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Witam w niepewnej listopadowej aurze
najpewniejszych naszych Czytelników
Listopad jest
faktycznie najdziwniejszym
polskim miesi¹cem, jak zauwa¿yli prawie wszyscy
redaktorzy „Koninianów” – refleksyjnie smutnym, ale równie¿ patriotycznie radosnym. Ju¿ prawie szarobrunatnym, ale jeszcze gdzieniegdzie zielonym. Najpiêkniej tym razem opisa³ go Zygmunt Kowalczykiewicz (starszy), co mo¿na ³acno
sprawdziæ poni¿ej. Danusia Olczak
poetycko o filozofii trwania „kim ty
jesteœ – którego nie mo¿na omin¹æ”.
OdpowiedŸ znajdziemy w eseju „Dar

1. Z kart
przesz³oœci
– ciekawostki z dawnej
prasy koniñskiej

Ze

wspomnieñ

– przedruk fragmentów
pamiêtników
i wspomnieñ

Listopad

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

4.

Kalendarzowy miesi¹c jedenasty. Jego nazwa wskazuje, ¿e naszych oczu nie
cieszy ju¿ zielonoœæ drzew i barwnoœæ kwiatów. Na niebie nie p³yn¹
beztrosko bia³e ob³oki cumulusów.
Zapodzia³y siê gdzieœ pajêczyny babiego lata. Tylko odleg³e od nas
gwiazdy zosta³y niezmienne. Srebrem zabarwione patrz¹ na nas obojêtne na zmiany w przyrodzie.
Listopad. Miesi¹c zadumy, ¿alu
i pamiêci. ¯alu za piêknem m³odej
wiosny i dojrza³oœci¹ s³onecznego
lata. Listopad to miesi¹c szarpi¹cy
skryte uczucia pamiêci za tymi, którzy opuœcili nas na zawsze.
S¹ tacy, którzy mówi¹, ¿e czas
goi ból. Tylko jak go zwa¿yæ czy
zmierzyæ? Jak oszacowaæ rozpacz
matki po utracie dwudziestotrzyletniego syna trawionego rakiem?
Jak oszacowaæ pustkê w sercu
dziewczyny zakochanej w tym
ch³opaku?
Listopad. Jak co roku odwiedzamy imienne i bezimienne groby. Ludziom w nich spoczywaj¹cych niesiemy kolorowe p³omyki naszej pamiêci. Bo jak¿e inaczej obecnie byœmy przytulili siê do matki i ojca.
Jak¿e inaczej mówilibyœmy do siostry i brata, mê¿a, ¿ony.
Rzymianie mówili: Non omnis
moriar. Nie wszystek umrê. Tych,
co od nas odeszli, zaczyna oddalaæ
bezlitosny czas. Co wcale nie znaczy, ¿e wraz z nim powiêksza siê
odleg³oœæ miêdzy nami a zmar³ymi.
Przecie¿ serca mamy zawsze w tym
samym miejscu, a w nich nadal
mieszkaj¹ ci, których utraciliœmy.
Grzebi¹c zmar³ych mówi siê: „Z

Tworzyli
wizerunek
miasta

– sylwetki ludzi
zas³u¿onych dla miasta

5.

Naszym

zdaniem

– wypowiedzi na aktualne
tematy dotycz¹ce
rozwoju miasta
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Inspiracje
kulturalne

– poezja, proza, rysunek
koniñskich twórców

7. Z ¿ycia TPK
– zapowiedzi
i sprawozdania z imprez,
konferencji, zebrañ
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– podpatrzone
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w mieœcie
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jednokrotnie trudnej do uwierzenia,
¿yciowej drodze. Piotr Rybczyñski
pozostaje nadal przy sprawach ruchu
drogowego (pewno zmieni³ samochód),
choæ porusza siê tym razem nieco
udziwnionymi œrodkami transportu.
Zaœ Kowalczykiewicz (m³odszy) zg³êbia w dalszym ci¹gu tajemnice urbanistyczne miasta. Witamy na ³amach Fabiana Waligórskiego, recenzuje on wnikliwie i próbuje uzasadniæ potrzebê
wydanej ostatnio (w³asnym sumptem)
ksi¹¿eczki Romana Sobczaka o mieszkañcach Konina, dzia³aj¹cych w ró¿nych dziedzinach w Koninie po II
wojnie œwiatowej. Mira Dimitrow wy-

Listopad. Miesi¹c skazany
przez przyrodê na szarugi, wichry i
d³ugie noce. Byæ mo¿e to za nas p³acze przyroda. Deszcz wylewa swoje
³zy nie godz¹c siê z nasz¹ obojêtnoœci¹ i os³abieniem wiêzów z przesz³o-

tropi³a – ciekawe czy szuka³a ze
œwieczk¹ – cz³owieka, którego nadal
jego przyjacio³om bardzo brakuje. Z
okazji jubileuszu 40-lecia Ogniska
Muzycznego zapraszam na wywiad
z dyrektorem Ryszardem Borowieckim, którego ¿yciorysem mo¿na by
spokojnie obdarowaæ wcale nie najmniejsz¹ orkiestrê.
Za³¹czam serdecznoœci
Stanis³aw Sroczyñski
PS W tym miesi¹cu dyplom oraz
odznakê Towarzystwa wrêczyliœmy,
oczywiœcie z olbrzymi¹ satysfakcj¹,
Dyrektorowi Ogniska Ryszardowi
Borowieckiemu oraz Prezesowi Koniñskiego Towarzystwa Muzycznego
Andrzejowi Majewskiemu. 40 lat to
najpiêkniejszy wiek – ¿yczymy tylko
samych sukcesów.

œci¹. A przecie¿ nasze jestestwo
zawdziêczamy tym, których teraz
wywo³ujemy z pamiêci i za którymi
têsknimy.
Zygmunt Kowalczykiewicz
(starszy)
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czasu”. Klimat zaduszek wyczarowa³y swoimi wierszykami Dorota Grzechowiak oraz Izabela Prasecka. Mo¿na zaryzykowaæ, ¿e równie¿ zauwa¿ona przez W³odka Kowalczykiewicza (m³odszy) okr¹g³a data za³o¿enia
przez Niemców cmentarza wojskowego przy ul. Szpitalnej wpisuje siê w
ten sam klimat. Towarzystwo Przyjació³ Konina bêdzie w tej sprawie rozmawiaæ z w³adzami miasta, o czym nie
omieszkamy poinformowaæ naszych
Czytelników. Janusz Gulczyñski kontynuuje wspomnienia o Miko³aju Cabanie, tym razem proz¹. Janek Sznajder równie¿ o kombatantach i ich, nie-
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prochu powsta³eœ i w proch siê obrócisz...”
Prochy te w naszym mieœcie mo¿na znaleŸæ na cmentarzach Janowa,
Gos³awic, £ê¿yna, Morzys³awia oraz
ulic Kolskiej i Szpitalnej.
W dzielnicy Janów, w czasie budowy odkrywki „P¹tnów” górnicy uszanowali groby ewangelików. Teraz ten
ma³y cmentarzyk jest zdewastowany, i
zapomniany. Podobnie dzieje siê z
cmentarzem przy ulicy Szpitalnej, gdzie
spoczywaj¹ ¿o³nierze walcz¹cy w czasie pierwszej wojny œwiatowej.

