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Towarzystwa

wspomnieñ

– przedruk fragmentów
pamiêtników
i wspomnieñ

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

4.

Tworzyli
wizerunek
miasta

– sylwetki ludzi
zas³u¿onych dla miasta

5.

Naszym

zdaniem

– 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

10. Oko w oko
– konkursy ze znajomoœci
miasta dla Czytelników

11.

23-29

listopada

Inne

– tematy inne ni¿
wymienione powy¿ej

Z olbrzymi¹ satysfakcj¹ i nie
mniejszym przejêciem zapraszam
Was na poetyck¹ ucztê po zakoñczonym w³aœnie XXIV Ogólnopolskim
Konkursie Poetyckim o nagrodê
„Milowego S³upa”. Mogê znów pochwaliæ nasz¹ m³odzie¿, bo to ona
zdominowa³a ponownie konkurs,
resztê oceny pozostawiam PT Czytelnikom. Radzê najpierw zapoznaæ
siê z recenzj¹ Lecha Stefaniaka (poni¿ej), potem powêdrowaæ na stronê
ostatni¹, gdzie znajdziecie pe³en zestaw poetyckich wra¿eñ, a jeszcze
potem „powyd³ubywaæ” rozproszone wœród innych tekstów poetyckie
smaczki. Szczególnie polecam piêkny wiersz o Koninie autorstwa Janusza Józefa Dobreckiego. Wiersz zosta³ uhonorowany nagrod¹ Towarzystwa Przyjació³ Konina.

I to by³oby tyle o konkursie i
poezji.
Wracaj¹c do prozy, polecam artyku³ Leszka Hejmana opisuj¹cy
¿ycie mniejszoœci niemieckiej w Koninie w okresie miêdzywojnia. Wa¿ne na tle naszej integracji z Europ¹.
Jako szczególn¹ ciekawostkê prosimy potraktowaæ informacje o wystawie obrazów ¿ony Józefa Lewandowskiego, autora powieœci o Koninie pt. „Cztery dni w Atlantydzie”.
Zaœ W³odek Kowalczykiewicz
wspomina swoje wczesne lata szkolne oraz wyjaœnia do czego mo¿e jeszcze s³u¿yæ wskaŸnik do mapy. Mirka Dimitrow rozstaje siê na razie z
o³ówkiem na rzecz d³ugopisu i raczy
nas swoimi wspomnieniami.
¯yczê przyjemnej lektury, pozdrawiam jesiennie
Stanis³aw Sroczyñski
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w³adzy przez Polaków. Zginêli.
Tragiczn¹ œmieræ siedmiu przypadkowych mieszkañców przypomina tablica z ich nazwiskami
umieszczona na œcianie domu Zeme³ki. Od kilkunastu lat w miejscu tragedii odbywaj¹ siê uroczystoœci Dnia
Niepodleg³oœci, odczytywany jest
apel poleg³ych w walkach o wolnoœæ
Polski, sk³adane s¹ kwiaty. Tablica
jest milcz¹cym, ale jak¿e wymownym symbolem patriotyzmu, nie
przechodŸmy obok niej obojêtnie.
L.H.

Janusz Józef Dobrecki
Miasto moje...

tuj¹ dwie nagrodzone poetki, Anna
Andrych z Poznania i Ela Galoch z
Turku. Pierwsza prowadzi wiersz prosto, miêdzy emocjami a lini¹ myœli, st¹d
³¹czy on intelektualn¹ przejrzystoœæ,
dyscyplinê z ciep³em, kobiec¹ chcia³oby siê rzec miêkkoœci¹; wiersze Eli
Galoch s¹ rozlewne, pe³ne odnóg i dygresji. Nie zawsze jesteœmy pewni, czy
idziemy wci¹¿ jeszcze t¹ sam¹ drog¹,
czy nie pob³¹dziliœmy wraz z autork¹,
niepewnoœæ wynagradza nam bogactwo
i piêkno obrazów.
Niech mi wybacz¹ laureaci, ¿e nie
wszystkim mogê poœwiêciæ choæby
akapit, szczerze wola³bym ka¿demu
pisaæ obszerny wstêp do tomiku, poleciæ pragnê wszak¿e uwadze czytelników wiersze Zbys³awa Kleczewskiego i Marka Koœmidra, zdobywcy I nagrody. U Kleczewskiego zachwyca lekkoœæ, specyficzny klimat wierszy i
poczucie humoru, ch³opiêca wprost
beztroska w pos³ugiwaniu siê poetyckimi œrodkami, chwilami chyba jednak
posuwaj¹ca siê a¿ do granicy... Marek
Koœmider, od lat pojawiaj¹cy siê wœród
najlepszych na „Milowym S³upie”,
pisze obszerne cykle poetyckie. Tym
razem zaprezentowa³ psalmy poœwiêcone pamiêci wa¿nych dla niego poetów, którym przypisuje w³asne, tak
charakterystyczne, ¿e nie do pomyle-

r.

