Towarzystwa

Przepraszam za familiarnoœæ,
ale pe³ne serdecznoœci Pañstwa
telefony upowa¿niaj¹ mnie do
cieplejszego skwitowania uwag,
porad, ¿yczeñ, szczególnie za s³owa „ch³opaki, trzymajcie siê”.
Zastanawiam siê tylko, dlaczego
bardziej otwarte i serdeczne s¹
Panie – sprawia nam to zreszt¹
dodatkow¹ przyjemnoœæ, ale
chcia³oby siê zawo³aæ „gdzie te
ch³opy” ze swoimi piórami i d³ugopisami.
Pozwólcie Pañstwo na maleñki, osobisty w¹tek wynurzeñ.
Nabo¿eñstwo i apel poleg³ych
przy Krzy¿u Tarejwy w Dniu Zwyciêstwa sprawi³y mi podwójn¹ radoœæ. Dziesiêæ lat temu, w lipcu,
mia³em zaszczyt prowadziæ uroczystoœæ poœwiêcenia stoj¹cego
obecnie krzy¿a (patrz zdjêcie).
Natomiast podczas ostatniego
spotkania na Wale Tarejwy, honorow¹ wartê przy jednym ze
szkolnych sztandarów trzyma³a
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moja wnuczka Joasia. Tak oto czas
siê zapêtla, a ja siê w sposób niekontrolowany wzruszam.
Ale ad res meritum. Nadesz³y ju¿
pierwsze zestawy wierszy na konkurs „Milowego S³upa”. Poeci,
zw³aszcza ci refleksyjni, piszcie,
bo czas up³ywa.
Chocia¿ nasz udzia³ w obchodach Dni Konina nie by³ du¿y, to
jednak zaznaczyliœmy swoj¹ obecnoœæ gromadz¹c koniñskich pisarzy w specjalnym stoisku, pod stosownym szyldem. Nietrudno by³o
zauwa¿yæ, ¿e zgromadzonych na
placu Wolnoœci g³ównie interesowa³y materia³y o mieœcie i wytwory
kuchni mo¿e dlatego, ¿e jedne i drugie rozdawane by³y za darmo. Budzi to refleksje smutne nad nasz¹
zasobnoœci¹.
I na zakoñczenie – choæ niektórzy „dodaj¹ nam ducha”, ¿e „do
trzech razy sztuka” – to jednak wiêkszoœæ rozmówców deklaruje „trzymanie kciuków” za dalsze numery
„Koninian”.

– zapowiedzi
i sprawozdania z imprez,
konferencji, zebrañ

ciekiem wodnym prowadz¹cym do
Warty.
Samo grodzisko nie jest oznakowane i bez przewodnika trudno, po raz
pierwszy tam przybywaj¹c, je zloka-

Barwy
codziennoœci

– podpatrzone
fotoobiektywem obiekty
w mieœcie

Dzisiejszy relikt przyrodniczy
ma³o przypomina gród, który w Polsce Piastowskiej têtni³ ¿yciem i z którego od Chorznia brodem przez Wartê
prowadzi³a droga – grobla do Starego
Miasta (przez Rumin) i Konina (na
teren obecnego placu Wolnoœci).
Odkryte w 1966 roku umocnienia
wa³ów (znaleziono szcz¹tki konstrukcji drewnianych i rudê darniow¹) oraz
fragmenty naczyñ ceramicznych rêcznie lepionych, przesuwaj¹ – zdaniem
archeologów – czas funkcjonowania
otwartej osady nadrzecznej na wiek VI/

VII. A z zachowanego uk³adu wa³ów
wnioskuje siê, ¿e w póŸniejszych wiekach, X-XII, osada by³a grodem kontroluj¹cym przeprawê przez rzekê,
bowiem œrednica zabudowy mog³a osi¹gn¹æ 120 m. Obecnie zachowany teren
dawnego grodu ma oko³o 15 m d³ugoœci i 6 m szerokoœci, a najwy¿szy
punkt wznosi siê 2,3 m nad lustrem
rzeki. Zdarzaj¹ce siê czêsto wy¿sze
stany rzeki rozlewaj¹ wody Warty na
³¹ki, w rowy i do³y, które kiedyœ stanowi³y koryto Powy, teraz uregulowanej i p³yn¹cej kana³em do ujœcia powy¿ej wsi Rumin.
Do odwiedzenia tego miejsca, niemego œwiadka pocz¹tków osadnictwa,
z którego powsta³o nasze miasto, zapraszaj¹ przewodnicy PTTK. Plonem
ostatnio odbytego spaceru do grodziska podczas Dni Konina jest prezentowane zdjêcie.
Lech Hejman

miasta

Oko w oko
– konkursy ze znajomoœci
miasta dla Czytelników

Inne

– tematy inne ni¿
wymienione powy¿ej

Cz³owiek Roku
fot. – P. Hejman

– podpatrzone
fotoobiektywem ¿ycie
mieszkañców
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PS Jesteœmy w permanentnym
oczekiwaniu na Pañstwa materia³y, przepraszaj¹c jednoczeœnie za
ewentualn¹ ingerencjê (tylko ze
wzglêdów technicznych) w Wasze
teksty.
PS Z satysfakcj¹ pozdrawiam
Pani¹ Jagodê, która dziêki naszym
tekstom dowiaduje siê ciekawych
rzeczy o mieœcie, w którym dopiero siê „aklimatyzuje”.
Stanis³aw Sroczyñski

przesz³oœci

Do miejsca, o którym wiadomo z
badañ wykopaliskowych, ¿e by³o grodziskiem na pó³wyspie Warty le¿¹cym
naprzeciw Chorznia, prowadzi œcie¿ka wy¿³obiona ko³ami samochodów i

