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zas³u¿onych dla miasta

5.

Naszym

zdaniem

– wypowiedzi na aktualne
tematy dotycz¹ce
rozwoju miasta

6.

Inspiracje
kulturalne

– poezja, proza, rysunek
koniñskich twórców
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– tematy inne ni¿
wymienione powy¿ej

Nie zanosi³o siê, nic zreszt¹ nie
wskazywa³o, ¿e dziesi¹ty numer
„Koninianów” bêdzie jakimœ wydaniem szczególnym. Jednak nasi Czytelnicy s¹ czujni – po ukazaniu siê
numeru 9 podzwoni³y trochê telefony przynosz¹ce sporo ¿yczeñ oraz
„bicie siê w piersi niewiernych” – to
znaczy tych, którzy nie wierzyli, ¿e
przetrwamy. Z odrobin¹ zarozumia³oœci i satysfakcji, ale przede wszystkim z olbrzymi¹ wdziêcznoœci¹, ¿e
Pañstwo zechcieliœcie zaakceptowaæ
nasze pisemko – serdecznie dziêkujemy, zarumienieni nieco z emocji.
To tylko 10 numer, ale to przecie¿ bez ma³a ca³y rok zbierania materia³ów, ich selekcja, opracowywanie i czêsto k³ótnia z Leszkiem, co
dajemy teraz, a co póŸniej. To równie¿ permanentne dzia³ania Towarzystwa Przyjació³ Konina w namawianiu Pañstwa do – je¿eli nie pokochania – to przynajmniej polubienia naszego nadwarciañskiego grodu.
A oto, co przynosi nam numer
„jubileuszowy”. Przypominamy –
stosownie do rocznicy – treœci niektórych dokumentów z czasów powstania styczniowego. Lech Hejman
wprowadza nas równie¿ do Konina
epoki renesansu. Pan Kazimierz
Nowicki (witamy na ³amach) opisuje niegdysiejsz¹ politykê pieniê¿n¹.
Witamy równie¿ bardzo serdecznie
w gazecie ksiêdza Henryka Witczaka z parafii œw. Wojciecha. (Zdradzamy, ¿e w „cywilu” ksi¹dz Hen-

Z

kart

W

ryk jest najczystszej wody starokoninianinem). Piotr Rybczyñski „odgrzeba³”, jak na archiwistê przysta³o, dzieje zapomnianego koniñskiego lazaretu.
Zaœ Janek Sznajder korzystaj¹c z trwaj¹cego aktualnie karnawa³u dzieli siê,
zw³aszcza z nieco m³odszymi Czytelnikami, wiedz¹ gdzie onegdaj (czyli w
Koninie po wojnie) mo¿na by³o przyjemnie (choæ niekoniecznie zdrowo)
spêdzaæ czas wolny. Na ile jest to empiria, na ile zaœ kompilacja z ró¿nych
Ÿróde³ – Janek nie chcia³ zdradziæ.
Oczywiœcie w numerze bêd¹ nasze sta³e ju¿ pozycje.
„Wiernemu a¿ do bólu” dziêkujemy za now¹ porcjê „materia³u do przemyœlenia” . Na trzeciej stronie dajemy
wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ. Musimy
jednak „pouczyæ”, ¿e doro¿ki na placu
Zamkowym, owszem parkowa³y, ale
w swoim schy³kowym okresie. Pierwszy postój by³ na ulicy Przechodniej –
ko³o restauracji „Europa”, potem ko³o
ratusza i na koniec na placu Garncarskim, jak potocznie zwano plac Zamkowy.
PS Ostrzegamy równie¿ „wiernego a¿ do bólu”, ¿e jak siê nie ujawni
obmyœlimy zemstê. Nasza nowa zagadka – podczas okupacji u¿ywano w Koninie dyli¿ansu (gdzie, dlaczego, jak
wygl¹da³).
PS Poniewa¿ zdarzaj¹ siê pomy³ki
przy odmianie s³owa KONINIANA,
myœlê zreszt¹, ¿e ze wzglêdu na nieprecyzyjne rozumienie samego s³owa, pozwalamy sobie na krótkie wyjaœnienie:

zdj – P. Hejman

– ciekawostki z dawnej
prasy koniñskiej
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1. Z kart
przesz³oœci

2.

Przyjació³

1. my (kto) jesteœmy koninianie lub
(kim) koninianami,
2. odwiedzamy koninian (mieszkañców
Konina),
3. piszemy do „Koninianów (czyli do
gazety),

przesz³oœci

rocznicê powstania
styczniowego

W 2004 roku przypada 141. rocznica wybuchu powstania styczniowego, które na Ziemi Koniñskiej mia³o
znacz¹cy przebieg. Wydarzeniom powstania poœwiêcono wiele publikacji,
w tym piêciotomowe wydawnictwo
„Ziemia Koniñska w czasie powstania
styczniowego”. Przypomnijmy niektóre Ÿród³owe fakty wybrane z tej
publikacji dotycz¹ce Konina.
Naczelnik Wojenny Powiatu Koniñskiego wys³a³ 22 III/ 3 IV 1863 roku
pismo do burmistrza Konina o treœci:
Pod³ug instrukcji dostarczonej i
wydanej dla Naczelników Wojennych w
Królestwie Polskim, a przez J.W.hrabiego Berga Namiestnika w dniu 14/26
lutego r.b. zatwierdzonej, urzêdnikom
biura Naczelnika Wojenno-Powiatowego, oprócz p³acy, nale¿y dostarczaæ
kwatery, opa³ i œwiat³o, stosownie do
taryfy obowi¹zuj¹cej w Królestwie. Zaœ
dla Kancelaryi Wojenno-Powiatowego
Naczelnika lokal sk³adaj¹cy siê z dwóch
pokoi i kuchni. Z tego powodu polecam burmistrzowi dostarczyæ nastêpne kwatery w M. Koninie: 1.Referentowi mego biura, urzêdnikowi klasy X

