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14-20 stycznia 2005 r.

Mili, m¹drzejsi ubieg³orocznymi
doœwiadczeniami Czytelnicy

1. Z kart
przesz³oœci

2.

Przyjació³

Inne

– tematy inne ni¿
wymienione powy¿ej

Jak wspaniale znaleŸæ siê po drugiej stronie kalendarza. Jesteœmy co
prawda o rok starsi, ale wszystkie
stare k³opoty za nami, i nic to, ¿e
Nowy Rok szykuje k³opoty nowe.
Jest wszak wypróbowane polskie
powiedzenie „jakoœ tam bêdzie”. Ale
my ju¿ wiemy, jak bêdzie w „Koninianach” w 2005 roku. Dla œcis³oœci prawie wiemy, musi przecie¿ byæ
równie¿ miejsce na odrobinê improwizacji i szaleñstwa. Przypominamy,
¿e jesteœmy w permanentnym oczekiwaniu na Wasze propozycje, rady,
uwagi, krytyki i wreszcie artyku³y,
wspomnienia, refleksje etc. etc. „Koniniana” maj¹ byæ nie tylko o Koninie, ale i dla koninian. I to by³oby
tyle na pocz¹tek dla porz¹dku.
W pierwszym noworocznym
wydaniu trochê o wyzwoleniu miasta, ale o wyzwoleniu widzianym z
ró¿nych perspektyw, co wykazuj¹
Janusz Gulczyñski i Janek Sznajder.
Gor¹co zachêcam do przeczytania
wywiadu z Szymonem Pawlickim,
przeprowadzonym 13 grudnia ubie-

g³ego roku. W dniu, którego Szymek
ju¿ nigdy nie zapomni. W³odek Kowalczykiewicz wspomina znów czasy szkolne oraz wizytê pewnego
pana, któr¹ doceni³ dopiero po latach.
A owym Panem by³ sam prof. Infeld,
wspó³pracownik Einsteina. Poniewa¿ jest akurat karnawa³, oczami nieod¿a³owanej Pani Wandy Popieliñskiej popatrzmy jak i gdzie ongiœ bawili siê koninianie. Leszek Hejman
przypomina Jerzego Mañkowskiego
i jego ksi¹¿ki o Koninie. To by³a nobilitacja dla miasta. Prawdziwy pisarz i prawdziwe ksi¹¿ki. Zaœ Pawe³
Hejman na ostatniej stronie przedstawia ¿³óbki z koniñskich koœcio³ów. Dla wszystkich, którzy z ró¿nych powodów nie zd¹¿yli ich obejrzeæ, niepowtarzalna okazja.
Z noworocznymi pozdrowieniami
Stanis³aw Sroczyñski
Ps. Artyku³ o prof. Infeldzie jest
poœrednim nawi¹zaniem do 100 rocznicy odkrycia prawa ogólnej teorii
wzglêdnoœci.

20 stycznia 1945
– data historyczna
O dniu 20 stycznia 1945 roku w Koninie – oswobodzeniu miasta spod okupacji niemieckiej przez Armiê Czerwon¹
pisa³em kilka lat temu. Obecnie, dostosowuj¹c ówczesny tekst do wymiaru „Koninianów”, przepisujê niektóre co wa¿niejsze – jak mi siê wydaje, jego akapity.
Temat wyzwalania Polski spod okupacji hitlerowskiej w 1944 i 1945 r. do
dzisiaj budzi rozliczne kontrowersje, bynajmniej nie tylko wœród historyków,
mo¿e przede wszystkim wœród polityków, czyni¹cych ze sprawy dra¿liwej,
dyskusyjnej i trudnej z wielu wzglêdów
do w pe³ni obiektywnego rozeznania i
przedstawienia, p³aszczyznê ró¿norakich
polemik i sporów.
Jak by³o np. z wyzwoleniem Konina
w styczniu 1945 r.? Echa ogólnopolskich
kontrowersji, które obecne by³y w publikatorach ju¿ dwa, trzy lata temu, dotar³y
z czasem niby rykoszet i do naszego miasta. Na powy¿szy temat wypowiadali
siê np. dziennikarze, politycy, nauczyciele. Starali siê odpowiedzieæ: co wydarzy³o siê 20 stycznia 1945 r. w Koninie?
Zwi¹zki polityki z histori¹ i vice versa, zawsze by³y obecne w dzia³alnoœci
naukowej, a tym bardziej w ró¿nych konfiguracjach i p³aszczyznach szeroko rozumianego ¿ycia publicznego. Czym innym jest jednak posi³kowanie siê myœleniem politycznym w uprawianiu historii,
a czym innym manipulowanie obrazem
dziejów i podporz¹dkowywanie historii
jakiejœ okreœlonej linii czy opcji politycznej.
Wszystko to bardzo zawi³e i naprawdê trudno znaleŸæ w tym przedmiocie jakieœ sta³e i namacalne punkty odniesienia.

