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Drodzy, ni¿ami nekani, Przyjaciele
1. Z kart
przesz³oœci
– ciekawostki z dawnej
prasy koniñskiej

2.

Ze

wspomnieñ

– przedruk fragmentów
pamiêtników
i wspomnieñ

3. Z dziejów
Konina
– artyku³y o treœciach
historycznych, archiwalia

4.

Tworzyli
wizerunek
miasta

– sylwetki ludzi
zas³u¿onych dla miasta

5.

Naszym

zdaniem

– wypowiedzi na aktualne
tematy dotycz¹ce
rozwoju miasta

6.

Inspiracje
kulturalne

– poezja, proza, rysunek
koniñskich twórców

7. Z ¿ycia TPK
– zapowiedzi
i sprawozdania z imprez,
konferencji, zebrañ

8.

Barwy
codziennoœci

– podpatrzone
fotoobiektywem obiekty
w mieœcie

9.

Odpowiedzi
redakcji

10. Oko w oko
– konkursy ze znajomoœci
miasta dla Czytelników

11.

Inne

– tematy inne ni¿
wymienione powy¿ej

Dzisiejsze „Koniniana” poœwiêcone s¹ bez ma³a w ca³oœci sprawom
kultury oraz jej twórcom i animatorom. Wyjaœnia to bardziej szczegó³owo artyku³ o wystawie muzealnej
pióra Janusza Gulczyñskiego. Wystawê nale¿y potraktowaæ jako „pracê domow¹” i koniecznie zaliczyæ w
ferie zimowe. Do koniecznego zaliczenia jest równie¿ wystawa, rodz¹cego siê pewno nowego talentu, Andrzeja Dragana. Eksponowana jest w
BWA (wie¿a). Zobaczymy tam
przejmuj¹ce acz bardzo ciekawe portrety. Dok³adniej omawia i zaprasza

Lech Hejman. Z Warszawy, dotrzymuj¹c s³owa, odzywa siê Ryszard Grundman. Z asa lotnictwa „wy³azi” tym razem dusza poety. Choæ pisze tylko o
ob³oku pary wodnej, to sprawdzicie
Pañstwo sami jak piêknie to robi. Retman – Szymon Pawlicki przypomina
jak reaktywowano na naszych wodach
„bursztynowy sp³yw”.
Lech Stefaniak, w planowanym
cyklu „pro domo sua”, postanawia nieco „posprz¹taæ”, nie tylko boczne
uliczki, ale i Rynek naszego grodu.
Tytu³ „Mi³oœæ za pieni¹dze?” nieco
przewrotny, ale tym razem chodzi o

mi³oœæ w³aœciw¹. Piotr Rybczyñski,
tradycyjnie ju¿, odkrywa kolejn¹ ciekawostkê z przesz³oœci miasta.
Du¿¹ niespodziank¹, szczególnie
dla J. Gulczyñskiego – ale nie tylko,
jest wyjaœnienie pana Jerzego Ziêby
dotycz¹ce ofiar ostatniego dnia wojny
w Koninie. (Jurku, cieszy nas, ¿e da³eœ
siê wreszcie namówiæ do wspó³pracy z
„Koninianami”). Zygmunt Kowalczykiewicz przywo³uje i wyjaœnia pierwsze perypetie zwi¹zane z uruchomieniem kopalni oraz brykietowni. Zachêca równie¿ do siêgniêcia po stosowne
ksi¹¿ki swojego zreszt¹ autorstwa.

Ma³e ojczyzny
koninian
Od 26 stycznia mo¿na ogl¹daæ w
Muzeum Okrêgowym w Koninie-Gos³awicach wystawê zatytu³owan¹:
KONINIANIE w krêgu ma³ych ojczyzn. Zaprezentowana zosta³a twórczoœæ, œlady ¿ycia i dzia³alnoœci piêtnastu osób od lat zwi¹zanych z Koninem; œlady dzia³alnoœci – co znamionuje tytu³ ekspozycji – ukierunkowanej na regionalistyczn¹ ideê tzw. „ma³ych ojczyzn”, a wiêc nie tylko miasta
traktowanego w szerokiej, ca³oœciowej
perspektywie, ale równie¿ jego pomniejszych czêœci i kontekstów: ulic,
zau³ków, kamienic – domów rodzinnych etc., etc.
O ka¿dej z osób, szczególnych
bohaterach wystawy, warto w kategorii choæby elementarnego przybli¿enia
napisaæ parê s³ów. Tak wiêc koniñsk¹
literaturê reprezentuje pozytywistyczna pisarka, autorka wielu ksi¹¿ek dla
dzieci i m³odzie¿y Zofia Urbanowska.
Przedstawione zosta³y zarówno jej powieœci w wydaniach ksi¹¿kowych, niektóre niezwykle cenne, stanowi¹ce rarytasy bibliofilskie, np. pierwsze wydanie prozy fantastycznej „Atlanta...”,
a tak¿e liczne dokumenty: rêkopisy literackie, korespondencje (np. z Deotym¹ – Jadwig¹ £uszczewsk¹), pocztówki, fotografie...
Œwiadomie i celowo twórczoœæ
Urbanowskiej skojarzono z dorobkiem
artystycznym innej koniñskiej pisarki
– Janiny Perathoner, która zwyk³a sygnowaæ swoje ksi¹¿ki pseudonimem
literackim Weneda. Janina Weneda niezwykle czynna do dzisiaj artystycznie jest wspó³czeœnie najbardziej
znan¹, uznan¹ i uhonorowan¹ miejscow¹ pisark¹. Œwiadcz¹ o tym przedstawione na ekspozycji nagrody (statuetka Benedykta, Z³oty Koñ, szpada
górnicza), wyró¿nienia, odznaczenia

pañstwowe, regionalne, resortowe.
Nie mog³o zabrakn¹æ na wystawie
œladów – pami¹tek z ¿ycia Stefanii Esse
– nauczycielki, wychowawczyni wielu pokoleñ koninian, dzia³aczki niepodleg³oœciowej, oddaj¹cej siê zarówno w
czasach zaborów, jak i w latach okupacji hitlerowskiej tajnemu nauczaniu.
Szeroka plejada twórców znana
jest ze swojej dzia³alnoœci plastycznej.
To ju¿ nie tylko pojedyncze osoby, ale
swego rodzaju klany rodzinne, np. trzy
pokolenia rodu Sznajdrów. Ujmuj¹co,
z du¿ym zaanga¿owaniem emocjonalnym portretowa³ przed laty Konin
zmar³y w 1995 r. W³odzimierz Sznajder, równie ciekawie czyni to obecnie
malarz i poeta, ilustrator ksi¹¿ek regionalnych, tak¿e rzeŸbiarz – Jan
Sznajder. Trzeci ze Sznajdrów, przedstawiciel trzeciego pokolenia tej artystycznej rodziny – Jerzy rejestruje koniñskie obrazy w fotograficznym negatywie. Zupe³nie niezwyk³e, niespotykane w skali artystycznej s¹ malunki autorstwa Kamili Czerwiñskiej, wykonane ró¿nymi technikami na deskach
przejêtych od szewca z s¹siedztwa.
Twórczoœci malarskiej Ryszarda
Michalskiego nie trzeba szczególnie
rekomendowaæ. Prezentowana by³a
przy ró¿nych okazjach, na ró¿nych
prezentacjach, np. parê miesiêcy temu,
kiedy R. Michalski zosta³ oficjalnie
przyjêty na patrona Bursy Szkolnej
nr 1 w Koninie. Niezwykle cenne to
malarstwo w kategoriach dokumentalnych, rejestruj¹ce przemiany urbanistyczne i architektoniczne Konina z lat
szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych.
Podobnie jak Michalski rejestrowa³
przemiany Konina na malarskich p³ótnach, tak robi to ju¿ przez dziesiêciolecia (od 1965 r., kiedy osiedli³ siê w
naszym mieœcie) tyle, ¿e z wykorzy-

