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Niech mi wolno bêdzie (s¹ pewnie pod ochron¹) przebiœniegami
oraz nieœmia³ym przedwiosennym
s³oñcem powitaæ jak najserdeczniej i
nie zwlekaj¹c podziêkowaæ za coraz
szersze w³¹czanie siê do redagowania „Koninianów”. Przepraszam
„wiernego...”, ale list, jak zwykle bardzo sympatyczny, otrzymaliœmy z
lekkim opóŸnieniem. Poniewa¿ materia³y lutowe by³y ju¿ w redakcyjnym komputerze, nie mogliœmy
skwitowaæ listu i st¹d obawa, ¿e
„wierny” gdzieœ siê nam zapodzia³.
Czekamy na nastêpne i nieco za¿enowani pochwa³ami, dziêkujemy i
pozdrawiamy.
Przy okazji – wed³ug nas wci¹¿
aktualnego Dnia Kobiet (i chyba dobrze) – postanowiliœmy z Leszkiem
przybli¿yæ Pañstwu kilka Pañ z
Koninem zwi¹zanych. Bêd¹ to notki biograficzno-wspomnieniowe.
Prosimy o wiêcej takich osobistych
wynurzeñ – ³adnie uczyni³ to Janek
Sznajder pisz¹c o doktorze Mieczys³awie Czerwiñskim. Ciekawy i fascynuj¹cy materia³ – wspomnienia
Józefa Zdzienickiego, o zró¿nicowanej religijnie, maj¹tkowo i narodowo
spo³ecznoœci Konina na prze³omie
wieków wyszuka³ i przygotowa³ do

Z

dziejów

druku sumienny (mimo zwolnienia
lekarskiego) Lech Hejman. Wspó³redaktor pisze te¿ o roli i miejscu bibliotekarstwa publicznego w edukacji spo³eczeñstwa Ziemi Koniñskiej.
Niecodzienny materia³ o „Œwiêcie konia” wygrzeba³ z archiwaliów
Janusz Gulczyñski. My dodajemy w
numerze przys³owia i powiedzenia
zwi¹zane z tym szlachetnym zwierzêciem zapraszaj¹c Czytelników do
nadsy³ania podobnych. A mo¿e równie¿ nadeœlecie nam dowcipy, chêtnie zamieœcimy, w koñcu herb miasta
do tego nas zobowi¹zuje. Cieszymy
siê równie¿ z wody czystej i ³¹k zielonych, o czym w felietoniku na
czeœæ Ziemi.
Pozdrawiam
Stanis³aw Sroczyñski
PS Panu £echtañskiemu, który
prosi o pomoc w rozwik³aniu zdjêæ,
mo¿emy potwierdziæ tylko dwa zdjêcia, na jednym uchwycony jest Krzy¿
na Wale Tarejwy, na drugim szko³a
wojskowa, co nie jest takie pewne.
Przy zdjêciu pa³acyku bezradni byli
nawet koledzy z ochrony zabytków,
albo go ju¿ nie ma, albo przedstawia
obiekt z innych okolic.
PS „Wiernemu” t³umaczy siê Janek Sznajder na ostatniej stronie.
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„Dzieñ konia”
w Koninie
Felieton do dodatku „Koniniana”
na miesi¹c marzec A.D. 2004 r. myœlê
poœwiêciæ szczególnemu œwiêtu, jakie
odby³o siê w Koninie w czerwcu 1936
r.
Na wstêpie jednak drobna dygresja. – Otó¿ nikt chyba obecnie nie kwestionuje, ¿e herb naszego miasta, zgodnie z przedstawieniem rumaka, zwi¹zany jest z koniem. Jak to siê sta³o, ¿e
gród nad Wart¹ przed wiekami tak akurat zosta³ nazwany. W popularnej publicystyce, okazjonalnych opracowaniach i pismach literackich sp³yca siê
niejednokrotnie temat niemal¿e do
wymiaru baœni. O legendzie powstania miasta pisa³ przed laty miejscowy
regionalista Zygmunt Pêcherski, zamieszczaj¹c ustêpy z legendy w jednym ze swoich krajoznawczych przewodników. Pisa³a te¿ o legendzie koniñska powieœciopisarka Janina Weneda. Bior¹c skrótowo i nieco „na okr¹g³o” treœci legendy, ponoæ mia³o byæ
tak, i¿ w niezmierzonych puszczach,
które roztacza³y siê na obszarze obecnego miasta, dru¿yna ksi¹¿êca zosta³a
zaatakowana przez rabusiów. Z pomoc¹ przyszed³ sp³oszony tabun koni;
rabusie przestraszyli siê mniemaj¹c, ¿e
nadchodzi pomoc i zbiegli w przestrachu. Z wdziêcznoœci mia³ ksi¹¿ê powiedzieæ, ¿e na tym miejscu powsta-

nie osada i nazwana zostanie Koninem.
Legenda, jak to legenda – brzmi niezwykle fantastycznie, ale i ciekawie.
Nie wdaj¹c siê w analizê powy¿szego
opowiadania nale¿y stwierdziæ, ¿e
przedstawienie konia na pieczêciach
miejskich grodu nad Wart¹ wystêpuje
ju¿ w koñcu XIII w., co mo¿na zaobserwowaæ i wyczytaæ choæby w pracach znanego heraldyka Mariana Gumowskiego.
Nie zajmujê siê w sposób szczególny heraldyk¹, jest to wiedza wyj¹tkowo specjalistyczna z zakresu nauk
pomocniczych historii, operuj¹ca œciœle okreœlonymi naukowymi regu³ami i
zasadami. Pamiêtam jednak, jak onegdaj jeden z miejscowych plastyków
telefonowa³ do mnie z pytaniem o herb
miasta. Wed³ug jego s³ów herb z wyobra¿eniem konia mo¿e nale¿a³oby nieco kompozycyjnie okrasiæ i urozmaiciæ, np. dodaæ plastyczne ozdobniki;
koñ mia³by skakaæ przez œcie¿kê lub
rzeczkê, poœród drzew i krzewów. Nic
podobnego – odpowiedzia³em – nie
czujê siê w pe³ni kompetentny, ale na
ile umia³em, wyt³umaczy³em, ¿e koñ
(bia³y), nieco wsparty na tylnych nogach, w lekkim biegu (stêpa) z g³ow¹
zwrócon¹ w lew¹ stronê, ma byæ
umieszczony na œciœle okreœlonej proporcjami wymiarów i kszta³tem tarczy

