszkañcy
naszego grodu
odetchnêli z ulg¹,
kiedy po kilkunastu tygodniach zakoñczy³a siê burzliwa „batalia o tiry” i przeje¿d¿aj¹ce tranzytem przez miasto wielotonowe samochody ciê¿arowe zniknê³y (przynajmniej w znacznej czêœci) z ul. Po-

znañskiej i Trasy Warszawskiej. Zdecydowanie wolimy, kiedy wspó³czesne szlaki komunikacyjne wiod¹ z dala
od centrum miasta. Z tej perspektywy
wrêcz nieprawdopodobnym mo¿e siê
wydawaæ, ¿e jeszcze ca³kiem niedawno by³o zupe³nie inaczej, a zapowiedŸ
budowy pierwszej w dziejach Konina
obwodnicy spotka³a siê ze stanow-

czym protestem mieszkañców i w³adz
miasta.
Od swojego zarania Konin po³o¿ony by³ na skrzy¿owaniu dwóch
wa¿nych szlaków drogowych. Jeden
prowadzi³ ze wschodu na zachód, z
czasem ³¹cz¹c stolicê kraju z Poznaniem, drugi wiód³ z po³udnia na pó³noc, od Kalisza w stronê W³oc³awka.

zdj. – RAD

Wyznaczono
j¹ w osi wschódzachód. Powsta³a
z po³¹czenia ulic Bo¿niczej i Parkowej. Pierwsz¹ wytyczono na pocz¹tku XIX wieku. Obejmowa³a wówczas
odcinek od placu Zamkowego do
skrzy¿owania z ulic¹ Kiliñskiego. Dalej zaczyna³a siê ulica Parkowa i prowadzi³a do bramy Parku Miejskiego im.
Fryderyka Chopina. Przebiega³a przez
b³onia i rozlewiska rzeki Warty. W roku
1930 postanowiono ulice po³¹czyæ i
nadaæ jej nazwê Adama Mickiewicza.
Ju¿ po³¹czona, na pocz¹tku lat trzydziestych, tylko w czêœci by³a zabudowana, poniewa¿ tereny po³o¿one bli¿ej
parku nie sprzyja³y zabudowie. Wraz
z osuszaniem i zasypywaniem podmok³ych miejsc, miasto zaczê³o rozrastaæ
siê równie¿ w kierunku zachodnim.
Dlatego z radoœci¹ przyjê³a wiadomoœæ, ¿e na mokrad³ach otaczaj¹cych j¹
od strony pó³nocnej, mieszkañcy gimnazjum postanowili pobudowaæ. W
1935 roku powita³a mierniczego wyznaczaj¹cego miejsce pod budynek. Patrzy³a
na rêce robotników wkopuj¹cych w zie-

¿e w mykwie (rytualnej ³aŸni) urz¹dzono piekarniê. Radoœæ j¹ rozpiera³a, ¿e pracuj¹c przez szeœæ dni w tygodniu, w œwiêta stawa³a siê ulic¹ spacerow¹. W niedzielne popo³udnia k³ania³a siê obywatelom miasta t³umnie
udaj¹cym siê do parku na spacer. Kibicowa³a dzieciom rozgrywaj¹cym na
niej wyœcigi rowerowe. Dumna by³a,
¿e nie na ulicy Kaliskiej, jak przed
wojn¹, lecz w budynku przy skrzy¿owaniu z ulic¹ Koœciuszki, siedzibê
zlokalizowa³o Wojsko Polskie.
Wieczorem, gdy pogas³y w domach œwiat³a, nieraz zaduma³a siê nad
kolejami ludzkich losów. Wspomina³a stoj¹cy naprzeciwko bes medreszu
dom, zburzony w czasie wojny. Pamiêta³a, ¿e to w nim spêdzi³ dzieciñstwo Izzy Hahn, póŸniejszy„przewodnik” Theo Richmonda, autora
ksi¹¿ki „Uporczywe echo”. Izzy uratowa³ siê od Szoa. Po wojnie powróci³ do Konina, lecz po krótkim w nim
pobycie wyemigrowa³ do Anglii. W
latach szeœædziesi¹tych w miejscu stoj¹cego niegdyœ budynku zlokalizowano parking. W³aœnie na nim ustawi³
swój ro¿en przedstawiciel emigracji,
tym razem politycznej, Grek – pan
Tasios. Zapachy szasz³yków serwowane przez wspomnianego roznosi³y
siê po ulicy, a¿ mi³o.
Nie tylko losy koninian wprowadza³y j¹ w zak³opotanie. Spogl¹da³a,