staniem aparatu fotograficznego, fotoreporter prasowy Ryszard Fórmanek.
Uchwycone przez Fórmanka zau³ki
starego Konina: relikty starej zabudowy, podwórza, ciemne sienie itp. s¹
nie tylko fachowymi ujêciami dokumentarnymi, ale równie¿ pracami z niew¹tpliwymi walorami dokonañ artystycznych.
W latach trzydziestych minionego wieku otworzy³ samodzieln¹ pracowniê fotograficzn¹ Józef Sypniewski. Z powodzeniem kontynuuje dzie³o ojca Wojciech Sypniewski wspomagany przez dwóch swoich synów: Jacka i Macieja. To podobnie jak w przypadku rodziny Sznajdrów ju¿ trzy
pokolenia Sypniewskich, ludzi wspaniale twórczo oddanych swemu miastu. Nale¿y podkreœliæ, i¿ W. Sypniewski wypo¿yczy³ dla celów wystawienniczych stary sprzêt fotograficzny po
ojcu: aparat studyjny z ok. 1910 r. i t³o
atelier z okresu miêdzywojennego.
Nowym dla nas odkryciem jest
twórczoœæ plastyczna Kazimierza Bia³kowskiego. Maluje on Konin zarówno
w sposób tradycyjny, ale przedstawia
te¿ pomys³y i przedsiêwziêcia zupe³nie nowe, np. prace – rysunki fragmentów polichromii i witra¿y koœcio³a farnego œw. Bart³omieja. Wy³o¿one w
muzealnych gablotach szkicowniki
Bia³kowskiego zawieraj¹ wiele cennych prac wykonanych o³ówkiem,
kredk¹, akwarelami.
Œwiat muzyczny Konina reprezentuje jedna osoba, za to niepowtarzalna
– kompozytor, pianista, pedagog – Witold Friemann. Urodzi³ siê w Koninie.
Potem uczy³ siê muzyki oraz pracowa³
w ró¿nych miastach Polski, g³ównie w
Katowicach. Jako autor pieœni znany
jest nie tylko w skali ogólnopolskiej, ale
i œwiatowej. Honorowy Obywatel m.

Niecodzienn¹ propozycjê sk³ada
czytelnikom Janek Sznajder. Zaprasza do swojego prywatnego muzeum.
Aby nas zachêciæ, w kolejnych numerach „K” bêdzie prezentowa³ fotografie ciekawszych eksponatów.
Z zimowymi, ale gor¹cymi
pozdrowieniami
Stanis³aw Sroczyñski
PS Przypominamy o nadsy³aniu
swoich wspomnieñ oraz artyku³ów,
aktualny adres biblioteki to ul. Dworcowa 13

Konina. Kiedy w latach siedemdziesi¹tych odwiedzi³ rodzinne miasto, z³o¿y³
mu w prezencie skomponowany przez
siebie hejna³, rozpisany w partyturze
na dwie tr¹bki i dwa puzony. Hejna³
nagrany na taœmê magnetofonow¹ odtwarzany by³ codziennie w po³udnie
jeszcze kilka lat temu. Nie wiem dlaczego i nale¿y nad tym ubolewaæ, ¿e praktyka ta zosta³a przerwana.
Trudno przeceniæ wk³ad w dorobek kulturalny miasta Antoniego Studziñskiego i Zygmunta Pêcherskiego.
Stanowili przed laty szczególny tandem, a do³¹czaj¹c do nich jeszcze R.
Michalskiego – trio, mo¿e ostatnie takie trio w Koninie. Studziñski przez
wiele lat organizowa³ œrodowisko miejscowych regionalistów, by³ prezesem
Koniñskiego Towarzystwa Regionalnego, a nastêpnie Towarzystwa Przyjació³ Konina. Pêcherski z kolei zas³yn¹³
jako autor pierwszych w regionie przewodników krajoznawczych, co warto
te¿ podkreœliæ by³ g³ównym twórc¹ i
dzia³aczem pierwszego w mieœcie muzeum, funkcjonuj¹cego przy koniñskim
oddziale PTTK.
Trudno napisaæ w obecnym, towarzysz¹cym wystawie szkicu wszystko o tych ludziach, naprawdê trudno
przeceniæ ich pe³ne poœwiêcenia, zaanga¿owania ¿ycie oddane miastu. Nale¿y te¿ zaznaczyæ, i¿ dobór postaci
zaprezentowanych na wystawie jest
swego rodzaju jedynie jakimœ wycinkiem, bowiem ludzi wartoœciowych dla
Konina, tworz¹cych niegdyœ i wspó³czeœnie jest du¿o wiêcej.
W zakoñczeniu kilka dalszych informacji. Wystawa prawdopodobnie
bêdzie czynna w lutym i marcu. Chcia³bym gor¹co podziêkowaæ wszystkim,
którzy pomogli zebraæ materia³y na
ekspozycjê. G³ównie ¿yj¹cym jeszcze
twórcom, tak¿e potomkom czy te¿
znajomym osób ju¿ nie¿yj¹cych;
wszystkim, którzy zaprezentowali
swoj¹ twórczoœæ, ze swoich domowych pracowni, archiwów u¿yczyli
Muzeum dzie³a. Dziêkujê osobom do
tej pory tutaj niewymienionym: np.
Alicji Wardêckiej-Goœciñskiej za u¿yczenie pami¹tek po W. Friemannie czy
te¿ Wojciechowi Michalskiemu za wypo¿yczenie pami¹tek po ojcu.
Komisarz wystawy
Janusz Gulczyñski

Naszym

zdaniem

O poezji koniñskiej

Mi³oœæ za pieni¹dze?
W tym roku obchodziæ bêdziemy
jubileusz 25 edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego o nagrodê Milowego S³upa. Jak na Konin, miasto w
wieku nieokreœlonym, jak samochód
sk³adak, to bardzo du¿o. Tradycjê, która kszta³tuje klimat miasta, sprawia,
¿e jest ono miejscem wyj¹tkowym,
rozpoznawalnym wœród innych, mo¿na tworzyæ dwojako; od góry i od do³u.