Nawet odwo³ywanie siê w sposób najbardziej œcis³y i rzeczowy do faktografii
nie jest wolne od ewentualnego cienia
manipulacji czy te¿ pomówienia o jej uprawianie. Wszak¿e wybór z bogatej, wieloaspektowej i wielow¹tkowej faktografii
takich, a nie innych w¹tków tematycznych, mo¿e zas³ugiwaæ na zarzut fa³szowania historii, a przynajmniej na uwagê o
nie w pe³ni obiektywnym jej odzwierciedlaniu.
...Po piêciu z gór¹ latach, od 14 wrzeœnia 1939 r., kiedy wojska niemieckie zajê³y miasto, Konin by³ wolny; mo¿na
powiedzieæ trafniej: oswobodzony od
okupacji niemieckiej. Zdobyty zosta³ niemal¿e w marszu przez oddzia³y Armii
Czerwonej ze sk³adu 8. Korpusu Zmechanizowanego gen. mjr. Iwana Dremowa. Krótkie starcie z wojskami niemieckimi zaistnia³o w rejonie tzw. Wilkowskiej Górki, potem Niemcy wycofali siê,
zd¹¿ywszy jeszcze wysadziæ oba mosty
na Warcie. Poleg³o w walce oko³o 10 ¿o³nierzy sowieckich. Byli zabici i ranni
wœród ludnoœci cywilnej Konina, a¿ oko³o 20 osób. Du¿emu zniszczeniu uleg³y
budynki szko³y powszechnej przy ulicy
Kolskiej oraz koœció³ ewangelicki.
Na placu Wolnoœci, przy zbiegu ulicy Zofii Urbanowskiej, œmiertelnie ranny
zosta³ Aleksander Mi³kowski, œpiesz¹cy
z pomoc¹ rannemu ¿o³nierzowi radzieckiemu. Podobnie, od kuli snajpera, zabity
zosta³ przed aptek¹ Leon Ptak. O stratach niemieckich trudno cokolwiek powiedzieæ.
Osobn¹ i wielce zagadkow¹ spraw¹
s¹ okolicznoœci, w jakich zginê³o 10 (?)
osób na ulicy Kaliskiej. Ufundowana tam
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Zapach wolnoœci
W styczniu 1945 r. Konin sta³ siê
wolny. Fronty, jednostki armijne i kierunki nataræ, nazwiska uczestników,
zostawiam historykom. Na peryferiach
wydarzeñ tamtych dni, brzemiennych
wyzwoleniem naszego miasta b³¹kaj¹ siê
w pamiêci sprawy drugorzêdne, czasem
zatr¹caj¹ce o groteskê. Dans la guerre,
comme a la guerre... Konin w tych dniach
by³ ukrzy¿owany. Zarz¹dzeniem oszala³ych ze strachu, urzêduj¹cych jeszcze
w³adz niemieckich, okna domów winny mieæ na szybach, naklejone po przek¹tnych, papierowe paski. Na wypadek ewentualnych wybuchów zabezpiecza³o to szyby przed wypadniêciem.
Co z tego? - Eksplozja wysadzonego
mostu ¿elaznego na zalewie Warty
przez cofaj¹cych siê Niemców i tak
pozbawi³a wiele domów szyb okiennych. Zak³ad szklarski pana Puchalskiego zawdziêcza³ Niemcom masê pracy.
Wybuch by³ straszny. Fragmenty
¿elaznej konstrukcji d³ugo jeszcze le¿a³y porozrzucane w promieniu kilkudziesiêciu metrów, na pobliskich ³¹kach.
Przys³owiowa niemiecka dok³adnoœæ na
niewiele jednak siê zda³a. W powietrze
wylecia³o tylko œrodkowe przês³o mostu, który za³ama³ siê, tworz¹c jakby
literê V. Dla pieszych nie stanowi³o to
przeszkody - po³o¿ono deski ¿eby z³agodziæ ostry k¹t zejœcia. Gorzej by³o z
pojazdami. Pierwszy czo³g zatrzyma³
siê przed przeszkod¹. Rozkaz „Wpierod!” sta³ siê czasowo niewykonalny.
Zaczê³y siê narady, w wyniku których
pierwszy czo³g wjecha³ na zamarzniêty zalew. Lód zerwa³ siê i pojazd zary³
siê po g¹sienicê. Trzeba by³o wezwaæ
saperów. Postawiono pontonowy most
i droga „na Berlin” stanê³a otworem. Ten
pontonowy most d³ugo jeszcze sta³ na
zalewie Warty w miejscu, gdzie dzisiaj
dolepiona do ¿elaznej konstrukcji biegnie trasa Poznañ-Warszawa.
Dla Konina by³o ju¿ prawie po

wojnie. Ludzie wychodzili z domów.
Krêci³o siê rosyjskie wojsko. Gdzieœ
harmoszka zawodzi³a „razcwietali jab³oni i gruszy”... Podpici krasnoarmiejcy
snuli siê po ulicach. Pejza¿ absolutnego
luzu... Na placu Wolnoœci stacjonowali
czo³giœci. Czekali zapewne na rozkaz
wyjazdu. Odjechali i tylko jeden czo³g
zosta³ na placu. Mo¿e dla ochrony komendy miasta, mo¿e za³oga, zach³yœniêta chwil¹ odpoczynku, zawieruszy³a siê
w krêtych uliczkach Konina. Wreszcie
przyszli. Pijaniutcy jak nieboskie stworzenia! Wdrapali siê z trudem do œrodka. Po chwili z wie¿yczki wychyli³a siê
g³owa w he³mofonie. Z w³azu wyjrza³
kierowca. Zaczêli gramoliæ siê z powrotem na ziemiê. Jeden, drugi, trzeci...
Pewnie niekompletna za³oga zorientowa³a siê, ¿e jednego z towarzyszy brakuje. Pozostawiony czo³g nagle wybuch³. Zrobi³ bum, podskoczy³ nieco w
górê i zary³ siê do po³owy g¹sienic w
brukowan¹ jezdniê placu. Wypali³ siê
do cna. Któryœ z pijanych zaprószy³
ogieñ niedopa³kiem ognia. Trudno powiedzieæ, co sta³o siê z nieszczêsnymi
czo³gistami. Czeka³ ich chyba s¹d polowy i rozwa³ka, a w najlepszym razie
„sztrafnyj batalion”, co zreszt¹ na jedno wychodzi³o.
Wypalony czo³g sta³ na placu kilka
lat. Dooko³a unosi³ siê zapach spalonej
ropy i wypalonych blach. Tylko dzieciaki mia³y uciechê z zabawy w wojnê
w prawdziwym czo³gu.
Przechodzê obok Domu Zeme³ki.
Zatrzymujê siê w miejscu, gdzie pan
Gilewski przeniós³ swój sklep warzywny z ul. 3 Maja, na pl. Wolnoœci. Tego
sklepu ju¿ nie ma. Nie ma tego domu i
nie ma pana Gilewskiego. Stoi w tym
miejscu nowy dom... A ja wypatrujê
zag³êbienia w jezdni, wywo³ujê w myœli zapach spalenizny i alkoholowy ¿o³nierski chuch.
Jan Sznajder

w latach siedemdziesi¹tych, z inicjatywy
ZBOWiD, tablica pami¹tkowa mówi o
ostatnich ofiarach hitleryzmu i podaje
datê: 20 stycznia 1945 r. Nieznane s¹ szczegó³y tej sprawy. Nie s³ysza³em, aby dosz³o w tym miejscu do jakiejœ publicznej
egzekucji itp. Wrêcz odwrotnie: zdarza³o
mi siê s³yszeæ o tym, i¿ dosz³o w tym
miejscu do przypadkowej, nieszczêœliwej
eksplozji czo³gu czy te¿ transportera sowieckiego... St¹d zupe³nie przypadkowe
ofiary. – Tak jest z lokaln¹ histori¹, drobnymi jej ods³onami i szczegó³ami.
Dzieñ 20 stycznia jest niew¹tpliwie
wa¿n¹ cezur¹ w dziejach miasta. Pamiêæ
o tym dniu, choæby poprzez tradycjê i
szacunek dla ofiar, na pewno jest wskazana.
Z drugiej jednak strony nale¿y pamiêtaæ, ¿e wyzwala³ ziemie polskie niedawny agresor. W ci¹gu przyczynowoskutkowym obrazu dziejów nale¿y mieæ
na uwadze pakt Ribbentrop-Mo³otow z
23 sierpnia 1939 r. i jego dalsze pochodne:
przyspieszenie wybuchu wojny, agresjê
wojsk sowieckich na Polskê 17 wrzeœnia,
tzw. IV rozbiór Polski i w dalszej konse-

