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Drodzy
poszukiwacze
podchoinkowych prezentów
Prosimy trochê odetchn¹æ od
przedœwi¹tecznej bieganiny i chocia¿by na chwilkê, dla relaksu, przegl¹dn¹æ „Koniniana”. Staraliœmy siê
zamieœciæ jak najwiêcej materia³ów
zwi¹zanych ze œwiêtami bo¿onarodzeniowymi - niech bêd¹ to nasze
prezenty pod œwi¹teczne drzewka.
Polecam pe³ne œwi¹tecznych zapachów urywki z opowiadania Zygmunta Kowalczykiewicza, w³aœnie
pt. „Dni wype³nione zapachami”
(„Koniñskie œwiêtowania”). W ksi¹¿ce przepisy kulinarne s¹ tak dok³adne, ¿e spokojnie mo¿na poeksperymentowaæ w kuchni. Zachêcam równie¿ do zapoznania siê z ostatni¹
ksi¹¿k¹ p. Zygmunta „Koniñskie
epizody” - recenzja na ostatniej stronie.
Z okazji œwi¹t znajdziecie Pañstwo wywiad z samym Miko³ajem.
Niebywa³a sposobnoœæ, aby podejrzeæ ciekawe ¿ycie „œwiêtego”. Artyku³ polecam nieco starszej generacji koniñskich hutników - powspominajcie!
Janek Sznajder trochê wybrzydza na zbyt nowoczesn¹ formu³ê
œwi¹t, aby nie przesz³o mu to narze-

Janina Perathoner (Weneda )
dom pachnie past¹ do pod³ogi
grzybami i ciep³ym ciastem
mama nasuwa na szufelkê
¿arz¹ce wêgielki
sypie na nie igliwie i cukier
chodzi po mieszkaniu
kadzi je s³odkim zapachem boru
ojciec myje siê i wk³ada
czyst¹ koszulê
ostatnie cacka na choinkê
i biegniemy do okna
jest - jest pierwsza gwiazda
siadamy do bia³ego sto³u
ojciec ³amie op³atek
ogarnia nas wzruszenie

kanie w permanencjê, ale chyba ma
sporo racji. Myœlê jednak, ¿e usatysfakcjonuje go przepiêkny wiersz
Wenedy o takich w³aœnie œwiêtach,
jakie mu siê marz¹. Wiersz - to oczywiœcie kolejny prezent pod choinkê
od Janiny Perathoner dla Czytelników.
Witam serdecznie na ³amach pana
Kazimierza Millera, jednego z wnikliwszych znawców historii koniñskiego harcerstwa. Dzisiaj pisze o
Wigilii 2. pp Legionów Polskich na
Wêgrzech oraz przypomina kapelana tego¿ pu³ku o. W³adys³awa Antosza. Postaæ bardzo ciekawa i warta
przypomnienia koninianom.
Z historii prawie wspó³czesnej
wspomnienia pana Zdzis³awa Grabowskiego. Praca pe³na humoru i celnych obserwacji jest pok³osiem og³oszonego wczeœniej konkursu przez
Towarzystwo Przyjació³ Konina.
Leszek Hejman tym razem raczy
nas garœci¹ ciekawostek z przesz³oœci naszego miasta.
Tak koñczymy stary rok - do
zobaczenia w nowym - bez k³opotów i w zdrowiu.
Pozdrawiam œwi¹tecznie
Stanis³aw Sroczyñski

przypominam sobie wiersz mistrza Ildefonsa
recytujê wzruszonym g³osem
„Œnie¿ek prószy. Na niebie
coraz to ciemniej,
lecz i s³odziej, i ciszej:
w tobie i we mnie
œwiêta Wie¿a Mariacka
œwieci jak œwiête cacka,
odpuœæmy¿ sobie winy
wszyscy wzajemnie.”

Dni wype³nione
zapachami
W okresie Bo¿ego Narodzenia posi³ki nabiera³y wiêkszego znaczenia ni¿
w pozosta³e dni roku. Otacza³ je nimb
niezwyk³oœci i podnios³ego rytua³u.
Ju¿ na parê miesiêcy przed œwiêtami
robiono zapasy grochu, maku, grzybów, buraków, kaszy, suszu owocowego, powide³ œliwkowych i wielu innych sk³adników niezbêdnych do sporz¹dzania potraw.
Na miesi¹c przed godami za oknami mieszczañskich domów smêtnie
zwisa³y martwe zaj¹ce. W pojedynkê,
wzglêdnie w wianku przepiórek, kuropatw i ba¿antów. Wszystko, by miêso „zwietrza³o”, pozby³o siê przykrego zapachu dziczyzny. Na obrze¿ach
miasta, gdzie sta³y parterowe domki,
szaraki i ptactwo przechowywano w
nie ogrzewanych pomieszczeniach gospodarczych, w miejscach, gdzie domowy burek lub kocur do nich nie móg³
siê dobraæ
Bli¿ej œwi¹t gospodynie sprawny-

