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Witam Pañstwa ju¿ Œwi¹tecznie,
Noworocznie oraz bardzo poetycko...

1. Z kart
przesz³oœci
– ciekawostki z dawnej
prasy koniñskiej

2.

Ze

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

Przed nami
najradoœniejsze
ze œwi¹t – ³aski i
opieki Nowo
Narodzonego Zbawiciela, na œwiêta i
przez ca³y kolejny Rok ¿yczy Pañstwu oraz Bliskim, Redakcja Koninianów wraz z zarz¹dem Towarzystwa Przyjació³ Konina.
W naszym imieniu, bia³ym op³atkiem, w swoich poetyckich zamyœleniach dzieli siê z Czytelnikami Danusia Olczak. Natomiast Zygmunt Kowalczykiewicz nie zapomina (no bo
jak¿e) o œwiêcie koniñskich Górników
i dedykuje im swoje opowiadanie o
jeziorku zagubionym w krajobrazie (a
swoj¹ drog¹, ilu ludzi jeszcze, oprócz
ZK, o tym pamiêta). Mirka Dimitrow

konstatuje „có¿ warte by³oby ¿ycie bez
marzeñ” – radzê przeczytaæ, bo marzenie dotyczy ¯ychlina, tego oczywiœcie
pod Koninem. To mog³oby byæ nawet
interesuj¹ce.
I wracaj¹c do zasygnalizowanych
spraw poetyckich – komunikat Jury
XXV Ogólnopolskiego Kokursu Poetyckiego o statuetkê „Milowego S³upa” oraz piêkny, choæ niezbyt ³atwy w
odbiorze, esej Sergiusza Sterno-Wachowiaka, notabene przewodnicz¹cego jury
tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu. Radzê naszym m³odym poetom
zadaæ sobie trud wnikliwego „wczytania siê” choæby kilkakrotnego, w tekst
p.Sergiusza, bo daje on sporawo odpowiedzi na nêkaj¹ce was zapewne poetyckie w¹tpliwoœci. Myœlê jednak, ¿e

nasi poeci nie z takimi radzili sobie problemami. Proszê równie¿ szczególnie
zwróciæ uwagê na tekst nieod¿a³owanej pamiêci Darka Rosiaka – opisuje historiê powstania konkursu. Bowiem to
on, wraz z poet¹ koniñskim Stefanem
Rusinem wymyœlili 25 lat temu formu³ê
tego konkursu.
Gala fina³owa konkursu jubileuszowego odby³a siê w piêknej sali ratuszowej stosownie na jubileusz przygotowanej, z koncertem na skrzypce i
fortepian – ale przede wszystkim prawie z kompletem zestresowanych
poetów czekaj¹cych na werdykt jurorów. Czeka³y równie¿ piêkne „S³upy
Milowe” projektu Gioto Dimitrowa,
tomiki wierszy oraz nagrody pieniê¿ne. Uroczystoœæ zaszczycili Prezy-
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denci miasta – patronat zobowi¹zuje. Sk³adamy równie¿ bardzo serdeczne podziêkowania tegorocznym
sponsorom: Agencji Rozwoju Regionalnego, Bankowi Spó³dzielczemu i
firmie VIN-KON z Konina.
Mimo ¿e pierwsze miejsce Koninowi „sprz¹tnê³a” sprzed nosa Ela
Galoch z Turku, to jednak ju¿ drugie,
trzecie miejsca oraz wyró¿nienia tak
³atwo nie daliœmy sobie wyrwaæ.
Zreszt¹ „poutykaliœmy” ile tylko siê
da³o konkursowych wierszy, aby
Pañstwu, a przede wszystkim poetom, zrobiæ œwi¹teczny prezent pod
choinkê. W kolejnych „Koninianach”
równie¿ bêdziemy zamieszczaæ wiersze wyró¿nione oraz zauwa¿one. Tak
wiêc dotrzymujemy s³owa danego
m³odym twórcom, ¿e postaramy siê
pisaæ wiêcej o lokalnej kulturze.
Mi³ej lektury oraz ¿yczenia
Œwi¹teczne tym razem osobiste –
sk³ada Stanis³aw Sroczyñski

Komunikat Jury XXV Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego o statuetkê „Milowego S³upa”

Szanowni Pañstwo

Na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2005 roku w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Koninie Jury w sk³adzie:
*Sergiusz Sterna – Wachowiak krytyk literacki, przewodnicz¹cy
*Janina Perathoner (Weneda) – pisarka, cz³onek
*Janusz Gulczyñski – poeta, cz³onek
*Stanis³aw Sroczyñski – prezes TPK, sekretarz
po zapoznaniu siê z nades³anymi wierszami przyzna³o:
I nagrodê – p.Eli Galoch z Turku
II nagrodê – p.Lechowi Stefaniakowi z Konina
p.Maciejowi Porzyckiemu z Poznania
III nagrodê – p.Jackowi Karolakowi z Warszawy
p.Tadeuszowi Zawadzkiemu ze Zduñskiej Woli

