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Towarzystwa

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

Egzotyka

miasta

– podpatrzone
fotoobiektywem ¿ycie
mieszkañców

Oko w oko
– konkursy ze znajomoœci
miasta dla Czytelników

9.

10-16 lutego 2004 r.

Inne

– tematy inne ni¿
wymienione powy¿ej

Doœæ dawno nie mieliœmy tak
piêknej, czyœciutkiej, estetycznej
zimy.
Pawe³ Hejman postanowi³ z tej
okazji zatrzymaæ w kadrze kawa³ek
miasta – czy jest ³adniejsze w bieli,
czy w zieleni – to ju¿ os¹dŸcie Pañstwo sami.
W aktualnym wydaniu chcieliœmy pomieœciæ jak najwiêcej ciekawostek dotycz¹cych i ludzi, i miasta, st¹d byæ mo¿e wra¿enie pewnego nat³oku i nieuporz¹dkowania. Cieszymy siê z coraz czêœciej nadsy³anych tekstów, ale nasz „cykl produkcyjny” nie pozwala na satysfakcjonuj¹ce pogodzenie poda¿y z popytem. Proszê zwróciæ uwagê na
prawie sowizdrzalskie wspomnienia
S³awomira Lindnera. Czytaj¹c je
mo¿na zrozumieæ gorzkie s³owa zapisane na jakiejœ glinianej tabliczce
sprzed 2000 lat, ¿e „m³odzi nie chc¹
s³uchaæ starszych”. To pewnie trwa
do dzisiaj. Polecam równie¿ wspomnienia o Tadeuszu Gerasie – nie
wszystko wiedzieliœmy o Jego
wspania³ej drodze ¿yciowej, choæ
wielu z nas mia³o zaszczyt znaæ go
osobiœcie.

Z

dziejów

I zupe³nie zaskakuj¹cy tekst Marii Magdaleny ¯erkowskiej o potopie szwedzkim na Ziemi Koniñskiej
(lektura obowi¹zkowa). Magdê witamy serdecznie na ³amach. Poniewa¿
szykuje siê nowa przeprawa przez
(Wartk¹) Wartê, Z. Kowalczykiewicz
przypomina wszystkie mosty Konina. Nawet te, których ju¿ nie ma, i
tylko nieliczni o nich wiedz¹. Poza
tym, jak zwykle poezja, grafika, fotografie Leczek pisze prodomosuma
– czyli o ksi¹¿kach do zadumy.
Pozdrawiamy i oczekujemy nowych propozycji – do spotkania na
³amach „Koninianów”.
Pozdrawiam
Stanis³aw Sroczyñski
PS Dziêkujemy za ¿yczliwe telefony i mi³e s³owa (gdzie zawieruszy³
siê „Wierny a¿ do bólu”?)
PS Kwitujemy list i zdjêcia pana
Henryka £echtañskiego – wziêliœmy
je na warsztat. Skontaktujemy siê na
³amach lub listownie. Chcielibyœmy
pañskie zbiory przedstawiæ w gazecie.
PS Na wszelki wypadek wyjaœniamy, ¿e pan Jan Sznajder to wujek Janka Sznajdra (wyjaœnienie w zwi¹zku
z artyku³em „Przyjaciel zwierz¹t”).
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Broda zimy

zdj x 2 – P. Hejman

– ciekawostki z dawnej
prasy koniñskiej

Ze

Konina

Kochani przemarzniêci Czytelnicy!

1. Z kart
przesz³oœci

2.

Przyjació³

Wcale nie dziwaczki

Konina

Biblioteka
Ruchoma
w Koninie
Obok niewielkiej iloœciowo biblioteki publicznej prowadzonej spo³ecznie przez Towarzystwo Dobroczynnoœci i bogatej w ksiêgozbiór (ponad
10 tys.wol.) biblioteki ¿ydowskiej obs³uguj¹cej ¿ydowsk¹ spo³ecznoœæ miasta, istnia³a w Koninie Powiatowa Centrala Bibliotek Ruchomych.
Tego rodzaju bibliotekê za³o¿ono
w 1934 roku na podstawie ustawy z
1929 roku, która zobowi¹zywa³a wydzia³y powiatowe do kupowania ksi¹¿ek, kompletowania ich po 50-60 egzemplarzy i udostêpniania mieszkañcom powiatu. Ksi¹¿ki przewo¿ono w walizkach do kolejnych gmin
zwykle oddaj¹c je pod opiekê kierownictwa szkó³ powszechnych. Co kilka
miesiêcy za poœrednictwem Centrali,
komplety wymieniano miêdzy gminami. Taka rotacja umo¿liwia³a lepsze
wykorzystanie ksiêgozbioru i nie wymaga³a zak³adania bibliotek gminnych.
Centrala by³a wiêc wspania³ym propagatorem czytelnictwa, ostoj¹ dop³ywu ksi¹¿ek do mieszkañców wsi. Nadzór nad funkcjonowaniem Centrali
dzia³aj¹cej w ramach oœwiaty pozaszkolnej sprawowa³ kierownik – inspektor szkolny M. Koz³owski. Centrala
mia³a od 1938 roku w³asny lokal w
wydziale powiatowym z trzema sza-

fami do gromadzenia ksi¹¿ek i kilkanaœcie waliz do ich transportu. W ostatnim roku, przed wybuchem wojny, z
ksi¹¿ek Centrali skorzysta³o 1615 czytelników, mieszkañców powiatu koniñskiego.
Zachowany inwentarz Centrali
pozwala na poznanie zawartoœci biblioteki. W pierwszym roku (1934) zbiór
liczy³ 167 tytu³ów (3 komplety), w
ostatnim roku dzia³alnoœci (do 1 wrzeœnia 1939) dysponowano 39 kompletami. Pierwsz¹ zarejestrowan¹ w bibliotece ksi¹¿k¹ by³a powieœæ Kraszewskiego „Profesor Milczek”, ostatni¹ w rejestrze „Pisma” Adama Asnyka t. III. W ci¹gu niespe³na szeœciu lat
funkcjonowania ksiêgozbiór Centrali
zwiêkszy³ siê do 1956 woluminów.
Ksi¹¿ki pochodzi³y g³ównie z zakupu
ze œrodków starostwa. Tylko 100 egz.
stanowi³y dary, w tym 36 tomów ze
S³upcy po likwidacji powiatu s³upeckiego i 62 od Komunalnej Kasy
Oszczêdnoœci w Koninie. Zazwyczaj
kupowano ksi¹¿ki tanie, w cenie od
0,60 do 2-4 z³. Ksi¹¿ek w cenie powy¿ej 10 z³ by³o niewiele. Najcenniejszymi ksi¹¿kami w Centrali, z uwagi na
ich wydanie w czasie zaborów, by³y:
„Pracownicy morza” – Wiktora Hugo
(1866), Jana Zacharasiewicza „Œwiêty