7. Z ¿ycia TPK

Egzotyka
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Grodzisko Kaszuba

Inspiracje
kulturalne

– poezja, proza, rysunek
koniñskich twórców
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Moi kochani!
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Przyjació³

fot. – archiwum

MIESIÊCZNIK

rowerów wêdkarzy oraz przez spacerowiczów. Piesza, czterokilometrowa
wêdrówka od ulic Nadrzecznej i D¹browskiej, obok nowoczesnej oczyszczalni œcieków, przez wydmy pokryte lasem i ³¹ki, te¿ ma wiele uroku.
Mo¿na spotkaæ przebiegaj¹ce sarny i
na pewno zobaczyæ ¿erowisko bobrów,
o czym œwiadcz¹ obgryzione w charakterystyczny sposób drzewa nad

lizowaæ. Wyznacznikami s¹ rów z
wod¹ uchodz¹c¹ do Warty, niegdyœ
pewnie starorzecze Powy, wêdkarze
oraz stercz¹ce w dawnej fosie kêpki
trzcin. Za fos¹, na wydmowym wzniesieniu gdzie by³o grodzisko, obecnie
znajduj¹ siê krzewy i kar³owate drzewa. Wiêksz¹ czêœæ grodu poch³onê³a
Warta, która w toku wieków zmieni³a
koryto.

Z niek³amanym wzruszeniem, olbrzymi¹ radoœci¹,
choæ podlan¹ odrobin¹ zazdroœci, chcemy z³o¿yæ na
³amach „Koninianów” serdeczne gratulacje naszej przezacnej Janeczce Perathoner, czyli s³ynnej Wenedzie. Zosta³a ona laureatk¹ statuetki „Z³otego Konia”, jednoczeœnie honoruj¹cego J¹ Cz³owiekiem Roku Wyró¿nienie przyznane przez w³adze naszego miasta wrêczy³ Prezydent
podczas Dni Konina.
Dodatkow¹ satysfakcjê sprawia nam fakt, ¿e Weneda
jest wiernym i d³ugoletnim cz³onkiem Towarzystwa .
Zarz¹d Towarzystwa Przyjació³ Konina
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Straceni w Koninie
w latach 1863-1864
Œmieræ ojca Maksymiliana Tarejwy na koniñskich b³oniach 19 lipca
1864 r. zwyk³o siê traktowaæ jako ostatni akord lokalnych dziejów powstania
styczniowego. Postaæ bohaterskiego
kapucyna, jak i miejsce jego mêczeñstwa, oznaczone przez potomnych
wynios³ym krzy¿em, uros³y do miary
lokalnego, patriotycznego symbolu.
Nie by³a to jednak jedyna egzekucja powstañca w naszym mieœcie w
latach 1863-1864. Przywo³any w nr. 1
dodatku „Koniniana” regionalista i badacz dziejów insurekcji styczniowej
Ryszard Michalski ju¿ w okresie miêdzywojnia, w latach Drugiej Rzeczy-

TWORZYLI

pospolitej, zamieszcza³ na ³amach
„G³osu Koniñskiego” ró¿norodne przyczynki historyczne zwi¹zane z pamiêci¹ po powstaniu. By³y to zazwyczaj
teksty rocznicowe, odwo³uj¹ce siê
przewa¿nie do faktów raczej znanych
badaczom, ale w 1934 r. zamieœci³ Michalski w „G³osie” ciekawy tekst zatytu³owany „Konin w latach 18631864, czyli wi¹zanka myœli w 70. rocznicê powstania styczniowego”.
W materiale tym poda³ informacje
o kilku osobach rozstrzelanych b¹dŸ
powieszonych w Koninie. Byli to:
„Wary³kiewicz Zygmunt, organizator
partii, rozstrzelany w Koninie 18(30)

WIZERUNEK

Zygmunt Pêcherski urodzi³ siê 23
wrzeœnia 1921 r. w Koninie, w rodzinie o bogatych tradycjach w dziedzinie fotografii: Boles³aw Pêcherski, ojciec Zygmunta, prowadzi³ znany w Koninie zak³ad fotograficzny. Wczeœniej
brat Boles³awa, Marcello Pêcherski, zapisa³ siê w dziejach miasta jako autor
niezwykle ciekawych fotografii ilustru-

paŸdziernika 1863 r., Krzymowski
Franciszek, podpu³kownik, organizator partii, rozstrzelany w Koninie
18(30) paŸdziernika 1863 r., Soko³ow
Aleksander, by³ w partii i w bitwie z
wojskiem, rozstrzelany w Koninie 26
kwietnia 1864 r., Wierchuszyn Soreli,
rozstrzelany w Koninie 26 kwietnia
1864 r.”.
W dalszej czêœci tekstu Michalskiego czytamy: „Dzieñ 26 kwietnia
przyniós³ Koninowi jeszcze 2 ofiary.
Notatka z urzêdowego spisu politycznych przestêpców mówi: £¹czkowski
Lucyan, odstawny podoficer (...) dowodzi³ parti¹, powieszony w Koninie

MIASTA

dziernika 1939 r. wróci³ do Poznania, a
nastêpnie wraz z rodzin¹ przeniós³ siê
do Konina. Przez jakiœ czas pracowa³
jako ekspedient w sklepie m³ynarskim,
a póŸniej – po wysiedleniu rodziny do
Czêstochowy – w sklepie drogeryjnym
i przedsiêbiorstwie transportowym.
Tutaj w 1943 r. za³o¿y³ rodzinê.
Po wyzwoleniu Czêstochowy w

stêpnie w Miejskim Przedsiêbiorstwie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W latach 1961-1965 piastowa³
funkcjê radnego Powiatowej Rady Narodowej. Zmar³ w Koninie 17 listopada 1974 r.
Przez ca³e ¿ycie Zygmunt Pêcherski ³¹czy³ pracê zawodow¹ z pasjami
spo³ecznikowskimi. Przez d³ugie lata