Ju¿ po raz 25 spotykamy siê na uroczystoœci wrêczenia nagród i wyró¿nieñ
za wiersze nades³ane na Ogólnopolski Konkurs Poetycki o nagrodê „Milowego
S³upa”.
Przez æwieræ wieku Konkurs organizowany jest pod patronatem w³adz miasta.
Fakt, ¿e kulturalne œrodowisko Konina wyst¹pi³o przed laty z tak¹ inicjatyw¹, zdobywaj¹c mecenat i odzew wœród poetów z kraju i zagranicy, zrodzi³
pewnoœæ, ¿e Konin ma ambicje staæ siê zauwa¿alnym oœrodkiem kultury literackiej.
Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Nagrodê „Milowego S³upa” od lat odkrywa i promuje poetów oraz przekonuje ich, ¿e warto by³o podj¹æ trud ods³aniania
w jêzyku poezji prawd i przeczuæ.
W ci¹gu 25 lat w konkursie wziê³o udzia³ blisko 2500 poetów, którzy byli
autorami ponad 7000 wierszy. Dla wielu z nich wiersz by³ czêsto jedynym i
najwa¿niejszym powiernikiem w przekazie radoœci i cierpienia, marzenia i wiary, samotnoœci i odrodzenia, zw¹tpienia i prawdy.
Jako Prezydent Miasta Konina jestem dumny z patronatu nad konkursem
„Milowego S³upa”, który trwale wpisa³ siê w kulturalny pejza¿ naszego miasta.
¯yczê organizatorom konkursu jeszcze wielu kolejnych edycji.
Kazimierz Pa³asz

wyró¿nienia otrzymali:
Miros³awa Dimitrow (Konin), Jerzy Fryckowski (Dêbnica Kaszubska),
Tomasz Jankowski (Konin), Lidia Kowalczyk (Wroc³aw), Janusz M¹drowski
(Konin), Danuta Olczak (Konin), Izabela Piasecka (Sompolno).
Wiersze zuwa¿one:
Monika Dro¿ak (Konin), Adrian Marczak (Konin), Anna Smolenko (Gniezno),W³odzimierz Sypniewski (Konin), Bart³omiej Tar³owski (Rumin),
Dariusz Walory (Skulsk), Maria Wiatrowska (Konin), Micha³ ¯abiñski (Konin)
(podpisy jurorów)

(druga nagroda) –

Lech Stefaniak

Las drzeñski
Pierwsza nagroda – Ela Galoch
Szepty w mroku
(fragmenty wiersza)
W moim ogrodzie miêdzy porzeczkowymi krzakami
drzemie grób niemieckiego ¿o³nierza: w rodzinie
od zawsze zamkniêty na wytrych do starej szkatu³ki
z ustami Marleny Dietich
co wieczorami – wyzieraj¹ spod fa³d plisowanej sukni babki
z ledwo wyczuwalnym smakiem lawendy i placka z marchwi
jak gdyby cienie za oknem majaczy³y jeszcze ¿ywymi Ÿrenicami
kulawej ¿ydówki od krawca Bidermana
czy starej Rebeki przy krosnach
- kiedy pytam czy mia³ jakieœ imiê: milczy siê o poñczochach
nafcie czy papierosach w jego frontowych kieszeniach
i tylko w mysiej szparze zmiêta pocztówka gospody w Salzburdu
z dedykacj¹ zwyciêstwa: niebezpiecznie otwiera czas
jakby za grzechy tajemnic – mia³o nast¹piæ trzêsienie nieba
a¿ do ósmego pokolenia
nasze kobiety musia³y gubiæ mê¿ów niczym berety.

Majowym blaskiem opity, a¿ do zach³yœniêcia
zapragn¹³em cienia. I czeka³ na mnie ciemniej¹c
Liczy³em próchniej¹ce stopnie, zagl¹da³em w sosnowe alkowy,
w oknach wybitych stawa³em, to nic szepcz¹c,
jesteœ piêkny jak dawniej. I zap³akaliœmy, on ¿ywicznymi,
ja s³onymi ³zami.
K³ad³em d³onie na guzach nabrzmia³ych gor¹czk¹
i zszed³em do korzeni szukaj¹cych wody,
a on, pragn¹c mnie pocieszyæ, œpiew wilgi odtworzy³,
i szum wezbra³, i zapach, wiêc zamkn¹³em oczy
Z ziemi sz³o zrozumienie: bêd¹ zapisane
w korzonkach, kwarcach ka¿da myœl i drgnienie
odebrane przez czu³e galaktyki liœci.
Zielonooki borze, zwyciêzco topora!
Nad dzieciêc¹ ko³ysk¹,
ponad szk³o i betony wyrastasz,
w arteriach miejskich twe cienie wielmo¿nie dêbowe.

Nie ma chyba
drugiego takiego
kraju na œwiecie, gdzie Wigiliê Bo¿ego
Narodzenia obchodzono by tak uroczyœcie, tak rodzinnie jak w Polsce.
Zrozumia³ to ka¿dy, kto w tym czasie
by³ daleko od domu. Nikt i nic nie jest
w stanie zast¹piæ pustki, jak¹ siê wtedy odczuwa…
Rodzina zawsze jest wa¿na, ale
wtedy w ten jedyny wieczór z
pierwsz¹ gwiazd¹ na szafirowym niebie, kruchym op³atkiem i choink¹ roziskrzon¹ blaskiem – rodzina jest najwa¿niejsza! Dzieje siê coœ niezwyk³ego… D³oñ na czyjejœ d³oni, ciep³e s³owa, ³zy wzruszenia, czar œwiêtej
nocy… Bo s¹ s³owa jak talizmany. S¹
myœli, których pró¿no szukaæ w obcych miejscach. I s¹ osoby, bez których wszystko traci sens. Ktoœ powiedzia³: Rodzina jest wszystkim, co naprawdê jest twoje. Œwiêta Bo¿ego Narodzenia uœwiadamiaj¹ nam tê prawdê,
umacniaj¹ w nas. Czêsto tej prawdy
musi nam wystarczyæ na ca³y d³ugi rok.
Zima budzi w nas cudown¹ ciszê,