Nie musieli umrzeæ. Zginêli od
kul niemieckiego patrolu z koniñskiego garnizonu wezwanego przez
urzêdników landratu zagro¿onych
jakoby atakiem rozgor¹czkowanego
t³umu zebranego na Rynku. ¯o³nierze nie musieli strzelaæ, mogli najpierw sprawdziæ prawdziwoœæ s³ów
urzêdnika. Ofiarami byli g³ównie
m³odzi ludzie, ciekawi wydarzeñ niezwyk³ych, niecierpliwie oczekuj¹cy
niepodleg³oœci, chc¹cy byæ naocznymi œwiadkami opuszczania miasta
przez okupantów i przejmowania

Pok³osie
Milowego
S³upa
Czym jest poezja – piêknym uk³adaniem s³ów? Zapewne, choæ nie jest
uk³adaniem piêknych s³ów. Temat ten
wyczerpuj¹co omówi³ Zbigniew Herbert w wierszu „Ornamentatorzy”,
wiêc nie bêdê go rozwija³. Musia³em
jednak wspomnieæ o tym, bowiem ci¹gle tak wielu pisz¹cych wiersze uwa¿a, ¿e s¹ s³owa poetyckie z natury.
Wystarczy u¿yæ ich w odpowiedniej
iloœci, by otrzymaæ poezjê. Trochê tak,
jak z przepisem na placek... Garœæ
przyk³adów na to znalaz³aby siê i w
plonie tegorocznego konkursu, ale,
powiedzmy szczerze, jego poziom
mnie zaskoczy³.
Nagrodê Towarzystwa Przyjació³
Konina otrzyma³ Józef Janusz Dobrecki ze S³upska za dobry zestaw pod
god³em „Starykoñ” z piêknym, kunsztownie zbudowanym wierszem „Miasto moje...”, krystalicznym przyk³adem, ¿e dopiero wartoœci intelektualne
i œrodki poetyckie, czyli technika, rzemios³o, w natchnionym po³¹czeniu
mog¹ daæ wzruszaj¹cy efekt.
Interesuj¹ce wiersze nades³a³
Edward Pop³awski z Poznania. Nieczêsto spotkaæ mo¿na tak dojrza³¹,
spo³ecznie zaanga¿owan¹ poezjê. Piszê to œwiadomie ignoruj¹c ewentualne grymasy stra¿ników politycznej
poprawnoœci.
Zupe³nie odmienne poezje prezen-

2004

Polegli na progu
wolnoœci

zdj. – P. Hejman

– ciekawostki z dawnej
prasy koniñskiej

Ze

Konina

Drodzy, umêczeni listopadow¹
szarug¹, Czytelnicy

1. Z kart
przesz³oœci

2.

Przyjació³

Miasto moje Daleko od Ciebie
Wspominam i têskniê...
Rzeko kapryœna
Wiosennym roztopem
Most porywaj¹ca zbójecko,
Ch³odu u¿yczaj¹ca latem.
Twój zapach wœród ³óz
Do dzisiaj czujê.
Faro stara
Matko wszystkich
Miejskich budowli
By³aœ mi domem drugim.
Twój ch³ód roratni i ró¿añcowe wieczory
Do dziœ pamiêtam.
Szko³o moja Skarbnico m¹droœci
Skryta wœród topoli,
Œwiadku pierwszych liter
I znaków zapytania
Do dziœ w snach powracasz
Parku szumi¹cy Wœród twoich drzew
Szarych oczu
I kruczych warkoczy
Z biciem serca
I dziœ wypatrujê.
Miasto moje Daleko od Ciebie
wspominam i têskniê...
(wiersz uhonorowany nagrod¹ Towarzystwa Przyjació³ Konina)
nia, kategorie istnienia. Ju¿ zestawienie tytu³ów robi wra¿enie a same poematy to wylew poetyckiej lawy, piêkno mo¿e nie okrzesane i nie dopraco-

wane, ale jak przyrodnicze zjawisko
poruszaj¹ce. Nawi¹zuj¹c do tegorocznego laureata ¿yczê wszystkim poetom, aby ocalili siê w siebiepisaniu.
Lech Stefaniak

Z

dziejów

Konina

Ludnoœæ pochodzenia niemieckiego zaczê³a nap³ywaæ do Konina i podkoniñskich miejscowoœci od po³owy
XVIII wieku. Do miasta przybywali
rzemieœlnicy, kupcy i ludzie wolnych
zawodów (lekarze, nauczyciele, duchowni). Z biegiem czasu ludnoœæ ta,
pocz¹tkowo u¿ywaj¹ca tylko jêzyka
niemieckiego, polonizowa³a siê, zachowuj¹c jako wyznanie religiê ewangelick¹, zarazem nabywaj¹c obywatelstwo polskie.
Koniñscy luteranie w po³owie
XIX w. liczyli 660 osób, w 1919 roku
stanowili 7,3 procent ogó³u mieszkañców miasta, tj. ok. 600 osób. Posiadali
œwi¹tyniê postawion¹ i konsekrowan¹
w 1856 roku, na miejscu pierwotnego
drewnianego koœcio³a œw. Ducha odkupionego od katolików w roku 1821.
Piêæ lat póŸniej (1826) za³o¿ono parafiê, której pierwszym administratorem,
niestety, tylko przez cztery lata,
(1826-1830) by³ ks. August Kegler.
Przez kolejnych siedem lat parafi¹ zarz¹dza³ ks. Jan Scholtz z koœcio³a kalwiñskiego w ¯ychlinie. Mianowany na
proboszcza parafii koniñskiej ks. Justyn Otto Herman Hinz obowi¹zki
pe³ni³ przez 45 lat (1837-1882) i w tym
czasie pobudowano plebaniê (1840),
postawiono now¹ murowan¹ œwi¹tyniê i za³o¿ono cmentarz. Kolejny proboszcz ks. Karol Henkel za³o¿y³ w
1905 r. przytu³ek, a w1906 dom parafialny zwany te¿ Domem Zborowym
przy ulicy Wodnej. Do dnia dzisiejszego parafia ewangelicka korzysta ze
œwi¹tyni, plebanii i cmentarza.
Do parafii koniñskiej w latach miêdzywojennych nale¿a³y: koœció³ w