KONKURSPOETYCKI
Bardzo serdecznie zapraszam na fina³ jubileuszowego XXV konkursu poetyckiego o statuetkê „Milowego S³upa”. Spotkanie odbêdzie siê w sali Ratuszowej (Starówka) w dniu 25 listopada br. o godz.
16.30.
Zapraszam szczególnie m³odych oraz debiutuj¹cych poetów – staraliœmy siê zamieœciæ jak najwiêcej waszych wierszy w specjalnie wydanym z tej okazji tomiku oraz w „Koninianach”.
W programie inspiruj¹ca twórców czêœæ artystyczna.
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Dar czasu
Czas to niezwyk³e zjawisko.
Dzieli siê na przepastne wieki, d³ugie lata, niekoñcz¹ce siê miesi¹ce, dni i minuty oraz
okruchy sekund. Czas stanowi jedn¹ z
najbardziej fascynuj¹cych tajemnic dla
cz³owieka. Choæ wszyscy jesteœmy
poddani pod jego w³adzê, nie bardzo
potrafimy wyjaœniæ, czym naprawdê
jest. Kiedyœ spróbowa³am to opisaæ
w wierszu:
Kim ty jesteœ
którego nie mo¿na omin¹æ

wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Oznacza to, ¿e nigdy
na nic nie jest za póŸno i wszystko
cokolwiek siê dzieje ma sens. Nie jest
za póŸno, by kochaæ, zmieniæ coœ w
sobie, by zostawiæ choæby maleñki
œlad. Myœlê tu o poetce Halinie Poœwiatowskiej. Na przekór choremu sercu walczy³a o swoje miejsce wœród ludzi, o w³asne szczêœcie. Napisa³a: Mi³oœæ sta³a siê moim sprzymierzeñcem.
Wyposa¿y³a mnie w odwagê i cierpliwoœæ. Swój ból nazywa³a pomarañcz¹:
Rozcinam pomarañczê bólu, po³ow¹
bólu karmiê twoje usta. Mimo ci¹g³ego
widma œmierci, ta m³oda kobieta poch³ania³a ¿ycie. Ktoœ powie – po co?
Po co elitarne Smith College w Stanach
Zjednoczonych, Uniwersytet Jagielloñski? Po co d¹¿yæ do czegokolwiek?
To pytanie nie dotyczy tylko Haliny
Poœwiatowskiej, ale ka¿dego z nas.
OdpowiedŸ jest bardzo prosta. Bo jesteœmy ludŸmi i nieustannie wspinamy siê po drabinie rozwoju. Poetka
Poœwiatowska okreœli³a to tak: Cz³owiek jest tyle wart, ile po sobie pozostawi…
Czas jest darem, który ka¿dy z nas
otrzyma³ zjawiaj¹c siê na tym œwiecie.
Czêsto nie zdajemy sobie sprawy, jak
bezcenny to dar… Uwa¿ajmy, ¿eby
go nie przegapiæ, nie rozmieniæ na drob-

wyg³adzasz zmiête ¿ycie
rozbijasz drogocenne dzbany
jesteœ wyrokiem bez s³ów
zap³at¹ za z³e ziarno
mówi¹ o tobie
czas to pieni¹dz
czas to mi³oœæ
a ty jesteœ tylko prawd¹
o cz³owieku…
Nie mog¹c zatrzymaæ czasu, staramy siê oswoiæ z jego up³ywem wykorzystuj¹c w tym celu symbolikê
liczb, œwiêtowanie rocznic i jubileuszów. W biblijnej Ksiêdze Koheleta
czytamy: Wszystko ma swój czas i jest

Wzruszaj¹cy wierszyk poœwiêcony Lechowi Hejmanowi, przys³any na XXV edycjê Milowego S³upa
pióra Izabeli Praseckiej z Sompolna, równie¿ wzruszeni, zamieszczamy w k¹ciku koniñskich Zaduszek.

Nagle odkrywamy, ¿e oto odnalaz³a siê
wa¿na czêœæ Naszej Uk³adanki. I choæ
nie rozwi¹zuje wszystkich naszych
problemów, nie umniejsza ciê¿aru codziennoœci – to jednak daje pewnoœæ,
¿e posunêliœmy siê o krok do przodu
w zg³êbianiu siebie i wszechœwiata.
Przez chwilê naprawdê przestajemy siê
baæ tego ogromu wieków, cywilizacji,
niepewnego jutra. Bo je¿eli uda siê nam
zobaczyæ w³asny mikrokosmos, dotkn¹æ go i nazwaæ – niestraszny bêdzie
chaos, którego doœwiadczamy. Ka¿dy
z nas przechodzi przez to wszystko
w indywidualny sposób. Ka¿dy ma
swoj¹ w³asn¹ historiê.
Niektórzy uwa¿aj¹ czas za swojego wroga, a przecie¿ jest dok³adnie
odwrotnie: czas zawsze jest naszym
przyjacielem, a w³aœciwie cierpliwym
nauczycielem. Œwiadectwo nauki wystawia dopiero na koñcu drogi…
Gabriel Garcia Márquez, wybitny
pisarz kolumbijski, laureat Nagrody
Nobla z 1982 roku, zachorowa³ na raka
limfatycznego. Pod koniec choroby do
swoich przyjació³ rozes³a³ on po¿egnalny list, rozpowszechniany w Internecie. S³owa tego cz³owieka na zawsze
pozostaj¹ w pamiêci ¿ywych. Oto fragmenty: Nauczy³em siê, ¿e wszyscy chc¹
byæ na wierzcho³ku góry zapominaj¹c,
¿e prawdziwe szczêœcie kryje siê w samym wspinaniu siê na szczyt. Nauczy³em siê, ¿e kiedy nowonarodzone dziecko po raz pierwszy chwyta swoj¹ maleñk¹ d³oni¹ palec ojca, trzyma siê go
ju¿ na zawsze. Nauczy³em siê, ¿e cz³o-

Koniñskie Zaduszki

wiek ma prawo patrzeæ na drugiego
cz³owieka z góry tylko wówczas, kiedy
chce pomóc, aby siê podniós³ (…) Zawsze jest jakieœ jutro i ¿ycie daje nam
mo¿liwoœæ zrobienia dobrego uczynku,
ale jeœli siê mylê i dzisiaj jest wszystkim, co mi pozostaje – chcia³bym ci
powiedzieæ jak bardzo ciê kocham i ¿e
nigdy ciê nie zapomnê. Jutro nie jest
zagwarantowane nikomu, ani m³odemu, ani staremu. Byæ mo¿e dzisiaj patrzysz po raz ostatni na tych, których
kochasz. Dlatego nie zwlekaj, czyni¹c
to dzisiaj, bo jeœli siê oka¿e, ¿e nie doczekasz jutra, bêdziesz ¿a³owa³ dnia,
w którym zabrak³o ci czasu na jeden
uœmiech, dobre s³owo. Nikt nie bêdzie
ciê pamiêta³ za myœli sekretne. Proœ
wiêc Pana o si³ê i m¹droœæ, abyœ móg³
je wyraziæ (…)
Chorob¹ wspó³czesnej cywilizacji
jest notoryczny brak czasu. Skrupulatnie liczy siê ka¿d¹ minutê. W tej
gonitwie za czasem nie pomagaj¹ nawet coraz szybsze samochody i komputery. To niepojête i smutne. Ogromna iloœæ czasu przecieka nam przez
palce… A przecie¿ dar czasu jest niezast¹piony niczym. Jego posiadanie jest cenne, ale i zobowi¹zuj¹ce: nale¿y go wykorzystaæ jak najm¹drzej i
najpiêkniej. I choæ ka¿dy z nas zosta³
powo³any do szczególnych zadañ na
ziemi, istnieje jedno zadanie wspólne
dla wszystkich: Uczyniæ œwiat lepszym! Uczyniæ siebie lepszym! Pomóc innym, aby stali siê lepsi! To
tyle i a¿ tyle…
Danuta Olczak