k³adzie palec na usta wszystkim drzewom, przypomina coœ, przypomina…
Wci¹¿ obdarza nas srebrem i diamentami, które b³yszcz¹ w s³oñcu, a¿ bol¹
oczy. Pierwszy œnieg, to jakby dotyk
anio³a… Cz³owiek dotkniêty t¹ biel¹
staje siê dobry, chce uczyniæ coœ mi³ego, niecodziennego. Oto misterny p³atek œniegu – dar mroŸnego nieba, aby
nas zatrzymaæ, wzruszyæ. Choæ trudno w to uwierzyæ, ka¿dy z nich jest
inny. Jest doskona³y. A mo¿e to nie
przypadek? Mo¿e w³aœnie ten delikatny œniegowy p³atek ma nam przypominaæ, ¿e ka¿dy z nas jest inny?
Wróæmy jednak do wigilijnego sto³u. W ten niepowtarzalny wieczór
kruchy, bia³y op³atek jest mi³oœci¹,
wokó³ której gromadzi siê nasze
wzruszenie. Dlatego tak têsknimy za
nim, tak czekamy, aby po³amaæ go z
najbli¿szymi. Jak¿e wymowne s¹ s³owa znanej kolêdy: Jest taki dzieñ, co
siê zjawia raz do roku. Jest taki dzieñ,
co zaczyna siê o zmroku…
Danuta Olczak

A mo¿e by tak
w ¯ychlinie?

str. II

uœwiadomi³o mi, ¿e fundamentem „Chopinowi” musi byæ pejza¿, koniecznie
polski …i... malowa³em swoje obrazy
w ró¿nych miejscach, ale tylko w kraju, bo s³uchaj¹c muzyki Chopina, zawsze „widzia³em” w niej têsknotê i
„¿al” za Polsk¹…to Jerzy Duda
Gracz.
Wystawie towarzysz¹ du¿e fotogramy, portrety artysty z cytatami jego
wypowiedzi. Trochê w nich ironii i
pasji, tej samej, bez której nie powsta³yby dzie³a. Artysta, zamyœlony w
Chaplinowskim meloniku, z laseczk¹.
…kiedy myœlê o polskim pejza¿u
to we mnie budzi siê têsknota i ¿al, a
w³aœciwie z³oœæ, ¿e tak zmarnia³… blokowiska PRL-u… tandetne supermarkety… na szczêœcie s¹ jeszcze … nieba,
chmury, deszcze, …stare cha³upy, krzywe domki i omsza³e p³oty…(J.D.G.)
Pewnie z powodu tych cha³up i
krzywych domków, nostalgicznego
smutku przebijaj¹cego w obrazach i w
wypowiedziach jest mi tak bliski.
Wspania³e malarstwo Dudy Gracza to tak¿e efekt tytanicznej wrêcz
pracy, jak sam wspomina w jednym z
wywiadów, bywa³o po 20 godz. dziennie. Oko³o 3 tys. obrazów olejnych,
ponad tysi¹c akwarel - prace s¹ numerowane, opatrzone podpisem i dat¹
powstania.

zdj. – P. Hejman

Wyjazd do
Warszawy na jeden dzieñ, mimo
wygodnego po³¹czenia, to doœæ mêcz¹ca wyprawa, ale tê wystawê w Zamku
Królewskim musia³am zobaczyæ –
„Chopinowi Duda Gracz”. Malarstwo
tego artysty, sposób wyra¿ania œwiata odpowiada mi najbardziej. Zna³am
malarstwo z reprodukcji, widzia³am
kilka obrazów, ale zobaczyæ tyle prac
naraz, to robi niesamowite wra¿enie.
Wystawa, to wielki cykl obrazów,
inspirowanych muzyk¹, a œciœlej kolejnymi utworami Chopina. Powsta³o
295 prac, wiêcej ni¿ utworów, bo s¹ w
nich dyptyki, tryptyki, w zale¿noœci
od liczby czêœci sk³adaj¹cych siê na
dany utwór. Praca nad cyklem trwa³a
cztery lata, od 1999 do 2003 roku.
Artysta tworzy³ je w 92 miejscowoœciach m. in. w ¯ychlinie („doszuka³am siê” trzech prac powsta³ych w
tej w³aœnie miejscowoœci).
Ta garœæ informacji pochodzi ze
wstêpu do piêknie wydanego katalogu, zawieraj¹cego wszystkie prace prezentowane na wystawie. Jerzy Duda
Gracz w nieca³y rok po skoñczeniu
pracy nad tym cyklem zmar³. 5 listopada 2005 roku minê³a pierwsza rocznica jego œmierci.
Wra¿enie na mnie zrobi³a szczególnie lekkoœæ tych obrazów. Nie ma
tam grubo nak³adanej, zda siê œciekaj¹cej z obrazu farby, ¿adnej przypadkowoœci. Lekkoœæ to œwiat³o, przestrzeñ
powietrze, coœ, co powoduje, ¿e patrz¹c oddychasz pe³n¹ piersi¹. Pejza¿e na obrazach ¿yj¹ - czujesz zapach,
powiew wiatru, dr¿enie liœci. W tych
obrazach jest Polska i wszystko to, co
w Polsce najlepsze.
…To jedno nieprzet³umaczalne na
inny jêzyk przepiêkne s³owo „¿al”

Mi³o otrzymaæ tak¹ nagrodê

O jeziorku zagubionym
w krajobrazie

(wyró¿nienie)
Konin noc¹
mojemu miastu
Jakby wszystkie gwiazdy
sfrunê³y z wysokiego nieba
aby symfoni¹ œwiat³a
nape³niæ domy i ulice...
Jakby ogromny okrêt
ko³ysa³ siê na oceanie nocy
szukaj¹c bezpiecznego portu
albo wysp szczêœliwych...
Tak moje miasto
zmienia siê noc¹
z szarego staje siê magiczne
ze zwyczajnego - niezapomniane...
Kamienny koñ te¿
jest inny
ka¿dej nocy wyrastaj¹ mu
skrzyd³a Pegaza...
Danuta Olczak