P.Okuwichidowskiemu. 2.Urzêdnikowi
do pisania klasy XII P. Sztrauch.
3.Urzêdnikowi do pisania klasy XIV P.
Miko³ajowi Andrzejewskiemu. Kwatery te liczyæ siê powinny od dnia 1 lutego
r.b. Podpisa³ Major B³agura.
Naczelnik Powiatu Koniñskiego
wys³a³ 3/15 kwietnia 1863 roku pismo
do burmistrzów i wójtów o treœci:
Powodowany otrzymanym rozporz¹dzeniem J.W. Genera³a-lejtnanta
Brunnera, Naczelnika Wojennego Oddzia³u Kaliskiego, polecam wójtom i
burmistrzom miast, aby temu¿ Naczelnikowi Wojennemu w Kaliszu sk³adali
ka¿dodziennie raporta o stanie gmin
lub miast i o czem tylko mo¿e im byæ
wiadomo pod wzglêdem politycznym i
z uwagi na objawiaj¹ce siê nieporz¹dki w obecnych czasach oraz na wypadek pojawienia siê lub przechodu powstañców. W razie niedope³nienia niniejszego zarz¹dzenia winni urzêdnicy
gmin lub w miastach do najsurowszej
odpowiedzialnoœci bêd¹ poci¹gniêci.
Wreszcie co do sk³adania 7-mio dniowych raportów czynienia natychmiastowych doniesieñ w razie wynik³ych nie-

porz¹dków lub pojawienia siê i przechodu powstañców reskrypt nr 2825 z
2/14 lutego pozostaje w swojej mocy,
wedle którego owe raporta maj¹ byæ
sk³adane: 1. Naczelnikowi Wojennemu
Powiatu Koniñskiego. 2. Naczelnikowi
Koniñskiej ¯andarmskiej Komendy.
3.Naczelnikowi Powiatu Koniñskiego
Podpis nieczytelny.
Naczelnik Powiatu Koniñskiego
wys³a³ 30 V/10 VI 1863 r. pismo do
burmistrzów i wójtów o treœci:
J.W. Gubernator Cywilny Warszawski reskryptem z dnia 27 maja/8
czerwca r.b. zawiadomi³ Naczelnika
Powiatu, ¿e J.W. Gunera³ – major Kostanda z rozkazu jego Cesarskiej Wysokoœci namiestnika w Królestwie Polskim, mianowany zosta³ Naczelnikiem
Wojennym nowo utworzonego oddzia³u koniñsko-³êczyckiego, a miejscem
urzêdowania ma byæ miasto Konin,
dok¹d w tym celu wyje¿d¿a. O czym
zaœwiadcza wójtów i burmistrzów
miast, aby spe³niali to wszystko wzglêdem wspomnianego J.W. Genera³amajora Kostandy, co i w stosunkach z
Naczelnikiem Wojennym obowi¹zuje.

4. lub w „Koninianach” (czyli w gazecie),
5. zaœ „Koniniana” to zbiór rzeczy
ró¿nych o Koninie,
6. wiêc ci koninianie, ale te „Koniniana” ( por. Varsaviana).
Pozdrawiam
Stanis³aw Sroczyñski
Podpis nieczytelny.
Dziennik Poznañski w 1863 r. w
numerze 195 poda³, ¿e w Królestwie
Polskim:
Codziennie odbywaj¹ siê aresztowania, Rosjanie chwytaj¹ w przemarszach przez okoliczne wioski osoby
najrozmaitszych stanów, podejrzane o
udzia³ w powstaniu. Jeñców tych Moskale bij¹ po drodze kolbami, a Kozactwo w szkaradny sposób nad nimi
siê pastwi. W Koninie wrzucaj¹ do
ohydnych zaplugiawionych wiêzieñ,
sk¹d póŸniej odstawiaj¹ pruskich poddanych do granicy, resztê zaœ na wygnanie do Orenburga pêdz¹.
Dziennik Poznañski w 1863 r. w
numerze 261 napisa³:
Dnia 5 listopada o godzinie 7 rozstrzelano na b³oniu pod Koninem, za
wyrokiem s¹du wojskowego Zygmunta Bary³kiewicza, by³ego organizatora
wojskowego województwa mazowieckiego. Mimo s³abego zdrowia wst¹pi³
do oddzia³u Kazimierza Mielêckiego.
Walczy³ pod Cieplinami i Now¹ Wsi¹,
przydzielony jako oficer do g³ównego
sztabu, zosta³ organizatorem wojskowym. Zapad³szy w czasach ostatnich
niebezpiecznie na zdrowiu, usun¹³ siê.
Moskwa wszêdzie go œledz¹ca zdo³a³a
wykryæ miejsce jego schronienia i zaaresztowanego przywioz³a do Konina.
Aby ujœæ tortur za¿y³ truciznê, ale u¿yto
œrodków przeciwnych, które dzia³anie
jej wstrzyma³y. Po tygodniu doczeka³
siê wyroku. Mia³ 26 lat.

Z

dziejów

Konina

Xenodochium

Œw.

U¿yty w tytule ³aciñski wyraz
znaczy³ dos³ownie tyle co dom dla
pielgrzymów, szpital, klasztor. W zapisach wizytacji kanonicznych u¿ywano go na okreœlenie obiektów koœcielno-œwieckich zajmuj¹cych siê
opiek¹ nad chorymi i biednymi w œredniowiecznych miastach. W Koninie
instytucja taka powsta³a z fundacji
Berwolda z Liœca w 1422 roku. Pierwsze, pewnie niewielkie drewniane
obiekty, koœció³ i dom „szpitalny” postawiono na terasie po³udniowego
brzegu pradoliny Warty, w miejscu
rozga³êzienia traktów poza ówczesnymi granicami miasta, w kierunku Ko³a i
Kalisza, pomiêdzy folwarkami Borzêtowo i Chwaliszewo. Fundacjê zatwierdzi³ i koœció³ erygowa³ ks. Miko³aj Tr¹ba, arcybiskup gnieŸnieñski, co 11 lat
póŸniej (1433) zatwierdzi³ król W³adys³aw Jagie³³o.
Koœció³ s³u¿y³ pensjonariuszom
domu i okolicznym mieszkañcom
przez 400 lat, do likwidacji w 1840
roku kiedy zosta³ sprzedany i rozebrany, a na jego miejscu powsta³a œwi¹tynia ewangelicko-augsburska. Przez te
lata koœció³ Œw. Ducha wykonany z