Tradycjê od do³u buduje siê mozolnie,
pokoleniami, sk³adaj¹ siê na ni¹ dzia³ania wielu osób i instytucji. Tak powstaj¹ np. tradycje sadownictwa w
regionie czy dobrego rzemios³a. Nie
zaskoczê chyba nikogo, gdy stwierdzê,
¿e nic takiego w mieœcie, ani w okolicy
nie dojrzewa. Tradycja i obyczajowoœæ
górnicza nie wysz³y poza oficjalne uroczystoœci, pewne nadzieje budzi szer-

mierka, z licznymi jednak uwagami i
zastrze¿eniami, co wysuwa ten temat
do osobnego potraktowania.
Tradycjê mo¿na te¿ budowaæ od
góry, zw³aszcza gdy cel jest wa¿ny, a czasu ma³o, pustka dotkliwa i nie mo¿na czekaæ wiekami, a¿ coœ siê samo wykszta³ci.
Jeœli pomys³y w³adz tworz¹ spójn¹ ca³oœæ, s¹ realizowane konsekwentnie i systemowo, jeœli co najwa¿niejsze – trafiaj¹
w potrzeby i sk³onnoœci obywateli – powstaje jakoœæ trwa³a i cenna. Jako powszechnie znany przyk³ad mo¿e s³u¿yæ
budowanie tradycji wojskowych II
Rzeczpospolitej, rozpoczête genialnie
przez Pi³sudskiego ju¿ w 1914 roku w
pierwszej kadrowej. Przesz³y nad Polsk¹
straszliwe zawieruchy historii a tradycja
ta jest ¿ywa i obecna, a¿ do piosenek legionowych, ci¹gle znanych i œpiewanych.

Có¿ to ma wspólnego z Koninem i
poezj¹? Otó¿ ma. Konin, jak kania
d¿d¿u, potrzebowa³ spoiwa, które
dziesi¹tki tysiêcy nowych jego mieszkañców zwi¹za³oby z miastem,
ukszta³towa³o miejscowy patriotyzm,
budowa³o bogat¹ tkankê spo³eczn¹.
Ruch literacki, grupy poetyckie i ró¿ne przedsiêwziêcia w tej dziedzinie
mog³y staæ siê jednym ze sk³adników
takiej nowej to¿samoœci. Czy sta³y siê?
Nie do koñca. Mecenat w³adz by³ prawie zawsze himeryczny, wymuszony, fragmentaryczny. Ogólnopolski
Konkurs Poetycki „Milowego S³upa”
i cenne dzia³ania M³odzie¿owego
Domu Kultury (poezja w szko³ach ró¿nego stopnia) od lat finansowo wegetuj¹, „Rocznik Koniñski” co jakiœ czas
jest sztucznie reanimowany, nigdy nie

staæ by³o regionu na najskromniejszy
periodyk literacki. Szczególnie do myœlenia daje wk³ad w krajobraz kulturalny miasta œrodowiska studenckiego....
Tymczasem piêkne wiersze powstaj¹, tak¿e przepojone mi³oœci¹ do
Konina, co dowodnie pokaza³a ostatnia edycja „Milowego S³upa”. Oby na
jubileuszowy konkurs nades³ano ich jak
najwiêcej, a organizatorzy nie musieli
wycieraæ kolejnych sekretariatów
¿ebrz¹c o 200 z³.
To pod rozwagê poddajê w³odarzom
miasta i zapewniam: nie wstyd sypn¹æ
grosza muzie, a Pegazowi obroku.
(Chyba nie bardzo siê pomylê
twierdz¹c, ¿e na pi³karskie „Zag³êbie”
wydaje siê kwartalnie wiêcej, ni¿ na
poezjê przez ostatnie 50 lat.)
Lech Stefaniak

noœæ i sza³as z trzciny, trochê ga³êzi i
siana, pozwala³y przetrwaæ najgorsze
chwile. Ale tego by nie starczy³o gdyby nie czu³e serca mieszkañców Kujaw. Te ¿yczliwe i serdeczne ciocie i
wujowie – otwarte cha³upy i ¿niwa,
którym przydawa³a siê ka¿da para r¹k.
Prac¹ mo¿na by³o odwdziêczyæ siê za
poczêstunek i nocleg. I znowu na wodê
a¿ do Kruszwicy. Gop³o to by³o moje
morze.
W nastêpnych latach na ten szlak
wyruszali szkolni koledzy. Budowaliœmy Punty, BM-ki, Omegi, Pioniery,
¿eglowali bracia Bobrowscy, Bogus
Suszke, Lolek Arasimowicz, Staszek
Dobrzyñski, Grzeœ Kornacki, Staszek
Sroczyñski i tylu, tylu innych.
Dziœ na ka¿dym kilometrze jezior
œlesiñskich s¹ przystanie. Ale pierwsze budowali oni: w P¹tnowie – kopalnia i elektrownia, w Mikorzynie – huta.
A potem nastêpne oœrodki stawia³y
zak³ady pracy z Poznania, Kalisza,
Sieradza, £odzi.

Lesiste zbocza rynnowych jezior
daj¹ schronienie w domkach i namiotach, a podgrzane wody jezior – bo
ch³odz¹ w nich agregaty elektrownie,
przed³u¿aj¹ sezon ¿eglarski. Dobrze
czuj¹ siê tu p³ywacy i ¿eglarze, ale te¿
ciep³olube ryby: amury i to³pygi.
I tylko ¿al, ¿e brak na szlaku barek, ¿e ciê¿ki transport przejê³y samochody, ¿e zniknê³y gdzieœ pomosty
prze³adunkowe i magazyny nad wodami. A przecie¿ i dziœ moje wnuki
ucz¹ siê w szkole, ¿e najtañszym i najczystszym transportem jest droga
wodna.
Teraz mieszkam w Gdyni. Nad
Ba³tykiem. To do niego prowadz¹ swe
wody wszystkie nasze rzeki i kana³y,
nios¹ ze sob¹ marzenia o wielkiej przygodzie m³odych mieszkañców miast i
osad nadrzecznych. Tu na Wybrze¿u
ma sw¹ siedzibê Liga Morska od bez
ma³a 80-ciu lat propaguj¹ca ideê Polski
Morskiej. Nie pozosta³em obojêtny na
propozycjê Zbyszka Kowalewskiego
aby zorganizowaæ Flis na Tysi¹clecie
Gdañska.
Na Szlaku Bursztynowym, od Œlesina pocz¹wszy, miasta i gminy posiadaj¹ oczyszczalnie œcieków. Kruszwica powo³a³a Zwi¹zek Gmin Nadgoplañ-