Zygmunt Pêcherski –
spo³ecznik,
regionalista

Zygmunt Pêcherski
j¹cych Konin i powiat koniñski z pocz¹tku XX wieku, które w du¿ej czêœci pos³u¿y³y jako materia³ do produkcji lokalnych kart pocztowych.
Dzieciñstwo i m³odoœæ spêdzi³
Pêcherski w Poznaniu. Tutaj ukoñczy³
szko³ê powszechn¹, a nastêpnie w maju
1939 r. zdoby³ maturê w Gimnazjum
im. Bergera. W sierpniu 1939 r., jako
osiemnastoletni ch³opiec, zosta³ powo³any do paramilitarnych m³odzie¿owych hufców pracy. Wybuch wojny
zasta³ go na Wo³yniu. W po³owie paŸ-

str. II

1945 r. z ¿on¹ i córk¹
przeniós³ siê do Konina. Od pierwszych
dni zacz¹³ dzia³alnoœæ zawodow¹ i
spo³eczn¹. Pocz¹tkowo, korzystaj¹c z
wczeœniejszych doœwiadczeñ, zosta³ powiernikiem miejscowej drogerii. Bra³
czynny udzia³ w
kszta³towaniu siê
ówczesnego ¿ycia
politycznego; by³
przewodnicz¹cym
komitetu miejskiego
Stronnictwa Demokratycznego, z ramienia którego pe³ni³
funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej.
We wrzeœniu
1945 r. podj¹³ studia
ekonomiczne w Akademii Handlowej w
Poznaniu, które
ukoñczy³ w 1949 r.
W póŸniejszych latach ukoñczy³ zaocznie historiê na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowa³ jako kierownik
rachunkowoœci i rewident PZGS „Samopomoc Ch³opska” w Koninie, nastêpnie w Budowlanym Przedsiêbiorstwie Powiatowym oraz w Dyrekcji
Budowy Osiedli Robotniczych. W
1949 r. za³o¿y³ Spó³dzielniê Mieszkaniow¹, której prezesowa³ w latach
1963-1970. W okresie 1970-1974 by³
g³ównym ksiêgowym w Koniñskim
Przedsiêbiorstwie Budowlanym, a na-

by³ prezesem koniñskiego oddzia³u
Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego. Zorganizowa³ pierwsze w Koninie Muzeum Regionalne
PTTK. Wspó³tworzy³ i czynnie
uczestniczy³ w pracach Koniñskiego
Towarzystwa Regionalnego.
Zbiór piœmiennictwa Zygmunta
Pêcherskiego, z historyczn¹ i krajoznawcz¹ publicystyk¹, z ró¿nymi, niejednokrotnie drobiazgowymi tekstami
i notatkami prasowymi, jest niezwykle obszerny. Koronnymi jednak osi¹gniêciami tej twórczoœci sta³y siê wydane w latach piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych trzy pozycje ksi¹¿kowe,
przewodniki turystyczne: „Konin,
S³upca, Ko³o” (Warszawa 1958), „Konin, Ko³o, Turek” (Poznañ 1966) oraz
praca poœwiêcona Zagórowowi, wydana w 1957 r., z okazji 550. rocznicy
za³o¿enia miasta.
Liczne artyku³y, to pok³osie d³ugoletniej wspó³pracy z „G³osem Wielkopolskim” i „Gazet¹ Poznañsk¹”, których pism by³ terenowym korespondentem, kontaktów ze „S³owem Powszechnym”, krakowskim czasopismem krajoznawczym „Ziemia”, z
poznañskim, studenckim periodykiem
„Wyboje”, z „Now¹ Szko³¹”, „Miesiêcznikiem Spo³eczno-Pedagogicznym”, „Ziemi¹ Kalisk¹”, „Ilustrowanym Kurierem Polskim” itp.
Aktywnie w³¹czy³ siê te¿ w pracê
redakcyjn¹ pierwszych po wojnie lokalnych pism regionalnych. Artyku³y
zamieszcza³ w okazjonalnym wydawnictwie z lat piêædziesi¹tych: „Gazeta
Koniñska” (1956 r.), w „Ziemi Koniñskiej” (1972 r.); pisa³ te¿ do nowo utworzonego na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych „Wielkopolskiego Zag³êbia”.

26 kwietnia 1864 r. Makulski Franciszek (...) chowa³ u siebie bron i proch,
wiêc powieszony w Koninie 26 kwietnia 1864 r....”.
Informacje powy¿sze opatrzy³
Michalski uwag¹: „Nazwiska wziête z
„Listy politycznych przestêpców straconych w czasie powstania 1863-1864
w granicach Królestwa Polskiego”. –
Tylko tyle. Nazwiska te zapewne
przej¹³ Michalski z „Ksiêgi pami¹tkowej...”, opracowanej staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziest¹
rocznicê powstania 1863/1864 przez
Józefa Bia³ynie-Cho³odeckiego, Lwów
1904. W pracy tej znalaz³o siê oko³o
500 nazwisk. Warto wspomnieæ, ¿e
Rosjanie dokonywali podobnych egzekucji na powstañcach w Kole,Turku,Tuliszkowie i Rychwale.
Nasuwaj¹ siê rozliczne pytania,
których przecie¿ nie rozwi¹¿emy w
powy¿szym przyczynku i komunikacie publicystycznym. Wiadomo, i¿ w
okresie powstania przetrzymywano w