drewna na podmurówce, wielokrotnie
niszcza³ (po¿ary, grabie¿e wojenne,
zu¿ycie materia³ów), to znów odradza³
siê i odbudowywa³. Raz mia³ dach z
dachówki, póŸniej kryty by³ gontem
„o dwóch wierzcho³kach dosyæ wynios³ych czerwono malowanych” – jak zapisa³ wizytator w 1788 roku. W tym
czasie „nawa g³ówna liczy³a 13 ³okci
d³ugoœci i 12 szerokoœci (ok.7 i 6,7
m), a prezbiterium odpowiednio 10 i 8
1/2 ³okcia (5,6 i 4,8 m). Okna 4 w nawie i 2 w prezbiterium. Zakrystia od
po³udnia d³uga na 5, a szeroka na 3 1/2
³okcia mia³a pod³ogê i sufit z tarcic, pod
gontami by³o w niej 1 okno” . Do œwi¹tyni prowadzi³y dwa wejœcia z kruchty pod wie¿¹ drewnian¹, od zachodu i
pó³nocy zamykane dr¹giem. W koœciele by³y zmieniaj¹ce siê w czasie jeden
lub trzy o³tarze. Wielki o³tarz z drewna malowany by³ w kolorze bia³ym z
czerwonym, czêœciowo posrebrzany z
wizerunkiem œw. Walentego. Stare tabernakulum malowane jak o³tarz i poz³acane mieœci³o z³oty kielich. W nawie by³o 6 ³awek, stara ambona,
chrzcielnica i chórek, na którym znajdowa³ siê pozytyw o piêciu g³osach,
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potem szeœciog³osowy (1790). Koœció³
mia³ sygnaturkê na dachu, a na cmentarzyku, gdzie chowano zmar³ych, sta³a
dzwonnica.
W pobli¿u koœcio³a i domku proboszcza na placu koœcielnym postawiony by³ przytu³ek – „dom szpitalny” dla biednych pielgrzymów, starców, porzuconych lub osieroconych
dzieci, kalek, osób nieuleczalnie chorych lub czasowo zara¿onych. Otrzymywali nie tylko dach nad g³ow¹, ale
po¿ywienie, skromn¹ pomoc medyczn¹ i odzie¿. Wspomnieæ nale¿y,
¿e w pocz¹tkowym okresie, przypadaj¹cym na czasy œredniowiecza panowa³ przychylny stosunek do ubogich wynikaj¹cy z chrzeœcijañskiego
mi³osierdzia, potem gdy ich gwa³townie przybywa³o, a œrodków z ja³mu¿ny ubywa³o, to siê zmieni³o. Opiekê
zawê¿ano do ludzi godnych wsparcia,
tj. osób niedo³ê¿nych, chorych i dzieci, natomiast zdolnych do pracy z opieki wykluczano, st¹d ros³y rzesze ¿ebraków. W po³owie XVI w. pod wp³ywem reformacji ¿¹daj¹cej zaprzestania
„sprzeda¿y odpustów”, z których ja³mu¿na za odpuszczenie grzechów by³a

Konin renesansowy

str. II

rze przy farze oraz zakonnicy reformaci), a tak¿e urzêdnicy i s³u¿ba przy
zamku i w domach mieszczañskich. Do
po³owy XVII w. dominowa³ element
polski katolicki, przebywa³o zaledwie
kilku kupców ¿ydowskich i kilku Szkotów zajmuj¹cych siê handlem lub produkcj¹ piwa.
Gdy w po³owie XVI wieku w Wielkopolsce rozwinê³a siê reformacja, zna-

zdj – P. Hejman

Renesansowe pr¹dy: humanizm w
¿yciu codziennym, nauce i sztuce oraz
nowinki religijne nazwane póŸniej reformacj¹, nie od razu dotar³y do Konina. Miasto od po³owy XVI wieku do
pierwszych dziesiêcioleci XVII wieku
by³o obszarowo i liczebnie ma³e (10001200 mieszk.), nie da siê stanu posiadania jego dóbr materialnych, ani stanu
umys³ów mieszkañców porównaæ do
renesansowego Zamoœcia czy Sandomierza. Nie przebywali tutaj ludzie
uczeni, nie by³o szko³y œredniej, brakowa³o mecenasów kultury. Jeden Zeme³ka, fundator stypendium dla m³odzie¿y nale¿a³ do wyj¹tków. Znawcy
dziejów Konina z tego okresu czasu
(Wêdzki,Wiesio³owski, Dworzaczek,
Maisel, Dworzaczkowa) z analizy nielicznie zachowanych dokumentów,
wywodz¹, ¿e w gospodarce miejskiej
dominowa³a dzia³alnoœæ oko³o 60-70
warsztatów rzemieœlniczych (rzeŸnicy, szewcy, piekarze, sukiennicy), a
dochody miasto czerpa³o i podatki na
rzecz starostwa op³aca³o lub pobiera³o
w naturze z produkcji rolnej i hodowlanej od kmieci z Kurowa, rybaków,
dzier¿awy folwarku Borzêtowo, m³yna s³odowego, cegielni, z op³at mostowego, z licznych karczm. Wielkoœci
dochodów ulega³y zmianom w zale¿noœci od wysokoœci zbiorów, epidemii,
klêsk ¿ywio³owych itp. Du¿¹ rolê w
ekonomice miasta odgrywa³ handel.
Targi w Koninie odbywa³y siê w ka¿dy czwartek. Miasto mia³o przywilej
organizowania najpierw dwóch, potem
trzech jarmarków w roku, co wi¹za³o
siê w przyznaniu miastu miana osady
targowej na szlaku toruñskim i usadowieniu w nim komory celnej.
Najliczniejsz¹ w mieœcie grupê stanowili mieszczanie, drug¹ rodziny szlacheckie czêsto tworzone przez zwi¹zki ma³¿eñskie szlachecko-mieszczañskie (na prze³. XVI i XVII w. ¿y³o w
Koninie ok. 10 takich rodzin) oraz duchowieñstwo (proboszcz i mansjona-

laz³a w Koninie zwolennika w osobie
ksiêdza Stanis³awa Lutomirskiego i starosty Stanis³awa Dziaduskiego, który
mimo wyroku arcybiskupa Miko³aja
Dzierzkowskiego (w 1555 r.) i nakazu
Zygmunta Augusta (1556) zachowa³
go na probostwie przez kilka nastêpnych miesiêcy. Ustalono (Dworzaczkowa), ¿e nauki ró¿nowiercze wyg³asza³ za pozwoleniem Dziaduskiego na

Ÿród³em finansowania dzia³alnoœci charytatywnej, do nadzoru nad przytu³kiem w³¹czono prowizora œwieckiego,
zwykle urzêdnika magistratu, kontroluj¹cego wydatki proboszcza. Po wojnach szwedzkich, które zrujnowa³y
miasto, wprowadzono zasadê wspó³odpowiedzialnoœci w³adz municypalnych i duchowieñstwa w sprawowaniu opieki nad ludŸmi ubogimi.
Stan fizyczny budynku w ci¹gu
400 lat ulega³ niszczeniu, ale dziêki
ofiarnoœci ludnoœci, a tak¿e funduszy
z magistratu Konina by³ remontowany albo stawiany na nowo (1778). Dom
w 1798 roku mia³ trzy izby dla 12 potrzebuj¹cych pomocy osób. Od 1804
roku dom ³¹cznie z gruntami i ogrodami przejê³o miasto oddzielaj¹c go od
maj¹tku koœcielnego. O póŸniejszych
losach domu, jego przekszta³ceniach
organizacyjnych i zmianach w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w Koninie szczegó³owo pisze Piotr Rybczyñski w ksi¹¿ce „Spacerkiem w przesz³oœæ”.
Dzia³alnoœæ Xenodochium Œw. Ducha mo¿liwa by³a dziêki uposa¿eniu
jakie w toku czterechsetnego istnienia
otrzymywa³. Najpierw by³y to dochody z so³ectwa w Liœcu, czynsz z magistratu stawiszyñskiego, z synagogi
miêdzyrzeckiej, w XVIII w. z zapisu
na wsiach szlacheckich z licznych bli¿szych i dalszych okolic Konina, i od