Artysta chcia³, aby te obrazy by³y
¿ywe, kr¹¿y³y miêdzy ludŸmi (oczywiœcie mia³ na myœli wystawy), mog³oby to byæ tak¿e jakieœ miejsce, w
którym odbywa³y siê du¿e imprezy
muzyczne np. konkurs Chopinowski.
Za najgorszy uwa¿a³ wariant, gdyby
obrazy zaczê³y siê rozchodziæ pojedynczo. Nad losem kolekcji czuwa
Agata córka artysty. Póki co, miejsca
na sta³¹ ekspozycje nie ma.
We Wroc³awiu jest rotunda z Panoram¹ Rac³awick¹. Pomyœla³am sobie,
a mo¿e by tak w ¯ychlinie?. Koncerty
Chopinowskie i ta w³aœnie kolekcja,
t³umy turystów… Marzenia? A có¿
warte by³oby ¿ycie bez marzeñ.
Miros³awa Dimitrow
(wyró¿nienie)
ENTOMOLOG S£OWA
Nie ma mnie, a mo¿e jestem
moje deja vu?
¿ycie toczy siê,
niekoniecznie g³ówn¹ drog¹
tak trudno utrzymaæ je w
d³oniach,
zatrzymuje siê, albo wpada w dó³
wtedy piszê wiersze,
piszê, albo przychodz¹ do mnie
chwytam s³owa jak motyle,
uk³adam na pustej kartce
uwolni je czyjeœ spojrzenie
myœla³by kto- entomolog
s³owa
Mira Dimitrow

Pocz¹tek lat
piêædziesi¹tych
dwudziestego
wieku. Na pó³noc
od granic Konina
by³a wieœ o nazwie Nies³usz. Daleko
do niej od miejskiego rynku, oj daleko.
Dotrzeæ do wsi by³o mo¿na, a to na
piechotê, a to furmank¹, rowerem lub
w¹skotorow¹ kolejk¹. Czyli wagonikami ci¹gnionymi przez sapi¹c¹ od
wysi³ku parow¹ lokomotywkê. Nies³usz. Wieœ znana ju¿ od wielu wieków. Le¿¹ca na trasie do Kruszwicy,
wpisana w granice Konina sta³a siê
jego dzielnic¹
Teraz bêdzie o jeziorku zwanym
Nies³uskim. Aby z braku wêgla nie
dopuœciæ do zatrzymania brykietowni, w 1949 r. przyst¹piono do pierwszych, wstêpnych prac zwi¹zanych z
ods³oniêciem pok³adu wêgla zalegaj¹cego pod jeziorem. Po wypompowaniu wody z jeziora licz¹cego 6,72 ha
powierzchni, przewieziono z odkrywki „Morzys³aw” koparkê i czêœæ taboru kolejowego. Przypuszczano, ¿e po
osuszeniu dna nie bêdzie k³opotów
z usuniêciem formacji geologicznych
przykrywaj¹cych strop pok³adu
wêgla i zaprogramowane prace zostan¹

byli pracownicy Katedry Budownictwa Wodnego Wy¿szej Szko³y Rolniczej we Wroc³awiu. Prace zaœ wykonywa³ od wrzeœnia 1956 do kwietnia
1957 r. Samodzielny Oddzia³ Wykonastwa Inwestycyjnego Kopalni „Konin”. A co by³o wczeœniej. Ano, eksploatowano z³o¿e w okolicach jeziora
i brykietownia mia³a sta³¹ dostawê
wêgla.
Teraz jeziorka ju¿ nie ma. Jest za
to w dzielnicy Nies³usz uliczka o nazwie Jeziorna.. Ma pocz¹tek przy ulicy Przemys³owej i koñczy siê na stalowych zaporach ustawionych przed
torami kolejowymi wiod¹cymi do Fugo
i dalej do innych przedsiêbiorstw. Niegdyœ ulica Jeziorna nie nosi³a nazwy,
ot by³a wiejsk¹ drog¹ prowadz¹ca na
pastwiska, ³¹ki i pola uprawne. Jednak¿e mia³a i inne wa¿ne zadania, bowiem przy niej na posesji obecnie nosz¹cej numer 10. by³a wiejska remiza
ochotniczej stra¿y ogniowej - ma³y budyneczek dla wozu bojowego ci¹gnionego przez konie. Potem w latach piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku przy
skrzy¿owaniu ulic Przemys³owej z Jeziorn¹ wzniesiono now¹ remizê. Nie
d³ugo by³a w niej siedziba stra¿aków
A to dla tego, ¿e dalej w Marantowie

zakoñczone latem 1953 r. Sprawa by³a
powa¿na, bowiem na odkrywce „Morzys³aw” od 1951 roku zaczyna³y
siê kurczyæ zasoby wêgla. Mia³y one
wystarczyæ brykietowni nie d³u¿ej ni¿
do koñca roku 1953.
Aby marantowska fabryka brykietów mog³a spokojnie pracowaæ z poœpiechem budowano odkrywkê „Nies³usz”. Nie przewidziano jednak¿e
komplikacji geologicznych utrudniaj¹cych dotrzymanie terminu ods³oniêcia z³o¿a. Du¿a czêœæ pok³adu zalega³a pod dnem jeziora pozbawionego wody. Po jej wypompowaniu w
1952 r., bagnisko szybko poros³o
ko¿uchem roœlinnym. Miêkk¹, metrowej mi¹¿szoœci warstwê mu³u, niezamarzaj¹cego nawet przy silnych mrozach nie da³o siê zebraæ koparkami.
Po bezskutecznych próbach postanowiono mu³ rozluŸniaæ hydromonitorami. Za ich spraw¹ rozrzedzano go
wod¹ wyrzucan¹ pod du¿ym ciœnieniem. Potem p³ynn¹ masê zasysano
pompami membranowymi i pulpê odprowadzano ruroci¹gami do osadnika.
By³ to w dziejach polskiego górnictwa
wêgla brunatnego niespotykany dot¹d sposób zbierania nadk³adu. Nie
spotykany, ale skuteczny bowiem
oczyszczono nieckê jeziorn¹ zawieraj¹c¹ piêæset tysiêcy metrów szeœciennych mu³u. Autorami nowej metody