Jur” (1873) i „Na kresach” (1887), Józefa Ignacego Kraszewskiego „Historia o Jonaszu Korczaku” (1879) i „Pa³ac i folwark” (1883), Marii Konopnickiej „Cztery nowele” (1888).
W zbiorze Centrali dominowa³y
pozycje z polskiej literatury piêknej.
By³y to przede wszystkim utwory
pisarzy wspó³czesnych m.in. Kornela
Makuszyñskiego, Juliana Kaden-Bandrowskiego, Tadeusza Do³êgi-Mostowicza, Zofii Kossak-Szczuckiej, Ewy
Szelburg-Zarembiny, Marii D¹browskiej, Wandy Wasilewskiej, Andrzeja
Struga, Czes³awa Centkiewicza, Jaros³awa Iwaszkiewicza, Gustawa Morcinka, Micha³a Rusinka, Janusza Korczaka, Melchiora Wañkowicza, Arkadego Fiedlera. Du¿¹ grupê stanowi³y
utwory pisarzy z XIX wieku: Józefa
I. Kraszewskiego, Henryka Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej, Boles³awa
Prusa, Marii Konopnickiej, Adama
Asnyka, Stefana ¯eromskiego, Kazimierza Tetmajera, W³adys³awa Orkana, Stanis³awa Przybyszewskiego,
Marii Rodziewiczówny. Z twórczoœci romantyków by³y utwory Juliusza
S³owackiego, Józefa Korzeniowskiego
i Kamila Norwida, nie by³o Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasiñskiego,
podobnie nie by³o Stanis³awa Wyspiañ-

skiego, Gabrieli Zapolskiej, ani dzie³
pisarzy z epok wczeœniejszych.
Centrala posiada³a niezbyt liczne
utwory pisarzy obcych, w tym ksi¹¿ki g³ównie dla m³odzie¿y: Coopera,
Hugo, Dickensa, Kiplinga, Amicisa,
Remarque’a, Haszka, Conrada, Montgomery. Niewielki procent w zbiorach
zajmowa³y ksi¹¿ki dla dzieci, a literatura popularno-naukowa ograniczona
by³a do publikacji poradnikowych o
charakterze praktycznym oraz ksi¹¿ek
o tematyce historycznej, w tym taniej
serii (0,90 z³ za egz.) „Polska i œwiat
wspó³czesny”. W Centrali nie by³o
encyklopedii i wydawnictw podrêcznych, a ze s³owników tylko kilka egzemplarzy s³ownika ortograficznego.
Wyró¿niaj¹c¹ siê grup¹ ksi¹¿ek by³y
wydawnictwa zwi¹zane z walk¹ o niepodleg³oœæ Polski. Centrala posiada³a
dwa komplety pism zbiorowych w 10
tomach Józefa Pi³sudskiego i trzy inne
jego tytu³y, liczne wspomnienia o
Marsza³ku, S³awoja-Sk³adkowskiego,
Lepeckiego, Cepnika, I³³akowiczówny
oraz kilkanaœcie tytu³ów o bojach legionistów i wojnie z bolszewikami
(M¹czki, Rembeka, Ma³achowskiego,
Struga i innych).
W ksiêgozbiorze Centrali znajdowa³o siê 12 tytu³ów ksi¹¿ek wydanych przez drukarniê i ksiêgarniê P.
Michla w Koninie, w tym „Robinson
Cruzoe”, „Chata wuja Toma”, „Emilka
ze srebrnego nowiu”. Biblioteka posiada³a te¿ dwa egzemplarze „Ró¿y bez
kolców” i „Cudzoziemca” Zofii Urbanowskiej, a tak¿e powieœæ „Frateco”
autorstwa dziedziczki z Lisewa ko³o
Skulska Marii Leszczyñskiej-Mittelstaedt.
Lech Hejman