skich, od dwóch lat stosuje urz¹dzenia
natleniaj¹ce jezioro. Burmistrz Kruszwicy Tadeusz Gawrysiak ma wspania³ego pomocnika w propagowaniu wodniackich tradycji miasta w osobie komandora Klubu ¯eglarskiego „Popiel”
Andrzeja Kornaszewskiego, a burmistrz Œlesina Marka Nowickiego i jego
OSiR z pe³nym wyposa¿eniem gastronomicznym i wodniackim zapleczem.
Ogromne zainteresowanie i poparcie, z jakim w czasie przygotowañ organizacyjnych Szlaku Bursztynowego
spotkaliœmy siê w Koninie u prezydentów, samorz¹dów miast i gmin przy
szlaku od Poznania do Bydgoszczy
przez Œlesin, Mielnicê, Kruszwicê,
£abiszyn da³y nam pe³n¹ satysfakcjê.
Pierwszy Flis Bursztynowym Szlakiem œw. Wojciecha odby³ siê i mo¿e
stanie siê coroczn¹ tradycj¹. Chcielibyœmy przywróciæ przepiêkny szlak
wodny nie tylko gospodarce i turystyce, ale tak¿e o¿ywiæ le¿¹ce nad wod¹
osady, wsie i miasteczka, w których to
co najpiêkniejsze budowane by³o „frontem do wody”.
Szymon Pawlicki,
retman Bursztynowego Szlaku
PS Tekst z Ksiêgi Wiœlanego Flisu
wydanej przez Ligê Morsk¹ 1997 r.

konsekwencji stacjonuj¹ce przez kilka
dziesiêcioleci wojsko rosyjskie w istotnym stopniu uzale¿ni³o szeroko rozumian¹ gospodarkê miasta i wywar³o
wp³yw na ¿ycie jego mieszkañców.
Ju¿ w pocz¹tkach lat siedemdziesi¹tych XIX w. w³adze wojskowe zdawa³y sobie sprawê z archaicznego systemu zakwaterowania wojska. Mniej
przy tym interesowa³a ich uci¹¿liwoœæ
dla miejscowej ludnoœci, a bardziej konsekwencje dla stanu dyscypliny, wyszkolenia i gotowoœci bojowej samego
wojska. W rzeczy samej w Koninie na
sta³e stacjonowa³ w praktyce jedynie
tzw. sztab i dwa szwadrony pu³ku. Pod
pojêciem sztabu rozumiano nie tylko
œcis³e dowództwo (kancelariê pu³kow¹), ale ca³e ówczesne zaplecze w
postaci m.in. warsztatów pu³kowych,
lazaretu, orkiestry, cerkwi pu³kowej
oraz oddzia³u w którym szkolono rekrutów, zanim trafili do poszczególnych
szwadronów. Pozosta³e cztery szwadrony stacjonowa³y na terenie wschodniej Wielkopolski, czêsto zreszt¹ zmieniaj¹c miejsce.
W³adzom teoretycznie zale¿a³o, aby
pu³ki stacjonowa³y w ca³oœci w jednym
miejscu, jak te¿ na odejœciu od kwaterunku po domach prywatnych. Jednak¿e rozwi¹zanie problemu rozpatrywano jedynie w ramach istniej¹cego systemu funduszy kwaterunkowych, co przy
szczup³oœci tych¿e odsuwa³o realn¹
perspektywê skoszarowania wojska.
Jedynym wyjœciem pozostawa³a bowiem budowa koszar. Rzecz jednak w

tym, ¿e kosztów takiego przedsiêwziêcia skarb pañstwa carów - w ka¿dym
razie w ca³oœci - nie zamierza³ ponosiæ.
W roli inwestorów mia³y natomiast
wyst¹piæ miasta i prywatni przedsiêbiorcy, którzy nastêpnie mieli wynajmowaæ
wzniesione koszary wojsku za sta³¹ op³atê, pokrywan¹ ze sk³adki kwaterunkowej, p³aconej przez ogó³ mieszkañców.
W przypadku miast po prostu nakazano budowê koszar ze œrodków tzw. kapita³ów kas miejskich, a prywatnych
przedsiêbiorców zachêcano perspektyw¹ d³ugofalowych, sta³ych zysków.
W ramach tej koncepcji przyst¹piono równie¿ do rozwi¹zania problemu
koniñskiego garnizonu. Na mocy decyzji cara miasto Konin wznios³o w latach
1894-1898 kompleks murowanych tzw.
Koszar Miejskich, po³o¿onych po po³udniowej stronie ul. Kaliskiej, przeznaczonych dla trzech szwadronów pu³ku
(³¹cznie 420 dragonów wraz z koñmi).
Wydano na ten cel nie tylko wszystkie
posiadane przez miasto œrodki, ale równie¿ zaci¹gniête po¿yczki, co nieomal
doprowadzi³o kasê miejsk¹ na skraj bankructwa. Zw³aszcza, ¿e zyski z wynajmu koszar okaza³y siê mniejsze od mo¿liwych do uzyskania dochodów z tytu³u
lokat bankowych, gdyby kapita³y miasta pozosta³y tam gdzie znajdowa³y siê
wczeœniej, czyli w banku.
Pewne inwestycje rozpoczê³a w
mieœcie tak¿e bezpoœrednio sama armia.
Ze œrodków Ministerstwa Wojny
wzniesiono m.in. tzw. Uje¿d¿alniê przy
ulicy Zagórowskiej oraz nowe budynki

na terenie dawnego Magazynu Solnego.
Jednoczeœnie jeden z mieszkañców
Konina, Daniel Sztark, na posesji znajduj¹cej siê po zachodniej stronie ówczesnej ulicy Tamka (obecnie ulica J.
Kiliñskiego) wzniós³ drewniane zabudowania, w których zakwaterowano
konie i prawdopodobnie ¿o³nierzy kolejnego, czwartego szwadronu. Niewiele wiemy o rentownoœci tej prywatnej
„inwestycji koszarowej”, ale jedna rzecz
pozostaje pewna. Nie by³ to niew¹tpliwie interes na d³ugie lata.
Paradoksem sta³ siê bowiem fakt,
¿e kiedy ju¿ skoncentrowano w mieœcie wiêksz¹ czêœæ pu³ku dragonów
(cztery z szeœciu szwadronów pu³ku),
zapad³a decyzja o likwidacji koniñskiego garnizonu. Tak wiêc w po³owie 1910
r. Kargopolski Pu³k Dragonów wymaszerowa³ do Kazania, a w³adze miasta,
podobnie jak te¿ nieszczêsny prywatny przedsiêbiorca, pozostali z problemem niechcianych przez nikogo koszar.
W kilka lat póŸniej wspomniany
Daniel Sztark na miejscu swoich koszar
zamierza³ wznieœæ now¹ „rêczn¹ fabrykê myd³a”, lecz wybuch³a wojna œwiatowa. Murowane Koszary Miejskie
przetrwa³y i wkrótce przez wiele lat
s³u¿y³y Wojsku Polskiemu. Natomiast
o Kargopolskim Pu³ku Dragonów s³uch
z czasem zagin¹³. Chocia¿ niezupe³nie,
gdy¿ w 1916 r. rozpocz¹³ w tym¿e pu³ku karierê wojskow¹ pewien osobnik, o
którym w Polsce miano dopiero us³yszeæ. Nazywa³ siê Konstanty Rokossowski.
Piotr Rybczyñski