Koninie setki wiêŸniów – powstañców,
¿o³nierzy wziêtych do niewoli w rozlicznych bitwach i potyczkach, spiskowców itp. Z dostêpnych opracowañ i przekazów pamiêtnikarskich
mo¿na dowiedzieæ siê, ¿e przetrzymywano powstañców np. w piwnicach
ratusza, w siedzibie naczelnika powiatu (obecnym Urzêdzie Miejskim), tak¿e w wielu okolicznych kamienicach.
W mieœcie i okolicy zakwaterowane
by³y tysi¹ce ¿o³nierzy rosyjskich.
Gdzie natomiast odby³y siê nadmienione wy¿ej egzekucje? Podobnie: jak¹
oprawê i miejsce mia³y podane egzekucje w innych miejscowoœciach?
Pytania te bêdzie mo¿na zweryfikowaæ po dotarciu do Ÿróde³ proweniencji rosyjskiej. A swoj¹ drog¹, nasuwa siê jeszcze jedna refleksja: mimo
ogromu zgromadzonej wiedzy, okazuje siê, jak ma³o wiemy jeszcze o szczegó³ach lokalnych dziejów insurekcji
styczniowej.
Janusz Gulczyñski

Poœmiertnie ukaza³y siê w periodyku
regionalnym „Rocznik Wielkopolski
Wschodniej” jego wspomnienia dotycz¹ce pierwszych lat powojennych w
Koninie.
Wiele miejsca w publikacjach poœwiêca³ koniñskiemu oddzia³owi
PTTK. Przez lata pe³ni³ spo³eczn¹
funkcjê prezesa tego¿ oddzia³u. By³
równie¿ cz³onkiem G³ównej Komisji
Rewizyjnej PTTK w Warszawie.
Pêcherski zakochany w historycznym Koninie, lewobrze¿nej czêœci miasta nad Wart¹, drobiazgowo podpatrywa³ organizuj¹ce siê na prawym brzegu rzeki nowe jego osiedla. Pisa³ wiele

o nowych potrzebach, budownictwie
mieszkaniowym, sprawach spo³ecznych i gospodarczych. Niejednokrotnie jego publikacje przybiera³y postaæ
tekstów interwencyjnych.
Zmar³ nagle i przedwczeœnie, w
okresie kiedy w Koninie zacz¹³ ukazywaæ siê profesjonalny periodyk regionalny: „Rocznik Wielkopolski
Wschodniej”. Jednak pamiêæ o koniñskim regionaliœcie na trwa³e zapisana
zosta³a w œwiadomoœci miejscowego
spo³eczeñstwa i w najnowszych dziejach Konina.
Janusz Gulczyñski
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Zatopiony
koœció³ek
Dawno, bardzo dawno temu w osadzie Konin zbudowano pierwszy, drewniany koœció³ek. Pocz¹tkowo ludzie, ¿yj¹c bogobojnie chwalili Boga, póŸniej jednak zaniedbali tego, ¿yj¹c grzesznie i nie chodz¹c
do koœció³ka. D³ugi czas sta³ on pusty. A¿ przysz³a wielka powódŸ i
zagrozi³a ca³ej osadzie. Ludzie w trwodze przypomnieli sobie o koœció³ku i pobiegli do niego. Lecz na oczach ich koœció³ek zapad³ siê
pod ziemiê. Za póŸno przypomnieli sobie o pokucie. Wielka powódŸ
zala³a osadê, która ju¿ nigdy nie wróci³a do dawnej œwietnoœci. Mieszkañcy za³o¿yli nowy Konin ju¿ na innym miejscu. Na starym zaœ ukazuje siê do tej pory g³êboki staw, który nazywa siê koœció³kiem. Jest to
miejsce, w którym zatopi³ siê pierwszy koœció³ Konina.

Koœció³
w

Starym

Mieœcie

Postanowili mieszkañcy Konina zbudowaæ nowy koœció³ kamienny. Na wzgórzu wyznaczono miejsce. W pobliskich kamienio³omach,
we wsi BrzeŸno ³upano twardy i bia³y kamieñ, zdatny najlepiej do
takiej budowy. Ciê¿kie bloki z trudem wielkim zwo¿ono na miejsce budowy. Ile¿ jeszcze trudu trzeba bêdzie w³o¿yæ, aby wznios³y siê mury
koœcio³a. Odeszli strudzeni robotnicy wieczorem. Przychodz¹ rano, a
tu wszystkie kamienie stoj¹ równo u³o¿one, tworz¹c zarys koœcio³a.
Znów przez ca³y dzieñ zwo¿ono ciosane bloki. I znowu w ci¹gu nocy
same siê mury ustawia³y. Jeden z ciekawych odwa¿y³ siê zostaæ przez
noc, by podpatrzeæ, kto przychodzi murowaæ. Ujrza³ wtedy, jak kamienie toczy³y siê, jak same pasowa³y i uk³ada³y zgodnie z ciosem. Tak to
wznios³y siê mury romañskiej œwi¹tyni w Starym Koninie, który dziœ
zwiemy Starym Miastem.
Ze zbioru Zygmunta Pêcherskiego

Ze

wspomnieñ

W r d kilkunastu prac nades anych na konkurs Konin jaki pami tam , og oszony w 1998 roku
przez Towarzystwo Przyjaci Konina, znajduj si wspomnienia pilota p k. Ryszarda Grundmana.
Przytaczamy obszerne fragmenty.