zdj. – P. Hejman
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herbowej na polu czerwonym. To
wszystko, bez ¿adnych dodatkowych
ozdobników. Tak jest obecnie i od lat
przedstawiany herb naszego miasta, co
widaæ np. na flagach rozwieszonych
np. przy Urzêdzie Miejskim i w innych
stosownych miejscach.
A teraz wracaj¹c do tematu wywo³anego tytu³em. W pocz¹tku czerwca 1936 r. starosta powiatowy koniñski Marian Koczorowski zaprosi³ rolników (i nie tylko) z powiatu i dalszych okolic do odwiedzenia Konina,
bowiem zapowiada³o siê szczególne
œwiêto: „Dzieñ konia”. Przewidziano
nie tylko mo¿liwoœci transakcji handlowych, ale równie¿ pokazy koni, a
tak¿e zawody sportowe, m. in. wyœcigi konnych zaprzêgów.
„Dzieñ konia” po parotygodniowych przygotowaniach odby³ siê 28
czerwca 1936 r. Zobaczmy, jak zachêca³ do wziêcia udzia³u w imprezie
¿urnalista „G³osu Koniñskiego:
Je¿eli cz³owieku mia³byœ ochotê,
mijaj¹c kiedykolwiek czcigodny fronton magistratu, podnieœæ g³owê ponad
codzienny poziom, dojrza³byœ umieszczony na herbowej tarczy miasta –
wspania³y wizerunek konia. Drugi koñ
jest jeszcze wy¿ej, na iglicy ratuszowej,
przy dobrej pogodzie widaæ go wyraŸnie. Otó¿ te wizerunki konia wraz z
nazw¹ grodu stanowi¹ niezbicie ileœmy winni koniowi.
[...] Ciesz siê koniu [...]. Mamy
„Dzieñ konia” w dniu 28 VI 1936, stanowi on jakoby pierwszy krok na drodze rewizji naszego stosunku do ciebie
[...].
Uroczystoœci – zawody, w pierwowzorze mia³y siê odbyæ na funkcjonuj¹cym ju¿ wówczas i dobrze spe³niaj¹cym swoje zadania, stadionie miejskim za parkiem.; w koñcu jednak zmieniono decyzjê i zorganizowano œwiêto

na targowisku miejskim i przylegaj¹cych nieopodal rozleg³ych b³oniach.
[...] Jako jeden z wielu – pisa³ dalej
dziennikarz „G³osu...” – ogl¹da³em niebywa³e jak na tutejsze stosunki zainteresowanie spo³eczeñstwa miejscowego
i okaza³y oraz liczny zastêp zawodników. Konie œwiadome swojej tutaj roli
wyczyszczone i dobrane, radowa³y oczy
wygl¹dem. Na przedzie trybuna z
przedstawicielami w³adz, komisja sêdziowska [...] opodal kramiki z wod¹,
no i muzyka orkiestry OSP.
[...] Zawody odbyte w ramach 4
konkurencji dostarczy³y du¿o emocji
tym, którzy konia umiej¹ ceniæ i kochaæ. [...] Startowa³o 16 zaprzêgów na
zg³oszonych pocz¹tkowo 23. [...] Po
zakoñczeniu konkursów Pan Starosta
w obecnoœci delegata DOK VII udekorowa³ zwyciêskie zaprzêgi, wrêczy³ dyplomy i nagrody pieniê¿ne. Defilada
zaprzêgów w takt orkiestry zamknê³a
tê czêœæ programu [...]
Dalej by³y fachowe rozmowy, dokonywano te¿ transakcji kupna-sprzeda¿y itp. Redaktor „G³osu...” nie
omieszka³ podaæ w sprawozdawczym
tekœcie oficjalnych wyników zawodów. Nie przepisujemy obszernej listy zwyciêzców, mo¿na jedynie podsumowaæ, ¿e znacznie wybijali siê
umiejêtnoœciami z grona startuj¹cych:
p. Magielski, p. Lucer i p. Kwiecieñ.
To tyle na temat „Dnia konia” w
Koninie. Proszê nie podejrzewaæ mnie
(wszak¿e pisanie moje ma bardzo luŸny, nieskrêpowany niczym charakter),
abym w tym miejscu nawo³ywa³ do
wskrzeszenia przedwojennej tradycji.
Chocia¿ obi³o mi siê o uszy, ¿e niektórzy, ze wzglêdu na rosn¹ce zainteresowanie jeŸdziectwem i w ogóle wszelkimi odmianami hippiki, chcieliby
znów odœwie¿yæ „Dzieñ konia” w
Koninie.
Janusz Gulczyñski

Ze

wspomnieñ

¯ycie w Koninie na prze³omie
XIX i XX wieku
Konin po³o¿ony w nadwarciañskiej kotlinie, zalewany w czasie powodzi co kilka lat, nigdy nie wysycha³, zawsze by³ zawilgocony i cuchn¹cy. Mia³ dwa sta³e zalewy, a na nich
mosty, w ulicy prowadz¹cej od fary
do rozga³êzienia na ulic Kalisk¹ i Kolskie Przedmieœcie. Jeden zalew by³ tu¿
za ogrodzeniem koœcielnym, a drugi o
parêset metrów dalej na po³udnie. Dopiero dzielny burmistrz Ludwik Ganowicz, urzêduj¹cy w czasach miêdzywojennych, wspania³y gospodarz, zasypa³ obie sadzawki i usypa³ groble
zabezpieczaj¹ce miasto przed powodzi¹. Ciekaw jestem, na którym placu
stanie pomnik tego du¿ej miary dzia³acza. Rodzina patrycjuszów poznañskich, a jednoczeœnie koniñskich, Ganowiczów, dzie³em Ludwika wspaniale zakoñczy³a karierê rodow¹. Ludwika szanowali wszyscy ju¿ wtedy, kiedy mia³ restauracjê na rogu D³ugiej i
Zagórowskiej, bo by³ to uczciwy i dobry cz³owiek, ale wtedy, w czasach niewoli carskiej, nikt nie wiedzia³, ¿e ma
do czynienie z póŸniejszym senatorem.
Konin mia³ wtedy 8000-10000 ludnoœci, która nie zna³a przesz³oœci historycznej swego miasta. Ujezdnoje
uprawleñje, czyli starostwo, mieœci³o
siê przy Rynku. Dom ten zosta³ wybudowany z rozbiórki zniszczonego
ju¿ zamku, który mieœci³ siê na póŸniejszym Garncarskim Rynku. By³ te¿
przy Rynku hotel ze wspania³¹ restauracj¹ Langego po stronie wschodniej ze
schodami dwustronnymi na wysoki
parter. Po powstaniu styczniowym
zaborcy umieœcili w Koninie pu³k kawalerii. 13. Dragoñski Kargopolski
Pu³k sk³ada³ siê z szeœciu szwadronów
po 120 szabel. Pu³k stacjonowa³ na Solnym Magazynie. Ten Solny Magazyn
to czerwone zabudowania na koñcu