kwencji: Katyñ, wywózki na Sybir itd...
...Nie potrafiê jednoznacznie ustosunkowaæ siê do pe³nego, wielostronnego
wymiaru dnia 20 stycznia. Przypomina
mi siê dla przyk³adu opowieœæ matki, która wywieziona na roboty do tzw. DWM
w Poznaniu, oswobodzona zosta³a w³aœnie przez ¿o³nierzy radzieckich. Sz³a pieszo z bólem w sercu, okrê¿n¹ drog¹ do
Konina. £zy cisnê³y siê do oczu, kiedy
zobaczy³a w swoim rodzinnym mieœcie
bia³o-czerwon¹ flagê na wie¿y ratusza.
Ale te¿ i z drugiej strony mo¿na wskazaæ na zupe³nie inne, diametralnie ró¿ne
przyk³ady jednostkowych doœwiadczeñ.
Oto czyta³em niedawno sybirackie wspomnienia, w których znalaz³ siê miêdzy
innymi tekst autorstwa Witolda Ignaczewskiego z Ko³a. Cz³owiek ten, w³aœnie owego „pierwszego dnia wolnoœci”, w wyniku niesprawdzonej plotki zosta³ zatrzymany przez NKWD i nastêpnie wywieziony w g³¹b ZSRR.
Myœlê, ¿e trzeba pamiêtaæ o tym
wszystkim, wspominaj¹c niew¹tpliwie
historyczn¹ datê 20 stycznia 1945.
Janusz Gulczyñski

Ze

wspomnieñ

Retman
Szymku – kiedy postanowi³em
z Tob¹ porozmawiaæ o czasach m³odoœci, uœwiadomi³em sobie, ¿e jesteœmy ju¿ bardzo dojrza³ymi panami
– co Ty na to?
Dojrza³ymi tak, ale wa¿ne, ¿e nie
przejrza³ymi. Ci¹gle mam jeszcze wiele planów, wci¹¿ ci¹gnie mnie do dzia³ania. Zreszt¹ Staszku, Ty te¿ za bardzo spokojnie nie siedzisz na swojej
emeryturze.
Po prostu koñczê parê rzeczy,
których nie zd¹¿y³em za³atwiæ do
tej pory. Ale wracajmy do Ciebie –
mam powa¿ny dylemat od czego zacz¹æ. £atwiej by³oby mi napisaæ czego nie robi³eœ, gdzie nie by³eœ, kogo
nie zna³eœ.
Jak widzisz stara³em siê, przeczuwaj¹c, ¿e kiedyœ bêdziesz przeprowadza³ ze mn¹ wywiad.
No dobrze, je¿eli jesteœ taki dobry w „przeczuciach”, to zaczynajmy ab ovo. Twoje pierwsze pasje.
Oczywiœcie, ¿e wodniactwo, dobrze o tym wiesz, bo sam p³ywa³eœ.
Moja pierwsza ³ajba to poczciwy stary punt. Osi¹gi co prawda nie olimpijskie, ale by³ przynajmniej bezpieczny.
Najwa¿niejsze, ¿e mo¿na nim by³o
halsowaæ po Warcie.

A wiesz, czego Ci bardziej zazdroœciliœmy od ³odzi?
Nie mam pojêcia, czy w ogóle by³o
coœ, czego mo¿na mi by³o zazdroœciæ.
Jasne, ¿e by³o – para wspania³ych nowiutkich jeansów (wtedy
nowe by³y jeszcze w modzie) z niezliczon¹ iloœci¹ kieszeni (pamiêtasz czym by³y dla ch³opaków kieszenie). To by³y pewno pierwsze takie portki w Koninie.
Ale przechodzimy do drugiej
pasji.
Tak – myœlisz pewnie o aktorstwie. Zacz¹³em faktycznie doœæ wczeœnie. To by³ ciekawy koniñski kabaret
pn. „Koñski ogon” w Powiatowym
Domu Kultury. Uda³o siê zgromadziæ
grupê wspania³ych, ciekawych, inteligentnych ludzi. Ka¿dy spektakl szed³
z pe³n¹ widowni¹. Robiliœmy sami dos³ownie wszystko – od techniki do
gry na scenie.
Wtedy zaczê³a siê równie¿ Twoja walka z cenzur¹. Doœæ wczeœnie
zacz¹³eœ grawitowaæ w stronê opozycji.
Nie wiem czy by³a to bardziej œwiadomoœæ, czy mo¿e zdrowy instynkt,
ale wa¿ne, ¿e w koñcu wysz³o na moje.
Opowiedz mo¿e jeszcze o swo-

jej karierze aktorskiej, w jakich
pracowa³eœ teatrach, jakie by³y wa¿niejsze role – podobno równie¿ filmowe.
By³o tego bardzo du¿o, dlatego
zastosujê telegraficzny skrót. Gniezno
– Tarnów – Czêstochowa – Poznañ –
Szczecin – Bydgoszcz – Kraków –
Gdañsk.
Zaœ ulubiona rola to oczywiœcie
postaæ Cyrano de Bergerac. „Po tamtej stronie œwiec” – ale to ju¿ w Teatrze Telewizji. Wiele spotkañ w szko³ach, domach kultury, œwietlicach etc.
etc.
Nie powiedzia³eœ o swoim ulubionym Norwidzie, którego zreszt¹
piêknie recytowa³eœ na moim po¿egnalnym spotkaniu w Hutniczym
Domu Kultury. A kiedy przeciê³y siê
drogi – Solidarnoœci i Twoja?
24 sierpnia 80-tego roku zosta³em
delegatem Teatru Gdyñskiego do Miêdzyzak³adowej Komisji Strajkowej w
Stoczni Gdañskiej im. Lenina, gdzie
przywódc¹ by³ ju¿ Lech Wa³êsa. Po
zwyciêstwie strajku zosta³em cz³onkiem Prezydium Komisji Krajowej
odpowiedzialnym za sprawy kultury.
Mam do dzisiaj Twoj¹ wizytówkê z napisem „doradca Lecha Wa³êsy” – proszê, skomentuj to.
Stan wojenny – by³em jedynym
aktorem, cz³onkiem ZASP-u przebywaj¹cym w wiêzieniu z aktem oskar¿enia o nieodst¹pienie od dzia³alnoœci
po 13 grudnia.
Po wyjœciu oczywiœcie konspiracja (druk, kolporta¿, organizacja mszy
za Ojczyznê. Jako ciekawostka równie¿ druk gazetki dla Konina).