Szlak Bursztynowy œw. Wojciecha
Flis `97 (25.06.-14.07.1997)
Wreszcie sta³o siê. Rusza Bursztynowy Szlak. Konin – moje miasto
rodzinne jest znowu miastem zbornym
dla wodniackich za³óg, które Wart¹ od
Poznania i Ko³a wp³yn¹ w Morzys³awiu na pierwszy kilometr kana³u Warta-Gop³o, by przez przystanie: P¹tnów, W¹sosze, Œlesin, Mielnica dotrzeæ
do Kruszwicy. To w³aœnie Konin
szczyci siê posiadaniem najstarszego
znaku drogowego w Polsce. Jest nim
s³up z brzeziñskiego piaskowca postawiony przez Piotra Dunina w 1151
roku. Wyznacza³ on po³owê drogi na
bursztynowym szlaku pomiêdzy
Kruszwic¹ a Kaliszem. Obecnie stoi
przed koœcio³em farnym na Starówce.
Od roku 1939, kiedy przekopano
kana³, którêdy dawniej p³ynê³a Goplenica, ¿eglowna Warta uzyska³a po³¹czenie poprzez œluzy w Morzys³awiu,
P¹tnowie, Gawronach, Koszewie z
Gop³em i dalej z Noteci¹, Kana³em
Bydgoskim, Brdyujœciem do królowej
polskich rzek – Wis³y.

W latach 40-tych i 50-tych Warta
ze œluzami, dalej jeziorami pracowicie
dŸwiga³y na swoich falach liczne zestawy barek, holowników i statków pasa¿erskich. Wozi³y faszynê na umacnianie brzegów, buraki do cukrowni, ziemniaki do gorzelni, ceg³ê, ¿wir i kamienie.
Pracowite pog³êbiarki stale pilnowa³y,
aby szlaki by³y ¿eglowne. Ka¿dy kilometr oznakowany by³ stosown¹ tablic¹.
Zawsze mo¿na by³o spotkaæ przy pracy stra¿nika wodnego.
Takimi pamiêtam te wody gdy stawia³em pierwsze kroki ¿eglarskie, wyruszaj¹c z piêknej przystani Koniñskiego Towarzystwa Wioœlarskiego wysmo³owanym kajakiem na Wielk¹
Przygodê ku morzu.
By³ rok 1949. Obla³em pierwsz¹
klasê koniñskiego gimnazjum. Ba³em siê
lania w domu. Pod poduszk¹ zostawi³em kartkê „ jestem na jeziorach, wrócê
za dwa miesi¹ce”. A tam , na wodach
nie zawsze by³o syto i sucho. Namiot
– to by³o marzenie, harcerska zarad-

O tym, jak Daniel Sztark
w³aœcicielem koszar zosta³
i co z tego wynik³o
Jedn¹ z konsekwencji upadku powstania styczniowego by³o utworzenie
na terenie kraju szeregu nowych garnizonów armii carskiej. Miejscem sta³ej
dyslokacji wojska rosyjskiego zosta³
równie¿ Konin. Po zd³awieniu oporu
zbrojnego czêœæ licznie skoncentrowanych w mieœcie i okolicy oddzia³ów
wycofano, jednak¿e na sta³e pozosta³
39 Tomski Pu³k Piechoty. W samym
Koninie stacjonowa³ sztab i czêœæ pododdzia³ów, a pozosta³e w innych miejscowoœciach regionu. W 1875 r. pu³k
piechoty przeniesiono do £êczycy, a
do Konina skierowano sztab i dwa
szwadrony 13 (5) Kargopolskiego Pu³ku Dragonów. Dragoni z tego¿ pu³ku
ju¿ wczeœniej byli zreszt¹ w Koninie w
latach powstania, kiedy to w 1864 r.
zdewastowali park miejski, wycinaj¹c
szereg drzew do budowy prowizorycznego obozu.
Konin zosta³ miastem garnizonowym, chocia¿ nie by³o w nim pierwotnie ¿adnych budynków koszarowych.
Wojsko zajê³o kompleks zabudowañ skasowanego klasztoru oo. Reformatów (z
wyj¹tkiem samej œwi¹tyni) oraz zabudowania dawnego Monopolu Solnego. W

str. II

praktyce wystarczy³o to na pomieszczenie jedynie czêœci stacjonuj¹cego wojska. Pozosta³ych ulokowano w prywatnych zabudowaniach mieszkañców, w
ramach tzw. kwaterunku wojskowego.
Obowi¹zek kwaterunku wojskowego by³ jednym z istotnych œwiadczeñ
ci¹¿¹cych na ludnoœci Królestwa i niezwykle k³opotliwym dla w³aœcicieli nieruchomoœci miejskich. Co prawda za zajête pomieszczenia otrzymywali oni rodzaj wynagrodzenia wyp³acanego z tzw.
Funduszu Kwaterunkowego, ale nie zawsze rekompensowa³o ono rzeczywiste straty, nie wspominaj¹c o niedogodnoœciach wynikaj¹cych z zamieszkiwania pod jednym dachem ze specyficznymi lokatorami. Czasami jednak, w
przypadku zakwaterowania oficerów i
ich rodzin, w³aœciciel bywa³ ukontentowany, gdy¿ z regu³y uzyskiwa³ dodatkowe dochody z tytu³u ró¿nych dodatkowych us³ug œwiadczonych, zamo¿nym z regu³y, lokatorom.
W pierwszych latach stacjonowania pu³ku dragonów w mieœcie prawdopodobnie ok. 300 osób (¿o³nierzy, oficerów i cz³onków ich rodzin) mieszka³o na sta³e w domach prywatnych. W

Trudne
pocz¹tki

Fotografie
Andrzeja Dragana
W Galerii „Wie¿a Ciœnieñ”
Andrzej Dragan prezentowa³ 21
portretów ludzi popularnych w
Polsce (Mleczko, Korwin-Mikke,
Hanuszkiewicz, Urban) i zwyk³ych przechodniów, ma³pê z zoo
oraz swoj¹ mamê. Autor pochodz¹cy z Konina ma 26 lat i za sob¹
nadzwyczajne osi¹gniêcia naukowe w dziedzinie fizyki. Zdoby³
wiele presti¿owych nagród, by³
stypendyst¹ kilku europejskich
uniwersytetów, autorem ok. 20
prac naukowych prezentowanych
na konferencjach i seminariach w
wielu miastach Polski, Niemiec,
Holandii i Japonii.
Fotografi¹ artystyczn¹ zajmu-

je siê od niedawna. Mia³ jedn¹ wystawê w Warszawie dobrze przyjêt¹ w œrodowisku fotografików,
chocia¿ – jak sam mówi o sobie –
jest w tej dziedzinie samoukiem.
Wystawa nazwana „Spojrzenia”
zawiera³a zdjêcia, które s¹ przez
autora cyfrowo „obrobione” i powiêkszone w laboratorium „Profilab”. Retusz komputerowy zastosowany zosta³ po to, aby w obrazach twarzy zawarte by³y elementy lekko je zniekszta³caj¹ce, prowokuj¹ce do odkrywania przez
zwiedzaj¹cych cech charakterologicznych osób portretowanych.
Opr. L.H. na podstawie
katalogu wystawy