Tworzyli

Kaliskiej, po lewej stronie. W czasach
przednapoleoñskich mieœci³y siê tam
sk³ady soli pruskiego monopolu solnego. Przy szosie do Starego Miasta,
w oddaleniu od miasta 1/2 km, a od
szosy 300 m, po prawej stronie, mieœci³a siê „prochownia” – sk³ad mobilizacyjny pocisków karabinowych.
„Prochownia” znajdowa³a siê wœród
furkoc¹cych wiatraków, których przed
pobudowaniem m³ynów parowych
Kowalskiego i Leszczyñskiego sta³o na
polach koniñskich mieszczan z gór¹
dwieœcie. By³o to miasto wiatraków.
Nie darmo wiêc Sienkiewicz wspomina w Potopie m³ynarzy koniñskich pod
wodz¹ ¯ychliñskiego. M³ynarzom
dobrze siê wiod³o, a m³ynarzówny
mia³y powodzenie. W porównaniu z
m³ynarzami urzêdnicy biurowi to „bidoki”, „³atêdy” (wyraz od ³at na odzie¿y). M³ynarze to przedsiêbiorcy,
przyjmowali zbo¿e na przemia³ i pobierali za to „miarki” oraz zbo¿e nabywali, a sprzedawali m¹kê i otrêby. To
by³a polska bur¿uazja, która wyginê³a
wraz z powstaniem m³ynów wielkokapitalistycznych, ju¿ nie polskich.
Innej polskiej bur¿uazji nie by³o. Garbarnia Stanis³awskiego to zak³ad rzemieœlniczy z trzema najemnikami. Browar Józefa Kowalskiego. Musia³ siê
dumny pan Józef pogodziæ z losem i
o¿eniæ syna z ¯ydówk¹ Przeworsk¹
dla poratowania gin¹cego przedsiêbiorstwa. A Szwajcar Raymond odziedziczy³ po ojcu fabrykê aparatów gorzelniczych i maszyn rolniczych, ale
wkrótce spad³ do pozycji w³aœciciela
warsztatu naprawczego, a g³ównie ¿y³
ze sprzeda¿y urz¹dzeñ, placów itp.
Mêczy³ siê jeszcze Zaremba w swoich
warsztatach gorzelniczych, bo mia³
zaplecze gotówkowe u teœcia, Kundego, w³aœciciela S³awska. Owszem by³a
w Koninie bur¿uazja, pan Spilfogel,

wizerunek

bogaty w³aœciciel rektyfikacji i fabryki
wódek, panowie Leszczyñscy i Kowalski, m³ynarze, kilkunastu bogatych
kupców. W naszych stronach liczne
rodziny ¿ydowskie nosi³y wybitnie
arystokratyczne nazwiska, nadane im
przez Prusaków. Wœród kupców trafi³
siê czasem wyj¹tek, na przyk³ad dzielny Rybczyñski, ale to rodzynek.
¯ydowskie fortuny wzrasta³y z tej
przyczyny. Gdy Izraelita zarabia³ 30
z³ miesiêcznie to odk³ada³ z³otówkê, a
za 29 ¿y³ ziemniakami z dodatkiem
chleba. Jeden œledŸ na szabas podzielony na tyle dzwonek ile osób siada³o
do sto³u. Gdy zarabia³ 50 z³ to odk³ada³ 10 z³, a gdy zarobi³ 100 to odk³ada³
20 itd. I stopniowo przechodzi³ do
spo¿ywania kur, pieczywa, tuczonej
g¹ski, szczupaka faszerowanego, ale
bez ¿adnych wybryków. A Polak, gdy
jako urzêdnik zarabia³ miesiêcznie 300
z³, to kl¹³, narzeka³ i zaci¹ga³ d³ugi, których w koñcu nie oddawa³, bo nie mia³
z czego. Na pocz¹tku miesi¹ca balowa³ i by³ wielkim panem i kompanem,
a w koñcu miesi¹ca nie miewa³ cukru
do herbaty. Jak ¯yd chcia³ sobie „u¿yæ”
to fundowa³ sobie wodê sodow¹ z „podwójnym soczkiem” i opowiada³ o tym
wszystkim znajomym, ¿eby go podziwiali jaki to z niego rozpustnik.
Niezapomnian¹ egzotykê stanowi³y w Koninie i we wszystkich miasteczkach iluminacje szabasowe. W
pi¹tek, skoro s³oñce zasz³o, ludnoœæ
¿ydowska zapala³a w mieszkaniach,
ustawione na sto³ach jadalnych,
œwieczki, a ¿e domy by³y parterowe, a
okna nie zas³oniête, wiêc domy ¿ydowskie jarzy³y siê od tych migoc¹cych
œwiate³ek. W pi¹tek nikt ju¿ z domów
¿ydowskich nie wychodzi³ – wieczór
to czas modlitwy w domu. Dopiero w
sobotê pe³ne by³y bó¿nice (tak polska
ludnoœæ nazywa³a ¿ydowskie domy

modlitwy). Nigdy nie u¿ywano wyrazu synagoga, chyba w aktach urzêdowych. Sobotnie popo³udnie przeznaczone by³o na spacery, ca³a ludnoœæ
¿ydowska, gdy dopisywa³a pogoda,
t³umnie wylega³a na ulice miasteczka,
czêœciowo do parku. Zamiejskich spacerów ¯ydzi nie lubili. Natychmiast
po zachodzie s³oñca zakoñczenie szabasu po³¹czone z posi³kiem i modlitw¹,
i marsz do roboty! Wszystkie sklepy i
sklepiki, jak na komendê, otwierano i
czekano na kupuj¹cych. Przed
pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹ sklepy by³y
tak d³ugo otwarte jak sobie tego ¿yczyli
ich w³aœciciele, po wojnie godziny handlu by³y ustawowo ograniczone. Na
jesieni, w œwiêto „kuczek”, przez wiele dni, ¯ydzi nie jadali w mieszkaniach,
ale w³aœnie w tych kuczkach. Mia³y to
byæ sza³asy na pustyni, wiêc stawiano
na podwórzach miniaturowe baraczki,
w których siê posilano. Zamo¿ni urz¹dzali sobie kuczki na balkonach. Równie¿ na jesieni wytrz¹sano sobie grzechy na brzegu Warty. ¯ydzi gromadami chodzili wtedy nad brzeg rzeki,
potrz¹sali tam cha³atami coœ mamrocz¹c. Nadto surowoœæ i powaga we
wszystkim.
W Koninie by³a te¿ silna grupa
Niemców, zapominaj¹cych stopniowo
o swoim germañskim pochodzeniu.
Ludzie ci nazywali siebie ewangelikami i obra¿ali siê, gdy Polacy nazywali
ich Niemcami. Koniniacy ewangelika
przerabiali na ³atwiejszy do wymowy
wanielika i na przyk³ad o lubianym
rzeŸniku Gustawie Walterze mówili:
„Guciu Walter to przecie¿ wanielik, a
porzundny cz³owiek”... W tamtym
czasie ludnoœæ Konina by³a ca³kowicie
zintegrowana. Do najlepszych moich
kolegów tego wyznania nale¿eli: Bertold Jaehne (Janke), który ukoñczy³ w
Krakowie medycynê, i jego brat Eugeniusz, potem pracownik bankowy w
Warszawie. Berek jako lekarz w armii
rosyjskiej zmar³ podczas I wojny œwiatowej, a Gienia wykoñczyli hitlerowcy. Dalej idzie polski dom ewangelicki
Daniela Sztarka, mydlarza. Lolek o¿eniony z Adamówn¹ z Kalisza, cz³owiek z uniwersyteckim wykszta³ceniem, zosta³ konsulem generalnym RP
w Kolonii. Ernest Pawe³ Michel, sza-
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Z szabl¹ i stetoskopem
dr