Ulica w historiê
Konina wpisana

radoœci¹ powita³a w ich progach
Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹. Ucieszyli j¹ równie¿ robotnicy rozbudowuj¹cy Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Tadeusza Koœciuszki. Zatrwo¿y³a siê
w 1986 roku po katastrofie w Czarnobylu. Zatroskana patrzy³a na rodziców
nios¹cych swoje dzieci, w celu podania „p³ynu Lugola”, do przychodni maj¹cej swoj¹ siedzibê tu¿ przy parku.
Odnowiona, dziœ w 2005 roku, ¿yje
wspomnieniami o obywatelach niegdyœ
przy niej osiad³ych. Wspomina jednego z pierwszych taksówkarzy koniñ-

skich. Smuci siê, ¿e po ogrodzie znanego weterynarza nie biegaj¹ sarenki.
Pamiêta o wszystkich: nauczycielach,
ksiêgarzach, po³o¿nych, redaktorach,
rzemieœlnikach, sprzedawcach, we³nê
grêpluj¹cych, ale tak¿e i o „zwyk³ych”
przechodniach.
Jak ka¿dego roku, latem nie mo¿e
doczekaæ siê rozeœmianej m³odzie¿y
rozpoczynaj¹cej we wrzeœniu rok
szkolny. Co j¹ dzisiaj smuci? Chyba
tylko pojazdy rozwijaj¹ce nadmiern¹
prêdkoœæ.
W³odzimierz Kowalczykiewicz

Realne znaczenie przebiegaj¹cych
przez Konin szlaków komunikacyjnych dla gospodarki miasta i regionu
ulega³o zmianom, a przyczyny takiego stanu rzeczy by³y zarówno natury
politycznej, jak te¿ ekonomicznej.
Kiedy w 1815 r. Wielkopolska na
ponad 100 lat podzielona zosta³a pomiêdzy dwóch zaborców, ówczesny
szlak wschód-zachód przeciê³a przebiegaj¹ca pomiêdzy Strza³kowem i
S³upc¹ granica pañstwowa. Pozornie
wydawaæ by siê mog³o, ¿e bêd¹ce najkrótszym w linii prostej po³¹czenie
Berlina z Warszaw¹ i dalej Moskw¹

nie utraci nic na swoim znaczeniu, a
nawet z czasem zyska. Rzeczywistoœæ
okaza³a siê jednak zupe³nie inna, chocia¿ w dobie autonomii Królestwa Polskiego nic nie zapowiada³o dramatycznej zmiany. Uwa¿ana za jedn¹ z wa¿niejszych dróg w kraju zosta³a wówczas przebudowana na tzw. trakt bity,
bêd¹cy swoistym odpowiednikiem
wspó³czesnej autostrady.
Wszystko jednak zmieni³o siê z
chwil¹ pojawienia kolei. Efektywny i
tani nowy œrodek transportu by³ bezkonkurencyjny w szybkoœci i wygoci¹g dalszy na nastêpnej stronie
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dokoñczenie z poprzedniej strony

przypadku ataku na Rosjê. Jeszcze
przed powstaniem styczniowym zbudowano jedynie liniê ³¹cz¹c¹ Warszawê z Kutnem i na tym poprzestano.
Dopiero w 1902 r. po³¹czenie kolejowe z £odzi¹ uzyska³ gubernialny Kalisz, ale linia ta – przebiegaj¹c przez
po³udniow¹ czêœæ guberni – nie mia³a
¿adnego znaczenia dla Konina i powiatów wschodniej Wielkopolski.
Odrodzenie znaczenia szlaków
drogowych nast¹pi³o dopiero w ostatnich latach przed wybuchem I wojny
œwiatowej, kiedy narodzi³a siê komunikacja samochodowa. Wtedy tak¿e w
ca³ej rozci¹g³oœci ujawni³ siê fatalny
stan techniczny traktu S³upca-KoninKo³o, który od dziesiêcioleci nie by³
prawie zupe³nie modernizowany i byle
jak utrzymywany.