Genera³ ze swoj¹ ekip¹ odebra³
narodowi nadziejê budowania wolnej
Ojczyzny. Szkoda tych straconych lat.
Najbardziej pamiêtam z tych
czasów, jak przywioz³eœ mi do Hutnika Pani¹ Annê Walentynowicz i z
jakim szacunkiem oraz niek³amanym wzruszeniem patrzyli na ni¹
ludzie z absolutnie ró¿nych opcji
politycznych.
Po okr¹g³ym stole budowa³em
Komitety Obywatelskie. Udzia³ w
kampanii prezydenckiej. Wygrane
wybory – praca w Kancelarii Prezydenta Lecha Wa³êsy.
To by³y piêkne i porywaj¹ce dni.
Szymku – nastêpna wizytówka
to „Generalny Retman Bursztynowego Szlaku”.
K³opoty ze zdrowiem (serce) zmusi³y mnie do wp³yniêcia na spokojniejsze wody, st¹d wiêc Liga Morska. Tutaj organizacja Piêciu Flisów Ogólnopolskich.
Wszystkie prowadzone przez koniñskie wody, czyli jak widzisz powrót na stare wodniackie szlaki. Na
powitanie Papie¿a, wspólnie z oœrodkami ¿eglarskimi Konina, zorganizowaliœmy regaty papieskie w Licheniu.
Odmeldowa³o siê 120 p³ywaj¹cych jednostek – nie uwa¿asz, ¿e to imponuj¹ce.
¯a³ujê, ¿e nie uleg³em Twoim
namowom i nie pop³yn¹³em z Wami.
A w ogóle to bardzo zazdroszczê Ci
tego domku nad jeziorem – piêknie
tutaj. Czy kotwica zwisaj¹ca pod
dachem œwiadczy, ¿e ju¿ zakotwiczy³eœ na sta³e?
Niestety – w moim wieku pora ju¿

¯y³ tylko 51 lat, ¿y³ intensywnie.
Podczas 30-letniej pracy twórczej napisa³ 8 powieœci, kilkanaœcie opowiadañ, recenzowa³ sztuki teatralne, tworzy³ widowiska sceniczne. Po œmierci
pisarza (1979) w styczniu 1980 roku
ówczesna Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Koninie przeprowadzi³a
konkurs czytelniczy na znajomoœæ jego
dwóch ksi¹¿ek poœwiêconych Koninowi i Zag³êbiu Wêgla Brunatnego. Na
pewno ¿yj¹ jeszcze w mieœcie osoby,
które zna³y autora osobiœcie, bowiem
wiele dni spêdza³ u nas, rozmawia³ z
górnikami i budowniczymi elektrowni, poznawa³ ich radoœci i rozczarowania, awanse spo³eczne i dramaty ludzi
zmuszonych do opuszczenia domostw
i gospodarstw zamienianych na wielkie do³y odkrywek.
O pierwszej powieœci, wydanej w
1969 roku, „Najpiêkniej umiera ga³¹Ÿ”,
co mia³o w tytule symbolizowaæ umieranie drzew niszczonych czerpakami
wielkich koparek, pisano w licznych
recenzjach prasowych jako o lirycznym produkcyjniaku, dokumencie
przemian spo³eczno-gospodarczych
obszarów dot¹d przemys³owo nietkniêtych, studium postaw cz³owieczych, epopei wêgla brunatnego. T³em
powieœci s¹ dzieje ziemi gwa³townie
przebudzonej i losy ludzi, którzy z rolników przeobra¿aj¹ siê w ch³opo-robotników i których dzieci wkrótce
przestan¹ zajmowaæ siê upraw¹ roli, a
potem awansuj¹ na techników i in¿ynierów. G³ówny, m³ody bohater Pie-
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gus jest tak zafascynowany tym, w
czym uczestniczy, ¿e nie zdaj¹c sobie
sprawy z zagro¿enia kradnie izotop,
czym doprowadza siê do œmierci. Jego
tragediê, opart¹ na fakcie autentycznym, uzna³ autor za wynik pozosta³oœci zacofania w spo³ecznoœci, która dopiero w nowoczesnym oœrodku przemys³owym uczyæ siê zaczê³a nowej
technologii, zdobywa³a wiedzê z techniki. Powieœæ wydano jeszcze trzykrotnie (1972, 1979, 1980). Jej autora

uhonorowano Nagrod¹
Literack¹ Centralnej
Rady Zwi¹zków Zawodowych oraz nagrod¹
„Z³otej Ksiêgi” w plebiscycie czytelniczym
na najpoczytniejsz¹
ksi¹¿kê pisarza œrodowiska poznañskiego
(1969).
Druga powieœæ
„Nie nauczy³em siê od
ziemi” ukaza³a siê tylko raz w 1979 roku w
Wydawnictwie Poznañskim i w ca³oœci
poœwiêcona by³a dziejom kilku rodzin pochodzenia ch³opskiego
pracuj¹cych w kopalni
wêgla brunatnego. W
utworze nie ma bohatera indywidualnego.
Narracja obejmuje czasy od okupacji niemieckiej na tym terenie po
lata budowy wielkiego przemys³u.
Autora zajmuje proces wrastania ludzi
z biedniackich okolic Konina w now¹
rzeczywistoœæ spo³eczn¹, kszta³towanie siê nowych zasad wspó³¿ycia, podaje przyk³ady poœwiêcenia i zapa³ do
pracy prostych ludzi, ale te¿ ich potkniêcia i konflikty, w jakie popadaj¹.
Powieœæ nale¿y do najlepszych utworów w dorobku Mañkowskiego, jest
najbardziej osobist¹, prawdziw¹, bo
opowiada o ludziach cierpi¹cych, sko-