Mieczys³aw

Nas jeszcze wtedy nie by³o na
œwiecie. Z kart historii odczytujemy
bez jakiejkolwiek emocji pusto brzmi¹ce nazwy: Kostiuchówka, Rokitna...
Na wschód od Zamoœcia le¿y wieœ
Komarów. Po horyzont ci¹gn¹ siê pojedyncze sylwety cha³up. Daleko, w
pustym polu, kurhan. Za ogrodzeniem
tablice poleg³ych. Zginêli w szar¿y na
Konarmiê Budionnego lat temu osiemdziesi¹t kilka. W³aœnie wtedy m³ody
wachmistrz 9. pu³ku u³anów, Mieczys³aw Czerwiñski, œwiêtowa³, okupione krwi¹ poleg³ych kolegów, zwyciêstwo.
Urodzi³ siê w 1892 roku w Kaliszu. PóŸniej rodzice przenieœli siê do
Czêstochowy. Tam, jako uczeñ gimnazjalny, zosta³ relegowany z rosyjskiej
szko³y, za jawny opór wobec nauczyciela. Do miasta dociera³y dziwne wieœci o tworz¹cych siê w Krakowie oddzia³ach polskiego wojska. Mieczys³aw ucieka z domu pod komendê Józefa Pi³sudskiego. Pierwsze æwiczenia
wojskowe, wymarsz z Oleandrów,
udzia³ w walkach I Brygady, tyfus, po-

str. II

Czerwiñski

tem „kryzys przysiêgowy” i ucieczka
z transportu do obozu internowanych... Tak wygl¹da³a m³odoœæ Mieczys³awa.
W wolnej ju¿ ojczyŸnie podejmuje w Warszawie studia weterynaryjne.
Jedne z niewielu, gdzie nie wymagano
œwiadectwa dojrza³oœci. Zdaje maturê
eksternistycznie i przenosi siê na medycynê.
I znów wojna! Przerywa studia i
zg³asza siê do wojska. Przydzielony
do 9. pu³ku u³anów walczy na po³udniowym froncie. W ogniu walk, w
¿o³nierskim trudzie, doczeka³ siê koñca wojny. Wróci³ na studia i po uzyskaniu tytu³u doktora wszech nauk lekarskich, otrzyma³ pierwsz¹ pracê –
stanowisko lekarza powiatowego w
Koninie.
W codziennych trudnych obowi¹zkach lekarz walczy³ z gruŸlic¹ i
panuj¹c¹ nagminnie wœród dzieci jaglic¹,
zaniedbaniami pozostawionymi przez
zaborców. Zorganizowano spo³eczn¹
akcjê „kropla mleka”, polegaj¹c¹ na
do¿ywianiu dzieciaków, w której du¿o

poœwiêcenia wykaza³a piêkna pani
Nawrotkowa (matka dr. Jerzego Nawrotka) .
Lekarz powiatowy by³ równoczeœnie lekarzem
kwalifikuj¹cym
poborowych do
s³u¿by wojskowej.
Zdarza³o siê, ¿e
miejscowi autochtoni niemieccy
próbowali przekupiæ doktora, na co
siê nie zgadza³. Na
konsekwencje nie
trzeba by³o d³ugo czekaæ. Wybuch
wojny 1939 roku zmusi³ doktora do
opuszczenia Konina z rodzin¹ w obawie przed zemst¹ Niemców.
Ucieczka, przerywana bombardowaniem dróg, zatorami, jêkami rannych
i panik¹ oszala³ych t³umów uciekinierów zakoñczy³a siê na kresach dawnej
Polski, ziemiach, na których ukraiñski

nacjonalizm posuwa³ siê do zbrodni.
Nowo przyby³y lekarz zyska³ jednak
sympatiê okolicznych rodzin. Nie na
d³ugo. Ostrze¿ony w porê o maj¹cej
siê odbyæ rzezi „polaczków” zd¹¿y³
wyjechaæ i po kolejnej tu³aczce osiad³
z rodzin¹ w Czêstochowie.
¯ycie w du¿ym mieœcie nie nale¿a³o do ³atwych, wiêc dr Czerwiñski

nowany i lubiany ksiêgarz, wychowa³
Polaka Bronka, in¿yniera górniczego
W³adka i kapitana WP Paœka (Paw³a).
Nikt z nich nie ¿yje. Wymieniona –
nazwijmy – ówczesna m³odzie¿ to chluba Konina. W naszym gronie przebywali te¿ czêsto Izraelici: Fliks Weiss i
Salo Sander. Pierwszy studiowa³ w
Belgii i by³ potem wspó³w³aœcicielem
banku w Warszawie. Drugi te¿ w Belgii ukoñczy³ medycynê i tam osiad³.
Od 1906-7 roku przestali istnieæ dla
nas, a my dla nich.
Naturalnie by³a za mojej m³odoœci
w Koninie „elita”. A wiêc pan doktor
Ostrzycki. G³ównym zajêciem tego
„œwiecznika”, bez którego Konin wraz
z okolic¹ nie móg³ istnieæ, by³o zabawianie pani aptekarzowej Krywultowej. Doktorowi k³aniali siê wszyscy,
on zauwa¿a³ tylko niektórych. Postaci¹ prawie legendarn¹ by³ pan Józef
Kupertyn Morawski, stary kawaler,
by³y obywatel ziemski, który ¿y³ z
kuponów od listów zastawnych i u
którego odbywa³y siê, Panie Dobrodzieju, s³awne wieczory wintowe. Zawsze do „elity” nale¿a³ dziekan i kilku
ró¿nych starszych panów mniej wa¿nych.
Oprócz wy¿ej przedstawionych
wielkoœci koniñskich by³y ró¿norodne
postaci z minami i bez min. Zastêpca
notariusza, a nastêpnie notariusz Eugeniusz Œwitalski duszê wk³ada³ w rozwój Towarzystwa Wioœlarskiego, do
jego przyjació³ nale¿a³ doktor ¯ywanowski, lekarz Tadeusz Kosztulski i
inni inteligentni, lubi¹cy dobre towarzystwo mê¿czyŸni.
Józef Zdzienicki
Autor Józef Zdzienicki ur. w 1888
r. (Stare Miasto), po rocznej nauce w
Koninie, uczy³ siê w szkole realnej w
Kaliszu, której za udzia³ w strajku
szkolnym w 1905 r. nie ukoñczy³. W
1918 r. jako komendant POW rozbraja³ Niemców w £êczycy. W latach 19451960 pracowa³ w Gdañsku jako inspektor rolnictwa. W latach 1969-71
przesy³a³ na rêce kierownika Muzeum
Okrêgowego Andrzeja Nowaka wspomnienia i osobiste refleksje o latach
m³odoœci i pobytu w Koninie.
Wybra³ i do druku przygotowa³
Lech Hejman

przeniós³ siê z ¿on¹ i trojgiem dzieci
(najstarsza córka mia³a 8 lat) do pobliskiego Koniecpola. Niewielka praktyka lekarska w ma³ym miasteczku pozwala³a na przetrwanie. Na wschód od
Koniecpola ci¹gn¹ siê du¿e kompleksy leœne daj¹ce schronienie dla leœnych
oddzia³ów, wokó³ trwaj¹ walki. Coraz
czêœciej pukaj¹ do okien lekarza potrzebuj¹cy medycznej pomocy. Doktor jeŸdzi po lasach, opatruje rany,
wyci¹ga kule, zszywa poranione cia³a.
Wojna siê koñczy. Czerwiñscy
wracaj¹ do Konina. Dr Czerwiñski zostaje kierownikiem Oœrodka Zdrowia
przy ulicy Mickiewicza, póŸniej kierowaæ bêdzie Pogotowiem Ratunkowym, by wreszcie obj¹æ stanowisko
dyrektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i na co dzieñ zajmowaæ siê
sprawami miejskiej oraz wiejskiej higieny.
Po przejœciu na emeryturê swój
wolny czas dzieli³ doktor miêdzy domem w Koninie i domem w ukochanej
Posoce. Zmar³ 9 marca 1968 roku. Ten
uproszczony tekst nie mieœci w sobie
¿o³nierskiego trudu w walce o woln¹
Polskê, wdziêcznoœci ocalonych od
cierpieñ i œmierci pacjentów doktora.
Ten tekst jest tylko ¿yciorysem, którym mo¿na by obdzieliæ przedstawicieli kilku pokoleñ.
Jan Sznajder