Ze

wspomnieñ

Sztubackie
Do Konina przyby³em z rodzicami, gdy ojciec otrzyma³ posadê architekta powiatowego. W 1920 roku by³o
to ma³e prowincjonalne miasteczko le¿¹ce na lewym brzegu Warty.
Muszê przyznaæ, ¿e by³em typowym okazem tego, co dzisiaj nazywa
siê trudnym dzieckiem. Nie istnia³ dla
mnie rozk³ad dnia, nakazy i zakazy.
W³óczy³em siê z rówieœnikami po ca³ym miasteczku i najbli¿szych okolicach. Najbardziej nêci³y nas, siedmio- i
oœmioletnich eksploratorów, okolice
rzeki. Rzeka p³ynê³a przez miasto. Oba
brzegi ³¹czy³ drewniany most. Za mostem le¿a³o Przedmieœcie S³upeckie. Za
tym przedmieœciem by³ wielki zalew,
którym w czasie powodzi przelewa³a
siê woda, a w zimie zamienia³ siê w
œwietn¹ œlizgawkê.
Na ³y¿wach jeŸdzi³o ca³e miasto.
Najczêœciej u¿ywanymi w owym czasie ³y¿wami by³y tak zwane turfy, które pod piêt¹ wkrêca³o siê w specjaln¹,
umieszczon¹ w obcasie blaszkê, a z
przodu trzyma³y je dwie ³apki, obciskaj¹ce podeszwê. Prócz tego trzyma³
je na œródstopie pasek. Mia³y œciêty
przód. Drugim rodzajem by³y œnie¿ki,
z zakrêconym w górê szpicem, trzymaj¹ce siê ³apkami z przodu i ty³u. JeŸdzi³o siê pojedynczo i parami. Zmyœlne holendry wyczyniane wspólnie z
partnerk¹, któr¹ trzyma³o siê za wyci¹gniête przez ni¹ w ty³ d³onie, by³y
przywilejem starszych.
Ogromne ³êgi nadwarciañskie, czyli
zwane po tutejszemu chêchy, dawa³y
cudown¹ okazjê do dalekich wycieczek.
Ci najlepsi i najsilniejsi jeŸdzili do Borku. Co pomys³owsi ch³opcy konstruowali ¿agle. Kawa³ek trójk¹tnego p³ótna na dwóch kijach, poprzecznym trzymanym pod pachami i pionowym, który napina³ p³ótno ku górze. Mo¿na by³o
dziêki takiemu urz¹dzeniu halsowaæ
dowolnie po ca³ym lodzie. W³aœciciele
psów urz¹dzali psie wyœcigi. Stawa³o
siê okrakiem nad psem, a ten pêdzi³
przed siebie. Nale¿a³o go tylko trzymaæ pod szyj¹. Mali ch³opcy, których
nie staæ by³o na ³y¿wy, konstruowali
sobie maleñkie saneczki podkute grubym drutem. Takie tylko, ¿eby zmieœci³y siê na nich dwie stopy kiedy jeŸdzi³o siê „na stojaka”, albo poœladki,
kiedy œlizga³o siê siedz¹c. W pierwszym przypadku do popychania s³u¿y³ kij z gwoŸdziem trzymany miêNie wszyscy pewnie pamiêtaj¹, ¿e
poœwi¹teczny dzieñ 27 grudnia jest
dat¹ wybuchu powstania wielkopolskiego. W Koniñskiem i szerzej – w
Wielkopolsce Wschodniej nie zwyk³o
siê w sposób szczególny obchodziæ
rocznicy tego zrywu niepodleg³oœciowego, jedynego zwyciêskiego polskiego powstania zbrojnego. Nie zwyk³o
siê obchodziæ z prostej przyczyny:
powstanie objê³o tereny Poznañskiego, w czêœci Wielkopolski na wschód
od Strza³kowa, bêd¹cej przez dziewiêtnaste stulecie stref¹ zaboru rosyjskiego, inaczej u³o¿y³y siê historyczne
losy.
Niemniej jednak, analizuj¹c ¿yciorysy powstañców wielkopolskich,
dowiadujemy siê, ¿e wielu z nich pochodzi³o z naszych terenów, b¹dŸ
te¿ w inny sposób zwi¹zanych by³o z
Koninem i okolicami; w czasie zawieruchy wojennej znaleŸli siê w Poznañskiem i tam chwycili za broñ.
W 2002 r. ukaza³o siê interesuj¹ce
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dzy nogami, w drugim – dwa ma³e kijki. Królowa³ na lodzie pan NiedŸwiedzki. By³ to przemi³y starszy cz³owiek,
który w lecie zajmowa³ siê piaskarstwem, a w zimie odmiata³ lód, ustawia³ po bokach ³aweczki i nam, dzieciom, przykrêca³ i odkrêca³ ³y¿wy.
W innych porach roku urz¹dzaliœmy rozmaite zawody. Raz by³o to
przejechanie rowerem po belce przerzuconej przez Strugê, maleñk¹, o cudownie piaszczystym dnie, p³yn¹c¹ za
miastem w dó³ Warty przez ogromne
obszary wydm. Ju¿ wtedy chodzi³em
do szko³y. Nie uda³a mi siê ta sztuka i
wpad³em z rowerem do wody. Nic mi
siê nie sta³o, tyle ¿e siê sk¹pa³em. W
lecie k¹paliœmy siê ca³ymi dniami w
rzece, która by³a czyœciutka, pe³na ryb
i mia³a piêkne piaszczyste dno. Warta
by³a dosyæ niebezpieczna i co roku
poch³ania³a kilka ofiar. Nie wiem kiedy
nauczy³em siê p³ywaæ. Najpierw „po
piesku”, potem „po kozacku”, z szerokim wyrzutem ramion. Fason tego
drugiego stylu polega³ na tym, ¿eby
jak najwiêksz¹ czêœæ pleców wynurzaæ
z wody.
Ch³opcy umiej¹cy jako tako p³ywaæ chodzili k¹paæ siê w górê rzeki w
miejscu nazywaj¹cym siê „za pasturzem”. Tam k¹paliœmy siê na golasa,
ale ³¹czy³o to siê z pewnym obyczajem. Ma³y golas podchodzi³ do rzeki,
zas³aniaj¹c lew¹ rêk¹ przyrodzenie, po
czym kuca³ nad wod¹, zanurza³ praw¹
rêkê w wodzie i ¿egna³ siê. Dopiero
wtedy mo¿na by³o wejœæ do wody. A
po wyjœciu nale¿a³o najpierw w³o¿yæ
czapkê. Je¿eli któryœ zapomnia³ i wk³ada³ inny szczegó³ garderoby, to dostawa³ od kolegi piaskiem „obsypke na
pipkê” i musia³ jeszcze raz w³aziæ do
wody, ¿eby siê umyæ.
Szerokie zakole rzeki na zewnêtrznym ³uku kry³o du¿¹ g³êbiê. Ustawialiœmy na stromym brzegu kopce z darniny, ¿eby by³o wy¿ej i skakaliœmy z
tego do wody. Topi³em siê trzy razy,
ale za ka¿dym razem ktoœ mnie wy³awia³. Kiedy by³em ju¿ pewny swojego
p³ywania, to znaczy gdzieœ w wieku
oœmiu-dziewiêciu lat, zaproponowa³em ojcu wspóln¹ k¹piel w³aœnie tam.
Gdy przyszliœmy na brzeg rzeki, zaproponowa³em przep³yniêcie Warty.
Ojciec by³ trochê niepewny moich
umiejêtnoœci, ale poniewa¿ sam by³
dobrym p³ywakiem i wiedzia³, ¿e w

czasy
razie potrzeby potrafi mnie wyci¹gn¹æ,
zgodzi³ siê. Przep³ynêliœmy na drugi
brzeg, po czym po krótkim odpoczynku zaproponowa³em powrót. Po wyschniêciu i ubraniu siê zosta³em po raz
pierwszy w ¿yciu zaproszony przez
ojca na lody. Zosta³em przez niego zauwa¿ony jako mêski cz³onek rodziny.
Niestety przyszed³ okres, w którym trzeba by³o pomyœleæ o szkole.
Mog³em iœæ do szko³y powszechnej,
dzisiejszej podstawówki, która przez
siedem lat dawa³a wykszta³cenie trzech
pierwszych klas gimnazjum, albo iœæ
od razu do pierwszej klasy gimnazjum.
Ten drugi system stosowali ludzie zamo¿niejsi, poniewa¿ op³aty gimnazjalne by³y doœæ wysokie.
Postanowiono przygotowaæ mnie
do pierwszej klasy gimnazjum. Czyta³em ju¿ zupe³nie dobrze, pisa³em fatalnie, a o arytmetyce nie mia³em bladego pojêcia. Przygotowywa³ mnie pan
Wiœniewski. By³ to bardzo opanowany m³ody cz³owiek po maturze i po
wojsku na froncie. Nie musia³ siê specjalnie wysilaæ, ¿eby utrzymaæ mnie
w ryzach. Wystarczy³o, ¿e by³ starym
wojskowym. Trzy miesi¹ce trwa³o
przygotowywanie mnie do szko³y.
Egzamin zda³em bez trudnoœci.
W miêdzyczasie zmieniliœmy
mieszkanie z budynku pani Gorochow,
gdzie mieœci³a siê stacja pocztowa, a
obok by³a remiza stra¿acka, na lokal
przy rynku w kamienicy pana Lewartowskiego. St¹d mia³em dos³ownie dwa
kroki do szko³y. Gimnazjum mieœci³o
siê w du¿ym budynku, w dawnej lo¿y
masoñskiej. Naprzeciwko by³ budynek
starostwa. Gimnazjum, starostwo i
knajpa Lewartowskiego by³y jedynymi instytucjami, w których urzêdowali chrzeœcijanie. Obok szko³y swoje
sklepy mieli bracia Katz, w pobli¿u
nas z jednej strony handlowa³ pan Podchlebnik, a z drugiej panowie Danziger
i Wiener, dalej panna Winter, naprzeciwko zaœ pan Migda³. Wzd³u¿ uliczki
prowadz¹cej do zabytkowego ratusza
osiedli³y siê panny B¹dŸzdrrów, a przy
samym ratuszu – pan Margulies.
Pierwsza klasa gimnazjalna przesz³a „œpiewaj¹co”. Ojciec, przeczytawszy moje pierwsze roczne œwiadectwo
szkolne, by³ zaskoczony. A¿ podniós³
brwi ze zdziwienia, po czym odda³ mi
arkusz bez s³owa. Znaczy³o to, ¿e
wszystko w porz¹dku. W klasie trze-