Wyjaœniam...
Jest mi mi³o, ¿e mogê rozwiaæ drêcz¹ce p. J. Gulczyñskiego w¹tpliwoœci dotycz¹ce tajemniczej eksplozji w
dniu 20 stycznia 1945 r. na ulicy Kaliskiej („Koniniana” nr 1/22 z dnia 1117 stycznia br.).
Historiê tê przekaza³ mi ¿yj¹cy
jeszcze naoczny œwiadek Jerzy Niegredecki. (Je¿eli p. J.G. jest zainteresowany, chêtnie s³u¿ê numerem telefonu i adresem).
A oto jak dosz³o do owego tragicznego wydarzenia...
20 stycznia 1945 roku po pokona-

niu krótkiego oporu Niemców na ulicy
Kolskiej (w okolicach cmentarza) w
godzinach po³udniowych pierwsze radzieckie oddzia³y pancerne wjecha³y
na ulicê D¹browskiego przy zbiegu z
ulic¹ Kalisk¹ i par³y dalej na Zagórów
i Pyzdry.
Gdy usta³ ostrza³ z dzia³ czo³gowych, ludnoœæ polska wyleg³a z piwnic i pobieg³a witaæ czo³gistów. W tym
samym czasie od ulicy Kaliskiej podjecha³o na motocyklu dwóch ¿o³nierzy
Wehrmachtu i zatrzyma³ siê przy g³ównej bramie koszar.

Pierwszego wrzeœnia 1939 roku
wybuch³a II wojna œwiatowa. Czternastego wrzeœnia do Konina wkroczyli Niemcy. Zarz¹dzeniem Hitlera z 9
paŸdziernika, ca³a Wielkopolska wcielona zosta³a do III Rzeszy, a 29 stycznia 1940 r. nadano jej nazwê Reichsgau Wartheland (Kraj Warty). Zagrabiony Polakom maj¹tek by³ wykorzystywany wed³ug modelu gospodarczego narzuconego przez okupantów.
Ju¿ w 1940 roku zwrócili uwagê
na koniñskie pok³ady wêgla brunatnego. Pos³uguj¹c siê polskimi badaniami
geologicznymi z okresu przedwojennego przyst¹pili do nowych wierceñ
dla okonturowania z³ó¿ i bilansowania
zasobów. Na budowê pierwszej odkrywki wyznaczyli miejsce, gdzie w
1934 r. w trakcie wydobywania surowca dla cegielni Glinka ods³oniêty zosta³
strop pok³adu wêgla i zaczê³o siê wydobycie. PóŸniej zaczêli budowê brykietowni, ale wojna siê skoñczy³a.
W mroŸne po³udnie 20 stycznia
1945 r. do Konina wjecha³y czo³gi Armii Czerwonej. Dzieñ póŸniej powsta³
Tymczasowy zarz¹d miejski na czele
z W³adys³awem Stasiñskim, w³aœcicielem kina „Polonia”. Równie¿ od tego
dnia starostwem pocz¹³ kierowaæ powszechnie znany w mieœcie lekarz,
W³adys³aw Pa³ys.
Drugiego lutego przyby³ do Konina pe³nomocnik Resortu Gospodarki
Narodowej i Finansów w celu powo³ania tymczasowego dyrektora opuszczonej przez okupantów odkrywki w
Morzys³awiu, brykietowni w Marantowie i szybu odwadniaj¹cego „Margarite”, zg³êbionego na po³udnie od
Gos³awic.
Aby wydobywaæ wêgiel, potrzebna by³a energia elektryczna. W pierwszych miesi¹cach W³oc³awek jej nie
dostarcza³. Tylko dziêki pomys³owoœci i bezprzyk³adnego zaanga¿owania
nielicznej wtedy za³ogi kopalni, uratowano wyrobisko od zatopienia wod¹,
a pozosta³y maj¹tek przed grabie¿¹ i
dewastacj¹.
Przeszkody techniczne pokonywano w³asnymi si³ami. Nie by³o pieniêdzy na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz na wyp³aty wynagrodzeñ
dla pracowników. Do 1949 r.wa¿y³y
siê losy odkrywki i brykietowni. Dopiero w³¹czenie kopalni w strukturê

Ludzie, którzy wyszli na ulicê, nie
zauwa¿yli Niemców, gdy¿ byli zwróceni w stronê czo³gów. Ci ostatni, aby
powstrzymaæ Rosjan, z du¿ej odleg³oœci oddali strza³ z panzerfausta i odjechali szybko w stronê Kalisza. Skutki
by³y straszliwe. Zginê³o prawdopodobnie dziesiêæ osób, w tym ojciec z
dwoma synami, z których jeden ukrywa³ siê w piwnicy w³asnego domu i
pierwszy raz od kilku lat wyszed³ na
ulicê...
Z powa¿aniem - Jerzy Ziêba
PS Czo³gi znalaz³y siê na tej drodze powiadomione specjalnymi sygna³ami lotniczymi o wysadzeniu mostów
na Warcie, zaœ mosty w Zagórowie i
Pyzdrach gwarantowa³y mo¿liwoœæ
dalszego ataku.

Ministerstwa Górnictwa i nakreœlenie
zadañ krajowymi ramami szeœcioletniego planu gospodarczego, otworzy³y
perspektywy inwestycyjne. Nieznana dot¹d w kraju kopalnia mia³a byæ
rozbudowana jako Zak³ad Koksochemiczny „Konin”.
W szeœædziesi¹t¹ rocznicê przejêcia przez w³adze polskie niemieckiego
maj¹tku górniczego przypominamy
czytelnikom dokument wystawiony w
1945 roku przez ówczesny Komitet
Ekonomiczny Rady Ministrów. Od
tego bowiem roku mierzony jest czas
pracy Kopalni Wêgla Brunatnego „Konin”.
Nominacja
Na podstawie pe³nomocnictwa Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów Nr C 3/103 z dnia 25.I.1945 r.
powierzam ob.in¿. T³oczek Ignacy Felicjan ur. 6.8.1902 zamieszka³emu w
Koninie ul. 3 Maja 24 obowi¹zki tymczasowego dyrektora Kopalni Wêgla i
Fabryki Brykietów Morzys³aw-Marantów pow. Konin. Obowi¹zkiem jego jest
zabezpieczenie maj¹tku przedsiêbiorstwa, kierowania przedsiêbiorstwem
oraz wystêpowanie przed w³adzami
wojskowymi i cywilnymi we wszystkich
wszelkich sprawach dotycz¹cych przedsiêbiorstwa. Sprzeda¿ i odstêpowanie
surowców, pó³fabrykatów i produkcji
oraz wszelkich ruchomoœci mo¿e odbywaæ siê tylko za zgod¹ Pe³nomocnika dla Spraw Gospodarczych Urzêdu
Przemys³owego. Nominacja niniejsza
wygasa po wyznaczeniu przez odpowiednie w³adze normalnego Zarz¹du
Tymczasowego.
Pe³nomocnik do Spraw Gospodarczych in¿. W³odzimierz Jeske.
Przejêcie maj¹tku Braunkohlenwerke („Brawag”) z morzys³awskim
polem górniczym „Elwag I” znalaz³o
umocowanie prawne w dekrecie o maj¹tkach opuszczonych i porzuconych,
wydanym 2 marca 1945 r.
Zygmunt Kowalczykiewicz
PS Wiêcej wiadomoœci o dziejach
koniñskiego górnictwa wêgla brunatnego znajd¹ czytelnicy w pracach Zygmunta Kowalczykiewicza, autora artyku³u: „Zaczê³o siê w BrzeŸnie”,
„Okruchy kopalnianego czasu”, „Brykietownia Kopalni Wêgla Brunatnego
„Konin”.
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List do Ojca
Jan z Posoki w swoim muzeum... tym razem zaprasza na stronê 4