przy ulicy Gajowej w paŸdzierniku
1955 roku postawiono stra¿nicê dla
Zawodowej Stra¿y Po¿arnej Kopalni
Wêgla Brunatnego „Konin”. Ratowa³a
ona obiekty górnicze i spieszy³a z
pomoc¹ mieszkañcom Nies³usza. Dla
porz¹dku podajemy, ¿e jednostka ta
powsta³a w kopalni te¿ w paŸdzierniku, tyle ¿e 1946 roku.
Kto z ciekawskich przespaceruje
siê ulic¹ Jeziorn¹ bêdzie mia³ trudnoœci
w dopatrzeniu siê pierwszej, nies³uskiej remizy. Przebudowana ona zosta³a na budynek mieszkalny i jedynie
tylko g³ówna bry³a nosi œlady dawnej
przesz³oœci.
Jest to miejsce historyczne dla
Kopalni „Konin’, tam to dnia 4 grudnia 1945 r. zorganizowano pierwsz¹
akademiê barbórkow¹. Kopalnia nosi³a wtedy nazwê: Kopalnia Wêgla i Fabryka Brykietów Morzys³aw - Marantów, a jej za³oga liczy³a 172 pracowników.
A co z jeziorkiem. Po wyeksploatowaniu zasobów wêgla teren zosta³
zazwa³owany. Stoj¹ tam gara¿e samochodowe i s¹ ogródki zwane dzia³kowymi. Pod wschodni¹ skarp¹ zasypanej odkrywki zebra³a siê woda w
kszta³cie w¹skiego stawu. Jest to ulubione miejsce dla pocz¹tkuj¹cych wêdkarzy.
Zygmunt Kowalczykiewicz
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Czas Bia³ego
Op³atka

Poezja jako rzeczywiste
rzeczywistego

Krótka historia
konkursu

Poezja wyra¿a to, co wyra¿a- mawiaj¹ nie tylko zwolennicy programów
,,sztuki dla sztuki”, lecz tak¿e wierszopisarze, którym bliskie s¹ intuicje
panpoetyzmu. Pytany o to, co chcia³
w wierszu powiedzieæ, Julian Przyboœ
odpowiada³ s³owami wiersza, o którego sens go pytano. Dzie³o sztuki poetyckiej odwo³uje siê do swej autonomii i powo³uje siê na sw¹ ca³kowitoœæ,
aby w ogóle nabraæ formy, wyistoczyæ
siê ,,zmaterializowaæ”. Dopiero osobne, bytuj¹ce ,,naczynie powa¿ne” wiersza o¿ywa ,,migocze znaczeniami”,
uruchamia grê z kontekstem, z rzeczywistoœci¹ pozaliterack¹. W ,,Liœcie do
artystów” Jan Pawe³ II rozró¿nia œwiat
stworzony przez Boga z nicoœci, ex
nihilo od œwiata tworzonego przez artystê z tego, co stworzone. Gra miêdzy stworzonym ex nihilo jako pierwsza materia, materia prima œwiatem,
,,¿ywym bia³kiem” a tworzon¹ przez
artystê jako materia secunda kultur¹,
rozgrywa siê w przestrzeni wolnoœci.
To znaczy: to, co gotowe, stworzone,
dane- ulega wolnej subiektywizacji,
upodmiotowieniu, przetworzeniu w
nowe, indywidualne, niepowtarzalne.
Tworzenie jest najpierw wolnym wyborem poœród ,,tego, co stworzone”,
aby uzyskaæ ,,to, co tworzone”.
Jean Paul uwa¿a³ poezjê za ,,jedyny drugi œwiat na tym œwiecie”, Paul
Valery opisywa³ j¹ jako ,,jêzyk w jêzyku”. Czytelnik niniejszej antologii,
przynosz¹cej poezjê laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
,,Milowy S³up” 2005, ³atwo dostrze¿e, ¿e prezentowane w niej wiersze s¹

Konia z rzêdem temu, kto dzisiaj
jeszcze w Koninie pamiêta, jakie by³y
pocz¹tki tego konkursu. Pierwsza edycja odby³a siê w 1978 r. pod patronatem organizacji m³odzie¿owych. Konkurs ten by³ dzieckiem swojej epoki.
Zmierzchu epoki propagandy sukcesu.. Kolejn¹ prób¹ – gdy¿ podobnych
konkursów by³o wtedy w kraju wiele
– objêcia opiekuñczym ramieniem m³odoliterackiego œrodowiska. Do regulaminu przemycono – a jak¿e ! – kategoriê „wierszy zaanga¿owanych spo³ecznie”. Muszê jednak przyznaæ uczciwie, ¿e chocia¿ by³em pomys³odawc¹
i organizatorem pierwszych edycji
konkursu nie musia³em „zapisywaæ”
siê do ¿adnej organizacji. Przygl¹dano
siê co prawda bacznie moim poczynaniom, ale bez specjalnej ingerencji w
sprawy konkursu.
Dzisiaj jestem przekonany, ¿e
g³ówny motyw „ideologiczny” narodzin konkursu zwi¹zany by³ z tym, i¿
w drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych komunizm by³ ju¿ tak nudny, ¿e
aby nie zanudziæ siê na œmieræ trzeba
by³o „coœ” robiæ. A przy tym niepostrze¿enie konkurs wplata³ siê w s³u¿bê ideowej kontrabandy systemu. Wiele
wierszy nadchodz¹cych z Radomia,
Warszawy, Gdañska czy Poznania
przenosi³o bowiem wyraŸny ³adunek
kontestacji otaczaj¹cego œwiata. To by³a
taka poezja bez ogródek. I te wiersze,
nie mam dzisiaj co do tego w¹tpliwoœci, czytane by³y przez towarzyszy
z najwiêksz¹ uwag¹ i ...na pewno
trosk¹.
A by³y to czasy, kiedy wielu ludzi