mi rêkoma wyrabia³y ciasto na ³azanki, kluski i makarony. Potem suszy³y
je na stole przykrytym lnianym p³ótnem, wzglêdnie papierem. Bywa³o, ¿e
dzieciaki uprosi³y mamê, aby da³a im
okrawek surowego ciasta, który po³o¿ony na blacie kuchni wêglowej po
upieczeniu smakowa³, ¿e hej!
Innym wa¿nym zadaniem poprzedzaj¹cym œwiêta to przygotowanie ciasta na piernik. Najpierw ³¹czono miód
z cukrem, mas³em lub smalcem. Sk³adniki, ci¹gle mieszaj¹c, podgrzewano
prawie do wrzenia. Potem odstawiano
do ca³kowitego sch³odzenia i kiedy ju¿
to siê sta³o, do miodowej masy dosypywano m¹kê, wbijano jajka, wlewano nieco sody rozpuszczonej w zimnym mleku, szczyptê soli, przyprawy piernikowe, pokruszone orzechy
w³oskie, migda³y i rodzynki.
Przedœwi¹teczne dni bieg³y szybko. Nadszed³ czas na robienie pasztetu z zaj¹ca. Aby go wykonaæ gospo-
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dynie potrzebowa³y jeszcze miêso
wo³owe, w¹trobê, boczek, suszone

zdj. – P. Hejman

Towarzystwa
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grzyby, t³uszcz i przyprawy. Ka¿da
pani domu, ka¿da kucharka mia³y swoje
tajemne sposoby na proporcjonalne
po³¹czenie sk³adników. Dodawano jaja,
wyrabiano masê, wk³adano do wysmarowanej t³uszczem brytfanny i pieczono w œrednio nagrzanym piekarniku.
Ciasta pieczono na dzieñ lub dwa
przed Wigili¹. Ulubionym przysmakiem koninian by³ makownik lub jak w
mieœcie siê mówi³o - makowiec. Do ciasta dro¿d¿owego dodawano farsz makowy z miodem, wanili¹, rodzynkami,
niekiedy z orzechami i migda³ami.
Zwiniête w rulon ciasto po trzech kwadransach pieczenia by³o gotowe, a w
domu roznosi³ siê s³odki zapach dra¿ni¹cy powonienie.
To nie koniec przedœwi¹tecznych
zmagañ z garnkami, patelniami i piekarnikiem. Trzeba by³o pamiêtaæ o
sprawieniu ryb, namoczeniu grochu,
zrobieniu uszek do zupy, a tak¿e o bigosie, pieczonym schabie, gotowanej
szynce. Bo po postnej wieczerzy nastêpowa³y dwa dni œwi¹teczne wype³nione spotkaniami rodzinnymi i s¹siedzkimi.
Opisuj¹c bo¿onarodzeniowe kulinaria trzeba pamiêtaæ o arsenale kuchennym. A to o du¿ych i ma³ych garnkach, rondlach, rynienkach, formach,
sitach, cedzakach, warz¹chwiach, kopyœciach i tak dalej. A wszystkie te
narzêdzia gromadzono przez pokolenia.
Zygmunt Kowalczykiewicz

wspomnieñ

Pasterka ksiêdza
W³adys³awa Antosza
Od 1923 roku zwi¹zany z Koninem, a dok³adniej z klasztorem ojców
Reformatów ks. Patrycjusz W³adys³aw
Antosz, w latach pierwszej wojny
œwiatowej pe³ni³ funkcjê kapelana w 2.
pp Legionów Polskich. Ze wspomnieñ
Augusta Krasickiego, autora ksi¹¿ki
„Dziennik z kampanii rosyjskiej 191416”, dowiadujemy siê, ¿e w grudniu
1914 roku 2. pp znajdowa³ siê na froncie na pograniczu wêgierskim i Galicji
gdzie toczy³ zaciête boje z Rosjanami.
Walki umilk³y w przeddzieñ Bo¿ego
Narodzenia. Autor zanotowa³ „Dziœ
Wilia. Ale jak¿e niepodobny dziœ ten
dzieñ do dni wigilijnych, które wspominam. Na dworze pochmurno i mglisto, zamiast œniegu b³oto obrzydliwe.
Zamiast domu rodzinnego i rodziny
kwatera wojenna i otoczenie wojenne.

Pozycje zdobyte przez naszych w
ostatnich dniach s¹ utrzymane. Moskale siedz¹ cicho, nasi te¿ siê nie ruszaj¹, na œwiêta mamy cichy rozejm.
Na Wiliê dzisiejsz¹ we wszystkich oddzia³ach robi¹ przygotowania. Kompania sztabowa ustawi³a w ogrodzie,
obok naszej leœniczówki z desek rozebranych zabudowañ, rodzaj altany, a
w niej sto³y z desek. Ca³oœæ udekorowano ga³êziami œwierczyny. Dooko³a
rozpalono ogniska, a gdy zab³ys³a tradycyjna pierwsza gwiazdka, zgromadzili siê wszyscy oficerowie i ¿o³nierze wolni od s³u¿by i zasiedliœmy do
wspólnej Wilii. By³y op³atki przys³ane przez Naczelny Komitet Narodowy. Genera³ Durski mia³ ³adn¹ przemowê i ³ama³ siê ze wszystkimi op³atkiem. Wieczerza wigilijna by³a bardzo