¯o³nierski ¿yciorys
dzie³o: S³ownik biograficzny powstañców wielkopolskich 1918-1919, pod
redakcj¹ Antoniego Czubiñskiego i
Bogus³awa Polaka, a w nim biogram
pióra Marka Rezlera, poœwiêcony Tadeuszowi Gerasowi. Zaprawdê, pasjonuj¹cy to ¿yciorys niezwyk³ego cz³owieka, w czêœci swego ¿ycia zwi¹zanego z naszym miastem. Warto obecnie, na okolicznoœæ regionalnej publicystyki pochyliæ siê nad tym biogramem, wy³awiaj¹c z niego najistotniejsze elementy.
Tadeusz Leonard Geras urodzi³ siê
6 listopada 1895 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uczêszcza³ do Gimnazjum
Realnego w Wadowicach, ukoñczy³ I
rok prawa na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie.W latach 1911-1914
nale¿a³ do Zwi¹zku Walki Czynnej i
Zwi¹zku Strzeleckiego. 4 sierpnia 1914

r. ochotniczo wst¹pi³ do Legionów Polskich. W 1916 r. mianowany sier¿antem by³ szefem kompanii, potem instruktorem w kompanii karabinów maszynowych. W 1917 r. oddelegowany
zosta³ do prac werbunkowych na rzecz
POW, dzia³a³ m.in. w S³upcy. W 1918
r. ukoñczy³ jako aspirant oficerski
Szko³ê Oficersk¹ w Bolechowie. Wziêty do niewoli jakiœ czas przebywa³ na
Wêgrzech. Skazano go na œmieræ za
udzia³ w buncie przeciwko AustroWêgrom, nastêpnie u³askawiono i w
sk³adzie kompanii karnej skierowano
na front w³oski, sk¹d zbieg³ i po jakimœ
czasie znalaz³ siê w Krakowie. W listopadzie 1918 r. ochotniczo zg³osi³ siê
do s³u¿by w Baonie Pogranicznym w
Szczypiornie. Uczestniczy³ w zajêciu
tamtejszych koszar. Z 30 na 31 grudnia 1918 r. bra³ udzia³ w zdobyciu Skal-

ciej zaczê³y siê problemy. Towarzystwo, z którym siê zaprzyjaŸni³em,
uwa¿a³o uczenie siê za przes¹d, zajmowa³o siê raczej paleniem papierosów, piciem wina i innymi tego typu
rozrywkami. Ta reszta czasu, która mi
pozostawa³a, absolutnie nie wystarcza³a na przygotowanie siê do lekcji. A
belfry wymaga³y.
Zestaw nauczycielski pochodzi³ z
przedwojennych remanentów. To znaczy sprzed pierwszej wojny œwiatowej. Byli to wszystko starzy nauczyciele, przewa¿nie zadaj¹cy do nauczenia siê „odt¹d dot¹d” i egzaminuj¹cy w
czasie lekcji. M³odych by³o niewielu.
Ale dziêki tym starym potrafiê do dziœ
dnia wiele rzeczy zasadniczych wyrecytowaæ na pamiêæ, tak jak mnie uczono. Fizyki, matematyki, polskiego, historii, przyrody uczyli fachowcy. Rysunek odrêczny te¿ by³ postawiony
na niez³ym poziomie. Ale chyba najwiêkszym i najbardziej oddanym nauczycielem by³ pan Kosiñski, nauczyciel gimnastyki. By³ on chyba najstarszy z zespo³u ucz¹cego, niewielkiego
wzrostu, zawsze wyprostowany pan
z d³ug¹ siw¹ brod¹. Na jego lekcjach
panowa³a karnoœæ jak w wojsku, a ka¿da lekcja mog³a byæ pokazana publicznie jako popis. Jak ten cz³owiek w krótkim czasie potrafi³ nauczyæ nas szermierki, szwedzkiej gimnastyki, któr¹
wykonywaliœmy zgodnie jak balet,
æwiczeñ na przyrz¹dach i wzbudziæ w
nas zami³owanie do lekkoatletyki – nie
wiem. Faktem jest, ¿e tych zajêæ nikt
nie lekcewa¿y³.
Hufiec szkolny przysposobienia
wojskowego by³, jak sama nazwa wskazuje, organizacj¹ paramilitarn¹. Na naukê o broni, walkê bagnetem i szko³ê
strzelca chodziliœmy do koszar i uczyli nas tego podoficerowie. Nie mniej
paramilitarne by³o harcerstwo.
Wszystkie idea³y, jak: jeden dobry
uczynek dziennie, niepicie alkoholu,
niepalenie i „na harcerzu polegaj jak na
Zawiszy”, by³y w miarê dobrych chêci przestrzegane, ale ch³opców bardziej
przyci¹ga³y formy wojskowe, które w
nim panowa³y. Paramilitarnymi organizacjami by³y Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” i „Strzelec”.
Ale najpiêkniejsz¹ dru¿yn¹ w Koninie by³a I dru¿yna harcerska. Nale¿a³a do niej m³odzie¿ robotnicza, czêsto ju¿ po wojsku. Prowadzili j¹ dwaj
bracia Jarominiakowie. By³a zawsze
najlepiej umundurowana, najliczniejsza, najlepiej wyszkolona.
Wa¿nymi wydarzeniami by³y
wszelkie defilady w dniach œwi¹t. Na
czele maszerowa³ wtedy batalion piechoty stacjonuj¹cy w mieœcie, a za nim