wyznaniowa
w Koninie

zdj. – P. Hejman

Mniejszoœæ
niemiecka

Dar Józefa
Lewandowskiego
W Muzeum Okrêgowym w Gos³awicach, w g³ównej sali wystaw czasowych, prezentowana jest ekspozycja prac plastycznych artystki ze
Szwecji, Polki z pochodzenia, Teresy
Lewandowskiej. Obrazy w liczbie 131
przekaza³ na sta³e do koniñskiego muzeum m¹¿ artystki – Józef Lewandowski w przekonaniu, ¿e w ten sposób
upamiêtni osobiste zwi¹zki z Koninem, miastem swojego urodzenia w
1923 roku i wczesnej m³odoœci do paŸdziernika 1939 roku.
Tematyka obrazów dobrze
wpisuje siê w obchody 65. rocznicy
wybuchu wojny i 60. rocznicy powstania warszawskiego. W pierwszej grupie prac w cyklu „Abel mój brat” zobaczyæ mo¿emy w dramatyczny sposób ujête (du¿e, wyra¿aj¹ce przera¿enie, oczy, zdeformowane twarze i cia³a) sylwetki podpisane znacz¹co: Pieta, Niobe, Cz³owieczeñstwo, Panie,
zmi³uj siê. W kolejnej grupie obrazów
autorka zawar³a osobiste, plastyczne
spojrzenie na codziennoœæ okupacyjn¹,
poczynaj¹c od wrzeœniowych nalotów
lotnictwa niemieckiego, po trudy ¿ycia
bie¿¹cego, a¿ do walk w getcie i powstaniu warszawskim, po pe³n¹ zag³adê polskiej stolicy. Kilka prac powsta³o z inspiracji poezj¹ Kamila Baczyñ-
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skiego, wiele z jej wra¿liwoœci na tragiczny los ¯ydów, którego by³a naocznym œwiadkiem i który utrwali³ siê w
jej psychice jako niezagojona, j¹trz¹ca
siê rana. Wyra¿a to ciemny na ogó³ ton
rysunków, parê jakby nieœmia³ych linii i du¿o rozmytych celowo czarnych
plam. Œrodki plastyczne s¹ niby ubogie (plamy uzupe³niane piórkiem i
pêdzlem), ale dobrze oddaj¹ ulotne dramatyczne wra¿enia z czasów okupacji
niemieckiej. W podobnym stylu i formie przedstawiaj¹ siê liczne obrazy
poœwiêcone tragedii oficerów w lesie
katyñskim. Szczególnie mocno przemawiaj¹ do naszej wyobraŸni obrazy
zatytu³owane: G³ód, Co nas czeka, Las
katyñski dzieñ wczeœniej. Jeden z krytyków (Frenkiel) w 1994 roku pisa³
„rysunki Lewandowskiej s¹ milcz¹cym
lecz jak¿e wymownym komentarzem
poetyckim, który jest wa¿niejszy od
dokumentów, poniewa¿ jest sam w
sobie aktem uskrzydlonej przez rozpacz i ¿al wyobraŸni cz³owieka, który
nie mo¿e zapomnieæ”.
Dodajmy, ¿e przewodnikiem
po wystawie jest katalog zawieraj¹cy
tekst Józefa Lewandowskiego poœwiêcony zmar³ej w 1983 roku w Sztokholmie, artystce.
Lech Hejman

Koninie, dwa domy modlitwy w Wêglewskich Holendrach i Nowym Czarkowie oraz siedem kantoratów (salek
do modlitwy) m.in. we wsiach: P¹tnowskie Holendry, Œwiêcia, D¹browa,
Borowo, Bielawy, Brzeziñskie Holendry. £¹czna liczba wiernych w 1937
roku wynosi³a 3500. Procentowy stan
ludnoœci niemieckiej w Koninie, posiadaj¹cej obywatelstwo polskie, zmniejszy³ siê o prawie po³owê w stosunku
do 1919 roku i w 1938 roku wynosi³
3,25 procent, tj. ok. 350 osób.
W latach 1915-1927 parafi¹ administrowa³ ks. Adolf Löffler, niemiecki
nacjonalista, nie dopuszczaj¹cy do odprawiania nabo¿eñstw i uroczystoœci
(pogrzeby, œluby, chrzciny) w jêzyku
polskim. Ten fakt doprowadzi³ do konfliktu z grup¹ ewangelików i w³adze
nadrzêdne odwo³a³y ksiêdza z Konina. Jego nastêpca od 1928 roku ks.
Robert Badke odrodzi³ dobre stosunki
miêdzyludzkie w spo³ecznoœci koniñskich luteranów oraz dokona³ poprawy wspó³¿ycia ewangelików i katolików. Z jego udzia³em odbywa³y siê
nabo¿eñstwa z okazji polskich œwi¹t
narodowych.
A¿ do II wojny œwiatowej ewangelicy mieli w³asny chór, zespó³ teatralny, bibliotekê, a powsta³y z inicjatywy pastora Komitet Pañ (1928) urz¹dza³ wycieczki, „gwiazdki” dla dzieci,
zabawy, loterie i zbiórki pieniêdzy na
cele charytatywne, w tym na utrzymanie przytu³ku dla starców. Luteranie byli te¿ znacz¹c¹ grup¹, aktywn¹
w ¿yciu gospodarczym miasta. Wœród
nich byli w³aœciciele czterech zak³adów
przemys³owych, kilkunastu warsztatów rzemieœlniczych, apteki, stolarni,
restauracji. Anga¿owali siê te¿ w ¿ycie
spo³eczne, nale¿eli do zarz¹dów Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, Towarzystwa
Wioœlarskiego, Stowarzyszenia Przyjació³ Szko³y Œredniej, byli wybierani
do w³adz i na radnych do Rady Miasta.
Dzieci z rodzin niemieckich, do
koñca I wojny œwiatowej, uczy³y siê
we w³asnej szkole powszechnej, po