23 lutego mija 10 lat od Twojej
œmierci. Dziœ chcia³bym z Tob¹ porozmawiaæ. Nad moim dzieciêcym
³ó¿eczkiem wisia³ obraz „Nimfa i satyr”, obok – starzec czytaj¹cy ksiêgê.
Na pó³kach z ksi¹¿kami sta³y, malowane przez Ciebie, greckie wazy. Dom
pe³en by³ zapachu terpentyny i farb
olejnych. Na sztalugach kolejny, zaczêty obraz. Na biurku statuetki Mi-

loñskiej Wenus i Belwederskiego Apolla. W pokojach – Twój g³os z popularnymi ariami operowymi i miêkkimi, rosyjskimi pieœniami. Wdycha³em,
z ka¿dego k¹ta domu mego dzieciñstwa, atmosferê sztuki. Z tym ros³em
i w³aœnie za tê domow¹ „Inhalacjê”
chcia³bym Ci dzisiaj najserdeczniej
podziêkowaæ.
Jan Sznajder
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Mg³a
Nie lubiê lataæ samolotami pasa¿erskimi. Po prostu nie lubiê byæ zale¿ny od umiejêtnoœci innych. Nie lubiê, gdy nie mam mo¿liwoœci wp³ywu
na lot samolotu. Lecê w d³ugi rejs, bo
a¿ za Ocean.
... Samolot po krótkim rozbiegu
oderwa³ siê od pasa startowego, by za
chwilê zanurzyæ siê w gêstej mgle. Za
okr¹g³ymi okienkami zrobi³o siê szaro.
Mg³a, a w³aœciwie chmury, nisko w tym
dniu wisz¹ce nad lotniskiem, wch³onê³y w siebie statek powietrzny. Pasa¿erowie przycichli z nosami przylepionymi do szybek. Oni nie dostrzegali
tego, co dzieje siê na zewn¹trz mi³ej,
ciep³ej kabiny samolotu. Dla nich by³a
za oknami gêsta mg³a przeszkadzaj¹ca
ogl¹daæ piêkne widoki roztaczaj¹ce siê
pod i wokó³ samolotu. A mg³a za oknami to nic innego jak skroplona woda –
chmury, które stanowi¹ dla intruzów
wchodz¹cych w ich g³êbiê niebezpieczeñstwo. Obserwuj¹c piêkno tworzonych obrazów, gubi³em siê w fantastycznych formach. Zadziwia³ mnie
zawsze swym delikatnym rysunkiem,
wysoki, prawie nieruchomy cirrus, cirrostratus o jedwabistym po³ysku –
chmura z bia³ego tiulu na jasnym b³êkicie nieba, wskazuj¹ca r¹bek tajemnicy
s³oñca. Intrygowa³ altoculumbus u³o¿ony w pasma, w fa³dy, ³awice fa³szy-

wych pere³; cumulus – bajarz pogodnych dni radowa³ sk¹pany w letnim
s³oñcu, zasmuca³ i przygnêbia³ niski,
szary stratus, niepokoi³ cumulonimbus,
którego czêœci k³êbiaste wznosz¹ siê
jak góry i wie¿e, ogromne kowad³a,
ubrane w nawa³nicowy ko³nierz, nios¹ce burze. Ale ani kszta³t chmur, ani
fizyczne w³aœciwoœci nie wyczerpywa³y ich prawdziwej treœci. Z chmurami trzeba by³o zapoznawaæ siê powoli
i z szacunkiem, nie znosi³y intruzów
nieprzygotowanych do pokonywania
ich tajemniczej g³êbi...
A gêsta mg³a sz³a wci¹¿ na nowo,
czepia³a siê nitów, schodzi³a ku krawêdzi sp³ywu skrzyde³ – trwa³y syzyfowe zmagania samolotu pchanego potê¿nymi odrzutowymi silnikami, z chmurami, mg³¹ widzian¹ oczami pasa¿erów.
(...) Jako m³ody pilot nie posiada³em jeszcze umiejêtnoœci latania bez
widocznoœci naturalnego horyzontu,
wiêc jak przed ka¿dym nieznanym,
czu³em przed chmurami respekt po³¹czony z ciekawoœci¹. Chmury by³y
poci¹gaj¹ce, a jednoczeœnie groŸne,
mimo zewnêtrznego piêkna uk³adaj¹cego siê w widoki zmieniaj¹cych siê
obrazów.
Gdy startowa³em na moim odrzutowym myœliwcu, nad lotniskiem nie
by³o pe³nego zachmurzenia. Pojedyn-

cze cumulusy p³askie od do³u, ale wypiêtrzone w niebieskoszare góry, gdy
zbli¿a³em siê do nich, by³y jak œmietankowe lody, mi³e dla oka i zapraszaj¹ce, ³¹czy³y siê w oddali w wiêksze,
szare plamy o poszarpanych krawêdziach, a przybiera³y kszta³ty ludzi,
zwierz¹t, okrêtów, budowli i tajemniczych zamków.
Zapatrzony w piêkne widoki zapomnia³em, ¿e czas p³ynie, ¿e do strefy lecê nie dla tych widoków.(...). Wykonujê kolejne figury i koñczê zadanie
beczkami, gdzie samolot skierowany
nosem na horyzont krêci siê wokó³ osi
pod³u¿nej. Teraz mój wzrok przeœlizguje siê po spiêtrzonych chmurach,
tworz¹c obraz horyzontu, na którym
promienie s³oñca rzuca³y snop œwiat³a
o kolorze z³oconej pszenicy. Zanurkowa³em do najbli¿szego cumulusa. Upajam siê œwiadomoœci¹ panowania nad
maszyn¹ pos³usznej mojej woli, a w
eter p³ynie meldunek o zakoñczeniu
zadania. Zni¿am siê bli¿ej szczytów
wypiêtrzonych chmur. Zachwycam siê
ich piêknem i fantazyjnymi kszta³tami. Mog³em teraz kluczyæ do woli pomiêdzy filarami stalagmitów, œcigaæ siê
z pojedynczymi ob³oczkami, wymijaæ
je, wlatywaæ w mroczne tunele i bramy. To ja swoj¹ wyobraŸni¹ zbudowa³em ten pa³ac z bajki, po którego
komnatach i kru¿gankach mogê spacerowaæ do woli...
Lecz zdarzy³o siê to, co zdarza siê
w snach. W s³uchawkach he³mofonu
us³ysza³em g³os kierownika lotów: –
Sto pi¹ty. Gdzie jesteœ? Co robisz?
Nie ma cudownego ogrodu, nie ma
pa³aców, jestem ja, mój samolot i chmury jako pojêcie meteorologiczne. Trzeba siê spieszyæ z powrotem na lotnisko. Rozgl¹dam siê za jak¹œ wiêksz¹
przerw¹ w chmurach, przez któr¹ móg³-