znanych z nazwiska darczyñców (Siekierczanka, Zeme³ka, ¯ychliñski, Ambro¿kiewicz). Proboszczowie na swoje potrzeby i potrzeby zmieniaj¹cych
siê bardzo czêsto pensjonariuszy
„szpitala” czerpali tak¿e dochody z
powiêkszaj¹cego siê stale dziêki darowiznom maj¹tku w postaci pól, ogrodów i pastwisk na Posoce, Przydzia³kach i przy trakcie do Starego Miasta.
Wp³ywy z dochodów w³asnych, subwencji i dotacji nie zawsze równowa¿y³y wydatki, bywa³o, ¿e z powodu
katastrof i wydarzeñ losowych (straty w plonach z powodu wojen, po¿arów, wylewów rzeki itp.) nie wp³ywa³y i wtedy dochodzi³o do procesów
o odzyskanie nale¿nych sum.
Z protokó³ów wizytacji nie da siê
podtrzymywaæ tezy, ¿e przy tym koœciele pracowali duchacy (zakon regu³y œw. Augustyna zajmuj¹cy siê dzia³alnoœci¹ charytatywn¹), raczej byli to
duchowni koniñscy, mianowani z tytu³u patronatu przez radê miejsk¹.
Wœród nazwisk kap³anów pojawiaj¹
siê: ks. Grzegorz (1521), ks. Andrzej
(1608), ks. Albert Jesionowski, ks.
Kazimierz M³odecki, ks. Adam Kubacki (1705), ks. Klemens Troszyñski
(1766-1802).
Ks. Henryk Witczak
Powy¿szy tekst opracowany zosta³
na podstawie pracy napisanej na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu

zamku koniñskim Melchior Philipovius. Po œmierci œwiat³ego starosty
(1559) ruch reformacyjny w mieœcie
zamar³. Gdy w okolicy Konina powsta³y liczne oœrodki protestanckie
(Wyszyna, ¯ychlin, Grodziec, Cienin
Koœcielny, Myœlibórz), do miasta sprowadzono zakon reformatów (1631),
którego kontrreformacyjne oddzia³ywanie mia³o os³abiaæ wp³ywy protestantów.
Jednym z dwu zachowanych do
dzisiaj obiektów renesansowych w
Koninie jest kaplica Zeme³ki, unikatowa w Wielkopolsce bo zbudowana z
fundacji mieszczañskiej, a nie koœcielnej. Drugim obiektem jest dom przy
dawnym Rynku tzw. kamienica Zeme³ki. Budynek postawiono z ceg³y i jako
taki by³ do koñca XVIII wieku jedynym domem murowanym (nie licz¹c
obiektów publicznych) w mieœcie.
Kaplicê dobudowano do koœcio³a
gotyckiego na planie kwadratu. Posiada kopu³ê z latarni¹ zwieñczon¹ krzy¿em, od wewn¹trz bogato zdobion¹.
Na œcianie równoleg³ej do murów koœcio³a znajduj¹ siê dwa okna z witra¿ami i tablic¹ erekcyjn¹. Na wschodniej
stronie okr¹g³e okno zamurowano, od
œrodka na jego tle ustawiony jest o³tarz. Na tablicy erekcyjnej umieszczonej bardzo wysoko i praktycznie nieczytelnej z do³u, z racji wysokoœci i
³aciñskich liter, podany jest rok rozpoczêcia budowy – 1595. Z tekstu zapisu wynika, ¿e fundator doktor medycyny Jan Zeme³ka finansowa³ budowê kaplicy gdy papie¿em by³ Klemens VIII (zm.1605), na tronie polskim zasiada³ Zygmunt III Waza
(zm.1632), urz¹d arcybiskupa gnieŸnieñskiego sprawowa³ Stanis³aw Karnkowski (zm.1603), a starost¹ koniñskim by³ Stanis³aw Przyjemski (zmar³
w roku 1595). W krypcie pod kaplic¹
chowano zmar³ych, tam te¿ pochowano osobê fundatora. Obecnie krypta nie
pe³ni pierwotnych funkcji. Do kaplicy
wejœæ mo¿na od strony nawy koœcio³a
po miniêciu kutej kraty. Po prawej stronie ustawione s¹, pochodz¹ce z 1604
roku, intarsjowane wzorami roœlinnozwierzêcymi, stalle. Na wprost wejœcia na œcianie umieszczone jest epitafium z popiersiem Zeme³ki humanisty,
absolwenta uniwersytetów w Krako-

wie i Padwie. Osob¹ doktora medycyny, jego ¿yciem i dzia³alnoœci¹ w Koninie i Kaliszu zajmowali siê lekarze:
Kazimierz Oblamski i Janusz Sobczyñski, historyk Jerzy £ojko, prostuj¹c wiele b³êdnych ustaleñ dotycz¹cych jego pochodzenia i pobytu w
Koninie podawanych w przewodnikach Pêcherskiego, Maluœkiewicza i
innych.
W koœciele farnym œw. Bart³omieja znajduj¹ siê dwa nagrobki wykonane w stylu manierystycznym, epigoñskiej formie stylu renesansowego.
Pierwszy ulokowany w prezbiterium
upamiêtnia Stanis³awa Przyjemskiego, starostê koniñskiego. Wed³ug ówczesnej maniery sarkofag wykonany z
piaskowca i marmuru jest bogato zdobiony w kolumny, ³uki, belkowania,
liczne linearne gzymsy, figurki. W niszy le¿¹c¹ w zbroi postaæ artysta uj¹³
konwencjonalnie, przedstawi³ jako
osobê zdaj¹c¹ siê wypoczywaæ po trudach ¿ycia, co wyra¿a wsparta na rêku
g³owa, wyci¹gniêta wzd³u¿ cia³a jedna
noga, druga ugiêta w kolanie. Pod postaci¹ w ozdobnym kartuszu zamieszczona jest ³aciñska inskrypcja o zmar³ej osobie. Drugi skromniejszy nagrobek znajduje siê w kaplicy Matki Boskiej i upamiêtnia w formie popiersia z
kartuszem epitafijnym postaæ Krzysztofa Przyjemskiego, zmar³ego w 1620
roku, kolejnego w Koninie starosty z
tego rodu. Czy oba dzie³a sztuki s¹
wytworem manieryzmu artystów, którym bardziej przyœwieca³a wyobraŸnia twórcza, wyrafinowanie formy ni¿
troska o autentycznoœæ rzeŸbionych
postaci? Tego nie da siê jednoznacznie
stwierdziæ. Pozostaje byæ nam dumnym z tych zabytków, tym bardziej
¿e mamy ich tak niewiele, ¿e inne nieliczne z tego czasu bezpowrotnie zosta³y zniszczone. Takimi na pewno
by³y niektóre elementy w wystroju
g³ównego budynku zamku, który po
po¿arze, jaki mia³ miejsce w ostatnich
latach XV w. lub na pocz¹tku XVI w.,
odbudowano zmieniaj¹c gotyckie okna
na renesansowe, co jest widoczne na
rysunku Stronczyñskiego, czy te¿
belki sufitowe g³ównej sali czêsto stosowane w rezydencjach renesansowych, a na przyleg³ym terenie móg³
znajdowaæ siê „w³oski” ogród.
Lech Hejman
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Ta j e m n i c e
Pieni¹dze zastêpcze
zapomnianego
w Koninie
lazaretu
zwyk³ym numeratorem, znajdowa³y
siê odrêczne podpisy przedstawicieli
w³adzy miejskiej, zwykle burmistrza i
³awnika oraz skarbnika (kasjera). Na
nominale 20-kopiejkowym znajduje siê
czytelny podpis Grêtkiewicza. Emitowane bony szybko siê zu¿ywa³y
gdy¿ s³u¿y³y ludnoœci miasta do op³aty za podstawowe towary w sklepach
i na targowisku. To by³o powodem kolejnych dodruków. Spe³nia³y swoj¹ rolê
a¿ do czasu kiedy powo³ana przez
Niemców w 1916 roku Polska Krajowa Kasa Po¿yczkowa zaczê³a emitowaæ „marki polskie” o nomina³ach od
1/2 do 1000. Nast¹pi³o to 26 kwietnia
1917 roku. Marka pozostawa³a prawnym œrodkiem p³atniczym a¿ do 1924
roku, kiedy rz¹d Odrodzonej Polski
wprowadzi³ nowy pieni¹dz – z³oty
polski.
Trwaj¹ca w œrodowisku numizmatycznym moda na kolekcjonowanie
pieniêdzy zastêpczych powoduje, ¿e
warto przegl¹daæ domowe archiwa z
nadziej¹ znalezienia jakiegoœ eksponatu. Byæ mo¿e znajd¹ siê jeszcze jakieœ
inne nomina³y. Ka¿dy z nich mimo
prostej formy i prymitywnego wykonania jest materialnym œwiadectwem
sk³adaj¹cym siê na dzieje naszego miasta.
Kazimierz Nowicki, kolekcjoner