1919 r. uczêszcza³y do polskiej szko³y podstawowej i gimnazjum. Tylko
lekcje religii , te¿ w jêzyku polskim,
prowadzi³ z nimi pastor. W polskim
jêzyku œpiewa³ chór i wystêpowa³
zespó³ teatralny, po polsku odbywa³y zebrania Towarzystwo Pañ i Towarzystwo M³odzie¿y Ewangelickiej.
Nieliczni doroœli nale¿eli do partii o nazwie Stronnictwo Ludowe,
której koniñskie ko³o za³o¿ono w
1921 roku. Prezesem partii by³ ks.
Adolf Löffler, a obowi¹zki sekretarza pe³ni³ Adolf Poenih. Partia mia³a
charakter organizacji nacjonalistycznej, a jej aktyw by³ wrogo nastawiony do pañstwa polskiego. Po zmianie nazwy na Volksverband i zmianie
prezesa na Teodora Czajzhera, potem od 1929 Juliana Willa nast¹pi³o
manifestacyjne g³oszenie lojalnoœci
wobec w³adz polskich. W 1934 roku
powsta³o w rejonie koniñskim ko³o
JDP, partii faszystowskiej, której
szeregi do 1939 stale ros³y.
Podczas ostatniej wojny ewangelicy-Niemcy korzystali bez przeszkód
z pos³ug duszpasterskich w jêzyku
niemieckim. Propolskie postawy zachowali m.in. Adolf Laube, Eryk Rosin i inni, którzy uszli z miasta oraz
bohaterska Stefania Esse.
Po wojnie koniñscy ewangelicy
rozproszyli siê po kraju, czêœæ opuœci³a Polskê.
Aktualnie w zasiêgu dzia³ania parafii znajduj¹ siê wyznawcy luteranizmu, g³ównie Polacy w iloœci 250-300
osób. Parafia, któr¹ od 1976 roku administruje ks. Andrzej Mendrok, obejmuje dawne skupiska luteran z okolic :
Ko³a, Sompolna, Turku, GrodŸca,
Maœlaków, Babiaka, Zagórowa i Izbicy Kujawskiej. Pos³ugi religijne odbywaj¹ siê w jêzyku polskim, nabo¿eñstwa w zachowanych koœcio³ach w
Koninie, Kole i Turku.
Opr. Lech Hejman na podstawie
„Dzieje parafii ewangelickoaugsburskiej w Koninie”
ks. Andrzeja Mendroka

Danuta Olczak, Konin

Miros³awa Dimitrow, Konin

Ksi¹¿ka

nieproszony goœæ

Kto czyta
- ¿yje wielokrotnie. J.Czechowicz

Jesteœ jak
sprawdzony przyjaciel
bliska gwiazda
z dalekiej przestrzeni

Niepostrze¿enie do mego domu wesz³a staroœæ
panoszy siê, marudzi i zrzêdzi
rozparta w fotelu
bezmyœlnie gapi siê w telewizor

tyle w tobie
mojej wêdrówki
i tyle nadziei...

lecz nic to - zbyt wczeœnie

Nie oczekujesz
zbyt wiele
mo¿e tylko s³uchania
i odrobinê pilnoœci

zbiorê garœæ liœci, trochê s³oñca, jakiœ kamyk w d³oni

by z oceanu wiedzy
wy³owiæ
per³ê m¹droœci...
Wiersz uhonorowany nagrod¹
Ko³a Przyjació³ Biblioteki

za³o¿ê p³aszcz, nakarmiê dzikie kaczki w stawie

pójdê przed siebie, mo¿e wrócê
jeszcze czas, zbyt wczeœnie

Ze

wspomnieñ

„Pan
Od swojej mamy dowiedzia³em siê,
¿e moim dyrektorem bêdzie pan Rybarski, a wychowawczyni¹ pani Tomaszewska. Mama wspomina³a dyrektora, jako bardzo przystojnego m³odzieñca, ucz¹cego j¹ pod koniec lat
dwudziestych muzyki. Gdy po raz
pierwszy przekroczy³em progi szko³y, ujrza³em przed sob¹ wysokiego,
barczystego mê¿czyznê z ³ys¹ g³ow¹,
krzaczastymi brwiami i okularami na
nosie. Postaæ, któr¹ zobaczy³em, nie
przypomina³a osoby opisywanej
przez moj¹ rodzicielkê. W wieku siedmiu lat uwa¿a³em, ¿e czas stoi w miejscu, a ludzie nie zmieniaj¹ swojego
wygl¹du.
Dyrektor wœród nauczycieli wzbudza³ szacunek, natomiast u uczniów do
wspomnianego szacunku do³¹cza³
strach. Pójœcie do gabinetu, w którym
siedzia³ za piêknym stylowym biurkiem, by³o dla wszystkich wielkim
prze¿yciem. Wchodziæ tam mogli dy¿urni klasy oraz uczniowie wys³ani
przez nauczycieli po pomoce szkolne.