Ryszard
Lot nad
...Obok trasy mojego lotu widnieje
w dole MOJE rodzinne miasto Konin,
do którego wracam czêsto nie tylko
wspomnieniami. Odwiedzam groby
tych co odeszli. Wracam do resztek
pozosta³ych przyjació³, z których najczêœciej widujê sympatyczn¹ rodzinkê, Haniê i Mirka Lisieckich, Helê i
Wicka Silbertów. Inni wywêdrowali z
Konina do miast na pewno brzydszych.
Pochylam samolot, by spokojnie
popatrzeæ na to moje rodzinne gniazdo z góry. Obecnie mieszkam w stolicy, posiadam honorowe obywatelstwo
innego miasta, to jednak czujê siê nadal
zwi¹zany z Koninem, czujê siê jego
rzeczywistym obywatelem. Pod
skrzyd³em samolotu dostrzegam w
dole œlady mojej w nim bytnoœci. Tu
siê urodzi³em i o tym nie zapominam,
a w miarê up³ywu czasu, rodzinne
gniazdo darzê wiêkszym sentymentem.
Miasta pamiêta siê inaczej ni¿ ludzi. G³os, dŸwiêk, barwa, zapach –
sprawiaj¹, ¿e szczegó³ wywo³uje obraz obrastaj¹cy drobinami wspomnieñ
i nagle powtarzamy wêdrówkê w poszukiwaniu czasu, który trwa ju¿ tylko w muzeum prywatnoœci. Pobyt w
rodzinnym domu zapamiêta³em razem
z najwspanialszym smakiem chleba
zmoczonego w wodzie, posypanego
cukrem i ciasta z marchwi. To by³o coœ,
czego moje dzieci i wnuki nie s¹ w stanie poj¹æ...
...Zaraz po zakoñczeniu wojny,
maj¹c w pamiêci bohaterów przestworzy, marzy³o siê latanie. Chcia³o siê
wznieœæ ponad dolinê rzeki, spojrzeæ
z góry na miasto i okolice. Ale to by³y
tylko marzenia. W tamtej rzeczywi-

Grundman.
gniazdem

stoœci mogliœmy jedynie
utworzyæ w jednej z dru¿yn harcerskich zastêp
lotniczy, zajmuj¹cy siê
budow¹ modeli samolotów. Na zapleczu gimnazjum przy ulicy Mickiewicza, w drewnianym baraku mieliœmy modelarniê,
a noszona z ogromn¹ dum¹
bia³o-czerwona szachownica na rêkawie munduru,
wyró¿nia³a nas spoœród innych...
...W okresie zimowym
1946/47... w Koninie zosta³ zorganizowany teoretyczny kurs szybowcowy.
Zajêcia
prowadzone
przez... Marianów Gajewskiego i Torza, przybli¿a³y nam nadziejê, ¿e nasze
marzenia o lataniu mog¹
byæ spe³nione. ZapaleñRyszard Grundman
ców chc¹cych oderwaæ siê
od ziemi by³o wielu, stopniowo jednak bractwo zaczê³o siê wy- zostawa³a wiêc ³awka w parku i sen
kruszaæ, zniechêcone rosn¹cymi wy- pod gwiazdami. Zbudzi³y nas æwiermaganiami, lub brakiem predyspozy- kaj¹ce wróble i poranny ch³ód... G³odcji do latania... O naszej przydatnoœci ni w wygniecionych ubraniach stanêlido latania mieli zadecydowaæ medycy œmy przed obliczem lekarzy... Andrzej
w Warszawie...
£abêdzki „wysiad³” na obrotowym
Bilety na przejazd do Warszawy fotelu, bo zbuntowany ¿o³¹dek zaprozafundowa³a nam organizacja „S³u¿ba testowa³ ku zgorszeniu lekarzy... ZePolsce”. £adny gest. Sami nie mieliœmy nek Radzimski odpad³ z powodu p³apieniêdzy na jakiœ k¹t noclegowy, nie skostopia, choæ nie zamierza³ byæ piemówi¹c ju¿ o hotelu, ¿eby odpocz¹æ churem... PóŸniej zrobi³ uprawnienia
przed badaniami w nastêpnym dniu. instruktorskie i wychowywa³ kolejne
W³óczêga po stolicy przy œwietle ksiê- pokolenia lotniczych entuzjastów.
¿yca nikogo nie nêci³a, tym bardziej, Zgin¹³ podczas zawodów w rejonie
¿e po wyjœciu z dworca kolejowego Komorna i jest pochowany w Koninatknêliœmy siê na place pe³ne nagich nie...
szkieletów wypalonych domów. Po...Ja dosta³em siê do wymarzonej

Spojrzenia

Biblioteka – moja
Dobra ksi¹¿ka, dobry film, sztuka
teatralna, zmuszaj¹ do myœlenia, do zastanawiania siê nad sprawami œwiata
tego. Budz¹ umys³ i rozwijaj¹ wyobraŸniê, dlatego wielkie grono ludzi
ceni wysok¹ Sztukê i zaœwiadcza swoim postêpowaniem jej wa¿n¹ rolê w
kszta³towaniu œwiadomoœci kulturalnego cz³owieka. Jednak tak jest w teorii. Przewa¿nie nawet ci, co snobuj¹
na mi³oœników Sztuki, na co dzieñ rzadko uczestnicz¹ w ¿yciu kulturalnym
miasta. Pewnie uwa¿aj¹, ¿e jak obejrz¹
program w telewizji czy jak poserwuj¹
po Internecie, to s¹ nobilitowani do
nazywania siê ludŸmi œwiat³ymi. Jednak œrodki audiowizualne, równie¿ telewizja zapominaj¹ o roli wychowawczej i poznawczej, a goni¹c za zyskiem,
obni¿aj¹ poziom artystyczny prezentowanych treœci. Ma³e zainteresowanie sprawami kultury wiele osób t³umaczy tym, ¿e jest to zajêcie kosz-

towne i maj¹ racjê. Drogie s¹ bilety do
kina, do teatru, nie s¹ tanie p³yty,
ksi¹¿ki, instrumenty czy nawet prasa.
Poniewa¿ ksi¹¿ki s¹ drogie, powszechnym dotarciem do nich s¹ BIBLIOTEKI. Ka¿dy mieszkaniec od
malucha, przez m³odzie¿, do doros³ych
znajdzie w bogatych ksiêgozbiorach
dzie³a zgodne z jego zainteresowaniami albo pozwalaj¹ce mu mi³o spêdziæ
czas, czy te¿ bêd¹ce zdrojem wiedzy i
m¹droœci – „oknem na œwiat”. Troska
o biblioteki powinna byæ priorytetem
w planowaniu i wydatkowaniu pieniêdzy przez radnych miasta i powiatu.
Wszystkim powinno zale¿eæ na tym,
aby wiedza mieszkañców miasta i powiatu utrzymana by³a na wysokim poziomie. Œrodki przeznaczane na oœwiecanie dzieci i doros³ych op³ac¹ siê stokrotnie, przyczyni¹ siê do wykszta³cenia otwartych i m¹drych obywateli.
Mimo posiadania zasobnego zbio-