sz³o dwa razy tyle ró¿nych organizacji. Wszystko pod broni¹. Defilowaæ
nie by³o ³atwo, bo w ca³ym mieœcie nie
uœwiadczy³eœ ani kawa³ka asfaltu, ani
nawet kostki brukowej. Wszystkie ulice wybrukowane by³y „kocimi ³bami”,
czyli równo, w miarê mo¿liwoœci, u³o¿onymi kamieniami polnymi.
Historia, polski, przyroda to by³y
przedmioty, którymi interesowa³em
siê, ale chemia, matematyka i fizyka
nie bawi³y mnie wcale. Skutki tego by³y
op³akane. „Rep³em” w trzeciej klasie
na drugi rok. To ju¿ zdemoralizowa³o
mnie ostatecznie. Jak mo¿na siê uczyæ
tego samego przez dwa lata ? Owszem
przedmioty, z których mia³em dwójê,
odbêbnia³em jako tako, ale inne ignorowa³em. Lekcje ci¹gnê³y siê nieznoœnie.
Nie mog³em doczekaæ kiedy nasz kochany pan Karol zadzwoni. Pan Karol
Przygodzki, woŸny gimnazjum, by³
ca³¹ osobn¹ instytucj¹. Funkcjê traktowa³ nies³ychanie powa¿nie i wiedzia³
o wszystkim, co siê w szkole dzieje.
Ubrany zawsze w ciemne spodnie
wpuszczone w d³ugie buty by³ wzorem dok³adnoœci i punktualnoœci. Dyrektorzy siê zmieniali, profesorowie
przychodzili i odchodzili, a pan Karol
trwa³.
Nasz stosunek do dziewcz¹t by³
bardzo specyficzny. Zwracaliœmy siê
do nich przez „kole¿anko” i o ¿adnych
poufa³oœciach nie by³o mowy. Trochê
to siê zmieni³o, kiedy nadszed³ okres
koedukacji. Koedukacja bardzo odjê³a
dziewczêtom uroku. Na co dzieñ sta³y
siê o wiele mniej atrakcyjne. Ale zawsze obowi¹zywa³o k³anianie siê na
ulicy z zamaszystym zdjêciem czapki
z g³owy.
W po³owie roku szkolnego wybuch³a awantura. Pobi³em siê z koleg¹ z
takim skutkiem, ¿e mój adwersarz po³o¿y³ siê do ³ó¿ka. Rada pedagogiczna
kaza³a mi go przeprosiæ, czego nie
chcia³em zrobiæ i musia³em przenieœæ
siê do gimnazjum w Pyzdrach. Tam
mnie przyjêto, bo ojciec dosta³ posadê
architekta powiatowego w S³upcy.

mierzyc, uczestniczy³ w potyczkach
pod Bochlewem, w wypadach na
Ostrów Wielkopolski, a nastêpnie Krotoszyn.
W okresie miêdzywojennym s³u¿y³ w administracji wojskowej, g³ównie jako oficer ewidencyjny Powiatowej Komisji Uzupe³nieñ, kolejno: w
Piotrkowie Trybunalskim, Nowym
Targu, ¯ywcu, Lublinie, a w latach
1934-1939 w PKU w Koninie. W 1937
r. mianowany zosta³ kapitanem. 15 lutego 1939 r. s³u¿bowo przeniesiono go
do Ministerstwa Spraw Wojskowych.
W sierpniu powróci³ do Konina, a 5
wrzeœnia z personelem PKU ewakuowany zosta³ do Warszawy. Podczas
obrony stolicy pe³ni³ funkcjê I adiutanta komendanta Cytadeli. W latach
1939-1940 przebywa³ w obozie oficerskim w Brunszwiku, a nastêpnie w
obozie II C Woldenberg (Dobiegniew).
Po wyzwoleniu wróci³ do Konina.
W marcu 1945 r. w £odzi zg³osi³ siê do
czynnej s³u¿by wojskowej, lecz nie

zosta³ przyjêty. W roku nastêpnym
proœbê ponowi³, lecz bezskutecznie.
A¿ do przejœcia na emeryturê w 1960
r. pracowa³ jako urzêdnik w Polskich
Zak³adach Zbo¿owych, póŸniej w
Spó³dzielni Stolarskiej w Koninie.
Zmar³ 19 marca 1971 r. i pochowany
zosta³ na koniñskim cmentarzu przy
ulicy Kolskiej. By³ odznaczony m.in.:
Orderem Odrodzenia Polski V kl.,
Krzy¿em Niepodleg³oœci, Krzy¿em
Walecznych, Wielkopolskim Krzy¿em
Powstañczym, Odznak¹ Grunwaldzk¹.
To tyle skrótowego wypisu z biogramu – has³a autorstwa Marka Rezlera. Podaj¹c podstawowe informacje z
¿ycia kpt. Tadeusza Gerasa skupiliœmy
siê na przedstawieniu najistotniejszych
ods³on tego niezwykle bogatego ¿o³nierskiego ¿yciorysu, dostosowuj¹c
tekst do wymiaru regionalnej publicystyki prasowej.
Janusz Gulczyñski

Autor po zdaniu matury wst¹pi³
do Korpusu Kadetów w Rawiczu, potem ukoñczy³ podchor¹¿ówkê piechoty
i jako oficer s³u¿y³ w Lesznie, potem w
KOP-ie na Polesiu i na Helu. St¹d dosta³ siê do obozu jenieckiego, gdzie uczy³
siê rzeŸby i wystêpowa³ w teatrze. Po
wojnie zosta³ aktorem, by³ te¿ wyk³adowc¹ w PWST. Powy¿szy tekst wspomnieniowy pochodzi z ksi¹¿ki „Ale serce boli”. (wybór i opr. L.H.)
S³awomir Lindner
(wyszuka³, wybra³
i opracowa³ do druku L.H.
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Wojna szwedzka lat 1655-1660
zwana „ potopem” nie wybuch³a przypadkowo, lecz by³a konsekwencj¹ walk
prowadzonych przez Rzeczypospolit¹ od pocz¹tku XVII w. , walk, w których tylko formalnie chodzi³o o koronê szwedzkich Wazów. Szwedzi wykorzystali s³aboœæ Polski, która prowadzi³a d³ugoletnie wojny na wschodzie, targana by³a wewnêtrznymi
sprzecznoœciami, wynikaj¹cymi z
ustroju feudalnego, dysponowa³a gorszymi jakoœciowo wojskami i mniejsz¹
iloœci¹ œrodków technicznych.
Najbardziej zagro¿one by³y ziemie
Wielkopolski, które od wieków nie dotkniête ¿adnymi wojnami nie by³y
przygotowane do obrony, a magnaci
prowadz¹c knowania ze zdrajcami
Rzeczypospolitej doprowadzili 25
lipca 1665 r. do kapitulacji pod Ujœciem. Ziemia Koniñska w po³owie
XVII w. liczy³a ok. 2167 km2 i mia³a
kszta³t wielok¹ta prawie foremnego, w
œrodku którego le¿a³ Konin bêd¹cy
równoczeœnie stolic¹ powiatu. Miasto
Konin mia³o jurysdykcjê staroœciañsko-grodow¹. W mieœcie i powiecie koniñskim istnia³y 4 kategorie w³asnoœci
dóbr ziemskich: w³asnoœæ Rzeczypospolitej (królewsk¹); w³asnoœæ miejsk¹
– do Konina nale¿a³a wieœ Kurów, nadana miastu w 1504 r., liczne majêtnoœci
koœcielne (koœció³ posiada³ 31 wsi, a
opactwo cystersów w L¹dzie nad Wart¹
27 osad) oraz w³asnoœci szlacheckie,
skupiaj¹ce powa¿n¹ liczbê dóbr dziedzicznych i pe³ni¹ce kierownicz¹ rolê
polityczn¹ w spo³eczeñstwie.
W okresie 5-letnich zmagañ wojennych powiat koniñski znalaz³ siê na
drugim miejscu w Wielkopolsce pod