skromna - barszcz zabielany, ryba sma¿ona i kompot ze œliwek suszonych,
pierogi z kapust¹ i jab³ka, czekolada
przys³ana tak¿e z NKN. W czêœci oficerskiej ustawiono choinkê ³adnie przyozdobion¹ i oœwiecon¹. Oficerom sztabowym wrêczono upominki zakupione z pieniêdzy zaoszczêdzonych z
mena¿y, ka¿dy otrzyma³ to co potrzebowa³. Œpiewano kolêdy chórem, jedn¹
u³o¿on¹ przez kaprala Józefa M¹czkê, na znan¹ nutê. „W dzieñ Bo¿ego
Narodzenia Radoœæ wszelkiego stworzenia...”, której ostatnia zwrotka odnosi³a siê do Boga, aby da³ nadziejê na
rych³e zwyciêstwo:
„Panie Jezu Dzieciê ma³e / Daj¿e
nam zwyciêstwa chwa³ê / Niech w ¿o³nierskiej tej kolêdzie / Chwa³a wieczna
Tobie bêdzie”. W kolejnych wczeœniej-

zdj. – archiwum K. Millera
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szych zwrotkach autor wymienia
wszystkich oficerów i u³anów z plutonu sztabowego.
W innej ksi¹¿ce autorstwa
Malinowskiego i Szumiñskiego „Karpaty” , wydanej w 1939 roku, opisana
jest pasterka jak¹ wtedy odprawi³ ks.
W³adys³aw Antosz. Msza odby³a siê
w warunkach polowych w niedalekim
Okormozo, na któr¹ czêœæ legionistów
z frontu pojecha³a. Autorzy pisali:
„Du¿e wra¿enie na ¿o³nierzach wywar³a Pasterka, odprawiona przed sza³asem skleconym z ga³êzi, na dnie doliny
pod c. 509. Wicher, szum potoku i

Bosonogie szczêœcie,
czyli oczami trzynastolatka
Konin jaki pamiêtam? Konin? Jaki
Konin! K u n i n ! „Przeci kto nie
miszko na Armii Czerwuny, Dumbroskigo, Wodny albo Kolski tyn nie miszko w K u n i n i e”. Tak siê w³aœnie
mówi³o. Prosto, jasno i po polsku.
Ale nade wszystko szczerze po „kuniñsku”. Do dziœ jeszcze starzy, rodowici „kuniniacy”t ak w³aœnie miêdzy sob¹ mówi¹. Dla nich Konin,
wbrew wszelkim podrêcznikom, mapom czy napisom zawsze by³, jest i
pozostanie „K u n i n e m”.
(...) Do dziœ emerytowany, doœwiadczony, wieloletni dyrektor jednego z wielkich zespo³ów szkó³ œrednich w Koninie, nauczyciel, magister
in¿ynier tak w³aœnie w swobodnych,
przyjacielskich rozmowach z kolegami „godo”, s¹dz¹c, ¿e inaczej przyjaciele mogliby siê oburzyæ, poczuæ
ura¿eni, ¿e siê nadmiernie wywy¿sza „bo przecie razym z nimi boso za
³orkietrum loto³ i koszule w zymbach
trzymo³”. Mo¿e nawet, wys³awiaj¹c
siê poprawnie, nie zosta³by dok³adnie zrozumiany przez tych, dla których koñ to zawsze by³ kuñ, gawron,
wrona czy kawka to glapa i ¿aden z
nich nie uwierzy³by nigdy w ¿yciu, ¿e
Chorzyñ to kiejsiœ ty¿ bydzie Kunin.
(...) Dla wszelkiej koniñskiej dzieciarni, tej powojennej z ubo¿uchnych
i smutnych lat piêædziesi¹tych, bosonogiej od wiosny do jesieni, biegaj¹cej w lada jakiej koszulince i krótkich porciêtach na jednej szelce, bo
druga by³aby ju¿ absolutnie zbêdnym
luksusem, tych nastolatków z „Hajmatu, Przydzia³ek, a nawet Placu Stalina, Wolnoœci, ulicy Staszica, Koœciuszki czy Mickiewicza, z „Kapkazu”, „Budziarów”, „Harcówki” czy
„Magistratu” ich Kunin, by³ ca³ym
œwiatem. Rzeka Warta wielka, groŸ-
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na i tajemnicza, obroœniêta niezmierzon¹, dzik¹ wiklinow¹ d¿ungl¹ nie
do przebycia. Nadwarciañskie b³onia
nieogarniête jak ocean. Koœció³ farny
tak ogromny, ¿e wprost niemo¿liwy
do zbudowania, ratusz wysoki, piêkny, powa¿ny, ale z wiecznie psuj¹cym siê zegarem. I ju¿ wtedy zasmarkane gówniarstwo wiedzia³o o dowcipie, ¿e zegar ratuszowy nie chodzi
i nie bije tylko dlatego, aby burmistrza w czasie pracy nie budzi³. Tak
samo zna³o dobrze ten kuniñski kawo³,
¿e bia³ego bu³¹nka z tarczy miejskiego herbu raz w roku uroczyœcie z ratusza zdejmuj¹, z procesj¹ za miasto
odprowadzaj¹, aby móg³ siê spokojnie wysraæ, pobrykaæ i popaœæ na
b³uniach... A w ogóle kuni w Kuninie
by³o w tamtym czasie mnóstwo i korzysta³y ³one z wszelkich praw i nale¿ytygo szacunku. Nie tak jak dzisiej.
Bez najmniejszego trudu wró¿¹ce sobie podrostki p³ci mêskiej mog³y w ci¹gu tygodnia, najdalej dwu
naliczyæ 99 siwych koni, 99 bab w
ci¹¿y i 99 facetów w okularach, aby
najbli¿szej nocy wyœni³a im siê narzeczona... Co najmniej setka koni
przybywa³a na miejskie targowisko
dwa razy w tygodniu i nikomu nawet do g³owy nie przysz³o postawiæ
choæby jeden, najmniejszy znak zakazu wjazdu do Konina dla koni...
Choæby tylko ze wzglêdu na przepiêkn¹ legendê o powstaniu miasta i
jego nazwy. I nie by³o wówczas ani
jednej taksówki, za to kilkanaœcie
konnych doro¿ek, kursuj¹cych najczêœciej od dworca PKP w Czarkowie do Kunina za piñæ z³otych bez
baga¿u i za sidym z baga¿ym.
Bosonoga latem, a zim¹ biegaj¹ca
w drewnianych trepkach lub zelowanych wielokrotnie buciorach, ta kil-