³atanych ¿yciem, które ich zaskakuje,
ale daje te¿ wyraz poczucia ich dumy
z rezultatów wykonywanej pracy. Z
powieœci emanuje ciep³o, prawdomównoœæ, autentycznoœæ, prawda zawarta
w niepowtarzalnoœci opisów indywidualnych postaci, w skrótowych obrazach dobrze kompozycyjnie zbudowanych. Z tej racji warta jest przeczytania przynajmniej przez tych koninian, którzy interesuj¹ siê histori¹ naszego regionu. Ksi¹¿kê mo¿na wypo¿yczyæ w bibliotekach publicznych. Za
utwór autor otrzyma³ drug¹ nagrodê w
konkursie literackim na powieœæ o tematyce górniczej og³oszonym przez
Ministerstwo Górnictwa i CRZZ w
1978 roku. Dwa lata póŸniej poœmiertnie przyznano autorowi I nagrodê w
poznañskim konkursie literackim na
powieœæ o tematyce wspó³czesnej.
O swojej twórczoœci Mañkowski
pisa³ „stara³em siê przede wszystkim
pokazaæ skomplikowan¹ ludzk¹ psychikê, odczucie samotnoœci, nieodwzajemnionej mi³oœci, staroœæ, têsknotê za
drugim cz³owiekiem. Pragnê przekazaæ
w swoich powieœciach nie³atwy optymizm i trudn¹ afirmacjê istnienia”.
Przypominaj¹c osobê pisarza redakcja „Koninianów” wyra¿a nadziejê, ¿e znajd¹ siê wœród mieszkañców
Konina osoby, które zechc¹ na naszych
³amach podzieliæ siê swoj¹ wiedz¹ o
znajomoœci z autorem obu powieœci.
Lech Hejman

obejrzeæ siê za siebie i sprawdziæ ile ch³opiêcych marzeñ uda³o siê zrealizowaæ.
Pamiêtam harcerskie przyrzeczenie z³o¿one w Greven (roboty przymusowe w Niemczech) – „Mam
szczer¹ wolê ca³ym ¿yciem pe³niæ s³u¿bê Bogu i Polsce, nieœæ chêtnie pomoc
bliŸnim, byæ pos³usznym prawu harcerskiemu”. Nie s¹dzê, abym siê temu
w ¿yciu sprzeniewierzy³. A w Œlesinie
dlatego, ¿e tutaj mieszkali moi pradziadowie, tutaj urodzi³a siê moja matka.
Szymku, serdecznie dziêkujê,
by³o mi bardzo mi³o, cieszê siê, ¿e
mog³em Ciê przypomnieæ Czytelnikom „Koninianów”.
Stanis³aw Sroczyñski
PS Kiedy 2 wrzeœnia 1980 roku
odblokowano telefony w Polsce, zadzwoni³em do Ojca do Konina – on ju¿
wiedzia³, ¿e zapl¹ta³em siê w te strajki
– zawo³a³ „Czy Ty wiesz, z jak¹ si³¹
walczysz; masz rodzinê, synów – czy
wiesz, jak mo¿e siê to skoñczyæ?”. Pe³en euforii zapyta³em „Jak d³ugo by³eœ
w dwudziestym roku w Kijowie?” Co
siê g³upio pytasz – powiedzia³ – przecie¿ wiesz ¿e osiemnaœcie godzin. „Tata,
jak byœ tam by³ do dzisiaj, nie musia³bym po Tobie poprawiaæ”.
Kiedy po pó³tora roku ja siedzia³em w wiêzieniu, a Ojciec zmar³, nie
puszczono mnie nawet na pogrzeb.
Pomyœla³em wtedy, jakie to szczêœcie,
¿e mam dwóch synów i bêdzie mia³
kto po mnie poprawiaæ.
PS Powy¿sz¹ rodzinn¹ anegdot¹
13 grudnia 2004 r. Szymon Pawlicki,
aktor, polityk teraz zaœ retman zakoñczy³ swoje wspomnienia.
St.S.

Danuta Olczak

Gdy pada
œnieg...
Zimo dobra biel¹ otul nas
bo ka¿da chwila przebudzenia czeka,
z dawnych smutków oczyœæ nasz¹
twarz
bo mamy jechaæ, a droga daleka –
napisa³ Czes³aw Mi³osz.
Natomiast Konstanty Ildefons Ga³czyñski pozostawi³ nam s³owa:
Œnieg by³ taki ciep³y, taki bia³y,
a noc mroŸna z dzwonkami, z szafirem
i szafiry i dzwonki wirowa³y...
Poezja daje siê cudownie wkomponowaæ w zimowy pejza¿. Powsta³o tysi¹ce wierszy o tej porze roku.
Ona jest szczególna... Cicho pada
œnieg. Choæ trudno uwierzyæ, ale ka¿dy p³atek œniegu jest inny. Mo¿e to
nie przypadek. Mo¿e ten misterny
p³atek - dar mroŸnego nieba, ma nam
przypominaæ, ¿e ka¿dy z nas jest
inny? Tak, ró¿nimy siê od siebie, ale
wszyscy œwiadomie, czy nieœwiadomie idziemy do Boga, a raczej wracamy do Domu Ojca. Jaka jest prawda
o tej wêdrówce? Do mnie najbardziej
przemawiaj¹ s³owa Anselma Grûna:
Droga do Boga wiedzie zawsze przez
doœwiadczenie w³asnej niemocy. Doœwiadczenie Boga nie jest nigdy nagrod¹ za nasze w³asne wysi³ki - lecz
odpowiedzi¹ na nasz¹ niemoc, poddanie siê Mu jest celem naszej drogi
duchowej.
Zimowa biel budzi w nas cudown¹ ciszê, k³adzie palec na usta
wszystkim drzewom, przypomina
coœ, przypomina... Zimo dobra biel¹
otul nas.