Rybarski”
Wstêp mieli równie¿ klienci Szkolnej
Kasy Oszczêdnoœciowej. Kasê obs³ugiwa³a pani Szama³ek – sekretarka dyrektora. Pe³ni³a funkcjê nie tylko sekretarki, zastêpowa³a równie¿ dyrektora podczas jego nieobecnoœci. W
wypadku pope³nienia wykroczenia
przez ucznia, zawsze stawa³a w jego
obronie.
Te mi³e wejœcia do gabinetu – zdarza³y siê jednak te¿ przykre. O jednym chcia³em opowiedzieæ. Któregoœ
zimowego dnia wraz z dwoma kolegami postanowiliœmy poœlizgaæ siê po
zamarzniêtej rzece. Odleg³oœæ miêdzy
szko³¹ a wa³em chroni¹cym miasto
przed zalaniem wynosi oko³o stu metrów. Jak mo¿na zauwa¿yæ – daleko
od szko³y nie odeszliœmy. Natomiast
wejœcie na zamarzniête koryto rzeki
mog³o skoñczyæ siê dla nas tragicznie.
W czwartej klasie uwa¿aliœmy siê za
doros³ych oraz „bystrzejszych” od naszych opiekunów. Œlizgaj¹c siê po rzece zauwa¿yliœmy stoj¹c¹ na wale nauczycielkê, pani¹ Mazurkow¹. Z jej ust

us³yszeliœmy tylko dwa s³owa: – Do
dyrektora!! Ze spuszczonymi g³owami – za to pocieszani przez resztê
uczniów – maszerowaliœmy do „jaskini lwa”. Za nami w niewielkiej odleg³oœci kroczy³a „pani od przyrody”.
Pan Rybarski wys³ucha³ relacji nauczycielki. Poleci³ nam opuœciæ gabinet, a nastêpnie wchodziæ lecz pojedynczo. Pierwszy wszed³ Krzysztof.
Pobyt kolegi u dyrektora nie trwa³ d³ugo. Ku naszemu przera¿eniu wybieg³
z p³aczem, trzymaj¹c siê za wstydliw¹
czêœæ cia³a. Podobnie sytuacja powtórzy³a siê z Andrzejem. Kolejnym „odwiedzaj¹cym” mia³em byæ ja. Ze wzglêdu, ¿e do pokoju wszed³ nauczyciel,
pan Sroczyñski, kara odwlek³a siê w
czasie. Koledzy ze ³zami w oczach
objaœniali: dyrektor ka¿e wybraæ jeden
ze wskaŸników s³u¿¹cych do pokazywania na mapie (posiada³ ich ca³y arsena³), po³o¿yæ siê na taborecie, wypi¹æ
tyln¹ czêœæ cia³a i w to czu³e miejsce
ka¿dy z moich kolegów otrzyma³ uderzenie. Koledzy wchodzili nieœwiado-

Konin mnie
zauroczy³
Urodzi³am siê w Poznaniu. W latach szeœædziesi¹tych przeje¿d¿a³am
przez Konin z wycieczk¹ „szlakiem
piastowskim”. Z okien autokaru przewodnik pokazywa³ nam ogromne koparki ryj¹ce ziemiê. Widok zrobi³ na
mnie doœæ przygnêbiaj¹ce wra¿enie.
Ogromna dziura jak rana w ziemi, szara i smutna. O wiele sympatyczniej
brzmia³o opowiadanie o buduj¹cym siê
nowoczesnym mieœcie, o mieszkaniach
z ³azienkami i ciep³¹ wod¹ w kranach,
doprowadzan¹ ruroci¹gami wzd³u¿
drogi. Mieszkanie moich rodziców by³o
niewielkie, zim¹ trzeba by³o paliæ w
piecu. O ³azience czyta³am w ksi¹¿kach.
W lasach niedaleko Konina, nieco
póŸniej, by³ jeszcze obóz harcerski.
Razem z kole¿ank¹ ze œredniej szko³y
redagowa³yœmy kronikê obozow¹.
Mieszka³yœmy w namiotach. Miejsce,
gdzie król chodzi³ piechot¹, stanowi³
dó³ w lesie i dr¹¿ek. Czy s¹ jeszcze
takie obozy? Zosta³o wspomnienie
wspania³ych wakacji, pachn¹cego lasu,
igie³ sosny i szyszek k³uj¹cych bose
nogi.
Po latach ze smutkiem ogl¹da³am
oszpecony paskudnymi budynkami
las, jakieœ p³oty, zamiast zapachu ¿ywicy smród spalin samochodowych.
Po raz pierwszy by³am w Koninie
w 1967 roku, na œlubie przyjaciela
mê¿a. Nocny spacer po koniñskiej Starówce, ostre ¿ó³te œwiat³o latarni, a
potem budynek dworca kolejowego z
architektur¹, jakiej dot¹d nie zna³am.
Przysadzisty i krzepki, z piêkn¹ prowadz¹c¹ doñ alej¹ obsadzon¹ z dwóch
stron drzewami. Miasteczka na zachód
od Poznania by³y inne. Uporz¹dkowane budynki, bardziej zwarte, trochê jak
buzia w ciup grzecznej dziewczynki.
W Koninie sprawia³o wszystko wra¿enie przypadkowoœci, wrêcz artystycznego nie³adu. Wówczas nie przy-