Chcê przez to powiedzieæ o „rêce
jubilera” poety, która wybiera i uk³ada
zawsze now¹ mozaikê z kamiennej rudy
rzeczywistoœci. A raczej wskazuje ukryty wzór, formê, sens w nieobesz³ym
tworzywie stworzonego. To poety gest
znowu pierwszy i widaæ na nowo aktualny: podj¹æ „to co pierwsze”, aby zapisaæ w nim „to co drugie”.
Czy mo¿na powa¿yæ siê na uogólnienie: poezja wci¹¿ na nowo definiuje
rzeczywistoœæ? Nie brzmi to wcale jak
truizm, kiedy poeta utwierdza rzeczywistoœæ w pewnoœci istnienia poprzez
zrozumienie, ¿e dwie wielkie iluzje
wierszopisarzy minionego XX wieku
ponios³y w³aœnie klêskê: idealizm czyli
niepewnoœæ istnienia i realizm czyli
pewnoœæ nieistnienia. Nasza ma³a antologia ods³ania fragment nowego sporu o istnienie œwiata. Wype³nia spór
argumentem i treœci¹: poezja, rzeczywiste rzeczywistego.
Sergiusz Sterna- Wachowiak

zdj. – P. Hejman

œwiadome siebie wed³ug nieco innej regu³y. Nie tyle ,,jedyny drugi œwiat na
tym œwiecie” i nie tyle ,,jêzyk w jêzyku”, ile raczej ,,rzeczywistoœæ w rzeczywistoœci”.
To nie s¹ wiersze- egzystencje,
wiersze-równowa¿niki ani wierszeprzeciw-nie-wierszom œwiata, lecz
wiersze-esencje, wszystkowiersze (jak
powiedzia³aby Krystyna Mi³obêdzka)
wywiedzione z rozmaitych z-pozorunie-wierszy. Z banalnej biografii, ze
zwyczajnoœci, z codziennoœci, z prozy ¿ycia, a nawet ze strywializowanej
jego œwi¹tecznoœci poeta wybiera to,
co zapisane – ods³ania poetyck¹ grê
znaczeñ „morza i zwierciad³a” (jak
powiedzia³by Wystan Hugh Auden),
formy i tworzywa, sensu i chaosu, tekstu i pre-tekstu. Wiersz staje siê zapisem odczytanego przez poetê, g³êboko ukrytego kodu rzeczywistoœci, który dopiero w³aœnie ustanawia rzeczywistoœæ w jej to¿samoœci i sensie.

Wies³awa Waliszewska
Burza na morzu
Czêsto Jezus wœród rybaków bywa³
I przemawia³ do nich siedz¹c w ³odzi.
Przychodzili wiêc do Niego wszyscy,
By Go s³uchaæ. I starzy i m³odzi...
By³ ju¿ wieczór, wiêc odp³yn¹æ kaza³,
Gdy¿ odpocz¹æ ju¿ pragn¹³ tej nocy.
Gdy p³ynêli, On usn¹³ zmêczony,
Nagle burza, ratunku ! Pomocy !
£ódŸ przechyla im fala z³owroga.
Ka¿dy si³y próbuje przy wios³ach,
Lecz jak p³yn¹æ skoro wicher miota.
£ódŸ na ska³y pewnie fala znios³a...
Si³ brakuje i w sercach ich trwoga,
Bo ju¿ z nik¹d ratunku nie maj¹.
£ódŸ wype³nia coraz wiêksza woda,
Panie ratuj ! Uczniowie wo³aj¹.
Bo giniemy, taka burza straszna.
I wsta³ Jezus, uspokoi³ morze
I ju¿ cisza, b³yskawica zgas³a
I ³ódŸ spokojnie ju¿ po fali p³ynie...
Wies³awa Waliszewska – kaliszanka. Zadebiutowa³a podczas studiów w
Krakowie cyklem wierszy „Cztery
pory dnia”. Pisze równie¿ teksty piosenek.
Jednak¿e jej ¿yciowym sukcesem
jest przek³ad Pisma Œwiêtego Nowego
testamentu dla ma³ych dzieci pt. „Opowieœci o Jezusie”.

Laureacji 2005 r.