Na pytanie
odpowiedŸ
Po raz drugi nieujawniony z nazwiska koninianin zadaje fotograficzn¹
zagadkê. Pisemna forma kontaktowania siê z redakcj¹ „Koninian” jest do
przyjêcia, ale zachêcamy autora listu
do otwartej wspó³pracy i koniecznie
do zapisania siê do Towarzystwa.
Zdjêcie przedstawia dawny warsztat wulkanizacyjny, w którym zdaje
siê œwiadczono te¿ us³ugi œlusarskie,
umiejscowiony przy ulicy Jana Kiliñskiego. Budynek oznakowany
„oponk¹” jeszcze istnieje chocia¿ od
dawna nie jest u¿ytkowany, a jego stan

zewnêtrzny wskazuje, ¿e wkrótce stanie siê ruin¹.
Zdjêcie, reprodukowane z ¿ydowskiej Ksiêgi Pamiêci wydanej w 1968
roku w Izraelu, ukazuje nieistniej¹c¹
obecnie, a po³¹czon¹ pierwotnie z istniej¹cym domem i z „warsztatem”,
kamienicê z ornamentami ¿ydowskimi. Bêdziemy wdziêczni „starokoninianom” za informacjê kiedy budynek
zosta³ rozebrany i co siê w nim mieœci³o po wojnie. Podobnie chcielibyœmy
wiedzieæ do kiedy czynny by³ warsztat. Dom obok „warsztatów” z balkonem, nale¿¹cy
przed
wojn¹ do Jakuba Iwanowicza, zachowuje do dziœ
elementy
¿ydowskie w
postaci gron
winnych nad
drzwiami i
oknami oraz
wyciêcie na
futrynie
drzwi wej-

Po wybuchu powstania styczniowego Konin sta³ siê miastem, w którym na sta³e poczê³o kwaterowaæ wojsko rosyjskie. Wczeœniej wielokrotnie
stacjonowa³y w mieœcie mniej lub bardziej liczne oddzia³y wojska, ale trudno je nazwaæ sta³ym garnizonem, gdy¿
podlega³y ustawicznym dyslokacjom.
W czasie pobytu w mieœcie wojsko

ulic¹ Soln¹ i Kalisk¹, naprzeciw póŸniejszych koszar, a obecnym Oœrodkiem Szkolno-Wychowawczym.
Ponadto tradycyjnie wojsko kwaterowa³o we wszystkich dostêpnych
prywatnych zabudowaniach w mieœcie.
Lokowano w nich nie tylko pomieszczenia mieszkalne dla ¿o³nierzy i oficerów, ale tak¿e piekarnie, cerkwie,

kwaterowa³o w domach i zabudowaniach nale¿¹cych do mieszkañców, którzy musieli zapewniæ odpowiednie
pomieszczenia dla ludzi i koni, opa³ i
oœwietlenie. W zamian za to otrzymywali zwrot kosztów, wed³ug obowi¹zuj¹cych taryf, wyp³acanych z tzw.
Funduszu Kwaterunkowego.
Wspomniany fundusz tworzy³y
œrodki finansowe uzyskiwane z tzw.
sk³adki kwaterunkowej, któr¹ formalnie p³acili wszyscy w³aœciciele nieruchomoœci oraz procederzyœci, czyli
wszyscy prowadz¹cy jak¹kolwiek
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Funduszem
Kwaterunkowym zarz¹dza³a specjalna, kilkuosobowa Deputacja Kwaterunkowa, wybierana spoœród obywateli miejskich, zaœ prowadzenie bie¿¹cej rachunkowoœci nale¿a³o do Kasy
Miejskiej.
W latach powstania styczniowego
Konin sta³ siê najwiêkszym we
wschodniej Wielkopolsce obozem wojskowym. Armia carska zajê³a zabudowania klasztoru oo. FranciszkanówReformatów (z wyj¹tkiem samej œwi¹tyni, czêœci ogrodu i mieszkania dla
duchownego) oraz kompleks zabudowañ po ówczesnym Magazynie Solnym, po³o¿onym pomiêdzy obecn¹

sk³ady, lazarety i stajnie. Po upadku
powstania czêœæ przebywaj¹cego w
mieœcie wojska opuœci³a Konin, ale
czêœæ pozosta³a jako sta³y garnizon.
Pocz¹tkowo stacjonowa³a w mieœcie komenda i znaczna czêœæ 39. Tomskiego Pu³ku Piechoty, a od 1875 r.
Konin sta³ siê formalnie garnizonem 13.
Kargopolskiego Pu³ku Dragonów. Nie
oznacza to bynajmniej, i¿ ca³y sk³ad
pu³ku stacjonowa³ jednoczeœnie w mieœcie, gdy¿ by³o to po prostu niemo¿liwe z braku miejsca i przyczyn aprowizacyjnych. W mieœcie znajdowa³a siê
pocz¹tkowo komenda, sk³ad broni i
amunicji, warsztaty pu³kowe itp. oraz
jeden lub dwa szwadrony. Pozosta³e
pododdzia³y (ogó³em pu³k liczy³ 6
szwadronów) znajdowa³y siê na terenie ówczesnych powiatów: koniñskiego, kolskiego, s³upeckiego, ustawicznie zreszt¹ zmieniaj¹c miejsca dyslokacji.
Dzieje rosyjskiego garnizonu w
Koninie s¹ z wielu przyczyn wyj¹tkowo s³abo poznane, a przecie¿ przez
kilkadziesi¹t lat (do 1910 r.) fakt stacjonowania wojska wywiera³ istotny
wp³yw na ¿ycie mieszkañców i warunki rozwoju gospodarczego miasta.
Z czasem zapomniano o wielu epizo-