sz³o mi do g³owy, ¿e bêdê tutaj mieszkaæ.
W Koninie zamieszkaliœmy w 1974
roku. Mê¿owi zaoferowano pracê i
atrakcyjne czteropokojowe mieszkanie.
Z ma³ego balkonu na siódmym piêtrze
wie¿owca obserwowa³am miasto. Daleko za horyzontem by³ Poznañ. Z lewej strony kominy elektrowni, bli¿ej
piaszczyste wydmy. Niewielki podmuch wiatru powodowa³ wrêcz burzê piaskow¹. Kruchy balkonik zawieszony wysoko i kr¹¿¹ce czêsto z krzykiem miêdzy wie¿owcami stada mew,
dawa³y poczucie oderwania od ziemi i
bujania w ob³okach. Z czasem, obok,
powsta³o kolejne du¿e osiedle, przestrzeñ miêdzy domami wype³ni³a zieleñ. Powiêksza³o siê grono naszych
znajomych. Nie pamiêtam kiedy przesta³am myœleæ o powrocie do Poznania.
Zasiedzieliœmy siê w Koninie na
dobre. Wybudowaliœmy dom w otoczeniu zieleni, ogromnych wierzb i
kasztanów. Ma³y prywatny raj na
w³asny u¿ytek. Mam swoje wspania³e chwile z kubkiem kawy na tarasie.
Obserwujê ptaki. Dzikie koty wydepta³y œcie¿kê w ogrodzie, wieczorem
przychodz¹ na porcjê pieszczot. Karmiê je, bo mam wra¿enie, ¿e w ten sposób chroniê mojego ukochanego ptaszka kopciuszka, który po raz kolejny,
gdzieœ w ga³êziach jab³oni, uwi³ swoje
gniazdo.
Koniñskie obrazki na przestrzeni
lat wpisuj¹ce siê w moje ¿ycie. Koœció³ w Morzys³awiu przez te wszystkie lata z zapyzia³ej budowli, przesi¹kniêtej zapachem stêchlizny i naftaliny,
przeobrazi³ siê w pe³n¹ œwiat³a, piêkn¹
œwi¹tyniê.
Od jakiegoœ czasu w³óczê siê z
aparatem fotograficznym po starym
Koninie. Ze szczególnym upodoba-

niem zagl¹dam na podwórka. Znajdujê
tam coœ z magii czasu zaklêtego w malowniczoœæ. Zim¹ zamieniam wra¿enia
na kolorowe obrazki. Piêtrz¹ce siê
drewniane balkoniki, niebieskie na tle
ró¿owej œciany, schodki tam i z powrotem i przeró¿ne przybudówki.
Rz¹d drewnianych drzwi wypaczonych przez czas, dalej dziwna baszta i
nieco koœlawe galeryjki. W szarym
murze wnêka pomalowana na ostry
¿ó³ty kolor, obok turkusowa ³awka. W
wielu domach okna otwieraj¹ce siê na
zewn¹trz. Na wydeptanej ziemi, czasem, gdzieœ przy murze rosn¹ nieœmia³o w¹t³e kwiaty. Nad Wart¹ schowana
w g¹szczu willa ze œladami dawnej
œwietnoœci, jej dach wieñcz¹ rzeŸbione
figurki. Z drugiej strony rzeki przycupniête przy wa³ach domki z daszkami opadaj¹cymi w ró¿ne strony. Kostropate murki i rozpiête kolorowe
pranie. Jeszcze ulubiona uliczka z
³aciat¹ nawierzchni¹ jezdni wznosz¹ca
siê w górê od ulicy Wodnej. Nazwa³am
j¹ uliczk¹ „Nie w Balceronie”. Dalekim
œredniowieczem tchnie nazwa uliczki
GwoŸdziarska.
Stare miasto, jak stary cz³owiek,
ma ukszta³towany charakter i kochan¹,
pomarszczon¹ twarz, jak jesienne jab³uszko.
Widok z mostu nad Wart¹ i kolejne
podwórko jak budowla pouk³adana ze
zu¿ytych, drewnianych klocków. Wystarczy odwróciæ g³owê i widaæ „nowy”
Konin, zapewne wygodniejszy i lepszy na co dzieñ. Czy to jest ju¿ moje
miejsce na ziemi? Nie wiem. Los lubi
sprawiaæ niespodzianki, lecz wiêksz¹
czêœæ swego ¿ycia spêdzi³am w Koninie.
Wspomnienia napisane zosta³y na
konkurs og³oszony przez Towarzystwo
Przyjació³ Konina w 1998 roku. Od tego
czasu zmieni³ siê obraz Starówki.
Miros³awa Dimitrow

mi – ja ju¿ wiedzia³em, co mnie czeka,
dlatego strach by³ podwójny. Wszed³em do gabinetu. Dyrektor zapyta³: –
Czy wiem, za co bêdê ukarany? Odpowiedzia³em twierdz¹co. Wówczas
pozwoli³ wybraæ narzêdzie kary. W
swojej naiwnoœci uwa¿a³em, ¿e przechytrzê karz¹cego wybieraj¹c najcieñszy ze wskaŸników. Myœla³em, ¿e
uderzenie cieñszym wskaŸnikiem bêdzie mniej bola³o. Po chwili „odczu³em”, jaki pope³ni³em b³¹d. Bez pozwolenia wybieg³em z gabinetu trzymaj¹c
siê za obola³¹ czêœæ cia³a. We wstydliwej czêœci cia³a odczuwa³em piek¹cy
ból. Na korytarzu wykonywa³em przedziwne ruchy maj¹ce przynieœæ ulgê
pokrzywdzonemu miejscu.
Po chwili otworzy³y siê drzwi
miejsca „kaŸni”, zza których wyjrza³a
pani sekretarka. W jej oczach ujrza³em
smutek, ale by³o te¿ to „coœ”, co widywa³em w oczach swojej mamy. Pokiwa³a g³ow¹ i poleci³a udaæ siê na zajêcia. Uprzedzona o naszych wyczynach
nauczycielka kaza³a nam do koñca lekcji staæ grzecznie w k¹cie. O tym, jak
trudno by³o wykonaæ polecenie bez
dotykania siê i sprawdzania obola³ej
czêœci cia³a, pozostaje sobie tylko wyobraziæ. Ka¿dy gest z naszej strony
wywo³ywa³ salwy œmiechu ca³ej klasy
oraz nauczycielki.
Na nastêpn¹ lekcjê przyszed³ dy-