dzie podró¿owania, nie mówi¹c ju¿ o
transporcie towarów, a tym samym
zdeprecjonowa³ dotychczasowe znaczenie dalekosiê¿nych po³¹czeñ drogowych i konnych powozów. Drogi ¿elazne, jak wówczas nazywano linie kolejowe, z regu³y powstawa³y w pierwszej kolejnoœci wzd³u¿ najwa¿niejszych
dotychczasowych traktów, w pewien
sposób je zastêpuj¹c. Jednak¿e w przypadku najkrótszego po³¹czenia Warszawy z Berlinem tak siê nie sta³o, a to za
spraw¹ carskich strategów.
Przez d³ugie lata rosyjskie Ministerstwo Wojny skutecznie blokowa³o
budowê szlaków kolejowych na terenie ówczesnej guberni kaliskiej, gdy¿
obawiano siê, ¿e mog³yby one zostaæ
wykorzystane przez Niemców w

Wywiady Stanis³awa Sroczyñskiego

AWIATOR
Lotnisko w Kazimierzu Biskupim k/Konina od pocz¹tku swojego
istnienia mia³o du¿o szczêœcia do ludzi o wielkich spo³ecznikowskich
sercach. Tworz¹cy zrêby portu lotniczego zapaleñcy nie szczêdzili si³,
nie liczyli czasu pracy – a nawet,
by go zbêdnie nie traciæ na dojazdy,
spali niejednokrotnie – jak mówi in¿.
Ludwik M¹ka, w³aœnie na tym¿e lotnisku. Ludwik M¹ka jest w³aœnie
tym cz³owiekiem, który swoje najlepsze lata odda³ budowie, a potem
rozbudowie aeroportu w Kazimierzu. A swoj¹ drog¹ wiele mia³ szczêœcia Józek Makowski, dyrektor
Aeroklubu Koniñskiego, ¿e otaczali
go tacy w³aœnie ludzie.
Nazwa³em Ludwika „awiatorem”, bo chyba zrobi³ dla tej dziedziny wiêcej ni¿ ktokolwiek inny. I
choæ nigdy nie mia³ przyjemnoœci
osobiœcie pilotowaæ jakiegokolwiek
samolotu czy szybowca, to jest ojcem a¿ dwojga pilotów.
W³aœciwie gwoli prawdy historycznej koniecznie trzeba dodaæ, ¿e
przelecia³ siê wraz z ca³¹ „robocz¹
ekip¹” na AN-2, zwanym pospolicie „Antkiem”. Mia³ równie¿ zostaæ
uhonorowany specjalnym pucharem
(nawet go widzia³), niestety w
ostatniej chwili okaza³o siê, ¿e mo¿e
zabrakn¹æ nagród dla zawodników
Ogólnopolskich Mistrzostw Spadochronowych (by³ to 1986 rok) i ...na
tym zakoñczy³a siê przygoda z pucharem. Ale nawet te znikaj¹ce bonusy nie odebra³y mu jakoœ chêci i
ochoty do dalszej dzia³alnoœci na
niwie lotnictwa sportowego. In¿ynier Ludwik M¹ka jest (przynajmniej wed³ug mnie) nieco za skromny i ma³o przebojowy, ot zwyk³y
skromny cz³owiek do czarnej roboty – „ale to ju¿ jego problem” – jak
zwyk³o siê dzisiaj mówiæ. (Niestety!!!)
Nale¿y jednak dodaæ, ¿e by³
cz³onkiem zarz¹du lotniska, potem
nawet przewodnicz¹cym komisji rewizyjnej – jednak¿e nale¿y równie¿
uczciwie dodaæ, ¿e gdy obchodzono
uroczyœcie 10 lat istnienia lotniska,
zaproszenie na galê niefortunnie
przysz³o parê dni pó¿niej, ale od tego
w koñcu jest poczta, ¿eby by³o na
kogo zwalaæ winy.