¯y³y wœród setek innych mieszkanek Konina. Prze¿ywa³y swoje radoœci i smutki, by³y matkami, ¿onami,
siostrami. By³y wœród nich nauczycielki, pielêgniarki, sprzedawczynie, gospodynie domowe, dopiero wkraczaj¹ce w ¿ycie dziewczyny. Przypad³o
im ¿yæ w czasach okrutnych, ponosi³y ofiary, cierpia³y. Pamiêæ o nich –
kobietach Konina – zachowuj¹ stare
fotografie w zbiorach rodzinnych, czasami krótkie zapiski w tekstach drukowanych, na ogó³ pozostaj¹ w wyobraŸni tych, którzy jeszcze ich sylwetki nosz¹ w swoich sercach i oczach.
Niech te krótkie biogramy i wspomnienia o koniñskich kobietach zwróc¹
nasz¹ uwagê na lata przesz³e, a ich
przypomnienie niech bêdzie wyrazem
uznania dla tego co robi³y, niech na
chwilê o¿yj¹.
Stefania, £ucja Esse, urodzona w
Koninie w 1876 roku w mieszczañskiej
rodzinie Peczków. Po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich uczy³a jêzyków
obcych na pensji Semadeni i Komornickiej, potem w Szkole Handlowej i
koniñskim gimnazjum. By³a aktywnym dzia³aczem POW, organizatorem
imprez oœwiatowo-kulturalnych. Z niezwyk³¹ trosk¹ kszta³ci³a m³ode charaktery nie tylko w znajomoœci jêzyków
obcych, ale w poznawaniu i rozumieniu kultury i cywilizacji œwiatowej. W
latach wojny 1939-43 prowadzi³a tajne nauczanie, potem przebywa³a w
Domu Starców. Cz³owiek wysokiej
kultury, wzór dla m³odych koninian.
Doœwiadczy³a œmierci mê¿a po zaledwie 6 latach ma³¿eñstwa i tragicznej
œmierci syna maturzysty w nurtach
Warty. Zmar³a w 1959 roku.
Maria Rogowska – przezacna
Pani, kwintesencja dobroci, m¹droœci i
wyrozumia³oœci. Jedna chyba z pierwszych znanych mi nauczycielek sto-

Naszym

suj¹ca sokratyczn¹ metodê rozmowy
w nauczaniu. Zrozumia³em to oczywiœcie po latach. Mia³em szczêœcie
poznaæ j¹ podczas okupacji. Utrzymywa³a siê pracuj¹c jako sprz¹taczka w
restauracji „nür für Deutsche” (póŸniejsza „Europa”). Czêsto zachodzi³a do
moich rodziców. Któregoœ dnia stwierdzi³a, ¿e dojrza³em do „obowi¹zku
szkolnego”. Sta³o siê to po tym, jak od
„pierwszego razu” powtórzy³em wierszyk – „Staœ na sukni zrobi³ plamê...”
W³aœciwie to nauczy³a mnie tylko czytania. Nauka pisania by³a zbyt niebezpieczna. Dziêki pani Marii ju¿ po pó³
roku „zaliczy³em” „Ben Hura”. Wiem,
¿e nie by³em jej jedynym uczniem –
jeœli ktoœ taki jeszcze jest w Koninie, a
przeczyta to, niech do nas napisze.
Klara Michalska, urodzona w
1897 r. w S³upcy. Po uzyskaniu kwalifikacji nauczycielskich (roczny kurs w
£êczycy w 1914 r.) uczy³a dzieci prywatnie, potem w szkole ¿eñskiej w
S³upcy, a od 1918 r. do przejœcia na
emeryturê w 1965 w Morzys³awiu. W
kolejnych latach uzupe³nia³a kwalifikacje zawodowe na kursach w Koninie, Kielcach, Nowym S¹czu i wy¿szym w Toruniu. Zaczyna³a pracê w
szkole jednoklasowej stopniowo doprowadzaj¹c j¹ do szko³y III stopnia z
7 nauczycielami w 1939 roku i do szko³y æwiczeñ dla liceum pedagogicznego
w nowoczesnym budynku (obecnie
jeden z budynków PWSZ) Pracowa³a
niezwykle aktywnie w œrodowisku
wiejskim organizuj¹c pracê w Kole
Gospodyñ Wiejskich, stra¿y po¿arnej,
Stronnictwie Demokratycznym. W
1940 roku wysiedlona do Generalnej
Guberni pracowa³a do koñca okupacji
niemieckiej jako kierowniczka internatu w Wojniczu. Zajmowa³a siê tajnym
nauczaniem. Zmar³a w 1980 roku.
Jadwiga Dobrecka – by³a niezwy-

zdaniem

Biblioteki w edukacji
W ksi¹¿ce „Co z t¹ Polsk¹” Tomasz Lis wiele miejsca poœwiêca sprawie edukacji polskiej m³odzie¿y. Nie
mo¿na nie zgodziæ siê z trafnymi wywodami autora, gdy pisze o niskim poziomie nauczania w szko³ach , o istniej¹cych nierównoœciach w dostêpie do
wiedzy m³odzie¿y i studentów z ma³ych miejscowoœci i mniej zasobnych
w gotówkê. Nie powinno byæ oczywistoœci¹ przekonanie, ¿e wiedzê podaj¹
nauczyciele i profesorowie, ¿e na rynku ksiêgarskim s¹ podrêczniki i wydawnictwa naukowe, ¿e na ka¿dy temat informacje zdobyæ mo¿na przy
pomocy Internetu. W ksi¹¿ce zabrak³o – moim zdaniem – odniesienia autora do roli i miejsca bibliotek w sytuacji, gdy na zakup podrêczników i lektur, komputerów i op³at internetowych
staæ niewielu ucz¹cych siê i studiuj¹cych.
Przyjrzyjmy siê problemowi z
perspektywy koniñskiego bibliotekarstwa publicznego. Mieszkañcy miasta
maj¹ do dyspozycji w 13 wypo¿yczalniach prawie 310 tysiêcy ksi¹¿ek i jeœli nawet z du¿ej czêœci tego ksiêgozbioru na co dzieñ nie korzystaj¹ to
samo jego zgromadzenie daje im mo¿-