dêbliñskiej „Szko³y Orl¹t” i po jej ukoñczeniu zosta³em zawodowym oficerem
– pilotem wojskowym.
...Teraz lec¹c nad swoim gniazdem,
z kabiny mojego samolotu widzê dalej
ni¿ kiedyœ z g³êbi starej czêœci Konina.
Dostrzegam, ¿e z tym miastem dzieje
siê coœ dziwnego. Do tej pory nie mia³em mo¿liwoœci ogarniêcia wzrokiem
ca³ego miasta. Najczêœciej uczêszczana droga ze stacji kolejowej na ulicê
Kalisk¹, gdzie mieszka³em, nie zawsze
ukazywa³a tajemnice miasta i okolic.
Teraz widzê jego przebudzenie, jak siê
rozwija i rozrasta. Uœpiony do tej pory
Konin, jak olbrzymia sprê¿ona si³a
obudzonego olbrzyma dŸwiga siê, rozprê¿a i wypycha z ziemi do góry nowe
osiedla mieszkaniowe... Tu zryta koparkami ziemia stworzy³a inny krajobraz ni¿ ten, do jakiego byliœmy przyzwyczajeni. Teraz s¹ tu ksiê¿ycowe
wzgórza i doliny, nad którymi wznosz¹
siê wysoko, jak rêce olbrzyma, ramiona dŸwigów, przenosz¹cych masy ziemi z miejsca na miejsce, odkrywaj¹ce
ukryte do tej pory czarne skarby ziemi – brunatny wêgiel... Stare i nowe
³¹cz¹ na rzece Warcie dwie cienkie nitki mostów i trzecia niæ na zalewie.
Rozpoznajê domy i szko³y. Przecie¿
tu siê urodzi³em i wiele dziecinnych, a
potem m³odzieñczych smutków i radoœci siê prze¿ywa³o...
Bieli siê w s³oñcu widoczna, odnowiona szko³a na ulicy Kolskiej, w
której przed wojn¹ ukoñczy³em
pierwsz¹ klasê. Obok stary klasztor
reformatów, w którego ogrodach pracowa³em w okresie wojny. Tu nie tylko wyrywa³em chwasty, ale i sadzi³em
drzewa owocowe. Klasztor to równie¿
moja pierwsza powojenna szko³a. Tu
przez kilka miesiêcy chodzi³em do klasy trzeciej, do czasu przeniesienia nas
na ulicê Mickiewicza po drugiej stronie gimnazjum. Broiliœmy jak to zwykle bywa w tym wieku, a kierownik
Kasprzak goni³ nas, niepos³usznych ze
swoim nieod³¹cznym smyczkiem do
gry na skrzypcach. Tutaj te¿ my, podrastaj¹ce, wyroœniête dryblasy, podkochiwaliœmy siê w naszej wychowawczyni, pani Jadwidze Dobreckiej. W
u³amku sekundy przenoszê wzrok na
budynek szko³y na ulicy Wodnej, w

którym uczy³o siê nas kilku wœród
morza dziewczyn. Szko³a ta by³a dla
nas szczególna, bo co by nie by³o z³ego, to i tak spada³o na mêsk¹ nasz¹
czêœæ, a my nie mieliœmy ¿adnych szans
na obronê. Anio³kami to nie byliœmy,
broiliœmy i owszem szczególnie w okresie wiosennym, gdy rzeka wylewa³a
nadmiar wód na s¹siaduj¹ce ³¹ki podchodz¹c pod próg szko³y. To by³ dla
nas raj, bo mo¿na by³o podkraœæ uwi¹zan¹ ³ódkê i wyp³yn¹æ daleko na zalane wod¹ ³¹ki. Grzmia³a na nas nasza
wychowawczyni i pani Maria Dubielewicz – matematyczka, pieszczotliwie nazywana przez nas od pierwszych liter imienia i nazwiska „Mani¹
Dupci¹” o czym na pewno nie wiedzia³a, a my nie mieliœmy nie tylko w
tamtym czasie, ale i póŸniej mo¿liwoœci aby siê do tego przyznaæ. By³ to
nasz przywilej m³odoœci do cichej zemsty za niskie oceny, do robienia
g³upstw, których nale¿a³o siê raczej
wstydziæ. Poza tym, pani¹ Mariê szanowaliœmy za jej umiejêtnoœci wk³adania do ciasnych g³ów wzorów matematycznych, a mo¿e i baliœmy siê jej
trochê, bo wydawa³a siê surow¹, choæ
to by³y tylko pozory. Gdy nie mog³a z
nami sobie poradziæ, odsy³a³a nas do
dyrektora, dobrotliwego pana Rybarskiego, który nam wszystko i tak wybacza³.
Czerwieni siê zespó³ budynków
starych koszar na ulicy Kaliskiej, w
których by³o Pañstwowe Liceum Pedagogiczne – ostatnia moja koniñska
uczelnia. Z tej uczelni pozostali w pamiêci wspaniali ludzie – profesorowie:
Ignacy D³ugosz, Sabina Sonenberg,
Tadeusz Worw¹g, Zofia Raciborska.
...Wraz z budynkami szkó³, sylwetkami kolegów, wychowawców,
mign¹³ obraz m³odzieñczych sympatii
– Ali, Steni, ale przesz³oœæ przes³ania
ju¿ nowa rzeczywistoœæ, bo pod
skrzyd³ami samolotu dostrzegam, ¿e
stary Konin rozrós³ siê, rozla³ jak wiosenne wody i wch³on¹³ w swoje granice okoliczne wioski. To ju¿ nie to samo
miasto co dawniej, ale nadal jest po staremu moje i jestem z niego dumny.
Konin na ziemi jest coraz wiêkszy,
a obserwowany z kabiny samolotu w
miarê oddalania siê, maleje – staje siê
plamk¹ na tle zieleni, maleñkim znakiem na mapie œwiata.