Ze

wspomnieñ

„Wizyta nieznanego Pana”
W jednym z rozdzia³ów ksi¹¿ki
Theo Richmonda pt. „Uporczywe
echo. Sztetl”, napotka³em fragmenty
dotycz¹ce budowy Gimnazjum
¯ydowskiego przy ulicy Wodnej. Po
II wojnie œwiatowej w budynkach znalaz³a lokalizacjê Szko³a Podstawowa nr
2 im. Marii Konopnickiej. Od pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych mia³em zaszczyt byæ uczniem wspomnianej, dlatego niczym bumerang powróci³y
wspomnienia z lat dzieciêcych.
Powodem wêdrówki w przesz³oœæ
sta³a siê tajemnicza osoba, z któr¹ siê
wówczas zetkn¹³em. Nie mogê sobie
przypomnieæ, która z nauczycielek nas
poinformowa³a, ¿e nastêpnego dnia nie
odbêd¹ siê lekcje. Jednak¿e pe³n¹ radoœæ zm¹ci³a dalsza czêœæ informacji.
Co prawda mieliœmy dzieñ wolny od
nauki, lecz w zamian za to musieliœmy
stawiæ siê w szkole, ubrani „wizytowo”, punktualnie o godzinie ósmej.
Pytaj¹c o powód, otrzymaliœmy zdawkow¹ odpowiedŸ, brzmi¹c¹ nastêpuj¹co: „Jutro odwiedzi nasz¹ szko³ê jej
przedwojenny dyrektor”. Kto mia³
przyjechaæ? Jak siê nazywa³? Odpowiedzi pozostawa³y tajemnic¹.
W zakamarkach umys³u nie odnalaz³em okolicznoœci, w jakich przekaza³em rodzicom otrzyman¹ od nauczycielki wiadomoœæ. Za to g³êboko w pamiêci utkwi³a mi rozmowa przeprowadzona z tat¹. Wiedz¹c z jego opowia-

dañ, ¿e przedwojenny Konin by³ ma³ym miasteczkiem i wszyscy w nim
siê znali - przynajmniej z widzenia,
zapyta³em tatê, czy pomni przedwojennego dyrektora mojej szko³y? Tata
uœmiechn¹³ siê odpowiadaj¹c: - „Nie
synu, nie zna³em. Nie pamiêtam go
równie¿, gdy¿ dzieli³a nas przynale¿noœæ do innego krêgu kulturowego. Zrozumiesz powody, gdy lepiej poznasz
¿ycie. Pamiêtaj jednak, ¿e po tragedii,
jaka spotka³a ten Naród, odwiedziny
tego Pana w waszej szkole, maj¹ wielkie znaczenie”.
Wówczas w mojej g³owie ko³ata³y
siê myœli. O czym oni wszyscy
mówi¹? Jaki naród? Z tym i wieloma
innymi pytaniami w wieku lat dziesiêciu pozosta³em sam.
Nie pamiêtam, jak ubrany poszed³em do szko³y. Na dziedziñcu szkolnym nauczyciele ustawiali nas „klasami”. Maj¹c na uwadze „zagadkowe”
s³owa wypowiedziane przez mojego
tatê, uwa¿niej obserwowa³em swoich
opiekunów. Widzia³em w nich wzrastaj¹ce i udzielaj¹ce siê nam podekscytowanie. Trzonem kadry nauczycielskiej w mojej szkole byli pedagodzy
maj¹cy sta¿ nauczycielski siêgaj¹cy lat
przedwojennych. W³aœnie to u nich
zauwa¿y³em najwiêksze wzruszenie.
T³umaczy³em to bardzo prozaicznie: Zapewne pamiêtaj¹ go sprzed wojny.
Przypomnia³em sobie, jak na scho-

dach przed wejœciem do budynku, woŸny szko³y, pan Borkowski, z pomoc¹
starszych ode mnie uczniów ustawia³
god³o pañstwowe. Na placu apelowym
z akordeonem pojawi³ siê równie¿ pan
NiedŸwiedzki. Wspomniany uczy³
muzyki i wychowania fizycznego. Z
kartkami w rêce, polecenia wydawa³ pan
Sroczyñski, animator wszelkich uroczystoœci szkolnych.
Z podobn¹ opraw¹ spotyka³em siê
dotychczas tylko podczas rozpoczêcia
oraz zakoñczenia roku szkolnego. Dlatego poczynaniom nauczycieli przygl¹da³em siê z coraz wiêkszym zainteresowaniem. Na schodach prowadz¹cych
do gmachu szkolnego pojawi³y siê z
kwiatami delegacje klas siódmych.
Wœród komitetu powitalnego dostrzeg³em zupe³nie nieznane mi osoby.
Wreszcie ujrzeliœmy oczekiwanego goœcia. W asyœcie dyrektora szko³y,
wraz z towarzysz¹cymi osobami, podszed³ do delegacji szkolnej. Nauczyciel zagra³ hymn pañstwowy. Starsze
kole¿anki wrêcza³y kwiaty. Dotychczasowy przebieg uroczystoœci nie
ró¿ni³ siê niczym od innych. Najwiêksze zdziwienie u mnie wywo³a³y ³zy
w oczach moich nauczycieli. Wówczas
nie mog³em zrozumieæ, co takiego
szczególnego by³o w osobie, witanej z
takimi honorami?
Stoj¹c karnie wraz z kolegami w
szeregu, coraz uwa¿niej przygl¹da³em

siê starszemu panu. Zarówno wygl¹d,
jak i ubranie, niczym szczególnym nie
wyró¿nia³o go spoœród towarzysz¹cych mu mê¿czyzn. Nie przypominam
sobie s³ów wypowiedzianych przy
powitaniu przez dyrektora szko³y,
pana Rybarskiego. Pamiêtam, ¿e po
zakoñczeniu czêœci oficjalnej nauczyciele polecili nam siê rozejœæ. Szczêœliwi z „wolnego”, zajêliœmy siê „bardziej
frapuj¹cymi” sprawami...
Od tamtego wydarzenia minê³o
wiele lat. W po³owie lat siedemdziesi¹tych budynek szko³y, do której
uczêszcza³em, kolejny raz zmieni³
swoje przeznaczenie. Dopiero po latach, studiuj¹c historiê Konina, dowiedzia³em siê, kim by³ ów tajemniczy
goœæ przekraczaj¹cy progi mojej szko³y. Z radoœci¹ stwierdzi³em, ¿e by³em,
co prawda niemym, ale jednak œwiadkiem odwiedzenia szko³y przez Leopolda Infelda.
Leopold Infeld urodzi³ siê w 1898,
zmar³ w 1968. W latach 1922/24 by³
dyrektorem Gimnazjum ¯ydowskiego
w Koninie. Z wykszta³cenia fizyk,
ukoñczy³ Uniwersytet Jagielloñski.
Wyk³ada³ na uniwersytetach w Toronto i Uniwersytecie Warszawskim. W
latach 1936-38 wspó³pracowa³ z Albertem Einsteinem. Autor ksi¹¿ek popularnonaukowych: „Nowe drogi nauki”, „Kwanty i materia”, „Ewolucja
fizyki”. Publicysta i pisarz, napisa³