liwoœæ dotarcia do zasobu polskiego i
œwiatowego dziedzictwa literackiego i
naukowego. W bibliotekach ka¿dego
roku rejestruje siê oko³o 18,5 tysi¹ca
czytelników. Przyjmuj¹c, ¿e ok. 3200
s¹ to mieszkañcy (m³odzie¿ szkó³ œrednich, studenci, pacjenci na oddzia³ach
szpitalnych) okolicznych gmin, to i tak
koniñskie biblioteki publiczne odwiedza prawie co pi¹ty mieszkaniec miasta. Przy czym s³owo odwiedza znaczy coœ wiêcej, przychodzi po okreœlone, potrzebne mu do nauki lub tylko dla przyjemnoœci czytania, tytu³y.
W ubieg³ym roku czytelnicy wypo¿yczyli 363 tysi¹ce ksi¹¿ek, a¿ o 10 tysiêcy wiêcej na zewn¹trz ni¿ w 2002
roku, co przeczy obiegowemu twierdzeniu, ¿e biblioteki (w Koninie!), w
dobie Internetu s¹ instytucjami prze¿ywaj¹cymi siê. Owszem, zauwa¿alne s¹ zmiany w odbiorze ksi¹¿ek. Wiêcej wypo¿ycza siê lektur i wydawnictw
naukowych, roœnie zainteresowanie
publikacjami zawieraj¹cymi encyklopedyczne informacje, poszukiwane s¹
bestsellery literatury œwiatowej (Harry Potter), ksi¹¿ki laureatów nagród
literackich (Nobel, Nike), pozycje poradnikowe z wiedzy o kosmosie, eko-

kle mi³¹, sympatyczn¹ i piêkn¹ osob¹.
Mog¹ solidnie zaœwiadczyæ o tym byli
uczniowie, szczególnie ch³opcy ze
Szko³y Podstawowej przy ulicy Mickiewicza. Poniewa¿ by³y to lata tu¿
po wojnie – mia³a w klasie 18-letnich
„dryblasów” oraz nas „normalnych”.
Radzi³a sobie z nami znakomicie, choæ
uroda „dryblasom” nieco przeszkadza³a w naukowej koncentracji. Pani Jadwiga by³a te¿ zaczynem inicjuj¹cym
powstanie towarzystwa regionalnego,
g³ównie Zrzeszenia Absolwentów Koniñskich Szkó³ Œrednich. By³a chodz¹c¹
encyklopedi¹ wiedzy o mieœcie, które
ukocha³a ponad wszystko. To ona
przypomina³a nam o wa¿niejszych
datach i rocznicach dotycz¹cych Konina. Mia³em przyjemnoœæ, a potem
satysfakcjê, ¿e mog³em wspó³pracowaæ z ni¹ w szeregach Towarzystwa
Przyjació³ Konina.
Irena Jacolik, urodzona w 1912
roku. Jako ¿ona Feliksa (1911-1942),
komendanta ZWZ w Koninie w latach 1940-42 zajmowa³a siê kolporta¿em prasy konspiracyjnej i prac¹
³¹czniczki miêdzy cz³onkami ZWZ na
Ziemi Koniñskiej. Po aresztowaniu
wiêziona w Inowroc³awiu.
Melania Jakubowska , nauczycielka w Szkole Podstawowej przy ulicy
Mickiewicza. Zapamiêta³em j¹, poniewa¿ znaj¹c mój ¿ywy temperamencik,
na wszelki wypadek, podczas czytania, sadza³a mnie obok siebie. Trwa³o
to do czasu opanowania w miarê poprawnie trudnej sztuki czytania, wtedy „Historii ¿ó³tej ci¿emki”. Umia³a
wyczuæ, kiedy któryœ z nas, uczniów,
znu¿ony monotoni¹ wch³anianej wiedzy, zaczyna³ „bujaæ w ob³okach” lub
„marzyæ o niebieskich migda³ach”. Œci¹ga³a nas wtedy nieub³aganie, ale z macierzyñsk¹ wyrozumia³oœci¹ na twardy, pewny, realny grunt zwany „zie-

logii, komputerach, diecie, kosmetykach, modzie, sporcie i inne.
Du¿¹ grupê czytelników stanowi
ucz¹ca siê m³odzie¿ (7643), z czego
3458 nie ukoñczy³a 15 lat, co zdaje siê
byæ iloœci¹ niewielk¹ wobec liczby
dzieci w koniñskich podstawówkach i
gimnazjach. Jeœli te dzieci nie korzystaj¹ z bibliotek szkolnych i w³asnych
zbiorów to tendencja spadku czytelnictwa, szczególnie wœród uczniów
klas V-VI i gimnazjalnych, powinna
napawaæ obaw¹ o poziom wiedzy
przysz³ych Polaków. Na sta³ym poziomie, oko³o 3 tysiêcy rocznie, utrzymuje siê liczba studentów w bibliotekach publicznych.
Dla zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkañców miasta i okolic
Konina konieczne s¹ œrodki nie tylko
na zakup nowoœci, ale tak¿e na utrzymanie placówek bibliotecznych i na
wynagrodzenia dla bibliotekarzy, mocno odbiegaj¹ce od œredniej krajowej.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e Miejska Biblioteka Publiczna w nowej siedzibie
przy ulicy Dworcowej (czwarty kwarta³ br.), przy zachowaniu biblioteki
osiedlowej na Starówce w obecnej siedzibie, spe³niaæ bêdzie oczekiwania
mieszkañców. Oby tylko starczy³o
wyobraŸni naszym radnym i radnym
powiatu ziemskiego co do wysokoœci
dotacji na rok 2005 i na dalsze lata i nie
¿a³owali œrodków koniecznych do prowadzenia bibliotek publicznych s³u¿¹cych im samym, ich dzieciom i ca³ej
spo³ecznoœci Konina i Ziemi Koniñskiej.
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Zwyk³e – niezwyk³e

Kto je jeszcze pamiêta
mi¹”. W latach póŸniejszych pracowaliœmy razem w Szkole Podstawowej
przy ulicy Wodnej. By³a bibliotekark¹,
która chodz¹c po klasach podawa³a
nieomylnie ka¿demu uczniowi odpowiedni¹ dla niego ksi¹¿kê. To by³ jej
siódmy zmys³.
Aleksandra Pêcherska przez
uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego
nazywana by³a „Babuszk¹”. Uczy³a
biologii – w³aœciwie powinienem napisaæ, nauczy³a nas biologii. By³a tak
przekonywuj¹ca, ¿e bez s³owa sprzeciwu, a nawet z niejakim entuzjazmem,
kopaliœmy zawziêcie kawa³ek twardego boiska, a¿ o dziwo, powsta³ tam
ogródek doœwiadczalny, na którym
uprawialiœmy ró¿ne roœliny. Nauczy³a
nas autentycznego szacunku do zwierz¹t i roœlin. Nie do wiary, ale przestaliœmy straszyæ psy, koty oraz ³amaæ
ga³¹zki. Przesta³o nam smakowaæ skryte palenie papierosów. Nie dlatego, ¿e
to by³o szkodliwe dla zdrowia, ale dla-

tego, ¿e „Babuszka” nie wierzy³a, ¿e
my moglibyœmy paliæ. Tak, to by³y
odleg³e, prehistoryczne nieomal czasy,
kiedy nauczyciel s³u¿y³ osobistym
przyk³adem, zaœ uczniowie chcieli go
naœladowaæ. Gdyby „Babuszka” ¿y³a,
powiedzia³aby, ¿e œwiat i ludzie lada
chwila siê poprawi¹ – gdyby ¿y³a...
Frania Beatus, urodzona w rodzinie ¿ydowskiej w Koninie. Wywieziona w gronie oko³o 1200 ¯ydów z Konina do getta w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim (30 listopada 1939 r.). W 1942
roku zosta³a przemycona do Warszawy, gdzie zajmowa³a siê organizacj¹
dostarczania ¿ywnoœci, ludzi potem
broni do walcz¹cego getta. By³a
³¹czniczk¹ Icchaca Cukiermana, jednego z organizatorów DROR-u, ¿ydowskiej organizacji bojowej, z dowódcami powstania w getcie. Po upadku i
klêsce powstania, 12 maja 1943, pope³ni³a samobójstwo. Mia³a 17 lat.
Opr. St. S. i L.H.