I podobny – napisany przez Dorotê Grzechowiak
a poœwiêcony znanej koniñskiej lekarce Zofii Jaworskiej-Zawadzkiej

dziêki Tobie Zosiu
Konin stawa³ siê lepszy
mi³oœæ, bezinteresownoœæ
prawda, dobroæ
nabiera³y w³aœciwego kszta³tu
leczy³aœ pacjentów lekami
i ciep³em swojej duszy
bo ka¿de Twoje s³owo
by³o jak promyk s³oñca
najdro¿szy klejnot
traci³ przy Tobie wartoœæ
(fragment wiersza pt. „Twoje istnienie”)
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pan Hejman
najl¿ejszy z ludzi
o sercu biedronki
skrzyd³ach u ramion
codziennie siadywa³ przy biurku
wyci¹ga³ kartkê
s³owami karmi³ ludzi
zakleja³ dziurawe niebo
leczy³ dusze
dziêkujê....

ne. O czasie mo¿na w nieskoñczonoœæ,
¿e: mija, p³ynie, leci, pêdzi, ucieka, leczy, zaciera wspomnienia, wra¿enia.
Mo¿na go trwoniæ, marnowaæ, mieæ go
na coœ lub nie mieæ. Istniej¹ tak liczne
pojêcia czasu, ¿e a¿ krêci siê w g³owie:
czas letni, zimowy, czas miejscowy,
strefowy, geologiczny, czas przesz³y,
teraŸniejszy i przysz³y, czas ochronny. Do tego dochodz¹ inne pojêcia:
ciê¿kie czasy, najwy¿szy czas, gor¹cy
czas, kawa³ czasu, w swoim czasie,
czas nagli, rych³o w czas, duch czasu,
za czyichœ czasów, nadszarpniêty
przez z¹b czasu, coœ nie jest na czasie
itp. Czas znalaz³ swoje miejsce w ró¿nych przys³owiach: „Szkoda czasu i
at³asu”. „Do czasu dzban wodê nosi”.
“Czas to pieni¹dz”. „Komu w drogê –
temu czas”. I tak powoli dochodzimy
do czasoprzestrzeni, czyli zgodnie z
teori¹ wzglêdnoœci do czterowymiarowej rozci¹g³oœci powsta³ej w wyniku
zespolenia czasu i przestrzeni. Ale
zostawmy te skomplikowane naukowe sprawy, wróæmy do codziennoœci.
Czas sprawia, ¿e spe³niaj¹ siê nasze marzenia, realizujemy œmia³e projekty i twórcze pomys³y. Pomaga nam
dorastaæ do ¿ycia, uczy dystansu i
pokory. Sprawia, ¿e dojrzewamy wewnêtrznie. Nieustannie daje nam szansê naprawienia pope³nionych b³êdów.
Myœlê, ¿e gdy nadchodzi odpowiedni
czas i jesteœmy na to gotowi – przychodzi taka chwila, której nie sposób
nazwaæ, a jednak pora¿a nasze myœli i
uczucia. To jakby b³ysk, olœnienie!

Wa¿n¹ zbie¿noœæ dat zauwa¿y³ W³odzimierz Kowalczykiewicz (m³odszy). Otó¿ w 2006 roku przypada 88. rocznica za³o¿enia przez niemieckie w³adze okupacyjne cmentarza przy ul. Szpitalnej. Od
1918 roku spoczywaj¹ na nim ¿o³nierze armii niemieckiej oraz rosyjskiej. Jako ciekawostkê podajemy fakt wystêpowania po obydwu stronach nazwisk polskich, b¹dŸ to w formie zrusyfikowanej, b¹d¿
te¿ zgermanizowanej – có¿, signum temporis. Pisze dalej W³odek – i chyba s³usznie – „nale¿y powo³aæ komitet... do renowacji oraz permanentnej opieki nad tym zabytkiem.” Dalej wymienia konkretne
postulaty i kolejnoœæ ich realizacji. Zaczniemy od w³adz samorz¹dowych, o efektach bêdziemy Czytelników informowaæ.

S¹ jeszcze poœród nas
zach. S¹ wdowy po tych, co polegli.
Na co dzieñ spotykamy ich w poczekalniach lekarskich, na ulicach miasta,
gdy z w¹tpliwym powodzeniem usi³uj¹ przyjmowaæ prê¿n¹, wojskow¹
sylwetkê. Naznaczeni piêtnem wojny
spotykaj¹ siê w Zwi¹zku Inwalidów
Wojennych. ¯yj¹ dniem dzisiejszym i
tylko czasem, ¿egnaj¹c kolejnych zmar³ych kolegów, odgrzebuj¹ historiê.
Tak niedawno odeszli: ppor. Franciszek Nowicki, u³an 15 P. U³. Poznañskich, ranny w walkach nad Bzur¹, kpt.
Konstanty Mazurkiewicz, partyzant
od „Juhasa” z S¹decczyzny, por. Karol Zêbik, ¿o³nierz I Armii WP.
Z akt osobowych Koniñskiego
Oddzia³u Zwi¹zku Inwalidów Wojennych przeziera historia. Oto ppor. Ka-

Listopad to dziwny miesi¹c w
rocznym kalendarzu zdarzeñ. Snuj¹ siê
wspomnienia o naszych najbli¿szych,
którzy odeszli. Rozpatrujemy Powstanie 1830 roku nicuj¹c odwieczny nasz
dylemat, czy mog³o byæ zwyciêskie?
Czy, gdyby „sejmokracja” nie wtr¹ca³a siê w sprawy wojska? Czy, gdyby...
W dniu 11 listopada obchodzimy
Œwiêto Niepodleg³oœci. Na placu Wolnoœci zbieraj¹ siê t³umnie mieszkañcy
Konina. Nie ma wœród nich tych, którzy ze swoim Komendantem tworzyli zrêby Niepodleg³ej Ojczyzny. Mieliby dzisiaj grubo ponad 100 lat. S¹
inni, kombatanci trudnych, póŸniejszych czasów, ranni w walce, internowani w niemieckich i sowieckich obo-

rol Jasiñski, Kleebergczyk, uczestnik
ostatniej bitwy wrzeœnia, por. ¯dzis³aw
Skobejko, ¿o³nierz AK, najpierw,
wspólnie z oddzia³ami radzieckimi zdobywa³ Wilno, póŸniej, rozbrojony, zosta³ internowany na Dalekim Wschodzie, w Ka³udze. Oto kpr. Ludwika Lisowska jako m³oda dziewczyna zosta³a
wywieziona z rodzin¹ w g³¹b Rosji. Tam
straci³a rodziców i mê¿a. Szczêœliwym
trafem dosta³a pracê w szpitalu wojennym. Opiekowa³a siê zmasakrowanym,
m³odym czerwonoarmist¹. Tak mi go
by³o ¿al – wspomina³a. Klementyna
Pawlikowska mia³a lat zaledwie 20, gdy
m¹¿ jej zagin¹³ na wojnie. Kazimiera
Tylkowska nie po³o¿y kwiatów na grobie swego mê¿a. Poleg³ ¿o³niersk¹
œmierci¹ w 1939 r. W aktach osobowych
krótka notka – „miejscowoœæ nieznana”.
Opowiada wiêŸniarka Oœwiêcimia,
na której przeprowadzano „eksperymenty medyczne” – niedawno przy-