œciowych – œlad po mezuzie (mezuza
to pude³eczko z fragmentami Tory, które ¯ydzi dotykali i ca³owali palce w
miejscu dotyku przed wejœciem do
mieszkania).
Obiekty, o których piszemy,
wznieœli koniñscy ¯ydzi na pocz¹tku
XX wieku. W jednym z widocznych
na zdjêciu domów mieœci³ siê sztibl,
inaczej dom modlitwy bardzo religijnych wyznawców religii moj¿eszowej,
którym na co dzieñ nie by³a potrzebna
synagoga (nie ogrzewana i za du¿a na
odmawianie codziennych modlitw i
wyra¿anie chasydzkiej radoœci ¿ycia
dla ma³ej grupy). Grupa ta tworzy³a
bractwo, rodzaj religijno-towarzyskie-

go klubu zajmuj¹cego siê nie tylko sprawami wiary, ale te¿ pomoc¹ s¹siedzk¹
i uczestniczeniem w uroczystoœciach
rodzinnych cz³onków. Bractwo w
domu przy ulicy Kiliñskiego, którego
w³aœcicielem byli Leszczyñscy, nosi³o
nazwê „Chewra Tehillim” (Bractwo
Psalmów). Marmurow¹ tablicê z sali
bractwa z jego hebrajsk¹ nazw¹ uratowa³ przed zniszczeniem przez Niemców p. No¿ewski, a jego córka i ziêæ
przekazali Miejskiej Bibliotece Publicznej w 2001 roku. W Koninie funkcjonowa³o jeszcze 7 innych bractw, o
czym przeczytaæ mo¿na w artykule
„Koniñscy ¯ydzi na przestrzeni wieków” (R.K.nr.14).

zdj – P. Hejman

Wybuch I wojny œwiatowej spowodowa³ paniczn¹ obawê ludnoœci
ziem polskich przed g³odem i niepewnoœci¹ jutra. Starano siê zachowaæ walory pieniê¿ne. W Koninie, jak w ca³ym Królestwie Polskim, u¿ywano rosyjskich rubli i kopiejek, których w
miarê trwania wojny zaczê³o brakowaæ.
Zanim nowi okupanci – Niemcy narzucili mieszkañcom Konina marki,
przez pewien czas obowi¹zywa³y pieni¹dze zastêpcze. Utworzony zosta³
Komitet Bezpieczeñstwa, którego zadaniem by³o wypuszczenie bonów pieniê¿nych. Ju¿ w pierwszych dniach
sierpnia 1914 roku wydano bony na
sumê 3000 rubli w nomina³ach 10- 1520- i 50-kopiejkowych, które mo¿na
by³o pobieraæ w magistracie. Nie mo¿na ustaliæ miejsca drukarni, której zlecono druk bonów. Z zestawienia wykonanego przez Tadeusza Jab³oñskiego w „Katalogu papierowych pieniêdzy polskich...” wynika, ¿e w Koninie
wprowadzono do obiegu bony w szeœciu emisjach, w nomina³ach jak wy¿ej. Czy bony emisji od drugiej do szóstej czymœ siê ró¿ni³y nie da siê ustaliæ
z braku Ÿróde³ na ten temat. Emisja siódma mia³a jeden nomina³ wartoœci 10
fenigów. W przeciwieñstwie do poprzednich z napisami po polsku, ten
ostatni zawiera³ napisy w jêzyku niemieckim i polskim oraz datê wa¿noœci
– 1.VIII.1917. Na bonach pierwszej
emisji znajdowa³a siê nazwa miasta na
okr¹g³ej pieczêci z dwug³owym or³em
i napisem „Magistrat goroda Konina”.
By³y wiêc emitowane przed zajêciem
Konina przez Niemców, co nast¹pi³o
jesieni¹ 1914 roku. Na ka¿dym bonie,
niby-banknocie, wykonanym na kiepskim papierze z numerem wybitym