Z
dziejów
mi³oœæ k o n i n a
ru ksi¹¿ek czêsto korzystam z biblioteki publicznej, znam bogate zbiory
regionalne, specjalne i naukowe koniñskiej placówki, obserwujê od dawna fachow¹ i kulturaln¹ obs³ugê czytelników przez panie bibliotekarki.
Uœmiechniête, zawsze chêtne do pomocy, dobrze zawodowo przygotowane do pracy tworz¹ atmosferê, gdzie
przebywanie staje siê przyjemnoœci¹.
Biblioteka jest nie tylko wypo¿yczalni¹ ksi¹¿ek Czêsto biorê udzia³ w wernisa¿ach plastyków, w koncertach
muzyki ¿ydowskiej, w spotkaniach literackich, z przyjemnoœci¹ czytam teksty dzieciom. Zakoñczê swoje rozwa¿ania s³owami Dantego: „Zacz¹³em
czytaæ ksi¹¿kê... I jak to czasem zdarza siê, ¿e cz³owiek szuka srebra, a
znajduje z³oto, tak i ja, szukaj¹c pociechy, znalaz³em nie tylko uciszenie ³ez,
ale i m¹droœæ...”.
Janina Perathoner (Weneda)

Z lustracji Konina, któr¹ przeprowadzi³a w 1660 roku komisja w sk³adzie: Wojciech Mokronoski, kasztelan
rawski, Jan Chryzostom Wilczyñski,
sekretarz królewski, Chryzostom Gi¿ycki, sêdzia ziemski wieluñski, wy³ania siê obraz miasta po zniszczeniach,
jakie mia³y miejsce w latach „potopu”
szwedzkiego.
Miasto to zasiad³o nad rzek¹
Wart¹. Murem poczê³o siê by³o obwodziæ, ale nie dokoñczono i ten pocz¹tek przez ogieñ in ruinam siê obróci³.
Bramy du¿e i nie nakryte, bliskie upadnienia.
Mieszczanie mieli obowi¹zek na
czas wojny wyprawiæ wóz na³adowany potrzebami wojennymi, opatrzony czterema koñmi, tak¿e pacho³ka z
armat¹ czyli uzbrojonego.
Rzemieœlników, tych bywa³o w
tym mieœcie do kilkudziesi¹t, z tych
tylko kilku zostaje w mieœcie, bo siê na
wsie porozprowadzali, dla uci¹¿enia

ró¿nego ¿o³nierza przechodz¹cego.
W tym miasteczku domów zajezdnych by³o 4, z których p³acono na jedno podymne (podatek gruntowy) po
z³otemu, te przez ogieñ zniesione. Tak¿e bywa³o domów 127, z których p³acono po gr 15 na pobór (podatek nadzwyczajny). Teraz wszystkich masz
domów tylko 25, dla bardzo wielkiego
spustoszenia tego miasteczka, a zasiad³o to miasteczko na ³anach 4, z tego
tylko dwa ³any i to niezupe³nie orz¹, a
dwa od³ogiem le¿¹.
Sukienników przedtem bywa³o 30,
teraz ich zostawa 3. Rybaków bywa³o
10, którzy nale¿eli do miasta. Tych
teraz nie masz, tylko 2.
Grunty i folwarki do miasta nale¿¹ce, czêœci¹ przez nieprzyjaciela, czêœci¹ te¿ przez ogieñ onym poginêli.
opr. wg W. Maisel.
Lustracje miasta Konina.
„Rocznik Koniñski” t. 7
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¿ycia Towarzystwa
Przyjació³
Konina

Podczas Dni Konina z inicjatywy
Towarzystwa koniñscy literaci: Janina Perathoner, Stefan Rusin, Lech Stefaniak, Janusz Gulczyñski, Zygmunt
Kowalczykiewicz z prezesem Piotrem
Rybczyñskim zebrani w jednym miejscu na placu Wolnoœci prezentowali
swoje utwory. By³a mo¿liwoœæ nabycia ksi¹¿ek i uzyskania dedykacji autorów, z czego skorzystali nieliczni
mieszkañcy.
W ramach popularyzacji wiedzy o
Koninie Lech Hejman, cz³onek Zarz¹du TPK, wyg³osi³ prelekcjê o ¿yciu i

Z

dziejów

Lo¿a
w

twórczoœci Zofii Urbanowskiej w
Szkole Podstawowej nr 9 oraz w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej,
dla m³odzie¿y z Gimnazjum nr 3 prelekcjê o dziejach spo³ecznoœci ¿ydowskiej w Koninie. Janina Perathoner
mówi³a o swojej twórczoœci zwi¹zanej
z Ziemi¹ Koniñsk¹ na spotkaniu z
dzieæmi z Przedszkola im. Kubusia
Puchatka i najm³odszymi uczniami
Szko³y Podstawowej nr 1. Spotkania
zorganizowa³a Miejska Biblioteka Publiczna.
Z m³odzie¿¹ oraz w gronie harcer-

skiego krêgu seniorów, sympatyków
Towarzystwa spotka³ siê koninianin,
pilot dyplomowany w stanie spoczynku p³k Ryszard Grundman, autor ksi¹¿ek, wspomnieñ, opowiadañ o tematyce lotniczej.
Do krêgu ostatnio odznaczonych
dzia³aczy Towarzystwa do³¹czy³ nasz
kolega Lech Hejman. Zosta³ on uhonorowany odznaczeniem „Za Zas³ugi dla
Województwa Wielkopolskiego”, a
odznaczenie wrêcza³ Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego podczas
wielkopolskich uroczystoœci Dnia Bibliotekarza w Lesznie.