szed³ do mnie hydraulik, m³ody ch³opak. Naprawia³ zlew w kuchni. Próbowa³am wyt³umaczyæ mu swoje niedo³êstwo. Odpowiedzia³ – widaæ nie by³o
tam tak Ÿle, skoro pani prze¿y³a. Przykre, lecz tego rodzaju reakcje m³odych
ludzi nie s¹ odosobnione.
Nieczêsto spotykamy osoby odznaczone wojennym Krzy¿em Grunwaldu. Por. Karol Zêbik, ¿o³nierz I Armii WP otrzyma³ ów krzy¿ III klasy.
Nie zgodzi³ siê na publikowanie swoich bojowych czynów. Po co mi to?
Panie, ludzie s¹ tacy zawistni.
Przypomina mi siê opowieœæ mojego Ojca. Przenoszono szpital polowy we wrzeœniu 1939 r. Œrodkiem ulicy sun¹³ bolesny kondukt. Personel i
l¿ej ranni dŸwigali nosze. Zakrwawione banda¿e. Poszarpane mundury. Na
chodnikach stali ludzie. Zamiast wspó³czucia z ich twarzy bi³a wzgarda. – To
ci, którzy jeszcze niedawno „nie chcieli
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oddaæ guzika!” – a przecie¿ czy my,
zwykli porucznicy, kapitanowie, byliœmy winni klêski! – mówi³ Ojciec.
Inwalidzi wojenni maj¹ prawo do
za³atwiania swoich spraw poza kolejnoœci¹. By³o, ¿e ktoœ chcia³ kupiæ bilet
zgodnie z powy¿szym przywilejem.
Us³ysza³ w kolejce chamskie protesty
rodaków – Znalaz³ siê inwalida! Teraz
ka¿dy jest inwalid¹!
Zatytu³owa³em mój tekst „S¹ jeszcze poœród nas”. Jeszcze s¹! Kolejno
odchodz¹ „na wieczn¹ wartê”, lecz póki
s¹, nie mijajmy ich obojêtnie. Nie znajdziemy ich w podrêcznikach historii,
ale to Oni stanêli w obronie Ojczyzny,
gdy by³o trzeba.
Pozwolê sobie na niewielk¹ trawestacjê znanego wiersza Asnyka.
„...Bo w nich siê jeszcze œwiêty
ogieñ ¿arzy,
i my winniœmy im czeœæ”.
Jan Sznajder

¯o³nierskie wspomnienia
O¿ywiam
sentymenty... Siêgam z dolnej pó³ki
mojej biblioteki historycznej zapomnian¹ ju¿ nieco i
dawno nie ruszan¹ ksi¹¿kê Miko³aja Cabana: „Powrót zza rzeki Styks” (Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1964).
Niezwyk³a to opowieœæ, w wielu partiach dramatyczna, ale czyta siê j¹ lekko,
potrafi zaciekawiæ sugestywnym, memuarystycznym jêzykiem.
Na wstêpnej, tytu³owej stronie (po
odemkniêciu ok³adki): wymowna dedykacja, pisana wiecznym piórem:
„Przysz³emu ¿o³nierzowi, Wojtusiowi,
Autor”. I jeszcze data: „3.05.1966”.
Pamiêtny to rok w moim dzieciñstwie, i jeszcze milenium! Na wysepce,
u zbiegu ówczesnej ulicy Armii Czerwonej, ulic Kolskiej i D¹browskiego,
postawiono du¿ego, drewnianego or³a
z rzêdami cyfr na skrzyd³ach: „9661966”. Pamiêtam te¿ sytuacjê w parku
miejskim, kiedy w czasie festynu Miko³aj Caban podpisywa³ sprzedawan¹
na kiermaszowym stoisku ksi¹¿kê.
Wówczas to mój starszy brat Wojtek
zosta³ obdarowany t¹ dedykacj¹.

Co jeszcze utkwi³o z tego roku w
pamiêci... Ano wiele, np. w tym¿e parku wystêp pierwszego chyba w mieœcie zespo³u, tzw. „big-beatowego”,
œpiewaj¹cego ówczesny szlagier „Kormorany”, wieczorna projekcja w amfiteatrze filmu „Krzy¿acy” itd., itp.
Wracaj¹c do Cabana i „Powrotu zza
rzeki Styks”. – Czyta³em tê ksi¹¿eczkê
w 1966 r. i potem jeszcze kilkakrotnie.
Obecnie szczególnie zag³êbiam siê we
fragmenty dotycz¹ce Konina.
Otó¿ na prze³omie lat dwudziestych i trzydziestych trafi³ do naszego
miasta kilkunastoletni wówczas Caban,
do powo³anej w 1928 r. Podoficerskiej
Szko³y Piechoty dla Ma³oletnich Nr 1.
Przyjecha³ a¿ z po³udniowo-wschodniej Polski, z niewielkiej wioski Troœcianka. W Koninie odbywa³ naukê
przez trzy lata. Potem, ju¿ jako absolwent i podoficer, zosta³ odkomenderowany do jednostki w S³onimiu, w województwie nowogródzkim. Po paru latach wybuch³a wojna, dosta³ siê do niewoli, z której uda³o mu siê zbiec. Przebywa³ na terenie Generalnego Gubernatorstwa, walczy³ w Batalionach Ch³opskich. Schwytany przez Niemców, wiêziony by³ na Zamku w Lublinie, a na-

stêpnie w Konzentrationslager na Majdanku. I znów pomyœlna ucieczka w
lubelskie lasy. W Szeregach Ludowego
Wojska Polskiego bra³ udzia³ w walkach
o Ko³obrzeg i w zdobyciu Berlina. Po
wojnie zamieszka³ w Warszawie, doczeka³ siê stopnia pu³kownika.
Zaiste, niezwyk³y to ¿yciorys, ale
chcia³bym – jak zaznaczy³em powy¿ej – skupiæ siê g³ównie na koniñskich
ods³onach wspomnieñ Cabana. Jak
wygl¹da³a i funkcjonowa³a ówczesna
szko³a wojskowa. Myœlê, ¿e treœci
„Powrotu zza rzeki Styks” mog¹ stanowiæ dla historyka wa¿ne Ÿród³o informacji.
Tak wiêc... Szko³ê Podoficersk¹
Piechoty dla Ma³oletnich Nr 1 w Koninie powo³ano w celu wyszkolenia
brakuj¹cej w ówczesnym wojsku polskim ni¿szej kadry dowódczej. Szko³y takie, poza Koninem, funkcjonowa³y w tym czasie w Nisku, Œremie i Toruniu. W Koninie zlokalizowano uczelniê w starych, pamiêtaj¹cych jeszcze
czasy carskie, koszarach przy ulicy
Kaliskiej.
Obowi¹zywa³y trzy lata nauki.
Pierwszy rok przeznaczony by³ na
teoretyczne opanowanie zagadnieñ

wojskowych. W drugim przygotowywano m³odocianych ¿o³nierzy, jako
przysz³ych podoficerów, do roli instruktorów w jednostkach wojskowych. Trzeci rok by³ najtrudniejszy:
powierzano starszym rocznikom wychowanie i szkolenie m³odszych kolegów w zakresie dowodzenia dru¿yn¹ i
plutonem... Nauczano sztuki saperskiej, ³¹cznoœci i artylerii. Prowadzono tak¿e zajêcia w warsztatach stolarskich i œlusarskich. Ponadto obowi¹zywa³ program ogólnokszta³c¹cy, obejmuj¹cy wszystkie przedmioty z zakresu nauki w szkole œredniej.
Bije przemo¿ny podmuch emocji i
sentymentów z kart wspomnieñ Cabana, pozwalaj¹cy wczuæ siê w atmosferê ¿ycia szko³y i szerzej: ¿ycia publicznego w miêdzywojennym Koninie. Doœæ szybko przyszli ¿o³nierze
otrzymali broñ. By³y to dla nich niezapomniane chwile, poczuli siê doroœli. Ale by³y te¿ i mniej przyjemne
momenty, np. czêsto praktykowany
tzw. „lotnik”, czyli rozrzucanie przez
wychowawców Ÿle z³o¿onych poœcieli, tak¿e czêste nocne alarmy i musztry na piaszczystej górce w Ruminie.
Kwit³o ¿ycie towarzyskie. Zapraszano na wojskowe zabawy i potañcówki
koniñskie dziewczêta, zorganizowano
teatr amatorski, co tydzieñ regularna
kolumna wyrusza³a na niedzielne na-