wzglêdem iloœci wsi ca³kowicie zniszczonych. Czêsto wsie niszczy³ po¿ar,
ogieñ z jednego budynku przerzuca³ siê
na pozosta³e, a najczêœciej i na ca³¹
wieœ. Zdarza³o siê, ¿e zniszczeniu ulega³ ca³y kompleks wsi, tak by³o np. z
wsiami Rakowo, Lenartowo, Radwañczewo, Janiszewo i G³owy. Budynki

i sprzymierzone. Ka¿dy z nich gotowy by³ do gwa³tów i zniszczeñ, wrogie wojska trudni³y siê otwartym rabunkiem, a oddzia³y koronne i sprzymierzone pod pozorem wybierania
ustawowych œwiadczeñ na wojsko –
zaciera³a siê wiêc granica miêdzy poborami w naturze i pieni¹dzu a zwyk³a

niu wyludniony. Z zachowanego opisu wiadomo, ¿e sp³onê³o wówczas 87
domów, 17 mielcuchów, 2 domy mansjonarzy, 3 budynki i 2 browary zamkowe, m³yn s³odowy i stodo³y miejskie. Na grobli spali³o siê 10 domów, a
na przedmieœciu dalszych 6. Lustracja
z 1660 roku wspomina, ¿e „zamek by³

Ziemia
Koniñska
w czasie potopu
szwedzkiego
ch³opskie, drewniane niszcza³y te¿ bez
konserwacji, a ich strata by³a ciosem
dla ch³opa, utrudnia³a mu bowiem przetrwanie okresu wojny. £¹czy³a siê tak¿e z utrat¹ dobytku ruchomego, m.in.
inwentarza ¿ywego, który by³ przedmiotem grabie¿y zarówno wojsk
szwedzkich, jak i oddzia³ów koronnych
czy sprzymierzonych. Wiadomoœci
Ÿród³owe nie pozwalaj¹ na dok³adny
szacunek strat jakie ponieœli ch³opi, ale
na wsi wielkopolskiej by³y one bardzo
wysokie. Znaczna czêœæ szkód zwi¹zana by³a z aprowizacj¹ wojsk, które
zaopatrywa³y siê same, wybieraj¹c
tzw. stacje wojskowe. By³y wsie, które „goœci³y” u siebie kolejno ró¿ne oddzia³y, zarówno nieprzyjacielskie, jak

grabie¿¹. Mniejsze zniszczenia poczyni³a zawierucha wojenna w folwarkach.
Dwory opuszczone, budynki gospodarcze rozwalone, a utrata poddanych
by³a najwiêksz¹ przeszkod¹ w funkcjonowaniu gospodarstwa folwarcznego.
Zniszczenia wojenne w znacznym
stopniu dotknê³y miasta. Nie by³o to
przypadkowe gdy¿ miasto, czêsto jako
miejsce obronne i wêze³ komunikacyjny, le¿a³o na trasie przemarszów, by³o
te¿ obiektem operacji zdobywania,
obrony, blokady. Wiele miast, jak okreœlaj¹ ksiêgi grodzkie, zosta³o ca³kowicie lub prawie w ca³oœci zniszczonych.
Konin – zniszczony w 1657 „ogniem
nieprzyjacielskim” i w znacznym stop-

wielkim kosztem wymurowany i
obronny, który Szwedzi przez ogieñ
zrujnowali ustêpuj¹c z tej fortecy przed
wojskami koronnymi, tylko mury
wypalone stoj¹”. Wówczas zosta³ tak¿e spalony koœció³ Œw. Krzy¿a nigdy
potem nie odbudowany. Opis zniszczenia Konina z 1656 r. podaje, ¿e ludnoœæ z p³on¹cego miasta znalaz³a schronienie w farze i kamienicy Zeme³ki. „W
miasteczku Koninie przez nieprzyjaciela zrujnowanym i ogniem zniesionym, tak i¿ po Szwedach tylko 2 domy
w mieœcie zosta³y, a na przedmieœciach
domów 8, nowych domów 15, wybudowano je do 1661 roku.
Razem z domami w zgliszcza obrócone zosta³y liczne urz¹dzenia prze-

mys³owo-handlowe, przede wszystkim liczne w miasteczkach browary,
m³yny wodne i wietrzne, m³yny s³odowe itp. Ogromny by³ ubytek rzemieœlników, czêœæ z nich wyginê³a,
czêœæ wywêdrowa³a zapewne do regionu wiejskiego.
Lata wojny doprowadzi³y do olbrzymich strat ludnoœciowych, spowodowanych zawieruch¹ wojenn¹,
b¹dŸ grasuj¹c¹ epidemi¹, które dochodzi³y do 60% ca³ej ludnoœci Wielkopolski. Wyludnione bywa³y ca³e wsie.
Rezultatem wojny lat 1655-1660,
w czasie której obce wojska wielokrotnie przemierza³y kraj, pal¹c, rabuj¹c i
morduj¹c ludnoœæ, by³y ogromne zniszczenia. Ziemia Koniñska, tak jak ca³a
Wielkopolska i Rzeczypospolita, za
wojnê ze Szwecj¹ zap³aci³a bardzo drogo. Na jej terenie lata wojny spowodowa³y olbrzymie straty materialne i ludnoœciowe, które by³y wynikiem nie
tyle samych dzia³añ wojennych, ile
po¿arów i epidemii („morowe powietrze”) grasuj¹cej w czasie „potopu”,
która spotêgowa³a upadek gospodarczy. Obok dokonywanych przez najeŸdŸców rabunków i rekwizycji rujnuj¹cych ludnoœæ, dawa³y siê jej we
znaki grabie¿e wojsk w³asnych. Ros³o
gwa³townie zubo¿enie ludnoœci na wsi,
ch³opi nie posiadali ani inwentarza, ani
zbo¿a na zasiew. Dobra pañstwowe
(królewszczyzny) i duchowne zobowi¹zane do utrzymania wojsk, by³y
jeszcze bardziej zniszczone. Wyludnione, czêsto spalone wsie wokó³ miasta i sam Konin – oto obraz Ziemi
Koniñskiej po potopie szwedzkim.
Maria Magdalena
¯erkowska