Trzeba równie¿ podkreœliæ olbrzymi¹ rolê Kopalni Wêgla Brunatnego w Koninie przy organizowaniu infrastruktury lotniska. Trzeba
by te¿ dla przyzwoitoœci wymieniæ
sporo osób, które wymieni³ Ludwik,
ale artyku³ niniejszy ma niestety
œciœle okreœlone ramy i musimy siê
w nich zmieœciæ.
Ludwik urodzi³ siê w Kazimierzu Biskupim, w S³upcy ukoñczy³
Technikum Ekonomiczne, w Koninie Technikum Górnicze, a pó¿niej
(pewnie by nie wyjœæ z wprawy)
studia zaoczne na Politechnice poznañskiej ze specjalnoœci¹ elektrotechnika przemys³u. Przyda³o siê to
przy elektryfikowaniu lotniska,
choæ pewnie trochê mniej przy stawianiu czy malowaniu hangarów.
Ludwik nie ukrywa, ¿e powa¿nym dopingiem by³ fakt posiadania
przez jego dzieci licencji pilotów
szybowcowych. Jerzy – pilot od
1984 roku, jest posiadaczem odznaki srebrnej z jednym diamentem (zaczyna³ w Toruniu). Natomiast Ania
lata od 1986 roku, ale te¿ mo¿e pochwaliæ siê srebrn¹ odznak¹ szybownika.
„Najgorzej” wysz³a na tym ¿ona
pana Ludwika i mama awiatorów. Dla
informacji nieco starszych Czytelników oraz uczniów I Liceum,
mam¹ jest pani Zofia z domu Zegarowska. To Ona biedna za ka¿dym
wzlotem w powietrze swoich dzieci, p³aci³a silniejszym biciem serca.
Zw³aszcza gdy Jerzy, pasjonat bez
reszty motolotni, by³ z ró¿nych
powodów zmuszony do l¹dowania
w przygodnym terenie, a wiadomoœæ do domu przychodzi³a z opóŸnieniem.
Ale tak to ju¿ jest i pani Zosia
wiedzia³a, ¿e oprócz dumy musi byæ
i strach.
Aby jednak¿e zakoñczyæ historiê pana Ludwika, muszê dodaæ, ¿e
jeszcze na drodze zawodowej kariery by³ szefem Stacji Ratownictwa
Górniczego – w tym równie¿ ratownikiem. A ¿e los obdarzy³ go wyj¹tkow¹ grup¹ krwi B Rh -, to czêsto
dzwoni telefon z Poznania, ¿e trzeba
komuœ ratowaæ ¿ycie. Wtedy po prostu tam jedzie – zwyk³y ludzki odruch. Taki jest in¿ynier Ludwik M¹ka.

Po odzyskaniu niepodleg³oœci jednym z najwa¿niejszych przedsiêwziêæ
sta³o siê komunikacyjne po³¹czenie
Wielkopolski z centrum kraju. St¹d
budowa oddanej do u¿ytku w 1922 r.
linii kolejowej Strza³kowo-Kutno i troska o ulepszenie równoleg³ej drogi ko³owej. W Koninie „Trakt Poznañski nr
17” przekracza³ Wartê i bieg³ przez
centrum ówczesnego miasta, czyli ulic¹
S³upeck¹ (obecnie Wojska Polskiego),
przez Rynek (plac Wolnoœci), a nastêpnie ulicami: 3 Maja i Kolsk¹.
Pierwszym krokiem w dziele poprawy stanu tego¿ traktu w okolicy Konina
by³a budowa na pocz¹tku lat trzydziestych tzw. „mostu ¿elaznego” na zalewie rzeki Warty pod ówczesnym Czarnkowem. Nastêpnym krokiem mia³a byæ
budowa nowego mostu na Warcie i roz-

wi¹zanie problemu przejazdu przez samo
miasto. Iloœæ przeje¿d¿aj¹cych pojazdów
ci¹gle bowiem wzrasta³a, a koniecznoœæ
przejazdu przez w¹skie i zat³oczone ulice miasta stawa³a siê coraz bardziej k³opotliwa. Dlatego te¿ w Okrêgowej Dyrekcji Dróg w £odzi powsta³a koncepcja, aby wspomniana droga omija³a centrum Konina i od „mostu ¿elaznego” bieg³a prosto przez b³onia w stronê ówczesnej wsi Wilków.
Kiedy wieœci o tych planach dotar³y do Konina, mieszkañców ogarnê³o
wprost przera¿enie. Powszechnie uwa¿ano, ¿e takie rozwi¹zanie doprowadzi
do gospodarczego upadku miasta, gdy¿
spadn¹ dochody kupców, restauratorów
i rzemieœlników. W³adze Konina zdecydowanie wyst¹pi³y przeciw koncepcji takiej przebudowy drogi, która omi-