O szybkoœci dawnego podró¿owania
W kraju nasta³ czas powszechnej motoryzacji. Przekonuj¹ o tym nie tylko dane statystyczne o liczbie
samochodów, ale jeszcze bardziej dobitnie coraz czêstsze i d³u¿sze korki,
w których poruszamy siê w ¿ó³wim
tempie. Nasze wspó³czesne samochody mog¹ rozwijaæ znaczne prêdkoœci,
nawet zbyt du¿e dla wielu kierowców
bez wyobraŸni, ale tak naprawdê, o ile
szybciej poruszamy siê na drogach od
naszych dziadków i pradziadków?
Komunikacja samochodowa pojawi³a siê w naszym regionie przed blisko stu laty i wywo³ywa³a u wspó³czesnych skrajne oceny jej praktycznego znaczenia. Pocz¹tkowo zreszt¹
nie upatrywano w automobilach indywidualnego œrodka transportu. Nie tylko z powodu ceny samochodu, ale
przede wszystkim ze wzglêdu na koszty i niedogodnoœci zwi¹zane z jego
utrzymaniem oraz codziennym u¿ytkowaniem. Prowadzenie ówczesnego
samochodu, aczkolwiek nie takie proste, by³o przy tym najmniejszym problemem. Kierowca musia³ byæ przede
wszystkim mechanikiem, wiêkszoœæ
czasu poœwiêcaj¹cym nie prowadzeniu swojego wehiku³u, ale jego przygotowaniu do drogi, uruchamianiu, ci¹g³ym remontom i naprawom.
Ten, komu zamo¿noœæ i status spo³eczny pozwala³y na zakup automobilu, móg³ co prawda bez ujmy na honorze pokazaæ siê publicznie za kierownic¹, co oceniano jako pewien rodzaj
ekstrawagancji, ale ju¿ nie w roli umorusanego oliw¹ i smarem mechanika.
Nabycie auta wi¹za³o siê zatem z naturaln¹ koniecznoœci¹ zatrudnienia kierowcy-mechanika, którego kwalifikacje warte by³y wiêcej ani¿eli umiejêtnoœci dawnego stangreta.
Na dodatek pierwszych pasjonatów motoryzacji czeka³y tak przy-

ziemne k³opoty, jak choæby ograniczone mo¿liwoœci zakupu benzyny. Zanim powsta³y stacje benzynowe towar
dostarczano na zamówienie, a je¿eli
paliwa zabrak³o w drodze, to czêsto
jedynym wyjœciem by³o poszukiwanie najbli¿szej... apteki.
Doœæ szybko jednak dostrze¿ono
mo¿liwoœci wykorzystania samochodu jako œrodka komunikacji zbiorowej,
organizowanej i prowadzonej przez
obrotnych prywatnych przedsiêbiorców. Co ciekawe, sprzyja³o temu ewidentne cywilizacyjne zacofanie regionu wschodniej Wielkopolski, którego
przejawem by³ w pocz¹tkach XX w.
zupe³ny brak linii kolejowych.
Jedynym konkurentem by³a poczta, oferuj¹ca tradycyjne, bo oparte o
trakcjê konn¹, sposoby podró¿owania.
Od dziesiêcioleci do zadañ poczty nale¿a³ bowiem nie tylko przewóz listów,
przesy³ek wartoœciowych itp., ale tak¿e przewóz podró¿nych. Oferowano
przy tym doœæ zró¿nicowane formy
us³ug, zarówno co do ceny, wygody i
tempa podró¿owania.
Najbardziej ekskluzywn¹ form¹
podró¿owania by³a tzw. ekstrapoczta
i poczta kurierska, odpowiednik
wspó³czesnego minibusa i taksówki,
która klienta z jego domu lub z najbli¿szej stacji pocztowej mia³a dowieŸæ
koñmi pocztowymi do wskazanego
miejsca lub stacji. Ka¿da stacja pocztowa, zwana poczthalterj¹, by³a przede
wszystkim stajni¹, w której sta³y wypoczête konie i czekali pocztylioni.
Podró¿ny lub podró¿ni siadali do wybranego ekwipa¿u (od bryczki do ciê¿kiej karety) i jechali od jednej stacji do
drugiej, na których zmieniano tylko
konie i pocztylionów.
W czasie, kiedy pojawi³y siê konkurencyjne samochody, przepisy pocztowe stanowi³y, ¿e szybkoœæ jazdy kurierskiej winna wynosiæ 15 wiorst (czyli
ok. 16 km) szos¹ i 12 wiorst (czyli ok.
12,8 km) drog¹ zwyk³¹, a ekstrapoczt¹
analogicznie 12 i 8 wiorst (ok. 8,5 km)

w ci¹gu godziny. Zarazem zak³adano,
¿e wymiana koni (czyli postój na stacji) mia³a trwaæ nie d³u¿ej ni¿ 15 minut
w dzieñ i 30 w nocy. Tempo podró¿owania w gruncie rzeczy zale¿a³o od fizycznej wytrzyma³oœci samego podró¿nego, który w koñcu musia³ zatrzymaæ siê na nocleg i odpoczynek.
Drug¹ form¹ podró¿owania poczt¹
by³o korzystanie ze sta³ych kursów
pocztowych, które odbywa³y siê wed³ug rozk³adu na okreœlonych liniach i
obok przesy³ek pocztowych zabiera³y tak¿e pasa¿erów. Oszczêdni mogli
przy tym jechaæ karetami (dyli¿ansami) przy tzw. ciê¿kich pocztach, które by³y najwolniejsze, ale te¿ najtañsze. Nieco szybsze, ale o ok. 1/3 dro¿sze, by³y przejazdy przy tzw. pocztach listowo-pasa¿erskich. Mo¿na by³o
równie¿ odbyæ podró¿ przy tzw. poczcie konnej (funkcjonuj¹cej z regu³y
na bocznych trasach), ale tylko za
zgod¹ poczthaltera. W takim przypadku pocztê, zamiast wieŸæ wierzchem
na koniu w torbie pocztyliona, ³adowano na bryczkê i zabierano do niej
równie¿ maksymalnie 3 pasa¿erów.
W pocz¹tkach XX w. dla mieszkañców ówczesnego Konina szczególne znaczenie mia³y po³¹czenia z gubernialnym Kaliszem oraz Kutnem, w którym znajdowa³a siê stacja kolejowa.
Podró¿ tradycyjnym kursem pocztowym drog¹ gubernialn¹ do Kalisza (ok.
50 wiorst, czyli ok. 53 km) trwa³a ponad siedem godzin i kosztowa³a najmniej
nieco ponad rubel, natomiast traktem
pañstwowym do Kutna (odleg³ego o 75
wiorst, czyli ok. 80 km) ok. 6 godz. i
kosztowa³a najmniej pó³tora rubla.
Kiedy w 1909 roku zorganizowano pierwsze sta³e po³¹czenia komunikacji samochodowej podró¿ automobilem do Ko³a mia³a, wed³ug rozk³adu,
trwaæ godzinê i 15 minut, a z Ko³a do
Kutna 2,5 godziny. Teoretycznie dwie
godziny krócej ani¿eli poczt¹, aczkolwiek trzeba doliczyæ czas postoju i
koniecznoœæ przesiadki w Kole. Ponad-