ku i kilkunastoletnia koniñska dzieciêca zbieranina nawet w najwiêksze
mrozy paraduj¹ca w krótkich portkach, ale za to i w grubych, szarych
poñczochach powypychanych d³ugimi a¿ do kostek gaciami, nie mia³a
nawet zielonego pojêcia dlaczego
akurat w tym konkretnym miejscu
los, przypadek, jakiœ w³adca czy sam
Bóg Wszechmog¹cy zadecydowa³,
¿e sta³o siê miasto... Wystarczy³o im,
¿e jest i nie czuli ¿adnej potrzeby
analizowania dlaczego, po co, akurat
tu i takie, a nie inne... ¯yli pe³ni¹
swego szczeniêcego ¿ycia, choæ jak
nigdy nêdznego, bo powojennego, tak
jak i reszta kraju, borykaj¹cego siê z
pokonaniem skutków totalnie wyniszczaj¹cej, najwiêkszej hekatomby
w dziejach œwiata.
(...) By³ w Koninie leœny stadiun,
a w³aœciwie ogrodzone, ledwie pe³nowymiarowe boisko do gry w pi³kê
no¿n¹, ale za to z prawdziwymi stadionowymi ambicjami i wiern¹ publicznoœci¹. Rywalizowa³y w œmiertelnych zmaganiach dwie fantastyczne kuniñskie dru¿ynki „Spójnia” i
„Gwardia”. Co prawda nie by³a to
¿adna liga, ale mecze by³y na co najmniej europejskim poziomie. Miasto
wtedy pustosza³o. G³ówne szlaki
œpiesz¹cych na stadion wiod³y przez
park od strony Mickiewicza i ulic¹
Leœn¹ od strony Koœciuszki i Staszica. Ten drugi szlak by³ jednoczeœnie
tras¹ powrotu z nadrzecznych pastwisk miejskich krów. Krowy by³y
inteligentne, bo ka¿da od skrzy¿owania Koœciuszki i Mickiewicza ju¿
samodzielnie zmierza³a do swojej
obory. Ca³a droga przez to by³a suto
„okraszona” œwie¿utkimi krowimi
„plackami”. Œpiesz¹ce na stadion rzesze odœwiêtnie ubranych doros³ych,

z gracj¹ omija³y te krowie „pami¹tki”. Tylko bosonoga, oœlep³a z emocji i pragnienia obejrzenia meczu dzieciarnia niewiele na krowie „kwiatki”
zwa¿a³a. Dlatego nader czêsto zdarza³o siê temu czy owemu wdepn¹æ
w to cóœ, a¿ mu œwie¿e gówienko
strzyknê³o efektownie miêdzy palcami. Tak siê to piêknie realizowa³o
szczêœliwe dzieciñstwo niejednego z
przysz³ych koniñskich dyrektorów,
in¿ynierów, magistrów, nauczycieli.
Lecz jakie¿ mog³o mieæ znaczenie
wdepniêcie choæby i w najwiêksze
krowie ³ajno, kiedy po zrêcznym
ominiêciu wszystkich kontroli przy
bramach, mo¿na by³o w³asnymi oczami ujrzeæ pi³karzy. Ci w swoich
wspania³ych kostiumach i pi³karskich, skrzypi¹cych tepach jawili siê
dziesiêcio-trzynastolatkom jak bajkowi, wrêcz nierealni, fenomenalni gladiatorzy. Gdy wybiegali na boisko
kolorowymi szeregami i gromkimi
okrzykami pozdrawiali publicznoœæ
oraz siebie nawzajem, a¿ dreszcz najwy¿szej emocji przebiega³ po grzbietach wszystkich dygocz¹cych z emocji szczeniaków. A grali ch³opcy jak
te szatany. Niezapomniane s¹ nazwiska stopera „Spójni” Lubañskiego i
Bonifacego Szymczaka. A inni jak
„Maszynka”, „Z³oto Nó¿ka”, bracia
Mikowie, „Kaban” to istne herosy
kuniñskiej pi³ki no¿ny....
Zdzis³aw Grabowski
Powy¿szy tekst jest fragmentem
wiêkszej ca³oœci nades³anej przez autora na konkurs „Konin jaki pamiêtam”, og³oszony w 1998 roku przez
Towarzystwo Przyjació³ Konina. Autor otrzyma³ pierwsz¹ nagrodê. Ca³a
praca uka¿e siê w 15 tomie Rocznika
Koniñskiego. (redakcja)