rektor. Obawialiœmy siê dalszych konsekwencji swojego czynu. Pan Rybarski wywo³a³ nas na œrodek klasy, opowiedzia³ wszystkim, za co zostaliœmy
ukarani, a nastêpnie zapyta³: – Jak siê
czujecie? Wypowiedzia³ wówczas s³owa, które zapad³y w mojej pamiêci na
ca³e ¿ycie: – „Czuliœcie ból po uderzeniu, zapamiêtajcie sobie, ¿e jest to jednak cz¹stka bólu, jaki odczuwaliby
wasi rodzice, gdyby lód na rzece pod
wami siê za³ama³”. S³owa dyrektora
spowodowa³y, ¿e ju¿ nigdy wiêcej na
zamarzniêt¹ rzekê nie wszed³em.
Gdy nastêpnego dnia przyszliœmy
do szko³y, ca³e boisko szkolne by³o
pokryte b³yszcz¹c¹ warstw¹ lodu.
Dowiedzieliœmy siê póŸniej, ¿e to nasz
„kochany Dyro” poprosi³ komendanta stra¿y po¿arnej pana Jarominiaka,
by stra¿acy zrobili nam bezpieczne
lodowisko. Komendant na proœbê przysta³. Do dziœ pamiêtam stoj¹cego na
schodach dyrektora, przygl¹daj¹cego
siê bawi¹cej m³odzie¿y.
Jak mo¿na by³o nie kochaæ pana
Rybarskiego? Musia³o min¹æ wiele lat,
bym zrozumia³, dlaczego ten, jak nam
siê wówczas wydawa³o „surowy” nauczyciel zawsze podczas rozpoczêcia
i na zakoñczenie roku szkolnego mia³
³zy w oczach.
W³odzimierz
Kowalczykiewicz

Monika Dro¿ak, Konin
To samo ¿ycie
Te same zdjêcia,
gdy patrzê na œcianê.
Te same myœli
gdy mijam
tamtych ludzi
co porzucili mnie.
Te same widoki,
gdy budzê siê rano.
To samo ¿ycie,
gdy na nowo rodzê siê.

Piotr Biegasiewicz, Konin
Nadzieja
Jeszcze mo¿na mieæ nadziejê,
jest jeszcze czas
jest jeszcze widnokr¹g,
przed którym otworzê oczy
jest jeszcze tyle s³ów,
które wypowiem
jest jeszcze chwila,
o której nie zapomnê
jest jeszcze rozmowa,
na osobnoœci
jest jeszcze ostatnia ksi¹¿ka
jest jeszcze druga strona lustra
jest jeszcze Bóg,
w którego spróbujê uwierzyæ
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NAGRODA I
MAREK KOŒMIDER, W¹growiec
Psalm do mózgu który wie wiêcej o nas ni¿ my o nim
Orzechu Niedopoznanych Wszechœwiatów
- Módl siê p r z e d nami
Œwiêty Duchu Rozumnego Tworzenia
- Przyb¹dŸ na platformie natchnieñ
Ziemio Cz³owieka w Oceanach Istnieñ
- Nie uciekaj od nas o kulach
Naturo Nadwiecznej I s t o t y
- Twórz ponad prochy z prochów
Gniazdo Cz³owieka w Pestce Ziemi
- Pozwól nam zaistnieæ w wiecznoœci
Owocu Wzlotu Ponad Ziarno Ziemi
- ¯yj w sojuszu z samym sob¹
¯ywiole Ognia w Powietrzu i w Wodzie
- Daj roœlinie rozum byœ mia³ konkurenta
Koro Zwojów Wiedzy i Zmys³ów
- Nie zatrzymuj drogi do myœl¹cych istot
Wybuchaj¹cy Sob¹ Strzêpie Cz³owieczy
- Ocal choæ jednego trzeŸwego poetê
Komoro Gazowa Co Nie Szumisz Bogom
- Daj oddychaæ nie narodzonym w aborcji
Koœciele Niedowierz¹cych Stworzeñ
- Ratuj byty przed œwiêt¹ lig¹ eutanazji
Arko Nienarodzonych Ostatnia Desko Umar³ych
- Daj nadziejê na zdrowszy byt w Kosmosie
Mózgu Wiar Które Zabijaj¹ w Imiê Boga
- Podaruj im klatkê samoobrony ograniczeñ
Ojczyzno Potencjo Szarych Komórek
- Zbaw nas owieczki wyklête przez bogów
Bo¿e Przysz³y Cz³owieku Nonkomputerze Istnienia
- Daj nam partiê œwiat³oœci serca i rozumu
WYRÓ¯NIENIA
Ela Galoch, Turek

NAGRODA II

Nagroda III

ANNA ANDRYCH, Poznañ

Zbys³aw Kleczewski, Konin

Cenna anonimowoœæ

Exodus
jako pielgrzym
wyruszaj¹ w podró¿
w poszukiwaniu drogi
ku sprawiedliwoœci
zabieram ze sob¹
statuetkê Temidy

Wnuk doktora Mengele
Nie wie nic o Auschwitz
¯ydzi s¹ mu obojêtni
Zreszt¹ jeden z nich prowadzi pub
W którym on codziennie po pracy
Wypija rytualne piwo
Nie przeszkadza mu dym
Gryz¹cy w oczy
Chocia¿ sam nie pali

zaklêcie
oby nasze ¿ycie
nie by³o igraszk¹
œlepego losu
nie zdaje siê na nic

Nie rozumie dlaczego jego ojciec
Nigdy nie mówi³ o dziadku
Kiedyœ rozebra³ w domu
Romantyczny kominek
I wszystkie piece na wêgiel
Potem zamkn¹³ siê
W dziupli wie¿owca
Wyrzuci³ wszystkie zdjêcia rodzinne
Na staroœæ ba³ siê panicznie ka¿dego
Rachunku za gaz