to nie da siê ukryæ, ¿e w pocz¹tkach
komunikacji samochodowej niezawodnoœæ i punktualnoœæ przejazdów nie
by³a najmocniejsz¹ stron¹ tego nowego œrodka transportu. By³ za to znacznie dro¿szy, gdy¿ przejazd do Kutna
kosztowa³ ponad 3 ruble.
Zupe³nie kuriozalnie natomiast
przedstawia³a siê w pierwszych latach
funkcjonowania komunikacji samocho-

bo¿eñstwo do pobliskiego klasztoru
ojców Reformatów.
Szko³a cieszy³a siê uznaniem w³adz
zwierzchnich i powodzeniem wœród
m³odzie¿y w ca³ej Polsce. Zg³asza³o siê
wielu kandydatów, którzy musieli
przejœæ przez wcale nie³atwe egzaminy. Manewry w Biedrusku pod Poznaniem wypad³y pomyœlnie; szko³a
– jak zaznacza Caban – wypad³a du¿o
lepiej od podchor¹¿aków.
Absolwenci koniñskiej uczelni
wojskowej dobrze zdali egzamin w
czasie drugiej wojny œwiatowej. Jak
pisze w pos³owiu do ksi¹¿ki Wojciech
Sulewski: Szko³y podoficerskie dla
ma³oletnich wypuœci³y wyszkolon¹ kadrê ni¿szych dowódców. Dowiod³y tego
w kampanii wrzeœniowej na polach
wielkiej bitwy nad Bzur¹ wielkopolskie
pu³ki piechoty z Armii „Poznañ” genera³a Tadeusza Kutrzeby, gdzie znaczn¹
czêœæ kadry podoficerskiej stanowili
wychowankowie szkó³ w Koninie, Œremie i Nisku...
Zamykam ju¿ „Powrót zza rzeki
Styks”, ksi¹¿kê, do której pewnie znów
za jakiœ czas powrócê. Myœlê czêsto o
Miko³aju Cabanie, wpatruj¹c siê w pami¹tkow¹ tablicê na dawnych koszarach
przy ulicy Kaliskiej, jak i w podobn¹ w
klasztorze ojców Reformatów.
Janusz Gulczyñski
1999, 2005

dowej sprawa po³¹czenia samochodowego z Kaliszem. Powodem by³ tak fatalny stan drogi gubernialnej Kalisz-Konin, ¿e ówczesne autobusy nie mog³y
go pokonaæ i ze sta³ej linii na tej najkrótszej trasie zrezygnowano. Nie oznacza
to jednak, ¿e powiatowy Konin nie mia³
po³¹czenia samochodowego ze stolica
guberni. Mia³, tyle tylko, ¿e jecha³o siê
przez... Ko³o i Turek. Trasa liczy³a ok.
100 km, a ca³a eskapada trwa³a 4 i pó³
godziny oraz kosztowa³a 3 ruble w
pierwszej klasie i 2,50 rubla w II klasie.
Piotr Rybczyñski

Wspomnienia s¹
podpor¹ przesz³oœci
Do truizmów nale¿y stwierdzenie,
¿e ludzie tworz¹ historiê. Jednak nie
zawsze zdaj¹ sobie sprawê z tego, w
jakim zakresie uczestnicz¹ w tworzeniu siebie i swojego otoczenia. Dopiero
ukazanie zwi¹zku ludzi z dzia³aniem
œwiadczy o ich podmiotowej roli w
procesie przemian cywilizacyjnych i
kulturowych. Taki regionalny cel postawi³ sobie autor omawianej publikacji, wieloletni by³y dyrektor biblioteki,
starszy kustosz, mgr Roman Sobczak.
Dziêki niemu koniñskie regionalia,
dot¹d niezbyt zasobne w tej dziedzinie, wzbogaci³y siê o now¹, skromn¹,
ale interesuj¹c¹ ksi¹¿eczkê.
Autor publikacji, wydanej zreszt¹
w³asnym sumptem, przy okazji promocji swej pracy wskaza³, ¿e za wymienionymi przez niego osobami jest
wielu niepodanych z nazwiska, ale równie¿ godnych uwidocznienia. Zaznaczy³ te¿, ¿e czas minionego szeœædziesiêciolecia ju¿ czêœciowo zaciera pamiêæ tamtych lat. Zjawisko to przyspieszy³a transformacja ustrojowa, w
której nowe role spe³niaj¹ nowi ludzie,
zapominaj¹cy o minionym pokoleniu.
Celem autora by³o uchroniæ od zapomnienia ludzi, którzy byli promo-

torami przemian zasz³ych w Koninie
po II wojnie œwiatowej. By³ to przecie¿ czas znamienny dla „ziemi gwa³townie przebudzonej”.
Inspiracj¹ by³o zaprezentowanie
kilku osób z Konina (w tym równie¿
autora) w szwajcarskim wydawnictwie
„Who is Who w Polsce” (2005 r.) Jednak tych zas³u¿onych dla rozwoju œrodowiska by³o i jest wiêcej, i nie mo¿na
skazaæ ich na niepamiêæ. Praca wymienia 132 biogramy (indeks alfabetyczny) osób zwi¹zanych z Koninem
w drugiej po³owie ubieg³ego wieku.
Szereg nazwisk jest jedynie zasygnalizowanych. Spoœród wymienionych
¿yje jeszcze ok.100 osób. Biogramy z
zasady s¹ zwiêz³ymi notami, jednak¿e
praca mimo swej skromnej formy jest
cenna – przypomina i porz¹dkuje wydarzenia opisywanego czasu. Pamiêtamy, ¿e Konin przez blisko æwieræ
wieku by³ województwem.
Praca p. R. Sobczaka, choæ zapewne
wymaga szeregu dopracowañ, przypomina i uzupe³nia wiedzê o Koninie i wielu
jego mieszkañcach. Autor chce przekazaæ
nowemu pokoleniu, ¿e wspomnienia
s¹ naprawdê podpor¹ przesz³oœci.
Fabian Waligórski
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Wywiady Stanis³awa Sroczyñskiego

Muzyka ³agodzi obyczaje,
czyli o Jubileuszu Spo³ecznego Ogniska Muzycznego w Koninie
Mi³o mi przedstawiæ Pañstwu (choæ pewnie nie trzeba) dyrektora Spo³ecznego Ogniska
Muzycznego, znanego koniñskiego muzyka i pedagoga, Pana Ryszarda Borowieckiego.
cieli – prowadz¹ lekcje gry na gitarach,
tr¹bce, skrzypcach, klarnecie, saksofonie, akordeonie, flecie, fortepianie.
Oczywiœcie jest równie¿ nauczyciel
sztuki piosenkarskiej.
St. S.: – Wiem, ¿e nie tylko
Ognisko – gdzie jeszcze siê udzielasz?
R. B.: – Ognisko to moje podstawowe miejsce pracy. Nie wyobra¿am
sobie jednak ¿ycia bez gry na puzonie
i tak siê œwietnie sk³ada, ¿e jest Orkiestra Dêta KWB „KONIN”, zwana
przez muzyków koniñsk¹ filharmoni¹
(z uwagi na ambitny repertuar – dop.
mój). Staram siê wiêc ³¹czyæ przyjemne z po¿ytecznym. Kolejnym zespo³em, w którym siê udzielam, jest PARTY BAND kierowany przez Jarka Piotrowskiego.