Wiersze
pozakonkursowe
Fabian Frankiewicz
ŒWIECZNIK
(przek³ad z Ksiêgi Wyjœcia)
Wykuj te¿ œwiecznik ze z³ota, nielichy –
Trzon i podstawê jego z jednej bry³y
I ¿eby jego kwiaty i kielichy
Te¿ tak wykute, jak i one by³y.
Bez niego obejœæ siê wszak lud nie mo¿e,
Symbolizuje bowiem ¯ycie Bo¿e!
Ka¿ê ci tak¿e mieæ na swoim oku,
By trzy ramiona widnia³y mu z boków.
Wszystkie kielichy na ramionach owych,
Musz¹ mieæ kszta³ty kwiatów migda³owych,
I by lamp siedem w ich pobli¿u sta³o
I przed nim przestrzeñ oœwietli³o ca³¹!
Szczypce, jak równie¿ naczynie dla knota,
Tak¿e ka¿ wykuæ ze szczerego z³ota.
Fabian Frankiewicz – doktor nauk medycznych.
Wiersze zacz¹³ pisaæ bardzo wczeœnie (ju¿ podczas okupacji). Oprócz twórczoœci oryginalnej,
pasjonuje siê tak¿e twórczoœci¹ translatorsk¹. Przek³ada³ Goethego, Schillera, Heinego (generalnie z jêzyków: niemieckiego,angielskiego oraz ³aciny).
Napisa³ te¿ 46 poematów, opartych na tekstach
biblijnych.

Maciej Porzycki
(druga nagroda)

z literackiego esthablishemenu doœæ
³atwo by³o do Konina œci¹gn¹æ. Przyje¿dzali wtedy Krzysztof G¹siorowski, Jan Pawe³ Krasnodêbski, Piotr
Kuncewicz. Wystarczy³a poetycka figura, ¿e bêdziemy w Koninie je¿dziæ
na koniach , piæ koniak i jeœæ koninê.
Na podobnej zasadzie udawa³o siê nak³oniæ do przyjazdu do Konina wiele
piêknych kobiet. Dziêki temu by³o w
Koninie trochê wiêcej ruchu i kolorów.
Konkurs przyj¹³ siê b³yskawicznie – jak drzewko, które na ugorze trafia na „swoj¹ grudkê ziemi”. By³o
wokó³ konkursu trochê zamieszania,
kilka awantur, skandalików i romansów. W³aœciwie dzisiaj, kiedy usi³ujê
w pamiêci tamte lata, to z wiêksz¹ sugesti¹ narzucaj¹ mi siê zakulisowe epizody, ni¿ oficjalne fety.
Mimo kolizji, w jakie konkurs i
pojawiaj¹cy siê w jego krêgu ludzie (jurorzy, laureaci,organizatorzy) popadali
z prawnym i moralnym porz¹dkiem
epoki - konkurs, ¿e powtórzê raz jeszcze, by³ udanym dzieckiem tej epoki.
Dzieckiem, jak myœlê, b³yskotliwym,
wra¿liwym, bystrym enfant terible
koñca lat 70-tych.
Mariusz.Rosiak (1958 – 2004)
urodzony w Kole, z wyboru Koninianin. Absolwent kulturoznastwa UAM
w Poznaniu. Krytyk, poeta, marszand,
wydawca, za³o¿yciel i redaktor
dwumiesiêcznika „Gazeta Malarzy i
Poetów”.
W³aœciciel prywatnej galerii sztuki („Galeria R”). Cz³owiek renesansu.
Mariusz Rosiak

Jacek Karolak
(trzecia nagroda)
¯agle

Klepsydra
Wróci³y stare czasy
odk¹d przyby³a tu
dawna przyjació³ka
przewrotna z natury
trochê siê sypie
ale zna miarê
ma takie prawo
pó³ na pó³
syjamskie
zawsze wyciszona
nie wymagaj¹ca
zajêta piaskiem
zgrabna forma
czasu przesz³ego

Twoje zatopione w grudniu ¿aglówki
znów wyp³ynê³y na szerokie wody
zagruntowanego p³ótna. Pojawiaj¹ siê
na powierzchni jak kaczki, które karmi³eœ
p¹czkami gdy by³eœ ma³y i nie chcia³eœ
jeœæ.
Zrobi³o siê ju¿ ciep³o i zapomnia³eœ
o wiosennych przymrozkach gasz¹cych
przyœpieszony oddech podczas spaceru
i zmiêtym ca³unie œniegu ze œladami krwi
z wielkanocnego baranka.
Do przystani jest niedaleko i da siê s³yszeæ
przyt³umione rozmowy, kolorowe strzêpki
muzyki i nik³y œmiech kobiety, która
próbuje
okrêciæ wokó³ palca niepos³uszny lok.
Naci¹gasz g³êbiej s³omkowy kapelusz –
iluzoryczne schronienie przed s³oñcem.
Starasz siê je zatrzymaæ
w smugach stygn¹cych farb
ponad dryfuj¹cym nabrze¿em
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Lidia Kowalczyk

Tomasz Jankowski

Janusz M¹drowski

Jerzy Fryckowski

(wyró¿nienie)

(wyró¿nienie)

(wyró¿nienie)

(wyró¿nienie)

***
Pierwszy gwóŸdŸ za tych,
co w oddali patrz¹ na nas
u³omnych
gdy szarpiemy siê o byle kês z
ich sytych sto³ów
Drugi gwóŸdŸ wbijam w
deskê za tych,
co za szyb¹ pancern¹ œmiej¹
siê w oczy mordercy
i kolejny gwóŸdŸ
w t¹ mokr¹ od krwi i potu
deskê wbijam
za grzech zobojêtnienia który
kryje siê w tym szarym t³umie
i ostatni za siebie
bo nie wyj¹³em misy z r¹k
Pi³ata. . .