ja³a centrum miasta. Zdaniem w³adz i
mieszkañców droga mia³a biec tak jak
dawniej, nowy most powinien stan¹æ
w miejscu dotychczasowego drewnianego mostu, a co najwy¿ej mo¿na poszerzyæ przejazd w samym mieœcie.
K³opot jednak w tym, ¿e nie bardzo
wiedziano jak to zrobiæ, gdy¿ trzeba by
zburzyæ czêœæ istniej¹cej zabudowy.
Tym sposobem sprawa utknê³a w
przys³owiowym martwym punkcie, a
wkrótce wybuch³a wojna. Powrócono
do niej dopiero ponad dziesiêæ lat póŸniej, w zupe³nie zmienionych realiach,
buduj¹c (pocz¹tkowo tylko jeden most
i jezdniê) obecnej Trasy Warszawskiej.
Co ciekawe, jej przebieg jest dok³adnie
taki sam, jak w koncepcji przebudowy
„traktu poznañskiego”, proponowanej
przez przedwojennych drogowców.
Piotr Rybczyñski

Mi³y Staszku

problemem i zajmujê siê przygotowaniem innych potraw. Do pe³nego obrazu trzeba dodaæ jeszcze bandê miaucz¹cych, pl¹taj¹cych siê przy nogach
kotów (cztery i pi¹ty w budzie na tarasie).
W kuchni unosi siê zapach pieczonej papryki, któr¹ potem przygotowujê w specjalnej zalewie, a w piecu piecze siê nadziewana papryka. Serwujemy jeszcze oryginalne macedoñskie
danie, jakim s¹ „sarmy“, ale w tym roku
by³o to niemo¿liwe, bo liœcie winogron
wysuszy³y siê zbyt wczeœnie. Sarmy
s¹ trochê podobne do naszych „go³¹b-

ków”, potrawy z liœci kapusty nadziewanej ry¿em i miêsem, z t¹ ró¿nic¹, ¿e
farsz zawija siê we wspomniane wczeœniej liœcie winogron.
A rybki „z kija”, czyli z³owione na
wêdkê, pieczone w piecu, w ca³oœci,
ze spor¹ iloœci¹ ga³¹zek pietruszki w
œrodku?... pychota, a jaki zapach...
Wypada mi jeszcze zapewniæ, ¿e
przy najbli¿szej okazji poczêstuje Ciê
którymœ z tych specja³ów, aby nie
by³o, jak w tej piosence:... sz³a dzieweczka do laseczka... jak¿eœ zjad³a...
to mi siê nie chwal...
Serdecznoœci Mira D.