S³ów kilka o
klasztorze Reformatów
w Koninie
Wiedzê o dziejach klasztoru, o jego
wystroju i zabytkach, Czytelnicy
znajd¹ w publikacji z 2002 roku udostêpnianej w bibliotekach i mo¿liwej
do nabycia w wydawnictwie MARKUZ. Uzupe³nijmy tekst Stefana Paszka i o. Miko³aja Lechwara o dodatkowe fakty.
W latach 1862-1864 zakonnicy z
ówczesnym gwardianem o. Wojciechem Jachowskim prowadzili szko³ê
elementarn¹ dla uczniów w wieku 814 lat, synów miejscowych urzêdników, kupców i rzemieœlników. Szko³ê
za³o¿ono na mocy carskiej „Ustawy o
wychowaniu publicznym w Królestwie Polskim” (ukaz cara Aleksandra
II z maja 1862 r.) i apelu Aleksandra
Wielopolskiego, ówczesnego naczelnika rz¹du cywilnego Królestwa, do duchowieñstwa w tej sprawie. Naukê
prowadzono w obiekcie klasztornym
bezp³atnie. W programie nauczania
znajdowa³y siê przedmioty: jêzyk polski, jêzyk niemiecki, jêzyk francuski,
³acina i religia. Szko³a mia³a bardzo krótki
¿ywot bo przesta³a funkcjonowaæ ju¿

dwa lata póŸniej, czyli z chwil¹ likwidacji zakonu w Koninie (27/
28.XI.1864). Zakonników: Wojciecha
Jachowskiego (w zakonie od 1847 r.) i
Opata Miko³aja Podlaskiego (w zakonie od 1839 r.) i kilku pozosta³ych nieznanych z nazwiska przeniesiono do
klasztoru „etatowego” do Kalisza.
Przebywali tam otrzymuj¹c ka¿dy
rocznie po 125 rb. Nieliczne klasztory
„etatowe”, w myœl ukazu cara z 1864
r. i opartych o niego „Przepisach dotycz¹cych utrzymania i zarz¹du klasztorów Rzymsko-Katolickich w Królestwie Polskim”, otrzyma³y z kasy rz¹dowej roczn¹ dotacjê w wysokoœci
1750 rb na 14 zakonników i by³y pozbawione prawa do kwestowania, tym
samym ograniczono im mo¿liwoœæ kontaktowania siê ze spo³eczeñstwem.
Klasztor w Koninie oraz tej samej
regu³y klasztory w Choczu, Brzezinach, Miedniewicach i Szczawnie Koœcielnym zaliczono do tzw. klasztorów
„nieetatowych”, a te, jako udzielaj¹ce
du¿ego poparcia dla powstañców, poddano bezwzglêdnej kasacji.
Lech Hejman
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Taki

sobie

felietonik...

Jak¿e ciê¿kie musia³o byæ ¿ycie
naszej pramatki, Lucy z Afryki. By³a
Ziemia bowiem trudnym partnerem dla
istot j¹ zaludniaj¹cych. To zaledwie 3
miliony lat temu – oczywiœcie „zaledwie” w odniesieniu do 5 miliardów historii Ziemi. Faktem jest, ¿e Bóg w
swej nieskoñczonej m¹droœci – widz¹c
swoje nieco nieudane dzie³o (cz³owieka, nie œwiat), nie chc¹c, aby ten nie
zrobi³ sobie krzywdy – pochowa³ i
pozakrywa³ przed nim prawie wszystko. Coœ jednak przeczuwaj¹c, pozostawi³ na widoku obficie owocuj¹c¹ jab³oñ (prawdopodobnie papierówkê).
Nie omyli³ siê, uda³o siê cz³owieka
pozbyæ z raju! I odt¹d biedny homo

gia, dos³ownie, zaczyna go rozpieraæ.
Teraz móg³ konkurowaæ nawet z samym Panem Bogiem. Mia³ si³ê, aby w
kilkanaœcie sekund zniszczyæ to, na co
Stwórca musia³ poœwiêciæ a¿ ca³e szeœæ
dni. Czy¿ cz³owiek nie sta³ siê koron¹
wszelkiego stworzenia. A zreszt¹ jak
twierdzi³ O.Wilde: „ka¿dy jest taki,
jakim go stworzy³ Bóg – a czasami nawet gorszy”. Ale jednoczeœnie Hemigway ostrzega: „cz³owiek nie jest stworzony do klêski. Cz³owieka mo¿na
zniszczyæ, ale nie pokonaæ”. Sceptyczny jest tylko Staff:
„Czytam historiê // I widzê coœ
zrobi³ // Przez tysi¹clecia, Cz³owiecze
// Zabija³eœ, mordowa³eœ // I wci¹¿ prze-

erectus musia³ wydzieraæ dobremu
Panu ka¿dy „atom”, ka¿d¹ „drobinkê”,
„cz¹steczkê”. Udawa³o siê, poniewa¿
widocznie przez przeznaczenie, pozostawiono hominidowi zupe³nie pokaŸne mózgowie. Aby w ogóle przetrwaæ
– podstêpem podebra³ z raju ogieñ.
Musia³ wymyœleæ ka¿de narzêdzie.
Szczêœliwie na samym pocz¹tku odkry³ maczugê, potem zaraz ³uk i nieco
póŸniej ko³o. Zaczyna³ powoli panowaæ nad Ziemi¹ z ca³ym dobrodziejstwem jej inwentarza. Szukaj¹c ukrytej energii – bo zapasy zaczê³y siê rozpaczliwie kurczyæ – rozbi³ j¹dro atomowe. To by³o to, strza³ w dziesi¹tkê!
Poczu³ ju¿ Homo Sapiens – jak ener-

Kiedy spaœæ, to z dobrego konia
Konia nie bij, ¿ony nie dra¿nij, chceszli mieæ z nich po¿ytek
Konia œlepego, ch³opa starego, brzydkiej jejmoœci - nikt nie zazdroœci
Konia cieszy owies, krowê koniczyna, starego pieni¹dze, m³odego dziewczyna
Koniom w drodze, a ¿onie w domu nie
wierz
Koñ jeŸdŸcem, ¿ona mê¿em stoi
Koñ koby³y nie udusi
Koñ o œwiêto nie prosi, tylko postu
nie lubi
Koñ ¿³obu, nie ¿³ób konia szuka
Kto bywa na koniu, bywa i pod koniem
Koñ ma cztery nogi, a potknie siê
Kto konia nie spróbuje, kulawego kupi
i kto panny nie znaj¹c ¿eni siê, te¿ g³upi
Koñ koniowi nierówny
Koñ, póki m³ody, to bryka, a na staroœæ utyka
M³odego konia stary jeŸdziec ujeŸdzi
Na cudzym koniu daleko nie zajedziesz
Na koniu, na kazaniu, na radzie nie
uchodzi spaæ
Postawiæ na dobrego konia
Siedzi na koniu, jak pies na p³ocie
U piêknego konia ma byæ g³owa jak u
panny, pierœ jak u wdowy, nó¿ka jak u
dzieciêcia
Z³y koñ i z góry nie poci¹gnie
W koniu wiosna, w pannie œlub wady
odkrywa
Szczêœliwy komu siê wiod¹ konie, ¿ony
i kochanki
Godzien chodziæ piechot¹, kto nie umie
dbaæ o konia
Wybra³ L.H.