LIST JERZEGO POPIE£USZKI DO MATKI

bajkowo
Judaszu
gdyby to by³a bajka
zaczê³abym od s³ów
za górami za lasami

Trzydzieœci srebników
za Niewinnego
tyle co za pole krwi
zrozumia³eœ
i odda³eœ pieni¹dze...

osadzony we wspó³czesnych
realiach
¿y³ leœny faun dobry duszek
rozdaj¹c uœmiechy za darmo

Dzisiaj milionami niewinnych
zakwitaj¹ pola œmierci
pêczniej¹ konta
Judasze z radoœci¹
zacieraj¹ rêce...

s³owa œcieli³ runem pod
stopami
puszystym mchem otula³
znu¿one cia³o
³agodnie ko³ysz¹c rozgania³
chmury

Judaszu z Kariotu
gdybyœ wtedy wiedzia³
jak bardzo by³eœ potrzebny...

pokazywa³ pierwsze gwiazdy
umiejêtnie rozpalaj¹c ognisko
skraca³ kilometry

Matko
Moja kaplica zmniejszy³a siê
Do rozmiarów samochodowego baga¿nika
Wiem Chrystus ju¿ tu by³
Miêdzy lewarkiem a ko³em zapasowym
Nie mogê oddychaæ
Szmata do czyszczenia felg
Smakuje ostatni¹ drog¹
Padam kolejny raz
Nie ma Weroniki
Kamieñ u szyi ciê¿ki jak krzy¿
Szymon te¿ jest daleko
Matko
Zawsze ci mówi³em
¯e Golgota le¿y nad Wis³¹
Zamiast dzidy k³uje mnie w bok esbecka pa³ka
Na ocet ju¿ ich nie staæ

by prowadz¹c za rêkê
przeprowadziæ przez próg
za górami za lasami a ca³kiem
blisko

Nie biegnij Matko
Nie zd¹¿ysz
Tafla wody ju¿ siê zamknê³a
Dno jest muliste i niepewne jak ich wiara
Matko
Coraz mniej powietrza
Brakuje mi tchu
Aby przes³aæ co ostatnie po¿egnanie od syna

Micha³ ¯abiñski (Konin)
Wiersz zauwa¿ony

Matko
To tylko kamieñ
Wystarczy odwi¹zaæ
A pofrunê
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cz³owiekiem jesteœ
wiêc siê potykasz
od poniedzia³ku
do pi¹tku upadasz
w sobotê zaœ
myœlisz o bezradnoœci
leczysz obt³uczone kolana
w niedzielê idziesz
na mszê by przyj¹æ
ten chleb co ciê wzmocni
i parê kul by pewnie
oprzeæ na nich d³onie
i bezpieczniej chodziæ

Piêknie wyciszeni poezj¹...
Maria Wiatrowska (Konin)

Wiersz zauwa¿ony
Spacer po Koninie

Babcia
Gdzie ciê anieli nios¹ wo³a³a
gdy pakowa³am plecak

Tylko z odejœciem
na drug¹ stronê
pospieszy³a siê
i odebra³o jej mowê
Gdzie ciê anieli nios¹
babciu

po wyjœciu z domu
kroki nieœwiadomie powiod³y mnie
do parku, z którego widaæ stadion,
dzieciêce marzenie
jeszcze niedawno
atmosfera triumfu gêstnia³a nad miastem
gdzie jest nasza pi³ka dzisiaj –
czy ktoœ wie naprawdê ?
powoli na Starówce zamiera ruch
zostaje tylko cisza,
która otula mnie jak sfeter z najlepszych lat
na Dmowskiego w koñcu wygra³a zieleñ
uciekam tak samo smutny jak radosny
by kiedyœ wróciæ tam
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W³odzimierz Sypniewski (Konin)
Wiersz zauwa¿ony

Wiersz zauwa¿ony

Zawsze wiedzia³a
co powiedzieæ
i kiedy wyjœæ
Dariusz Walory (Skulsk)

Monika Dro¿ak (Konin)

Bart³omiej Tar³owski
(Konin)
Wiersz zauwa¿ony

Kocham te ciche
prawie puste place
wal¹ce siê stropy
starego miasta
Lubiê te drzewa
te lipy w czerwonej poœwiacie
aleje pe³ne romantyzmu
któ¿ lepiej ni¿ one
pamiêtaj¹ stare latarnie
most na Warcie, kamienn¹ ³aweczkê
stukot kopyt po kocich ³bach
Serce siê rwie, gdy¿ widzi oczyma
ten gród to leciwe lato nad Wart¹
ko³ysz¹ce siê ³any zbó¿
i s³yszy serce dzwon
który wybija godzinê dwunast¹
Kto wyrós³ z tej ziemi
nie zapomina czerwonych dachówek
w kontraœcie z nowymi

Kiedy mówisz o MI£OŒCI
Oddaj g³os sercu
Kiedy mówisz o NADZIEI
U¿ywaj s³ów koj¹cych
Kiedy wypowiadasz CREDO
Oddal zw¹tpienie
Kiedy mówisz o cierpieniu
Nie zag³uszaj bólu
Kiedy mówisz o MILCZENIU
....milcz

U
zdjêcia portretowe: RAD

Wiersz zauwa¿ony
Narodzi³a siê myœl.
Taka czysta i wolna.
Prawie doskona³a.
A jednak
Chcia³a mi uciec.
Wyci¹gnê³am d³oñ.
Chwyci³am j¹.
A ona szamota³a siê
Niczym motyl w moich rêkach.

Adrian Marczak (Konin)
Wiersz zauwa¿ony
grawitacja mnie nie poci¹ga
chyba ¿e w twoje zak¹tki
g³os szeleszcz¹cy spokojem poœcieli
wargi nêc¹ce o¿ywcz¹ wilgoci¹
palce krusz¹ce powszedni bochen
ale muszê siê wystrzegaæ
d³oñ lgnie do porêczy
usta kwil¹ w porze spe³nienia
umys³ œcieli czaszkê
grawitacja mnie œci¹ga
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