bym siê zni¿yæ. Nie ma przerwy, nie
ma z³otego strumienia, który mnie tu
wprowadzi³, nie ma nic, co pozwoli³oby mi wydostaæ siê z tej pu³apki. Bliska odleg³oœæ do ³awicy chmur, przypominaj¹ca powierzchniê wzburzonego morza z ogromnymi falami, nie pozwala³a dostrzegaæ dziur – przerw w
chmurach. Te, które pojawiaj¹ siê pode
mn¹, s¹ ma³e i musia³bym pionowo nurkowaæ, by przeskoczyæ gruboœæ rozros³ych cumulusów, a to ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo by³o niemo¿liwe. Rozgl¹dam siê, podenerwowany. Drogê lotu
zagradza mi nagle potê¿ny, niebieskoró¿owy filar wypiêtrzonego cumulusa.
Œci¹gam gwa³townie dr¹¿ek sterowy na
siebie, by przeskoczyæ go gór¹. Uda³o
siê, ale to nie zmieni³o sytuacji. Pytanie
jak œwider dr¹¿y mózg: – Jak siê st¹d
wydostaæ?
Pozostaje jedno wyjœcie – wejœæ w
ma³¹ przerwê w chmurach, gdzie dostrzeg³em przez moment zieleñ ziemi i
zaryzykowaæ dalsze zni¿anie, ale ju¿
w chmurach...
Opuœci³em nos samolotu daj¹c
nura, pilnuj¹c sztucznego horyzontu i
wariometru. Ju¿ po chwili wpad³em w
k³êbowisko jasnych chmur. Wpi³em
oczy w przyrz¹d horyzontu, staraj¹c
siê utrzymaæ poziom¹ kreskê bez pochyleñ. W tym samym momencie mój
samolot otrzyma³ kilka krótkich, silnych uderzeñ, jakby otrzymywa³ ciosy ciê¿kim kowalskim m³otem. Poczu³em siê jak pocz¹tkuj¹cy bokser na ringu wobec mistrza œwiata. Nie mog³em
nad¹¿yæ w odpieraniu ciosów spadaj¹cych na p³atowiec. Cumulus bawi³ siê
ze mn¹, moim samolotem, jak kot
mysz¹, a ja nerwy mia³em napiête do
ostatnich granic.
Zacz¹³em intensywnie myœleæ o
tym, by nie wpaœæ w panikê i nie uciec

z powrotem nad chmurê. By³o mi bardzo gor¹co, pot sp³ywa³ grubymi kroplami spod he³mofonu. Wreszcie zrobi³o siê coraz ciemniej – znak, ¿e za
moment wyskoczê z chmury i uka¿e
siê zbawcza ziemia. Jeszcze chwila i
widok ziemi poszatkowanej prostok¹tami pól, kwadratami lasów, sta³ siê powrotem do rzeczywistoœci.
Teraz po latach lec¹c samolotem
pasa¿erskim, obserwujê sp³ywaj¹ce po
skrzyd³ach drobiny mg³y i wspominam
zdarzenie sprzed lat. Moje pierwsze
lotnicze prze¿ycie z chmurami, a chmury ...chmury da³y siê z czasem polubiæ, a gdy je dok³adnie pozna³em, ¿yliœmy jakby w symbiozie – ja pilot samolotu myœliwskiego i one, trudne do
poznania, zmienne jak kobiety. Pozwala³y siê nawet ob³askawiæ, ale zawsze
gotowe do pokazania pazurów. A ja,
nawet po ich poznaniu, nigdy nie wyzby³em siê uczucia nieufnoœci, gdy trzeba by³o zag³êbiæ siê w ich wilgotne
wnêtrze.
(...)Patrzê na zachowanie pasa¿erów i uœmiecham siê z wy¿szoœci¹, bo
s¹ oni ubo¿si ode mnie, byli tylko obserwatorami, nie byli uczestnikami
prze¿ycia. Oni nie decydowali o locie,
o bezpieczeñstwie, nie znali uczucia
radoœci ani dumy, kiedy strach przezwyciê¿a siê swoj¹ wol¹, kiedy odnosi siê zwyciêstwo nad przeciwnikiem.
To nic, ¿e przeciwnikiem w tym przypadku by³a tylko natura i jej wytwór –
chmury.
PS Autor urodzony w Koninie, pu³kownik, pilot samolotów odrzutowych
napisa³ kilka powieœci i wiele opowiadañ o tematyce lotniczej. Powy¿szy
utwór nosi tytu³ „ W krainie czarów” i
jest zamieszczony w Almanachu Ko³a
Literackiego Si³ Powietrznych „Aleje
wyobraŸni”.
Ryszard Grundman

Eksponaty z muzeum Towarzystwo
Przyjació³
Janka Sznajdra
Konina
zaprasza
wszystkich cz³onków i sympatyków na walne zebranie,
które odbêdzie siê w siedzibie
Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ulicy Mickiewicza 2a
(d.synagoga) 17 lutego o godzinie 17.00. Celem zebrania
bêdzie przyjêcie zmian do statutu, wynikaj¹cych z ustawy o
stowarzyszeniach jako organizacji po¿ytku spo³ecznego, oraz
wybory nowych w³adz na kolejn¹ kadencjê. Obecny zarz¹d
bardzo liczy na du¿y udzia³
osób, dla których sprawy dzie-

jów miasta i jego obecnego
rozwoju nie s¹ obojêtne. Wasz
g³os w dyskusji przeniesiony
zostanie na ³amy „Koninianów”, aby sprawy miasta mog³y byæ znane wszystkim
mieszkañcom Konina.
W tym samym miejscu prezentowana jest wystawa „Regionaliœci Wielkopolscy”, z
któr¹ bêdzie mo¿na siê zapoznaæ, tym bardziej ¿e wœród
nich s¹ obecni koninianie: Zygmunt Pêcherski, Wojciech Michalski i Antoni Studziñski.
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