Wybrane fragmenty, na podstawie „koniñskiej szkatu³y wspomnieñ” – Zygmunta Kowalczykiewicza

Jak to z mostami
w Koninie bywa³o
Warto, rzeko nasza. Ty by³aœ
sprawczyni¹ wyboru miejsca na za³o¿enie koniñskiego grodu.
Warta nie na pró¿no od wartkoœci
nazwana.
Szalona, ci¹gle œpiesz¹ca siê rzeko. Wiekowe dêby œciête ostrzami toporów, flisacy tob¹ sp³awiali. Na swym
grzbiecie nios³aœ statki ze zbo¿em, konwiami miodu i piwa, beczkami pota¿u
smo³y i innych dóbr z lasów i pól pochodz¹cych. Rzeko zasobna w ryby i
raki. Œci¹ga³aœ tu rybaków, a ci nad
brzegami osady swe stawiali. Tako¿ i
przewoŸnicy domostwa, by mieæ pieczê nad promami i ³odziami stosownymi do przewozu ludzi i ich dobytku.
£odzie, promy, tratwy. Urz¹dzenia wielce przydatne do p³ywania. Ale
dla pokonania rzek najbardziej praktycznymi by³y mosty. Wymys³ to ci
prastary, czasy Persów i innych azjatyckich ludów pamiêtaj¹cy.
Znany jest most krakowski z 1315
r., podarowany mieszczanom przez
W³adys³awa £okietka. Wiemy o moœcie na Wiœle pod Czerwiñskiem, po
którym sprawnie przedosta³y siê wojska Jagie³³y pod¹¿aj¹ce w 1410 r. pod
Grunwald.

W tej wyliczance nie mo¿na pomin¹æ mostu koniñskiego, o którym
wspomina zapis z 1328 roku, a wiêc z
czasów panowania W³adys³awa
£okietka.
S³owo most ma swój rodowód s³owiañski. Wykonywano je z drewna.
Stawiano na palach wbijanych w dno
rzeki, uk³adano na zakotwionych tratwach lub ³odziach. Te dwie ostatnie
techniki uchodz¹ za najstarsze. St¹d w
jêzyku polskim zachowa³y siê do dzisiaj powiedzenia: mosty s³aæ, pos³aæ,
po³o¿yæ, k³aœæ, rzuciæ.
Jaki by³ pierwszy most koniñski,
nie wiemy. I czy by³ tylko jeden? W
œredniowieczu przypuszczalnie istnia³y dwa. Jeden na g³ównym nurcie Warty, ³¹cz¹cy miasto ze s³upeckim przedmieœciem oraz drugi ko³o koœcio³a farnego, na starorzeczu przy bramie miejskiej.
W Koninie dla uwolnienia siê od
kaprysów rzeki i u³atwienia przeprawy przez grz¹skie ³¹ki usypano dwie
groble. Jedn¹, krótsz¹, spinaj¹c¹ miasto z po³udniowym zboczem wysoczyzny, gdzie przedmieœcia kolskie i
kaliskie oraz drug¹ wiod¹c¹ ku wsi
Czarków. Pierwszy z wymienionych

nasypów mia³ dwa mosty drewniane:
przy koœciele œw. Bart³omieja oraz w
miejscu, gdzie obecnie ulica ¯wirki i
Wigury krzy¿uje siê z ulic¹ 3 Maja.
Na grobli pó³nocnej, czarkowskiej,
mostów by³o a¿ dziesiêæ.
W opisie miasta sporz¹dzonym w
1580 r. jest wzmianka o k³opotach komunikacyjnych przez dolinê warciañsk¹.
Z lustracji miasta przeprowadzonej w 1789 r. dowiadujemy siê, ¿e id¹c
od oo. Reformatów do miasta jest mostów 2. Z drugiej strony miasta na rzece samej Warcie jest most wielki. Poza
³êg od miasta do Czarkowa jest mostów 9. Te mosty wszystkie i groble
miêdzy innymi s¹ potrzebuj¹ce naprawy.
W XIX w. grobla ³¹cz¹ca przedmieœcie kolskie z miastem zosta³a
znacznie poszerzona i zabudowana,
tworz¹c ulicê. Zasypano rzeczychê i
rozebrano mostek w miejscu gdzie jest
obecnie skrzy¿owanie 3 Maja z ul.
¯wirki i Wigury. Przed drug¹ wojn¹
œwiatow¹ zasypano czêœæ fosy miejskiej i zlikwidowano most przy koœciele parafialnym.
Oprócz opisywanych mostów by³

jeszcze jeden na ulicy maj¹cej za patrona Adama Mickiewicza. Zosta³ on
zlikwidowany w latach miêdzywojennych po zasypaniu rzeczychy oddzielaj¹cej miasto od parku.
Wróæmy do grobli wiod¹cej od
przedmieœcia s³upeckiego na pó³noc.
Budowa linii kolejowej Strza³kowoKutno, ze stacj¹ na gruntach wsi Czarków, wymaga³a bezzalewowego po³¹czenia drogowego. Stara grobla zosta³a
poszerzona i ma³e mostki zlikwidowane. W miejscu najbardziej zagro¿onym
powodziami pozostawiono przerwê
spiêt¹ mostem wykonanym z nitowanych profili stalowych. Tu ma³a ciekawostka. Po zakoñczeniu pierwszej
wojny œwiatowej i ustaleniu granicy
miêdzy Polsk¹ a Niemcami zosta³ rozebrany most na 864 kilometrze Wis³y w miejscowoœci Opalenie. Dwa
przês³a mostu otrzyma³ Konin, pozosta³e Toruñ.
14 wrzeœnia 1939 r. wojska niemieckie wkroczy³y do Konina. Czeka³o ich utrudnienie komunikacyjne w
postaci wysadzonego drewnianego
mostu na Warcie. Po odbudowaniu zosta³ ponownie zniszczony w po³udnie
20 stycznia 1945 r. przez hitlerowców