Stanis³aw Sroczyñski: – Ryszardzie – Ognisko istnieje od lat
40 – dla formalnoœci zapytam – jak
d³ugo Ty nim kierujesz?
Ryszard Borowiecki: – Moje dyrektorowanie w SOM przebiega³o w
dwóch etapach, w latach 1980-1984
oraz 1997 do dzisiaj, chcê dokoñczyæ
to, czego nie zd¹¿y³em w I turze.
St. S.: – Niez³y wynik – czy tylko administratujesz, czy równie¿
nauczasz?
R. B.: – Niestety najwiêcej czasu
tracê na zdobywanie funduszy, ale
równie¿ prowadzê naukê gry na fortepianie i puzonie.
St. S.: – Jesteœ, jak zawsze, ambitny – a ilu macie nauczycieli i na
jakich uczycie instrumentach?
R. B.: – Aktualnie uczy 20 nauczy-

Mi³y Staszku
Listopad, to
szczególny czas
przypominania
tych, którzy odeszli. S³oñca coraz
mniej, dni szare i
smutne, ogarnia nas ¿al i melancholia.
W gazetach i czasopismach wspomnienia najczêœciej dotycz¹ osób znanych,
zas³u¿onych dla kultury, nauki, a ja
chcia³abym przypomnieæ postaæ pana
Józka. By³ naszym, ale przede wszystkim Giotto przyjacielem. Obydwaj,
gdy tylko z ma³ym wówczas synem
wyje¿d¿a³am do rodziców, do Poznania, spotykali siê na d³ugie, nocne, macedoñsko-polskie rozmowy.
Wspomnienie dotyczy zabawnej
historii zwi¹zanej z Józkiem. Nale¿a³
do osób, które bez towarzystwa ¿yæ
nie mog¹, a nawet nie chc¹. Specyficzne poczucie humoru, umiejêtnoœæ robienia znajomym dowcipów, czyni³y
z niego duszê towarzystwa. W jego
domku letniskowym nad jeziorem przewija³y siê tabuny goœci. ¯ona, Basieñka, dzielnie pe³ni³a honory pani domu
serwuj¹c kawê, ciasteczka, herbatki.
Niewielki domek mia³ dwa poziomy.
W dolnym, wiêkszym pomieszczeniu,
centralne miejsce zajmowa³ kominek.
Atrakcj¹ spotkania, w wiêkszym
gronie, tym razem by³y szasz³yki, nie
jakieœ marne kie³baski z grilla, ale szasz³yki z miêsa, pieczone w kominku.
Szampañskie humory, opowieœci, zabawa trwa³a do póŸnych godzin nocnych. Wreszcie goœcie z ¿alem postanowili siê rozejœæ.
„Koniec zabawy? – mowy nie ma”,
jak zwykle protest Józka. „Jutro niedziela, lato, zapowiada siê piêkna pogoda, mo¿na spêdziæ jeszcze ca³y
wspania³y dzieñ.” W towarzystwie
by³y tak¿e ma³e dzieci, a i starszym
uczestnikom przyjêcia klei³y siê oczy.
Józek nalega³, namawia³ do pozostania, wreszcie wyjawi³, ¿e przygotowa³

dla wszystkich, na drugi dzieñ, niespodziankê. Niespodziank¹ mia³a byæ ca³odniowa wycieczka spacerowym stateczkiem - „Pawe³kiem”, kursuj¹cym
po jeziorze. Stateczek przybije do pomostu, nie opodal domku, specjalnie
po ca³¹ kompaniê. Pomys³ wszystkich
oczywiœcie zachwyci³. Wymieniono
parê uwag na temat cieplejszego ubioru, bo mo¿e bêdzie wiatr na jeziorze i
postanowiono wczeœnie rano stawiæ
siê, jak jeden m¹¿.
Rano towarzystwo jeszcze nieco
senne, ale w komplecie. OrzeŸwiaj¹ca
kawa, rozmowy, oczekiwanie. Na g³owach chusteczki, w torebkach przygotowane kanapki na drogê, a nasz Józek
kiwa siê w hamaku zadowolony i obserwuje zebranych spod pó³przymkniêtych powiek. Czas mija. Ktoœ przypomnia³ sobie o w³aœciwym celu spotkania. „Stateczek? – spóŸnia siê nieco”.
Mija po³udnie, stateczka nie widaæ.
Wreszcie zorientowano siê, ¿e to dowcip, bo jak¿eby stateczek, nawet malutki, móg³ przycumowaæ do pomostu
skleconego z czterech desek na krzy¿?
Wszyscy ³¹cznie z ¿on¹ Basi¹ dali siê
nabraæ. Dzisiaj, po latach, wspomnienie nadal budzi uœmiech.
Józek Lamot, w³aœciciel warsztatu
samochodowego, mówi³ bardzo piêkn¹,
charakterystyczn¹ dla ludzi z kresów,
polszczyzn¹. Zastanawia³am siê kiedyœ, ¿e pewnie w pracy u¿ywa „innego” jêzyka – Giotto stanowczo zaprzeczy³ – nigdy.
Zagadniêta o to samo ¿ona, opowiedzia³a o pewnym zdarzeniu. Józek
po œniadaniu, przed pójœciem do pracy, obowi¹zkowo uk³ada³ pasjansa.
Basi, zdarzy³o siê przy porannej krz¹taninie u¿yæ jakiegoœ niezbyt parlamentarnego s³owa. Józek, nie podnosz¹c g³owy znad roz³o¿onych kart,
powiedzia³: – „takimi ustami, to ja bym
ju¿ nie jad³” … Pozdrawiam
Mira D.

St. S.: – To wszystko jest naprawdê imponuj¹ce, mo¿e warto
przeœledziæ Twoj¹ drogê artystyczn¹
– nie gniewaj siê, ale zrobimy to w
punktach.
R. B.: – Zaczê³o siê w1966 roku w
œredniej szkole muzycznej w Warszawie, potem Uniwersytet Warszawski
oraz gra w orkiestrze symfonicznej
Centralnego Zespo³u Artystycznego
ZHP i jednoczeœnie w s³ynnej STODOLE. Dziêki temu mog³em uczestniczyæ w festiwalach, takich jak Jazz nad
Odr¹, konkursie Z³otej Tarki oraz najwa¿niejszym – Jazz Jambore. To by³y
lata studenckie, potem nast¹pi³ okres
koniñski – TRUWERZY, BIG-BAND
KONIN, Z£OTY PIERŒCIEÑ z Ko³obrzegu...
St. S.: – B¹dŸ tak mi³y „Waœæ”