Konina

O lo¿y masoñskiej w Koninie
œwiadcz¹ zachowane dokumenty, pieczêæ i order. Z tych materia³ów mo¿emy odbudowaæ historiê lo¿y. Nosi³a
ona nazwê „Sprawiedliwej i Doskona³ej Lo¿y œw. Jana na wschodzie Konina pod nazwiskiem Pallas”. Powsta³a
11 wrzeœnia 1818 roku. Raport z listopada tego roku podaje nazwiska ze
stopniami 32 cz³onków, piêciu cz³onków honorowych i dwóch braci s³u¿¹cych. Cz³onkowie rekrutowali siê z
ró¿nych sfer i reprezentowali ró¿ne
zawody. Wœród nich by³ by³y marsza³ek sejmiku powiatowego, kamerjunkier Jego Cesarskiej Królewskiej Moœci, lekarz, wojskowi, prawnicy, w³aœciciele ziemscy, kupcy, fabrykanci,
urzêdnicy. Nie ulega kwestii, ¿e lo¿a
skupia³a przedstawicieli wszystkich
wa¿niejszych urzêdów i instytucji,

masoñska
Koninie

mog³a wiêc odgrywaæ du¿¹ rolê.
Mistrzem katedry by³ Adam Bronikowski, a Józef, zapewne jego syn
pe³ni³ funkcjê mówcy. Józef awansowa³ wkrótce na dozorcê lo¿y oraz obj¹³
funkcjê komisarza wojewódzkiego delegowanego na obwód koniñski.
Lo¿a funkcjonowa³a tylko 3 lata.
Ju¿ we wrzeœniu 1821 roku namiestnik cara gen. Zaj¹czek wyda³ postanowienie kasuj¹ce lo¿e masoñskie w Królestwie Polskim. Argumentowa³ koniecznoœæ likwidacji ló¿ s³owami:
„Okolicznoœci, w których ¿yjemy s¹
tej natury, ¿e ka¿de zgromadzenie siê
tajemne, choæby w najlepszym celu,
nie mo¿e, jak wzbudzaæ podejrzenie”.
Masoni mieli takie wp³ywy, ¿e likwidatorami ló¿ byli z ramienia w³adzy administracyjnej wysocy dostojnicy wolnomularscy. I tak w Kaliszu

H u m o r
– Tatusiu, dziœ oszczêdzi³em 25 groszy, bo zamiast jechaæ tramwajem, bieg³em za nim.
– Gdybyœ bieg³ za taksówk¹, oszczêdzi³byœ o wiele wiêcej.
– Jak s¹dzisz, czy Szekspir by³by s³awny, gdyby ¿y³ dzisiaj?
– Oczywiœcie, by³by wszak najstarszym cz³owiekiem na œwiecie.
Humor wybrano z prasy miêdzywojennej

likwiduje lo¿ê Radoszewski. W Koninie likwidatorem jest wspomniany
wy¿ej Józef Bronikowski.
Dziwna by³a jego gorliwoœæ. Dobrze znaj¹cy zamiary rz¹du, pali archiwum lo¿y, protokó³y, rachunki i
wszelkie papiery. Komisji Centralnej
przesy³a tylko rytualia w postaci 10
klejnotów urzêdniczych, pieczêæ mosiê¿n¹ do laku i pieczêæ do tuszu. Wydzier¿awiony lokal na lo¿ê zostaje bezzw³ocznie opró¿niony i zdany w³aœcicielowi.
Z raportu wys³annika rz¹du Hoffmana dowiadujemy siê, ¿e lo¿a pozostawi³a d³ugi, które potem likwidowano z sumy uzyskanej ze sprzeda¿y nieruchomoœci. Komisja potêpi³a fakt
zniszczenia dokumentów i nakaza³a
odszukanie aktu za³o¿ycielskiego, co
siê uda³o i dziêki temu akt jest znany.
Jeszcze 21 marca 1825 roku Bronikowski musia³ pod przysiêg¹ zarêczyæ, ¿e
wszystkie papiery i sprzêty obrzêdowe lo¿y Pallas zosta³y zniszczone,
poza odes³anymi do Warszawy. Tak
to uda³o siê samym wolnomularzom
ukryæ swoje tajemnice i ods³oniæ to
tylko co chcieli.
Ze zbioru
Zygmunta Pêcherskiego

Konin literacki na placu Wolnoœci

Inspiracje

kulturalne

Agata Papis, uczestniczka konkursu o nagrodê
„Milowego S³upa” XXII edycji 2002 r.
¯ycie
RzeŸbi na mej twarzy
Koryta ³ez
Serce pe³ne nadziei
Przemienia w pustyniê
I
Prowadzi mnie drog¹
Pragnienia
Jolanta Kamiñska, uczestniczka konkursu o nagrodê
„Milowego S³upa” XXII edycji 2002 r.
jak ¿yæ
by nie siêgn¹æ dna
jak ¿yæ
by szczêœcia poczuæ smak
jak ¿yæ
by kochaæ naprawdê
jak patrzeæ
by dostrzec co wa¿ne
jak s³uchaæ
by s³yszeæ co dobre
jak nie zapomnieæ
i nie daæ siê zapomnieæ
Miros³awa Dimitrow, uczestniczka XXII edycji
konkursu o nagrodê „Milowego S³upa”
Nazwane – umyka,
dalekie i bliskie,
a jednak jest,
w sukni koloru bladej ró¿y,
st¹paj¹c lekko,
w œlubny bukiet
wplata³o uœmiech goœci.
Szmer rozmów,
zapach jeziora,
dŸwiêki muzyki,
i taneczny kr¹g.
Ciep³y wieczór póŸnego lata
wype³ni³o szczêœcie.
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