deszcz akompaniuj¹ mszy œwiêtej,
któr¹ celebruje ks.Antosz, kapelan
pu³kowy 2. pp Legionów Polskich.
Nabo¿eñstwa s³ucha kilkunastu oficerów i „kupa” legionistów. Nastrój panuje powa¿ny. Niejednemu ³za krêci
siê w oku. Wszyscy s¹ myœlami przy
swoich ukochanych. Uczucia te
wzmacnia potê¿ny œpiew legunów
„Wœród nocnej ciszy”. I wówczas niebo, jakby na os³odê tu³aczom, zaczyna
siê wypogadzaæ i wkrótce pokrywa siê
miliardami gwiazd. Nieprzyjaciel zachowuje siê spokojnie. Dopiero pod
koniec mszy rozpoczyna ogieñ artyleria rosyjska.
Ksi¹dz W³adys³aw Antosz
odby³ z pu³kiem ca³y szlak bojowy a¿
do 1920 roku. Rok póŸniej osiad³ w
Koninie sprawuj¹c przez dwa lata funkcjê gwardiana klasztoru oo. Reformatów, potem wikarego w konwencie zakonnym do 1939 roku. W tych latach
zajmowa³ siê nauczaniem religii w koniñskich szko³ach oraz by³ kapelanem
Szko³y Podoficerskiej dla Ma³oletnich
nr 1. W 1934 roku, w rocznicê 30-lecia
kap³añstwa, w³adze Konina nada³y mu
tytu³ honorowego obywatela miasta.
W tym samym roku obj¹³ zaszczytn¹
funkcjê prezesa Oddzia³u Zwi¹zku
Oficerów Rezerwy w Koninie. Zmar³
w 1966 r.
Kazimierz Miller

Dariusz Walory , Przy³ubie
„Œwiêta 2003”
kiedy ju¿ zasi¹dziemy do
ugiêtego sto³u
gdzieœ na dworcach
w bidulach
tam gdzie ¿yje siê skromnie
prze³amywane bêdzie s³owo
zapowiadaj¹ce nadejœcie nowej
nadziei

Konin odnaleziony
Szuka³am swojego miejsca
takiego
które zawsze opowie
moj¹ historiê
próbowa³am je
wyobraziæ sobie
przeczuæ
odnaleŸæ na mapie
wyœniæ choæ raz
opisaæ
¿ycie przywiod³o mnie
do Konina
i ju¿ wiem
najwa¿niejszym miejscem na
ziemi
jest to
w którym odnajdujemy siebie
dziêkujê ci, miasto
dziêkujê ci, ¿ycie...

Wiersze nades³ane
na XXIV edycjê konkursu
„Milowego S³upa”
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fakcjonuj¹ce, ¿e zrobi³o siê coœ w
¿yciu, o czym ludzie pamiêtaj¹.
PS Z przyjemnoœci¹ wyjaœniam, ¿e
moim rozmówc¹ by³ pan Zbigniew
Chmielewski - koniñski hutnik z legitymacj¹ s³u¿bow¹ nr 1 (sic!). Zbyszek
by³ wieloletnim pracownikiem admini-

zdj. – Sypniewski

Ostatni taki
œw. Miko³aj,

stracyjnym i s³u¿b socjalnych huty.
Niech wywiad ten uœwietni obchodzon¹ przez Niego przed paroma dniami osiemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin.
Niech bêdzie równie¿ podziêkowaniem
za jego drugie wcielenie - ¿yj Zbyszku
100 lat i jeszcze trochê.
Stanis³aw Sroczyñski

– Drogi œwiêty Miko³aju, czy nie
uwa¿asz, ¿e mo¿e nadesz³a ju¿ pora,
¿eby zajrzeæ Ci pod tê piêkn¹, siw¹
brodê i sprawdziæ ile pozosta³o jeszcze tej œwiêtoœci.
– Bardzo proszê, myœlê, ¿e teraz z ka¿dym dniem, z przyczyn
oczywistych, przybywa mi œwiêtoœci
proporcjonalnie do lat.
– No w³aœnie, ile w³aœciwie ju¿ lat
przynosisz koniñskim dzieciakom te
oczekiwane prezenty?
– Sam z trudem mogê w to uwierzyæ, ale ju¿ dobre 40 lat dŸwigam
ten worek pe³en tajemnic.
– O ile dobrze pamiêtam, to sam
„Hutnik” odwiedza³eœ prawie przez 30
lat, a w ka¿dym roku odbywa³o siê
oko³o 20 imprez. Mo¿e spróbujemy
to policzyæ.
– Ja ju¿ kiedyœ to liczy³em. Wysz³o w du¿ym oczywiœcie przybli¿e-