uciekaj¹cych przed nadci¹gaj¹cym zagonem radzieckich czo³gów. Niemieccy saperzy wysadzili równie¿ przês³o
mostu czarkowskiego. W pierwszych
miesi¹cach po wojnie, drewniany most
warciañski zosta³ odbudowany. Na stalowym, czarkowskim wyrwê wymoszczono deskami. Kilka lat póŸniej, na
czas odbudowy, zmontowano most
wojskowy wykonany z kszta³towników stalowych.
Prowizorka trwa³a kilka powojennych lat, do czasu sprowadzenia do
miasta dwóch angielskich mostów wojskowych konstrukcji Baileya. Mosty
takie o noœnoœci od 9 do 70 ton i rozpiêtoœci przêse³ od 36 do 70 m w latach drugiej wojny stosowa³y w Europie wojska alianckie. Modu³owe elementy konstrukcyjne by³y tak zaprojektowane, aby mo¿na je by³o ³¹czyæ
ze sob¹ w przês³a.
Mosty Baileya funkcjonowa³y w
Koninie przez szeœæ lat, do czasu zakoñczenia remontu zniszczonego
mostu. Obecnie jego patronem jest Józef Pi³sudski.
Nie ma ju¿ drewnianego mostu na
Warcie, brzegi spina stalowy, wymodelowany w kszta³cie ³uku i s³u¿y
wy³¹cznie pieszym. Krajowy i lokalny ruch komunikacyjny odbywa siê
przez stalowo-betonowy most wzniesiony w 1952 r. W latach póŸniejszych,
dla zwiêkszenia przelotowoœci trasy
Poznañ-Warszawa, obok ju¿ istniej¹cych mostów, po³o¿ono dodatkowo:
jeden na Warcie, a drugi na zalewie,
zwanym te¿ kana³em Ulgi.
PS Obecnie z niecierpliwoœci¹ oczekujemy na najnowszy, najd³u¿szy i ponoæ naj³adniejszy most Konina.
S.S.
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Janina Weneda
Polska
kraj maków chabrów k¹koli
³anów ¿ó³tego rzepaku
i miedzy œród³¹cznej
z krzewem kwitn¹cego g³ogu
nad którym zawis³ skowronek

W styczniu tego roku minê³a rocznica œmierci cz³owieka, który powo³a³ do ¿ycia pierwsze
w dziejach Konina Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami.

Przyjaciel
Na pierwszym posiedzeniu cz³onkowskim zosta³ wybrany prezesem
Zarz¹du Wojewódzkiego T.O.Z. w
Koninie. By³ nim Jan Sznajder, senior,

znany mieszkañcom z wielu inicjatyw
spo³ecznych. Urodzi³ siê w Koninie w
1909 roku.
Jeszcze przed wojn¹, z gronem
przyjació³, zaanga¿owa³ siê w amatorski ruch teatralny w Koninie. Wystawiane sztuki cieszy³y siê du¿ym powodzeniem wœród mieszkañców miasta. Po wojnie grono mi³oœników teatru podjê³o przerwan¹ dzia³alnoœæ.
Powsta³ Miejski Teatr Amatorski. Jego
re¿yserem, przy wydatnej pomocy
¿ony, Marii, zosta³ Jan Sznajder. Warto przypomnieæ ludzi, którzy wtedy
starali siê daæ swoim wspó³mieszkañcom godziw¹ rozrywkê. Byli to m.in.

zwierz¹t

Zygmunt Bremer, Zygmunt Kowalczykiewicz, Jan Rotter, Henryk Soszyñski, Zbigniew W¹chnicki, Ignacy
i Miros³aw Wroc³awscy, Maria Sznajder, Bo¿ena Wojnicka, Aldona Wróblewska.
Jan Sznajder
na sta³e zwi¹za³ siê
z teatrem. Uzyska³
licencjê instruktora
amatorskich zespo³ów teatralnych.
By³ konsultantem
Powiatowego
Domu Kultury.
Prowadzi³ teatrzyk
dzieciêcy, teatrzyk
kukie³kowy. Pomaga³ inscenizowaæ
przedstawienia w
klubach i w Gminnych Oœrodkach
Kultury.
Z racji zajmowanego stanowiska
w B.P.Z.G.S. konsultowa³ Szkolne
Spó³dzielnie Uczniowskie. Opiekowa³
siê Ko³ami Gospodyñ Wiejskich. Trudno poj¹æ w jaki sposób znajdowa³ jeszcze czas na zorganizowan¹ opiekê nad
krzywdzonymi zwierzêtami?
Z Jego inicjatywy powsta³o w
1975 r. schronisko dla bezdomnych
zwierz¹t w Posoce ko³o Konina. Z zaanga¿owaniem troszczy³ siê, aby nowo
powsta³e schronisko zawsze mia³o
dostateczn¹ iloœæ karmy, solidne budy
i wybiegi. Dziêki wielkiemu darowi
zjednywania ludzi i osobistemu urokowi, potrafi³ pozyskiwaæ do wspó³pracy na rzecz zwierz¹t sponsorów,
organizacje spo³eczne i m³odzie¿. Jego

w³asne mieszkanie przypomina³o czêsto przychodniê weterynaryjn¹. Tam
lekarz weterynarii, Ma³gorzata Wilkowiecka, spo³ecznie opiekowa³a siê chorymi zwierzêtami. Œmieræ ¿ony, która
by³a zawsze wspó³uczestniczk¹ Jego
dzia³alnoœci, i ciê¿ka choroba, nêkaj¹ca
Go przez ostatnie lata ¿ycia, nie os³abi³y Jego troski o krzywdzone, chore i
porzucone zwierzêta.
Za swoj¹ dzia³alnoœæ Jan Sznajder zosta³ uhonorowany Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaczeniem Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury, Odznaczeniem Zarz¹du
G³ównego T.O.Z., Odznaczeniami - Za
Zas³ugi dla Woj. Poznañskiego, dla Woj.
Koniñskiego, dla Miasta Konina oraz
wpisem do Honorowej Ksiêgi Zas³u¿onych dla Miasta Konina.
Jego marzeniem by³o wybudowanie w Koninie obszernego i w pe³ni
funkcjonalnego schroniska dla zwierz¹t, z przestronnymi boksami i sta³¹
opiek¹ lekarsk¹. Nie doczeka³ chwili,
gdy w³adze miasta podjê³y decyzjê o
budowie schroniska, jakie sobie wymarzy³. Wydaje siê, ¿e nazwanie schroniska dla bezdomnych zwierz¹t przy
ul. Gajowej w Koninie imieniem Jana
Sznajdra by³oby w³aœciwym ukoronowaniem Jego pe³nej poœwiêcenia dzia³alnoœci.
Odszed³ od nas cz³owiek prawy i go³êbiego serca. Wœród wielu
swych przyjació³ i znajomych zaszczepi³ wiarê w opiekuñcz¹ rolê cz³owieka w stosunku do zwierz¹t, wspó³lokatorów naszej planety. Na cmentarzu, na Jego grobie, widnieje napis:
„Przyjaciel Zwierz¹t”.
Bohdana Czerwiñska

zdj x 6 – P. Hejman

Raj
... podajesz mi jab³ko
rumiane soczyste
nag³e skojarzenie
a z jakiego drzewa
nie bój siê mówisz
to jest klucz do raju

A jednak panta rhei

Zakrêcone

Prawdziwy spokój

Chwilowo nie do odpoczywania

Za krat¹ te¿ œnieg

Który wyjrzy czy ju¿ jest
s³oñce?
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