Temida z czarn¹ przepask¹
na oczach
wa¿¹ca dobro i z³o
na szczêœcie
jeszcze utrzymuje równowagê
zerka niekiedy ukradkiem
gdy tego
nie widz¹ sêdziowie
bowiem wie
o tym dobrze
¿e my wszyscy razem
zostaniemy kiedyœ
zaprowadzeni
do Jej wymiaru
sprawiedliwoœci
To w³aœnie
jest nasz exodus

MILOWY
S£UP
XXIV edycja

Irena Sza³ek, Konin

Z komunikatu jury

Wiecznoœæ
Podziwiam kobiety id¹ce w gasn¹cy horyzont - przez szwalniê
z ¿ylakami - od wielogodzinnego stania przy maszynach
kiedy jeszcze potrafi¹ modliæ siê - za mê¿ów
prowadz¹cych ciê¿arówki po trzecim piwie
i córki w podartych rajstopach
choæ chcia³yby jedynie kolekcjonowaæ osiemnastowieczne zegary
trudno jest oprzeæ siê presji sekund - nawet dziœ - w chwili
„micha³a wiœniewskiego” i krajobrazów z ma³ej litery
czy nasze poetyckie tomiki - szyte w grzbietach - na dobrym
po¿ó³k³ym papierze - dadz¹ otworzyæ siê pojutrze jak Tuwim
w epoce - trwania „drogich” przedmiotów
okreœlonych dekad¹ gwarancji
Na razie - lepiej nie grzebaæ w przesz³oœci
te¿ same pêkniêcia
i wilcze wersety zatrzaœniête w szkolnych apokryfach
kiedy „czas na mi³oœæ” - jest orbit¹ na wagê czarnego rynku
podobno chwile czu³oœci - robi¹ z nas zak³adników
rzeczy utraconych i dzieci rodz¹cych siê z przypadku
kiedy wœród happeningów proszku do prania
albo wron na szczud³ach - uczucia s¹ dobre
tylko - w tygodnikach dla gospodyñ z ma³ych miasteczek
a przecie¿ gdy jesteœ blisko - inaczej ni¿ w telewizji
wci¹¿ lubiê ciemne niebo i dzieñ po pe³ni ksiê¿yca
- w nas - bardziej dostrzegam zaró¿owione woale œwitu
kiedy w nadprzyrodzony sposób zsuwaj¹ siê
na mocne ramiona kolegiaty
Maciej Porzycki, Poznañ
w oryginale
Prawdziwy cudzoziemiec
u¿ywa martwego jêzyka
jego kraj to tylko
œwiête s³owa
nie spotka³ t³umacza
i t³umaczy siê
przed sob¹

Komisja konkursowa przyzna³a nagrody
Markowi Koœmidrowi z W¹growca, Annie
Andrych z Poznania, Zbys³awowi Kleczewskiemu z Konina. Wyró¿nienia otrzymali : Ela
Galoch ze S³upcy i Edward Po³awski z Poznania. Za wiersze o Koninie nagrodê Towarzystwa Przyjació³ Konina dosta³ Józef Janusz
Dobrecki ze S³upska. Nagrodê Ko³a Przyjació³ Biblioteki wrêczono Danucie Olczak z
Konina. Na konkurs 76 autorów nades³a³o 228
wierszy.
Kuba Wicher, Konin
imperium spalin
umêczone miasto Konin
w sto koni nie dogoni nas
wiatr ucieknie jeszcze raz
Leszek Bia³y bandzie zbirów
co siê w puszczy zasadzi³a tam
sfory tirów przez ulice popêkane
koleiny wymêczane kluczy
przez nasz œwiat p³atny trakt
a potê¿nego imperium autostrad
rêce zacieraj¹ lordowie co mówi¹
dla naszego dobra ta zguba
zniszczony asfalt w upale
ton na sekundê bie¿y kilkaset
przemilczane alternatywy
cz³owiek na pasach jeszcze ¿ywy
unijnych standardów ofiary przystosowañ
od decybeli pêkaj¹ nasze g³owy
ustawiczne kolizje tirów powiew
za rowerzystów plecami
powykrêcane ramy
fetor tranzytowych spalin
tylko nam brak ju¿ miejsca

Z dni kataklizmu
Mówi³a cicho spokojnie.
Wœród gruzów, zniszczeñ
jak pos¹g nieruchoma
i tylko oczy mia³y g³êbiê,
tajemnic, których dotknê³a.
Dzisiaj ju¿ inny horyzont kreœli³a
spojrzeniem z bólu, cierpienia,
wartoœci wy¿sze myœl¹ zgarnia³a,
w kruchoœci ¿ycia - niezmienne.
z pod ruin, b³ota, bez nazwisk grzebani
dziesi¹tki, setki cieni odchodz¹cych,
tragedi¹ ¿ywych ucz¹ pokory
w ziemskiej niepewnoœci.

Dariusz Walory, Przy³ubie, gm. Œlesin
***
spogl¹dam w okno
patrzê jak rodzi siê ¿ycie
powoli
bez poœpiechu karmione promykami s³oñca
i kroplami Bo¿ego potu
rosn¹ trawy
kwiaty odkrywaj¹ sw¹ urodê
kwitn¹ drzewa
gdzieœ tam rodzi siê mi³oœæ
gdzieœ tam, regeneruje siê ludzkoœæ
gdzieœ poœród tego jestem
uœpiony
otulony magiczn¹ aur¹
zapominam ws³uchuj¹c siê w szept ¿ycia
staram siê byæ jego czêœci¹
by now¹ myœl¹ spe³niaæ swoj¹ misjê
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