niu, ¿e bra³em udzia³ prawie w 700
imprezach i spotka³em siê z prawie
70 tysi¹cami dzieci.
– To niesamowite - czy mo¿na coœ
w ogóle zapamiêtaæ po tylu spotkaniach?
– WyobraŸ sobie, ¿e tak. Ja nawet rozpoznawa³em uczestniczki
pierwszych spotkañ, gdy po latach
przychodzi³y ze swoimi dzieæmi i bawi³y siê razem z nimi jak przed laty.
Ale najwiêksz¹ radoœæ odczuwa³em,
widz¹c jak wspaniale bawi³y i
uœmiecha³y siê dzieci specjalnej troski, które przyprowadza³a pani Lucynka Michalska.
Jak œwietnie reagowa³y dzieci z
odleg³ych zak¹tków województwa
przywo¿one przez Krysiê Chowañsk¹.
– To naprawdê imponuj¹ce - ale
jak sobie radzi³eœ z t¹ gromadk¹ roz-

brykanych zabawowiczów.
– Oczywiœcie sam bym nie poradzi³ - na szczêœcie nad ca³¹ czered¹
czuwa³a Ulka Mirochowa. To ona potrafi³a tak je wymêczyæ zabawami,
¿e z trudem wytrzymywa³y do momentu rozdawania paczek. Oczywiœcie pomaga³o nam bardzo wiele osób
- wspomnê mo¿e jeszcze o Mirce
Ciechanowskiej i Czesi Szczepaniakowej - czyli o tych, co byli od
pierwszej do ostatniej imprezy.
– Myœlê, ¿e i dla Ciebie te spotkania by³y jakimœ dopingiem. Wygl¹dasz
œwietnie, a sylwetki tylko pozazdroœciæ. Chcia³bym jeszcze dodaæ, ¿e cierpliwie przez te wszystkie lata przypomina³eœ dzieciom o dokarmianiu
zim¹ ptaszków. Dziêki tobie pewno
tysi¹ce tych stworzeñ przetrzymywa³o zimê.
– Mi³o mi to us³yszeæ, to satys-

zdj. – archiwum

co uczy³ dzieci kochaæ ptaszki

Hej kolêda, kolêda
A wiêc mamy Wigiliê. W k¹cie
sztuczna choinka. Wisz¹ kupione w
sklepach ozdoby. Unosi siê zapach
rozpylonej ¿ywicy. Elektryczne lampki imituj¹ œwiece. Na stole na sztucz-
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Starzy ludzie bywaj¹ upierdliwi.
Jako ¿e wiek mój upowa¿nia do szukania dziur w ca³oœci, pozwolê sobie
ponarzekaæ. Zdajê sobie sprawê, ¿e
w³aœciwe odchodz¹cemu pokoleniu
utyskiwania, zaczynaj¹ce siê od
„za moich czasów...”, klasyfikuj¹ mnie
w rzêdzie starych dziadków, których
przerastaj¹ problemy wspó³czesnego
œwiata. Niech i tak bêdzie.
Zacznê od œwiêtowania Bo¿ego
narodzenia. Drzewiej inaczej bywa³o.
Gdzie siê podzia³y pachn¹ce ¿ywicznym lasem choinki? Gdzie cacka z wydmuszek jaj i kolorowych papierów,
zdobi¹ce œwierkowe ga³¹zki? Gdzie
lukrowane pierniczki, krajane w
gwiazdki, serca i pó³ksiê¿yce, zwisaj¹ce ze œwi¹tecznego drzewka? Gdzie
wreszcie kr¹g rodzinny, z rêkoma upapranymi klejem z kasztanowej m¹ki,
którego uczestnicy, d³ugimi, ciep³ymi
wieczorami przygotowywali owe,
wymagaj¹ce przecie¿ inwencji twórczej, ozdoby? A siano pod obrusem
wigilijnym? A pe³gaj¹ce ogniki
œwiec?...
Œwierkowe drzewka coraz czêœciej
zastêpuj¹ plastikowe choinki. Sterylne i praktyczne, bez k³opotliwych,
sypi¹cych siê igie³. Mo¿na wokó³ takiej choinki rozpyliæ ¿ywiczne zapach
w aerozolu. Przemys³ ulepsza œwiat,
imituj¹c rzeczywistoœæ. Niech nikt nie
mówi, ¿e wycinanie m³odych œwierczków powoduje dewastacjê lasów.
Myœmy ju¿ poczynili w lasach takie
spustoszenie bezmyœln¹ i rabunkow¹
gospodark¹, ¿e rozs¹dnie zaplanowana przez leœników wycinka nie uczyni
¿adnych dodatkowych szkód.

nych komponentach wyhodowany
karp i ciasta z renomowanej cukierni.
Z telewizora p³ynie kolêda, bowiem i
tu zadbano ¿ebyœmy nie musieli wysilaæ w³asnych g³osów. Za oknem, jak