Niegdysiejsze bale...
wed³ug p. Wandy Popieliñskiej
„...By³y w Koninie piêkne bale.
Odbywa³y siê przewa¿nie w du¿ej sali
kina „Polonia”, którego w³aœcicielem
by³ p. W³adys³aw Stasiñski. Po obu
stronach sali kinowej znajdowa³y siê
filary, pomiêdzy którymi urz¹dzano
lo¿e. Wewn¹trz nich pali³y siê kolorowe chiñskie lampiony, a filary by³y
oplecione bibu³kowymi liœæmi i kwiatami kwitn¹cej jab³oni. Sala wygl¹da³a
œlicznie.
Pamiêtam bal maskowy, na którym
wielkie zaciekawienie i zachwyt panów
wzbudza³a ma³a Japoneczka, zgrabniutka i szczuplutka w swoim piêknym kimonie oraz czarnej peruczce na
g³owie. Wygl¹da³a jakby prosto przyjecha³a z kraju kwitn¹cej wiœni. Panowie j¹ oblegali. Co m³odsi unosili w tañcu, ca³owali, œciskali. Starsi obca³owywali r¹czki. Budzi³a powszechn¹ zazdroœæ wœród pañ. Bomba pêk³a nieco
póŸniej - ow¹ Japoneczk¹ okaza³ siê
dowcipniœ, Antoœ B. który z obawy
aby nie oberwaæ od swych zawiedzionych wielbicieli, prêdko siê z zabawy
ulotni³.
Wspaniale prezentuj¹c¹ siê maseczk¹ by³ kostium pawia. Pow³óczysta, b³yszcz¹ca suknia, z d³ugim trenem imituj¹cym ogon, na którym mieni³y siê oryginalne prawdziwe pawie
pióra, sprawia³a niezapomniane wra¿enie. Ka¿dy z uczestników balu czeka³ na oznaczon¹ godzinê, kiedy przy

nape³nionych kielichach nadchodzi³
moment zdjêcia maseczek. W pawiu
zakocha³ siê p. Czes³aw i ju¿ po kilku
miesi¹cach za³o¿y³ ptaszkowi œlubn¹
obr¹czkê.
Piêkny by³ równie¿ bal bibu³kowy na rzecz PCK. Zgodnie z proœb¹
komitetu balowego, panie winny byæ
ubrane w stroje z bibu³ki. Zapamiêta³am strój pani S. urodziwej acz nieco
puszystej. Pani S. ca³a by³a owiniêta
bibu³¹ koloru cygara. Na g³owie mia³a
wysoki turban, z takiej samej bibu³y,
zakoñczony bibu³¹ jasnoczerwon¹ imituj¹c¹ ogieñ cygara, od czubka którego
unosi³y siê w tañcu kawa³ki szarej gazy,
naœladuj¹ce dym. Pani S. by³a rozrywana w tañcu nic wiêc dziwnego, ¿e w
którymœ momencie pad³a zmêczona na
krzes³o. I tu nast¹pi³a rzecz nieprzewidziana - kostium pêk³, a obfite kszta³ty tancerki ujrza³y œwiat³o dzienne.
Wspania³ymi tancerzami by³o wielu panów, ale w mojej opinii najlepszymi mazurzystami byli pan P., rejent Sikorski i p. doktor £opuski. Gdy
na wywoskowanej pod³odze, podczas
mazura biedny doktor r¹bn¹³ jak d³ugi
na pod³ogê, i on i pod³oga jêknêli.
Usiad³, pog³adzi³ ³ysinkê, wsta³, poszed³ zmieniæ ko³nierzyk, wróci³ w
podskokach na salê z okrzykiem - panowie, mazureczek! a ¿ywo! a para za
par¹! a kó³eczko! a z ¿yciem, panowie, a z ¿yciem!...

Odbywa³y siê równie¿ w Koninie
bale i zabawy na ró¿ne cele dobroczynne. Wtedy komitet zabawowy zwraca³ siê do okolicznych dworów o sk³adanie datków, czy to na zasilenie bufetu, czy na loteriê fantow¹. Fanty zbierano równie¿ po prywatnych domach.
Loteria przynosi³a niekiedy k³opotliwe niespodzianki. Ktoœ np. wygra³
kozê lub prosiaka i ku uciesze chmary
dzieciaków odprowadza³ zwierzê na
sznurku do domu.
Charakterystyczn¹ postaci¹ w
Koninie by³ p. W³adys³aw NiedŸwiedzki. Mi³y, zawsze uœmiechniêty, lubiany przez m³odzie¿. Zatrudniony by³
w Magistracie jako nocny stró¿. Otó¿
p. NiedŸwiedzki dba³ o organizacjê
zabaw na lodzie. Ca³a przestrzeñ na
wschód od miasta, poczynaj¹c od dzisiejszej ul. Grunwaldzkiej a¿ do BrzeŸna i dalej, pokryta by³a lodem. Tu¿ za
zabudowaniami miasta p. W³adys³aw
omiata³ œnieg z lodu, ustawia³ ³awki,
wieszaki na garderobê, czasami zapala³ kolorowe lampiony. Przynosi³ nakrêcany na korbê gramofon, albo zamawia³ harmonistê i zaczyna³a siê zabawa. Oczywiœcie konieczne by³y
³y¿wy na których pary popisywa³y
siê umiejêtnoœci¹ tañca. Obeznani w
³y¿wiarstwie „holendrowali” po lodowej tafli. W tych zabawach bra³a udzia³
przede wszystkim m³odzie¿, ale i starsi
nie stronili od mi³ej rozrywki.