dach i miejscach zwi¹zanych z rosyjskim pu³kiem dragonów, a nieliczne
zachowane dokumenty, czêsto zamiast
wyjaœniaæ, rodz¹ nowe tajemnice.
Tak te¿ by³o z przekazem dotycz¹cym pu³kowego lazaretu, czyli
wojskowego szpitala, który zreszt¹
jako jedyny w regionie s³u¿y³ tak¿e
wszystkim wojskowym i funkcjonariuszom stra¿y granicznej. W 1887 r.
jeden z mieszkañców Konina, niejaki
Wilhelm Gellert, rozpocz¹³ walkê z
rosyjsk¹ biurokracj¹, ¿¹daj¹c zwrotu
zabudowañ zajmowanych przez lazaret wojskowy. Zosta³y one zajête na
lazaret 24 lata wczeœniej (a zatem w
1863 r.) i w³aœciciel otrzymywa³ przez
ca³y ten czas roczny czynsz.
Bezpoœrednim powodem wyst¹pienia w³aœciciela nieruchomoœci sta³ siê
fakt dokonywanej przez wojsko samowolnej przebudowy i postêpuj¹cej jego
zdaniem dewastacji zabudowañ. Z poœrednich informacji wynika³o, ¿e lazaret znajdowa³ siê w murowanej, dwupiêtrowej kamienicy pod dachówk¹,
zajmuj¹c ogó³em 35 izb (pomieszczeñ),
³¹cznie z pomieszczeniami gospodarczymi w podwórzu.
Sam Wilhelm Gellert zmar³ w 1888
r. nie doczekawszy rozstrzygniêcia
sprawy, a nieruchomoœæ odziedziczy³a jego córka Otylia Lenz. Podanie Gellerta wywo³a³o co prawda pewne poruszenie na szczeblu w³adz powiatowych i gubernialnych, ale za³atwienie
sprawy lazaretu przerzucono na w³adze miejskie. Te z kolei nie znalaz³y
¿adnego innego budynku w mieœcie, do
którego mo¿na by przenieœæ lazaret, i
w konsekwencji, po licznych deliberacjach Otylia Lenz zgodzi³a siê na dalsz¹
dzier¿awê nieruchomoœci za sumê
1780 rubli rocznie.
Nadal jednak tajemnic¹ pozostawa³a lokalizacja lazaretu, a tak¿e odpowiedŸ na pytanie, czy budynek ten
przetrwa³ do naszych czasów. Wskazówk¹ – obok nazwiska w³aœcicieli –
by³ jedynie pierwotny numer domu, a
tak¿e fakt, i¿ by³ to budynek formalnie dwupiêtrowy (w rzeczywistoœci z
u¿ytkowym poddaszem) o sporej iloœci pomieszczeñ, a takich w 1863 r. nie
by³o w Koninie nazbyt wiele.
Po ¿mudnych i cokolwiek skomplikowanych poszukiwaniach uda³o siê
– jak siê wydaje – rozwi¹zaæ tê zagadkê z przesz³oœci. Wszystko zdaje siê
wskazywaæ, i¿ dawny lazaret znajdowa³ siê w budynku frontowym oraz w
przynale¿nych do niego pomieszczeniach gospodarczych, le¿¹cych u zbiegu obecnych ulic: Krzywej i Staszica.
Nadal otwart¹ pozostaje sprawa koñcowej daty funkcjonowania lazaretu w
tym obiekcie. Byæ mo¿e nast¹pi³o to
jeszcze w latach dziewiêædziesi¹tych
XIX stulecia, kiedy wybudowano koszary, a tym samym zasz³y zmiany w
dyslokacji pododdzia³ów pu³ku i zajmowanych przez nich obiektów w
mieœcie.
Piotr Rybczyñski
Nale¿y te¿ odnieœæ siê do podawanej w niektórych przewodnikach
informacji, ¿e w tym miejscu mieœci³a
siê lo¿a masoñska. Wiadomo, ¿e masoni w Koninie funkcjonowali nieca³e
3 lata (1818-1821) i ¿e wynajmowali
na potrzeby tajemnych spotkañ jakiœ
lokal. Murowane budynki przy ulicy
Kiliñskiego zbudowano póŸniej, a poniewa¿ wœród cz³onków lo¿y byli w³aœciciele ziemscy, urzêdnicy, katoliccy
kupcy itp. trudno przyj¹æ, ¿e dla swoich praktyk chcieli korzystaæ z lokalu
nale¿¹cego do ¯ydów. Sk³onny jestem
przyj¹æ wersjê, z któr¹ siê zetkn¹³em,
¿e masoni wynajmowali lokal w domu
„Zeme³ki”.
Lech Hejman
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u¿ycza³a swej goœciny kawiarnia, prowadzona przez pana Kralla i jego ¿onê.
Kawiarnia to jakby œrodek drogi prowadz¹cej do „Zacisza”.
Bo „Zacisze” to ca³y poemat. Tu
zbiera³a siê œmietanka moczymordów.
Tu panowa³ przeraŸliwy wrzask zacietrzewionych dyskutantów, w którym, o dziwo, wszyscy doskonale siê
s³yszeli. Tu koñczy³y siê nudne zebrania i akademie. „Zacisze” by³o jedyne w swoim rodzaju. Zosta³ po nim
dom przy ulicy 3 Maja, w nim sklep
ze standardowymi towarami. Uczestnik wielu koniñskich anegdot, znany
malarz pokojowy, z du¿ym talentem
artystycznym, narozrabia³ nad miarê
w „Zaciszu”. Kelnerki zmuszone by³y
szukaæ pomocy w pobliskiej komendzie milicji. W miêdzyczasie nasta³ rozejm. Patrol milicji wkroczy³ do lokalu, w którym panowa³ idealny spokój.
– Kto tu siê awanturuje? Malarz wsta³
wolno od stolika, z dum¹ wskaza³ na
siebie i w³adczo oznajmi: – Ja, proszê
mnie zabraæ. Opowiada³ mi póŸniej: –
Wiesz, nie maj¹ poczucia humoru, wlepili mi kolegium.
Parê kroków od „Zacisza”, gdzie
dzisiaj jest Szko³a Muzyczna, by³a
kawiarnia. Nosi³a nazwê „Koñ” i by³a
klubem Powiatowego Domu Kultury.
Czynna by³a wy³¹cznie w godzinach
popo³udniowych i dostêpna dla
wszystkich. Mo¿na tam by³o w mi³ym towarzystwie wypiæ najtañsz¹ w
mieœcie kawê i zjeœæ doskona³e rurki z
kremem. Bywalcy kawiarniani rekrutowali siê w wiêkszoœci ze œrodowisk
zwi¹zanych z kultur¹ i sztuk¹. Tam
odbywa³y siê wieczory poezji, wystawy plastyczne, spotkania, a przy tym
by³a to, w pe³nym tego s³owa znaczeniu, kawiarnia. Gdzie obecnie w Koni-

nie znajdziecie taki lokal? Gdyby istnia³ taki znak graficzny symbolizuj¹cy ³zê, w³aœnie tu powinien siê znajdowaæ.
Aby zachowaæ symetriê, po drugiej stronie ulicy, w budyneczku, który mylnie uwa¿any jest za rogatkê
miejsk¹, mieœci³ siê bar piwny, czyli
piwko – na zimno, na gor¹co, z sokiem, z cukrem lub bez, a dla znajomych winko i wódka, oczywiœcie spod
bufetu.
D³ugim deptakiem przez ulicê 3
Maja zbli¿amy siê do budynku PKO.
Nie by³o go wtedy. By³ ma³y kiosk z
ogródkiem, nieoficjalnie zwany „U
£apki”. Serwowano tu napoje orzeŸwiaj¹ce, jakieœ s³odycze, a w butelkach
po oran¿adzie mo¿na by³o dostaæ „monopolow¹”, bowiem „£apka” nie mia³
koncesji na sprzeda¿ alkoholu.
Nasza droga zmierza ku „Europie”.
Tak jest, my, starzy koninianie byliœmy w Europie, gdy nikomu nie œni³o
siê o Unii. U wylotu ulicy 3 Maja, przy
placu Wolnoœci, mieœci³a siê najokazalsza restauracja starego Konina, „Europa”. PóŸniej przybra³a œmieszn¹ nazwê „Gospoda Ludowa”, by w m¹drzejszych czasach wróciæ do starej
nazwy. Ba³a to restauracja urzêdników,
delegacji s³u¿bowych, miejscowych
wa¿niaków. A¿ dziw bra³, sk¹d w godzinach pracy tylu etatowych pracowników administracji okupowa³o restauracyjne stoliki.
Po drugiej stronie wejœcia do „Europy” mieœci³a siê ma³a kawiarenka.
Panowa³a w niej, niczym nieskrêpowana, wrêcz domowa atmosfera. Bryd¿yœci rozgrywali kolejnego robra.
Po¿eracze prasy mogli okupowaæ stoliki od rana do wieczora. Snu³o siê tam
plany artystyczne, dyskutowa³o. Pó³