œwiat³a Las Vegas kolorowe neony reklamuj¹ce Bo¿e Narodzenie. Narodzi³
siê nam McDonald`s.
Ktoœ powie, ¿e czarno widzê, ¿e
s¹ domy, w których Œwiêta przebiegaj¹ jak za ojców i dziadów. Pewnie
s¹, ale, kochani, jesteœmy ju¿ w mniejszoœci... Paradoks naszych czasów
polega na tym, ¿e technika u³atwiaj¹ca nam konsumpcjê œwiata, staje siê
Kronosem po¿eraj¹cym w³asne dzieci.
Ale ja nie o tym chcia³em pisaæ.
Znany satyryk, Jan Stanis³awski, nazywaj¹cy siebie „profesorem mniemanologii stosowanej”, prowadzi³ przed
wieloma laty cykl felietonów radiowych i telewizyjnych, czyli tzw. wyk³adów na temat wy¿szoœci Œwi¹t
Wielkiejnocy nad œwiêtami Bo¿ego
narodzenia. W dowcipnej formie podawa³ wiele s³usznych spostrze¿eñ,
choæ w za³o¿eniu, ju¿ sam tytu³ wyk³adów sugerowa³ bezsens takiego stawiania sprawy, czyli - mówi¹c inaczej - przelewania z pustego w pró¿ne. Jest jednak w tym hieratyzowaniu obu œwi¹t coœ na rzeczy. Ewidentna jest ró¿noœæ obu œwi¹t. Jedno jest
œwiêtem narodzin, drugie - pokonaniem œmierci. Jedno odwo³uje siê do
naturalnych zjawisk egzystencji: poczêcia, macierzyñstwa, rodziny. Drugie nie godzi siê na zastane prawa natury. Pierwsze jest zachowawcze.
Drugie jest buntem. Wydaje mi siê, ¿e
wszystkie dalsze porównania wynikaj¹ z tych dwóch postaw. Œwiêto
Bo¿ego Narodzenia jest œwiêtem ¿eglarzy wracaj¹cych do portu, Peer Gynta wracaj¹cego do Solwejg, jest œwiê-

tem ciep³ego k¹ta, sentymentu i ma³ej
stabilizacji. Wielkanoc jest dla tych,
którzy wyruszaj¹ na morze, dla wêdrowców, gnanych ciekawoœci¹ œwiata, jest œwiêtem niepokoju i intelektualnego wyzwania...
Takie to grudniowe myœli snu³y
mi siê po g³owie w przeddzieñ œwiêta
Bo¿ego Narodzenia i dla wielu trudnego Nadchodz¹cego Roku. Chcia³em
nimi podzieliæ siê z Czytelnikami „Koninianów”. Niech bêd¹ wiatrem w
¿agle dla tych, co na morzu i uspokojeniem dla tych, co zasi¹d¹ do Wigilijnej Wieczerzy.
Jan Sznajder
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Rok 1955
Du¿o wiedzy o dziejach naszego
miasta daje lektura dawnej prasy. Poznajmy wa¿niejsze wydarzenia, jakie mia³y miejsce w 1955 roku.
W styczniu przy Cechu Rzemios³ Ró¿nych powsta³ chór mieszany, który wkrótce wyst¹pi³ w mieœcie, potem w podkoniñskich miejscowoœciach.
W marcu na zebraniu koniñskiego oddzia³u PTTK prelekcjê na temat najdawniejszych dziejów miasta
i powiatu koniñskiego wyg³osi³
Edward D¹browski, prelegent z Poznania. Na posiedzeniu Prezydium
MRN zapad³a decyzja o utworzeniu
w Koninie Muzeum Regionalnego.
Zgromadzone przez cz³onków PTTK
ponad 1500 eksponatów da³o pocz¹tek muzeum. Otwarcie w sali przy

ulicy Wiosny Ludów 7 nast¹pi³o 1
maja.
Przy Przedsiêbiorstwie Robót In¿ynieryjnych powsta³ zespó³ teatralny im. A. Fredry. Zespó³ w kwietniu
wystawi³ sztukê Leona Kruczkowskiego „Odwety”.
Na akademii pierwszomajowej
zespó³ z Domu Harcerza obok wielu
tañców wykona³ historyczny uk³ad
zwany „drabantem koniñskim”. Tancerze wyst¹pili w strojach kujawskich
borowiaków. Z okazji œwiêta odby³
siê rajd motocyklowy na trasie Konin-Turek-Ko³o-Konin. We wszystkich urzêdach, instytucjach, zak³adach pracy i szko³ach zbierane by³y
podpisy pod Apelem Œwiatowej
Rady Pokoju przeciw wszelkim wojnom nios¹cym ludziom œmieræ.

„Koniñskie
epizody”...
,,To swoisty kalendarz przesz³oœci.
To opisanie faktów z ¿ycia miasta. To
spacer w przesz³oœæ, wyznaczon¹ datami szybko uciekaj¹cego czasu.”
Autor tomiku Zygmunt Kowalczykiewicz, pisz¹c te s³owa we wstêpie, wybra³ wiatr z ¿agli ewentualnym
recenzentom, bo zwiêŸle, treœciwie i
logicznie przedstawi³ zawartoœæ myœlow¹ swojej ostatniej ksi¹¿ki.
A poœwiêci³ j¹ niemal w ca³oœci
koniñskim rzemieœlnikom, którzy notabene obchodzili w tym roku 75-lecie
swojej dzia³alnoœci. Opisa³ dzieje rzemios³a w Koninie od ,,korzeni”, co dodaje opowieœciom patyny i m¹drej dojrza³oœci.
Mnie zaœ zauroczy³o opowiadanie
o ratowaniu ksi¹¿ek podczas okupacji
przez Jurka Majewskiego i jego kole-

gów. Zaskoczy³o mnie, ¿e znam bohaterów od tak dawna, a dopiero teraz
dowiadujê siê o ich piêknej akcji.
Wêdruj¹c po mieœcie prosimy rozgl¹daæ siê wnikliwie i próbowaæ odnajdywaæ te resztki, które Z. Kowalczykiewicz stara siê ocaliæ od zapomnienia.
Chcê jeszcze dodaæ, ¿e jak zwykle
wspó³praca z Jankiem Sznajdrem zaowocowa³a kolekcj¹ doskona³ych w
formie i dowcipnych w treœci charakterystycznych rysuneczków. Wydaje
mi siê nawet, ¿e w rycinie podpisanej
,,u fryzjera” w odbiciu lustrzanym
mo¿na rozpoznaæ samego Mistrza
Jana.
Gorliwie zachêca do przeczytania
Stanis³aw Sroczyñski