Takie to s¹ te moje wspomnienia o
balowaniu. Dziœ jeszcze mimo strzykania w krzy¿u i póŸnej staroœci, gdyby tylko wsta³ z grobu p. Józef K. z
którym w karnawale przed wybuchem
wojny tañczy³am mazura, kto wie czy
nie ruszy³abym ochoczo w tany”...
Przypisy:
1. M³odym czytelnikom nale¿y wyjaœniæ, ¿e kino „Polonia”, miejsce opisywanych balów, mieœci³o siê przy ul.
Piwnej (obecnie Zofii Urbanowskiej)
obok budynku poczty. Kino, po wojnie
upañstwowione, nosi³o nazwê „Górnik”. Dziœ nie istnieje.
2. Pani Wanda Popieliñska, koninianka od urodzenia, absolwentka koniñskiego gimnazjum, ogólnie znana i
szanowana, by³a ¿yw¹ kronik¹ miasta.
Od m³odych lat do staroœci pracowa³a
w Magistracie, czyli wg wspó³czesnej
nomenklatury w Urzêdzie Miasta.
Czynna w wielu stowarzyszeniach u¿ytecznoœci publicznej, stanowi³a skarbnicê anegdot, zakulisowych ploteczek,
wa¿nych i mniej wa¿nych wydarzeñ z
¿ycia Konina. Zgromadzi³a bogat¹ dokumentacjê historii miasta w postaci
wycinków gazetowych, fotografii, listów
itp.
Drukowane wspomnienia z koniñskich balów dotycz¹ okresu miêdzywojennego 20-lecia i s¹ fragmentem wiêkszej ca³oœci wspomnieñ z czasów Jej

miêdzy innymi: „Wybrañcy bogów”,
„Szkice z przesz³oœci”, „Kordian fizyka i Ja”.
Uzupe³nieniem okaza³a siê lektura
ksi¹¿ki Theo Richmonda. Wówczas
niczym puzzle u³o¿y³y siê zebrane
wiadomoœci. Zastanawia³em siê, czy
moi nauczyciele mogli znaæ osobiœcie
Leopolda Infelda, gdy ten by³ dyrektorem gimnazjum? Przygl¹daj¹c siê datom urodzenia moich pedagogów, myœlê, ¿e nie. Maj¹c dziesiêæ czy czternaœcie lat nie za bardzo interesowali siê
dyrektorami innych szkó³. Przeszkod¹
w znajomoœci by³a równie¿ przynale¿noœæ do odmiennych wyznañ religijnych. Przypuszczam, ¿e serdecznoœæ, z jak¹ go wówczas witali, wynika³a z nostalgii za Koninem lat ich m³odoœci. W jego osobie widzieli wspó³mieszkañców miasta, tragicznie wydartych z jego historii. Po latach zrozumia³em, ¿e ³zy sp³ywaj¹ce po policzkach moich nauczycieli by³y wyrazem
kondolencji z³o¿onych na rêce Leopolda Infelda dla rodzin pomordowanych.
Leopold Infeld, jako dyrektor Gimnazjum przebywa³ w Koninie tylko
dwa lata. Od autora ksi¹¿ki dowiedzia³em siê, ¿e wspomniany w 1924 roku
opuszcza³ Konin pe³en wrogoœci dla
w³adz miasta oraz stosunków tutaj
panuj¹cych. Jednak¿e po latach zmieni³ swój pogl¹d, powracaj¹c we wspomnieniach do pobytu w mieœcie z pewnym sentymentem i nostalgi¹.
Czytaj¹c wspomnienia ludzi zwi¹zanych z moim miastem, utwierdzam
siê w przekonaniu, ¿e nikt, kto przebywa³ w Koninie, choæby chwilowo,
nie pozostanie na jego piêkno obojêtnym.
W³odzimierz Kowalczykiewicz

m³odoœci. Zmar³a w 1998 roku.
Uczestnicy tamtych balów dawno ju¿
przenieœli siê w zaœwiaty. Pozwolê sobie wszystkim im zadedykowaæ fragment piêknego wiersza Leœmiana „W
zak¹tku cmentarza”:

Mnich, co po to byt ziemski
t³umi³ bez szemrania,
By pêdziæ ¿ywot wieczny w
sposób nienaganny Kreœli palcem na próchnie
list do panny Anny
Z ¿yczeniami rych³ego w
kwiatach - zmartwychwstania.
Panna Anna udaje, ¿e jest w bez¿a³obie
I bior¹c na kolana m³od¹
mg³ê - pieszczochê Ukradkiem z pajêczyny tka
zwiewn¹ poñczochê
Dla brzozy, co tkwi boso na
kochanka grobie.
A opodal - mniej wiêcej
naprzeciw rozstaju,
We fraku bezrozumnie
sk¹sanym przez szczura,
Na czele kilku cieni ¿eñskiego rodzaju
Nieboszczyk Madaleñski prowadzi mazura.
Opracowanie tekstu oraz przypisy
Jan Sznajder
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Koniñskie szopki w obiektywie
Paw³a Hejmana
¯³óbek lub szopka
Zwyczaj stawiania szopek w koœcio³ach chrzeœcijañskich siêga czasów
œredniowiecznych. W polskiej tradycji zachowa³ siê po dzieñ dzisiejszy.
Ka¿da z szopek jest inna, ma ró¿ny
wystrój, obudowê, zawiera wiêksz¹ lub
mniejsz¹ liczbê figurek, czasami wy-

myœln¹ aran¿acjê ich ustawienia i odpowiednie oœwietlenie. W centralnym
miejscu znajduje siê postaæ maleñkiego dziecka le¿¹ca w ¿³obie na sianie lub
tylko na sianie. Obok stoj¹ zafrapowani i powa¿ni w pochylonych pozach jego rodzice: Maria i Józef. Wnê-

trze szopki uzupe³niaj¹ figurki owiec,
wo³u, osio³ka, a nad dachem œwieci
gwiazda i unosz¹ siê anio³owie. Zwykle na obrze¿u szopki ustawiane s¹
postaci trzech mêdrców ubranych w
stosowne stroje magów ze Wschodu.
W okresie poœwi¹tecznym przy
szopkach wystawiano jase³ka, widowiska ludowe oparte na motywach
narodzenia Jezusa, które z biegiem czasu tak bardzo k³óci³y siê z religijnym

charakterem miejsca i w treœciach ulega³y zeœwiecczeniu, ¿e w³adze koœcielne w XVIII wieku je zlikwidowa³y.
Obrzêd przeniesiono na zewn¹trz koœcio³ów, najpierw ¿acy, a potem dzieci
i m³odzie¿ miejska i wiejska urz¹dza³y
wêdrówki po domach z szopkami, z
przebierañcami i figurami turonia, diab³a, ¿yda, Heroda itp. Tego rodzaju
zwyczaje nie s¹ kultywowane w Koninie, ba znikn¹³ nawet fakt obchodze-

nia po kolacji wigilijnej mieszkañ z
szopk¹ kolêdników, co jeszcze kilka
lat temu mia³o miejsce.
Zaprezentowane zdjêcia szopek z
koniñskich koœcio³ów pozwol¹ - co
by³o zamiarem redakcji KONINIANÓW, na ich poznanie przez mieszkañców miasta, którzy zwi¹zani ze
swoj¹ œwi¹tyni¹ nie s¹ zwykli ogl¹daæ
szopek w innych koœcio³ach.
L.H.
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