ma³¹ wódkê. Bywa³o, ¿e doro¿karz
akurat nie mia³ weny do picia. Tego
niestety szkapa zrozumieæ nie mog³a.
Biedny musia³ zsi¹œæ z koz³a, podejœæ
do drzwi, zamarkowaæ wejœcie i wyjœcie, dopiero wówczas koñ podejmowa³ przerwany kurs.
„Kolorowa” – pierwsza restauracja w nowym Koninie. Do niej przenios³a siê czêœæ bywalców „Europy”,
resztê stanowi³a ludnoœæ nap³ywowa,
która powoli, z roku na rok, stawa³a
siê obywatelami miasta, wtapiaj¹c siê
w masê rdzennych mieszkañców.
Klub Górnika mia³ miejsce w
„Domu Górnika”, gdzie obecnie mieœci
siê Urz¹d Powiatowy. By³ to klub inteligencji technicznej najlepiej czuj¹cej
siê we w³asnym gronie.
Pora koñczyæ mój spacer. Nasta³y
bistra, M’donaldy, cafe Amerykana, a
ja wci¹¿ pamiêtam tamten czas, czas
wódki z „czerwon¹ kartk¹”, „patykiem
pisanego” wina, piwa pachn¹cego mydlinami i czas, w którym spokojnie
mo¿na by³o przejœæ siê wieczorem ulicami miasta nie napotykaj¹c na swej
drodze na rozbój, gwa³t i uliczn¹ przemoc.
Jan Sznajder

zdj – P. Hejman

Temat, który chcia³bym poruszyæ,
wymaga, po pierwsze – pewnego przymru¿enia oka, po drugie – g³êbokiego
przeœwiadczenia, ¿e jest gorzej, ni¿
by³o. Mam na myœli alkoholizm naszego spo³eczeñstwa, rozwijaj¹cy siê
w zgodnej symbiozie z postêpuj¹cym
ubo¿eniem jego ni¿szych i œrednich
warstw... Odbêdê spacer po ulicach
Konina lat 60., wstêpuj¹c po drodze
na kieliszek wódki lub ma³¹ kawê do
miejsc tym celom przeznaczonych.
Zacznê od zachodniej strony miasta, bowiem wszystko co dobre nasza
narodowa m¹droœæ uto¿samia z Zachodem. Przy skrzy¿owaniu ulic Koœciuszki i D¹browskiego stoi opuszczony dom, w którym lat temu czterdzieœci kilka mieœci³a siê restauracja
„Utrata”, s³awna knajpa, pamiêtaj¹ca
jeszcze dziewiêtnasty wiek. W moich
czasach mówi³o siê na ni¹ „U Stefana”,
jako ¿e takie imiê nosi³ jej ostatni kierownik. Prawie naprzeciwko egzystowa³a „Zagórowianka”. Obie restauracje goœci³y przede wszystkim mieszkañców pobliskich ulic.
Dalej na wschód, tam gdzie ulica
D¹browskiego skrêca w 3 Maja, mieœci³a siê restauracja bez nazwy, okreœlana przez bywalców mianem „U
Marysia”. Gdy w Koninie kursowa³y
jeszcze konne doro¿ki, co rano zatrzymywa³ siê przed Marysin¹ knajp¹ miejscowy doro¿karz. Zamawia³ dwa kufle piwa. Jeden wypija³ przy bufecie,
drugi nalewa³ do miseczki i wynosi³
koniowi . Koñ bardzo to sobie chwali³.
Obydwaj pokrzepieni na duchu, doro¿karz i koñ, rozpoczynali swój codzienny doro¿karski mozó³.
Przechodniowi, pragn¹cemu w ciszy i spokoju wypiæ kawê, przejrzeæ
czasopisma, omówiæ bie¿¹ce sprawy,

na

dnia mo¿na by³o przesiedzieæ przy
ma³ej kawie lub lampce taniego wina.
Gdzie owe czasy, gdy stolik kawiarniany nie musia³ przynosiæ okreœlonych zysków? Tu znów miejsce na
znak symbolizuj¹cy ³zê.
Nieco ju¿ podchmielony przemierzam plac Wolnoœci kieruj¹c siê ku
drewnianemu mostowi na Warcie, zast¹pionemu potem, mo¿e i solidniejsz¹
ale obrzydliw¹, ¿elbetow¹ k³adk¹. Tu¿
ko³o obecnego budynku s¹du, przykucn¹³ ma³y budyneczek z niewielkim
szyldzikiem „Bar Warta”. Bar na wysokich sto³kach. Wchodzi³o siê do tego
baru jak do domu. Same znajome mordy. Pani bufetowa, z zawodow¹
wpraw¹, nalewa³a rozliczne setki, piêædziesi¹tki, pod piwko, pod symboliczna zak¹skê, pod sodow¹. Zamawia³o
siê wiêc co trzeba i wszystko zaczyna³o siê dziaæ w innym ni¿ dotychczas
wymiarze. Œwiat stawa³ siê bardziej
prosty. Miêdzyludzkie wiêzi nabiera³y wiêkszej spójnoœci. Bar ca³y przeistacza³ siê w statek, p³yn¹cy ku nowym Amerykom, wymyœlonym Farlandiom. Statek z za³og¹ starych kumpli, wilków morskich, zahartowanych
w bojach o utrzymanie siê na pok³adzie wysokich sto³ków.
Syt wspomnieñ,
móg³bym zakoñczyæ
wêdrówkê. Jak¿e
jednak nie wspomnieæ o „Czarnej
Mañce”, „Kolorowej”, klubie Górnika?... Ju¿ ich nie ma.
„Czarna Mañka”
by³a knajp¹ milicjantów i doro¿karzy.
Znany koniñski doro¿karz mia³ bardzo
zmyœln¹ siw¹ koby³ê. Szkapa na pamiêæ
zna³a swój fach. Stawa³a zawsze przed
knajp¹ i czeka³a cierpliwie na w³aœciciela,
który wst¹pi³ na

Czy jeszcze przychodz¹, czy ju¿ uciekaj¹?

Janina Weneda
Przemijanie
„...a œwiat przemija i po¿¹dliwoœæ jego”
s³owa te znane od wieków
lecz niepojêtny ich sens
niezrozumia³a treœæ
chwytanie siê pozoru zjawisk
pomijanie oczywistej prawdy
¿e œ w i a t p r z e m i j a...
Ból
...wobec ogromu kosmosu
miliardów gwiazd planet kwazarów
jesteœmy mniej ni¿ drobny py³
dlaczego wiêc musimy odczuwaæ
ból Wszechœwiata
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