W maju zmieniono nawierzchniê
ulicy Mickiewicza, pokrywaj¹c asfaltem „kocie ³by”. Pó³ litra wódki
gatunkowej kosztowa³o 37,80 z³.
W lipcu w auli LO urz¹dzono
wystawê nawi¹zuj¹c¹ do tradycji rewolucji 1905 roku, na której zaprezentowano dokumenty, przedmioty
i wyroby ludzi zamieszkuj¹cych
Wschodni¹ Wielkopolskê od najdawniejszych do wspó³czesnych czasów.
W paŸdzierniku w auli szko³y
TPD otwarto wystawê Mickiewiczowsk¹, na któr¹ z³o¿y³y siê prace
dzieci poœwiêcone ¿yciu i twórczoœci poety w zwi¹zku z setn¹ rocznic¹ jego œmierci. W tym samym miesi¹cu Amatorski Teatr Miejski, powsta³y w kwietniu tego roku i finansowany przez MRN, wystawi³
pierwsz¹ sztukê „Imieniny pana dyrektora”. Zadebiutowano w Zagórowie, w listopadzie sztukê zaprezentowano koniñskiej publicznoœci, póŸniej wystawiano j¹ w wielu miejscowoœciach powiatu koniñskiego.
Materia³y wybra³
i opracowa³ Lech Hejman.

Z ¿ycia Towarzystwa
Przyjació³ Konina
Cz³onek zarz¹du Lech Hejman
wyg³osi³ prelekcjê o Œwiêcie Niepodleg³oœci dla m³odzie¿y Szko³y Podstawowej nr 4. M³odzie¿ recytowa³a wiersze i œpiewa³a pieœni patriotyczne.
Wspó³organizowany przez Towarzystwo konkurs poetycki o nagrodê
„Milowego S³upa” zosta³ zakoñczony.
20 listopada na uroczystym wieczorze poetycko-teatralnym, w sali imprezowej Biblioteki Miejskiej, wrêczono
nagrody oraz wyró¿nienia. Uczestnicy i przybyli sympatycy poezji obejrzeli spektakl w wykonaniu aktora

Zygmunta Walerysia „Ja ¯yd z Wesela”.
Cz³onka Zarz¹du TPK Lecha Hejmana podwójnie uhonorowano. Z r¹k
Marsza³ka Wielkopolskiego otrzyma³
nagrodê g³ówn¹ im. Andrzeja Wojtkiewicza za zas³ugi w bibliotekarstwie publicznym oraz tytu³ „Cz³owiek æwieræwiecza” w plebiscycie czytelników
„Przegl¹du Koniñskiego”.
Sekretarz zarz¹du Zygmunt Kowalczykiewicz napisa³ ciekaw¹ ksi¹¿kê „Koniñskie epizody” (patrz recenzja ni¿ej).

Towarzystwo Przyjació³ Konina
¿yczy PT Czytelnikom
zdrowych, szczêœliwych i rodzinnych
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

Agnieszka Kaszuba, Konin
Ludzie, których poznajemy
staj¹ siê czêœci¹ nas samych
Ludzie, których poznajemy
zamieszkuj¹ w naszej duszy
Poznaj¹c dobrych ludzi
sami pragniemy stawaæ siê lepsi
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Dziêki ludziom, których kochamy
lepiej poznajemy samych siebie
Wobec ludzi, których poznaliœmy
ju¿ nigdy nie bêdziemy obojêtni

Piotr Biegasiewicz, Konin

Czasem wydaje mi siê,
¿e to my stwarzamy innych ludzi
a oni stwarzaj¹ nas...

Nadzieja
Jeszcze mo¿na mieæ
nadziejê,
jest jeszcze czas

Janusz M¹drowski, Konin

jest jeszcze widnokr¹g,
przed którym otworzê oczy

„Ucieczka z Konina”
Spacerujê
Po betonowym mieœcie wyros³ym na wêgielnej skale
I przeciête przez zielono b³êkitn¹ wstêgê wody
Bia³y bigBen wskazuje mi godzinê, kiedy wsiadam
Do czerwonego autobusu by uwolniæ siê
Przera¿aj¹cych spojrzeñ szklanych okien wie¿owców
Jadê na po³udnie by zaczerpn¹æ œwie¿¹ bryzê z ciep³ych
jezior
I us³yszeæ plusk cumy zrzucanej by p³yn¹æ dalej
By uleczyæ rozdygotane dusze.

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

Wiersze nades³ane
na XXIV edycjê konkursu „Milowego S³upa”
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