Koñ w przys³owiach
Nazwa miasta Konin etymologicznie wywodzi siê od konia niegdyœ na ³¹kach
nadwarciañskich hodowanego. Mo¿liwe jest, ¿e kilkanaœcie sza³asów lub ziemianek postawionych przez stra¿ników owych ksi¹¿êcych stadnin da³o pocz¹tek
naszemu miastu. Skoro w nazwie mamy to szlachetne zwierzê, towarzysza wojennych wypraw naszych przodków, czasami jeszcze niezawodnego w pracach
rolnych, wspó³uczestnika zawodów hippicznych, to przypomnijmy za Adalbergiem i Kolbergiem niektóre przys³owia i powiedzonka z koniem zwi¹zane.
Chudy koñ rych³o ustanie
Co dwa konie, to nie jeden
By koñ o swej sile wiedzia³, ¿aden by
na nim cz³owiek nie usiedzia³
Jechaæ co koñ wyskoczy
Dam ci konia z rzêdem
Darowanemu koniowi nie patrzaj w
zêby
Do konia i bia³og³owy przystêpuj œmia³o

Do kobiety i do konia z przodu siê
postêpuje
Dobry koñ musi siê wybrykaæ
I koñ nad si³ê nie skoczy
I naj³adniejszego konia trzymaj w cuglach
Ka¿dy ma swego konika
Ka¿dy koñ do domu œpieszy
Kiedy ma siê konia, ³atwiej o uzdeczkê
Ka¿dy koñ jeŸdŸca pozna

INSPIRACJE
KULTURALNE
Tomasz Jankowski
Dotyk d³oni

zdj. – P. Hejman

Ulotny
jak muœniêcie
skrzyd³em motylim
albo
promykiem
wschodem s³oñca
a po chwili
dzieje siê coœ
czego przewidzieæ
nie da siê
koñca...
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Wiersz nades³any
na XXIII edycjê
konkursu o nagrodê
„Milowego S³upa”

zdj. – P. Hejman

I uczynili DZIEÑ ZIEMI swojej

Odkrywka w Kleczewie
myœliwasz // Jakby to robiæ lepiej //
Zastanawiam siê, czyœ godzien // Aby
ciê pisaæ przez wielkie C.//
Ale wreszcie Cz³owiek zrozumia³
dlaczego dobrotliwy Bóg da³ mu taki
du¿y „zapas” mózgowia – zrozumia³ i

na pocz¹tek ustanowi³ dzieñ 21 marca
– Dniem Ziemi swojej.
Mo¿e nasze matczysko wreszcie
odetchnie, a Cz³owiek zacznie sp³acaæ
wobec niej swoje d³ugi.
Stanis³aw Sroczyñski

Z
legendarnych
Konina

dziejów

O nazwie
Mikorzyn
Dawno temu ¿y³ sobie dziedzic
wsi. Mia³ ¿onê, niesamowit¹ sekutnicê. Terroryzowa³a mê¿a, dzieci i s³u¿bê. Wyzywa³a, krzycza³a, stale by³a z
czegoœ niezadowolona, stale wymagaj¹ca, jednym s³owem obrzydza³a
wszystkim ¿ycie tak, ¿e trudno by³o z
ni¹ wytrzymaæ.
A¿ kiedyœ zas³ab³a, zachorowa³a i
umar³a. Nieboszczkê w³o¿ono do trumny i wyprawiono pogrzeb. Cmentarz
mieœci³ siê po drugiej stronie jeziora.
Kondukt ¿a³obny wyruszy³ w dalek¹
drogê. W miejscu, gdzie obecnie mieœci
siê oœrodek wypoczynkowy w Mikorzynie, w lesie sta³ d¹b. Drzewo by³o
roz³o¿yste, a wielkie korzenie wystawa³y ponad grunt. WoŸnica zawadzi³
wozem z trumn¹ dziedziczki o korzenie i trumna podskoczy³a, a po chwili
da³ siê s³yszeæ jakiœ g³os. Kondukt

stan¹³, trumnê otworzono i okaza³o siê,
¿e dziedziczka nie zmar³a tylko wybudzi³a siê z letargu. Nie minê³o kilka
dni, a pani znowu jak dawniej dla
wszystkich by³a dokuczliwa. Jednak
po up³ywie kilku lat zmar³a. Gdy karawan zbli¿y³ siê do wspomnianego
dêbu dziedzic krzykn¹³ do woŸnicy:
„Miñ korzeñ! Miñ korzeñ!”. Polecenie odnios³o skutek, dziedziczkê bez
k³opotów pochowano. Ludnoœæ zapamiêta³a okrzyk pana i to miejsce nazwano Miñkorzeñ, co zmieniono w
czasie na Mikorzyn i da³o nazwê tej
miejscowoœci.
Jest to tylko legenda. Nazwa jak
wiele innych, koñcz¹cych siê na -yn,
ma pochodzenie od imienia Mikora,
niegdysiejszego w³aœciciela wsi.
Z pism
Zygmunta Pêcherskiego

Odpowiedzi

redakcji

¯yczliwy nam „starokoninianin” podziêkowa³ za satysfakcjonuj¹c¹ go
odpowiedŸ na zagadkê - zdjêcie budynku z „oponk¹” przy ulicy Kiliñskiego. Informacjê o powojennym losie lokalu uzupe³nia przytoczeniem s³ów
znajomego malarza, który w tym mieszkaniu skroba³ œciany do tynku, aby
zlikwidowaæ po¿ydowskie ornamenty. Do tekstu Jana Sznajdra „Spacer na
rauszu” wnosi uwagê, ¿e autor zapomnia³ napisaæ o barze „U Drza³owej”.
Poni¿ej odpowiedŸ Janka.
Staroœæ nie radoœæ. Ubytki pamiêci doskwieraj¹. W latach 1960-62 nowo
powsta³y Powiatowy Dom Kultury dzieli³ swe pomieszczenia z wieloma
instytucjami. Prowadzi³em wówczas zajêcia plastyczne z dzieæmi. Lokalu
do prowadzenia zajêæ udzieli³ PDK ówczesny kierownik Szko³y Podstawowej nr 2 Henryk Czubiñski. Szko³a mieœci³a siê w dawnych koszarach
przy ulicy Kaliskiej. Dwa razy w tygodniu podchodzi³em pod górkê, a po
zajêciach czêsto wstêpowa³em do pani Drza³owej na piwo. Jak mog³em o
tym zapomnieæ!
Pozdrawiam Jan Sznajder
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