i koñcz – mo¿e powiesz gdzie nie
gra³eœ, bêdzie szybciej – dobrze,
dopisz jeszcze tylko CZARNE BERETY oraz kilka CYRKÓW (W³ochy, Szwajcaria, Francja, Belgia,
Niemcy, Szwecja, Monte Carlo i
...Królewski Cyrk Duñski.
Wracamy do Ogniska – najwa¿niejsze liczby i osi¹gniêcia.
R. B.: – Trudne pytanie. S¹dzê,
¿e chyba najwa¿niejsze to liczba
uczniów – przez te 40 lat „przewinê³o” siê ich oko³o 4.700, naukê ukoñczy³o 638 absolwentów – a wœród
nich „rodzynki” Adam Zok, Arkadiusz Bia³ak, organista Marek Stawicki, m³ody kompozytor Dariusz
Przybylski, piosenkarka Violetta Koz³owska, liczni pedagodzy i dzia³acze muzyczni.
St. S.: – Nie s¹dzisz, ¿e po sukcesie (zreszt¹ nie do przecenienia)
Rafa³a Blechacza grozi Wam prawdziwy najazd chêtnych.
R. B.: – Sukces Rafa³a Blechacza
jest bardzo du¿ego formatu – dlatego
nasz¹ najlepsz¹ odpowiedzi¹ bêdzie
rozwijanie i tworzenie nowych filii,
takich jak w Zagórowie, Golinie,
GrodŸcu, Liœcu Wielkim, D¹biu, Kole,
Kramsku, Sompolnie, M¹kolnie, Œlesinie, Kleczewie, Starym Mieœcie czy
wreszcie w Licheniu.
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PS Pozwól, ¿e na Twoje rêce dla
uczniów przeka¿ê wiersz Tomasza
Jankowskiego
CÓ¯EŒ TY ZROBI£ CHOPINIE
(po zwyciêstwie Rafa³a Blechacza)
Có¿eœ ty zrobi³ Chopinie
¯e drzewa mazurka dziœ tañcz¹ w
¯ychlinie
¯e rozœpiewany szalenie
Liœciasty korowód po parku p³ynie
Có¿ to siê sta³o ¿e stara fosa
Na co dzieñ taka cicha zaspana
Dzisiaj w swej wodzie topi¹c niebiosa
Próbuje znad brzegu uwieœæ platana
Có¿ to siê sta³o ¿e wszêdzie nutki
Tak delikatnie szemrz¹ i brzêcz¹
I koncert leci taki cichutki
Jesienno-z³ot¹ szelestów têcz¹?
St. S.

Zapomniana(?)
ulica
W Koninie jest ulica, staj¹ca siê
ludn¹ tylko w niedzielne przedpo³udnia. Sznury samochodów, przechodnie przemieszczaj¹cy siê po w¹skich,
zniszczonych chodnikach, to obraz
„dnia siódmego”. W dzieñ powszedni z rzadka jest uczêszczan¹.
Nim zosta³a ulic¹ – by³a poln¹
drog¹ biegn¹c¹ równolegle do prawego brzegu rzeki. Na moment pozostawmy fakty i pozwólmy dzia³aæ
fantazji. WyobraŸmy sobie, ¿e w³aœnie têdy przebiega³ „szlak bursztynowy”. Jednym z punktów orientacyjnych mog³a byæ malowniczo po³o¿ona na pó³nocnym stoku rzeki
Warty, wieœ Kurowo. Rzeczona wioska, a wczeœniej osada, od zarania
zwi¹zana jest z histori¹ naszego miasta. W dokumentach Ÿród³owych
wystêpuje od 1383 roku. Przeprowadzone na jej terenie wykopaliska
pozwoli³y na odkrycie cmentarzyska
okresu kultury przeworskiej z II-III
w. n. e. Jak wygl¹da³a Anno Domini
1559 przeczytamy w lustracji z tego¿
roku: „Mieszczanie maj¹ wioskê ku
po¿ytkowi miesckiemu, jak¹ zow¹
Kurowem, które le¿y tak¿e za miastem podle wielkiej drogi, któr¹ je¿d¿¹
do Torunia. W tej wiesce siedz¹ na
Ÿrzebiach [jednostka miary powierzchni] trzej kmiecie, a czwarty
so³tys, który jest wolny od podatków miesckich”. Niestety, wsi ju¿ nie
zobaczymy. Na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych, w wyniku rozrastania siê
miasta na zawsze zniknê³a z jego krajobrazu.
Zapewne to od kierunku, w jakim ulica prowadzi³a, nasi przodkowie na pocz¹tku wieku dwudzieste-

go, nazwali j¹ Kurowsk¹. W latach
trzydziestych zamienili jej nazwê na
Wiejsk¹. Sporadycznie u¿ywano
równie¿ okreœlenia ulicy za „Borowskim”.
Zabudowania znajdowa³y siê zarówno po jej prawej, jak i lewej stronie. Granicê domostw po stronie pó³nocnej wyznacza³y rozlewiska rzeki
Warty, zaœ po stronie po³udniowej
jej g³ówny nurt. W czasie drugiej
wojny œwiatowej ulica nazywa³a siê
Dorfstrasse. Po zakoñczeniu wojny,
chc¹c ujarzmiæ kapryœn¹ rzekê, zaczêto sypaæ wa³y. Jeden z nich odgrodzi³ ulicê od rzeki. Gdy w 1952
roku oddano do u¿ytku drugi most,
ulicê przeciê³a droga krajowa zwana
Tras¹ Warszawsk¹. Ju¿ podzielona,
przyjê³a wspóln¹ nazwê Podwale.
Mieszkañcy czêœci ulicy, nazwijmy
j¹ umownie „wschodni¹”, pragn¹cy
dojœæ do swoich domów zmuszeni
byli wspinaæ siê na nasyp po stromych, drewnianych schodach. W
roku 1969 zaczêto budowaæ nastêpn¹
przeprawê z drog¹ biegn¹c¹ równolegle do ju¿ istniej¹cej. Wybudowane
wraz z ni¹ estakady u³atwi³y ¿ycie
mieszkañcom. W 1974 roku budowa
stadionu, a wraz z nim parkingu, spowodowa³a wyburzenie zabudowañ
po stronie pó³nocnej. Obecnie ulica
pe³ni funkcjê drogi dojazdowej do
stadionu oraz nielicznych domostw,
jakie siê jeszcze przy niej osta³y. S³u-
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St. S.: – Uff! Sieæ rozstawiona
gêsto – ¿yczê obfitego po³owu muzycznych wirtuozów i geniuszy.
R. B.: – Cieszê siê bardzo, ¿e uda³o siê przybli¿yæ OGNISKO szerszemu gronu Czytelników.
St. S.: – Na pewno by³o warto –
serdeczne dziêki za rozmowê.
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¿y równie¿ jako ci¹g komunikacyjny
dla opuszczaj¹cych ulicê Wojska Polskiego w kierunku pó³nocnym.
Do po³owy lat szeœædziesi¹tych,
gdy Warta by³a w miarê czyst¹
rzek¹, Konin posiada³ pla¿ê miejsk¹.
Mieszkañcy lewobrze¿nej czêœci
Konina, pragn¹cy do niej dotrzeæ,
przechodzili przez drewniany most,
a od 1960 roku przez tzw. „k³adkê”
w jego miejscu pos³an¹. Maszerowali wzd³u¿ ulicy Wojska Polskiego, nastêpnie skrêcali w prawo na ulicê
Podwale. Wielbicielom k¹pieli s³onecznych pozosta³o pokonanie przeszkody w postaci drewnianych schodów, przekroczenia wa³u oddzielaj¹cego ulicê od rzeki i oczom ukazywa³a siê pla¿a. Ograniczony ruch na
ulicy w latach piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych dzia³a³ na korzyœæ dzieci
zamieszka³ych przy ulicy Wojska
Polskiego i Podwalu. Ku rozpaczy
mieszkañców domostw, a uciesze rzemieœlników wprawiaj¹cych szyby,
rozgrywano na niej mecze pi³ki no¿nej i palanta.
… „a najbardziej mi ¿al kolorowych jarmarków” – sugeruje nam autor piosenki. Osobiœcie ¿a³ujê winogron oplataj¹cych dom pani NiedŸwiedziej, agrestu rosn¹cego w ogrodzie pani Smolskiej i „malinówek” z
sadu pana Karwackiego, niegdyœ
mieszkaj¹cego przy „zapomnianej”(?) ulicy.
W³odzimierz Kowalczykiewicz
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