Kolejny list
do Ciebie, tym razem o kotlecie. To
doœæ dziwny pomys³, ale w³aœciwie dlaczego nie?
Ostatecznie zawsze
mo¿na
wrzuciæ list do kosza.
Jesieñ to doskona³a okazja do spotkañ towarzyskich. W gronie moich
przyjació³ spotykamy siê niezbyt czêsto, bo to doœæ zapracowane towarzystwo, ale ka¿de ze spotkañ jest bardzo
sympatyczne.
Tym razem pad³o na nas. W naszym domu, jak nietrudno siê domyœliæ, dominuje kuchnia ba³kañska, chocia¿ nie do koñca. Wspólnie prze¿yte
lata pozwoli³y na wypracowanie w³asnej, nawet nie Dimitrowów, a raczej
„Giottów” kuchni. Mieszaj¹ siê w niej
elementy kuchni polskiej, ba³kañskiej –
g³ównie macedoñskiej, wêgierskiej (na
Wêgrzech mieszka siostra Giotto), a
ostatnio w³oskiej (dziesiêæ lat pobytu
mojej siostry we W³oszech). Przepisy
modyfikujemy wg w³asnego uznania.
Daniem, które szczególnie goœciom
smakowa³o, by³y w³aœnie kotleciki, w
jêzyku macedoñskim zwane „kiofte”.
Kiofte to kotleciki z mielonego miêsa
w kszta³cie nieco grubszych paluchów
(mniejsze, kulki o œrednicy mniej wiêcej 3 cm, to kioftence). Sporz¹dza siê
je z mieszanki wo³owiny, wieprzowiny i surowego boczku (trzy w jednym),
z dodatkiem ca³ego surowego jaja, pieprzu, soli i papryki w proszku. Sma¿y na oleju. Wskazanym dodatkiem jest
cz¹ber, ale powinien byæ œwie¿o suszony, kupowany w sklepie bywa gorzki. Jeœæ mo¿na na ciep³o i na zimno. To
samo, pieczone na ruszcie, nazywa siê
kebabcze.
Znajomi prosili o przepis, ale wykonanie to ca³y rytua³, a bez tego ani
rusz.
Ustalanie menu przyjêcia odbywa
siê w atmosferze podobnej do tej we
w³oskich filmach z Sofi¹ Loren i Marcello Mastroianni – jest gor¹co, a nawet bardzo.
Wreszcie Giotto wyrusza na targowisko. Przynosi dwa razy tyle miêsa ile ustaliliœmy, bo musi byæ du¿o,
jak u jego Mamy, a mnie na widok wiêkszej iloœci robi siê s³abo (jak mojej
Mamie). Powód do kolejnej wymiany
zdañ. Potem nastêpuje dyskusja na temat wy¿szoœci tradycyjnej maszynki
do mielenia miêsa nad elektryczn¹, a
¿e jestem kobiet¹ zgodn¹ i ³agodn¹,
zostawiam mego mê¿a sam na sam z

STARY MUR PRZY SOLNEJ
(prawie wierszowana fotka)
Ten stary mur przy Solnej: gruba, czerwona ceg³a; kilkadziesi¹t
Metrów d³ugi, wysoki na pó³tora ch³opa (albo i wiêcej), ju¿ od paru
Dni czeka na swoje opisanie.
Najpierw widziany z okna autobusu, potem dotykany, sprawdzany,
Przywo³ywany w myœlach, a nawet i we œnie. W dalszym ci¹gu czeka
Na swoj¹ wierszowan¹ fotkê.
WyraŸnie nie pasuje dzisiaj do otoczenia. Wszystkich tych
Nowobogackich willi, loggii, wysokich piêter, basenów, ogródków
Dzia³kowych. Stoi tutaj niby odludek.
Niegdyœ otacza³ wojskowe koszary. Pamiêta wiek XIX i Kargopolski
Pu³k Dragonów. Potem pruskich ¿o³nierzy w czasie Wielkiej Wojny,
Wreszcie woln¹ Polskê i Szko³ê Piechoty dla Ma³oletnich.
Z dawnej œwietnoœci zosta³a ledwie cz¹stka: jedna œciana
Z pot³uczonymi, wyszczerbionymi ceg³ami, gdzieniegdzie schlapanymi
Wapnem. Trwa tutaj niby ranny ¿o³nierz owiniêty w banda¿e,
Stary wiarus na posterunku strzeg¹cy przesz³oœci. Czêsto wpatrujê siê
W ceglan¹ jego twarz. A potem we œnie przychodzi taki oto obrazek:
Dwaj m³odzi ¿o³nierze: Janek Kwarta z Miko³ajem Cabanem
Wracaj¹ z nocnej wyprawy do miasta. S¹ ju¿ pod murem,
Jeden podsadza drugiego ,a potem skok w dó³…
Widaæ przez chwilê z tej wysokoœci wewnêtrzne podwórze koszar:
Na pierwszym planie plac apelowy z flagowym masztem poœrodku.
Równo przystrzy¿one trawniki i budynek zbrojowni. Nieco dalej,
Z lewej strony, punkt sanitarny z czerwonym krzy¿em na odrzwiach.
W g³êbi bramê wejœciow¹ z dwoma reflektorami, z których jasne
Smugi œwiat³a k³ad¹ siê na ukoœne, bia³o-czerwone pasy
Budki wartowniczej.
(Utwór z tomu wierszy Ulica Kolska i inne okolice, Konin 2002)
Janusz Gulczyñski
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