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Mili, w marcowym garncu macerowani, Czytelnicy
– ciekawostki z dawnej
prasy koniñskiej
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3. Z dziejów
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historycznych, archiwalia
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miasta

– sylwetki ludzi
zas³u¿onych dla miasta

5.

Naszym

zdaniem

– wypowiedzi na aktualne
tematy dotycz¹ce
rozwoju miasta

6.
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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

Najwa¿niejsze, ¿e najtê¿sze mrozy raczej za nami – choæ Janek wywo³uje zasypiaj¹ce licho i przypomina dawne biedne (!?) zabawy na
lodzie. A swoj¹ drog¹ te¿ specjalnie
nie przypominam sobie, ani kichania, ani gor¹czkowania w tych zamierzch³ych powojennych latach.
(Kopyciorów te¿ jednak nie pomiêtam).
Polecam szczególnie ciekawy artyku³ Lecha Hejmana traktuj¹cy ab
ovo o dziejach naszego miasta. Byæ
mo¿e inni jeszcze historycy maj¹
swoje przemyœlenia na ten temat –
zapraszamy na ³amy Koninianów.

Szymon Pawlicki sprowokowa³
Zygmunta Kowalczykiewicza i oto
mamy opis nowej odysei – do Ba³tyku. Godne uznania jest pracowite krêcenie g³ow¹ autora raz na prawy, raz
na lewy brzeg i wy³uskiwanie ró¿nych
ciekawostek historycznych lub legendarnych.
Lech Stefaniak kontynuuje swoje
naprawianie Ma³ej Ojczyzny. Ciekawa jest taka wiwisekcja, gdy samemu
siedzi siê równie¿ w tym kocio³ku.
Pouczaj¹ce.
Zachêcam te¿ do zapoznania siê z
pamiêtnikiem Juliana Wieniawskiego
(brata kompozytora) z okresu jego po-

bytu w Koniñskiem w czasach powstania styczniowego.
Pozwólcie Pañstwo wrêczyæ zas³u¿onym koniñskim kwiaciarkom laurkê z okazji Dnia Kobiet – jest to jednoczeœnie laurka, per procura, dla pozosta³ych koninianek od Koninianów.
Wiele te¿ piszemy o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Przecie¿ to
w³aœnie Wy, drodzy Pañstwo, jesteœcie
naszymi odbiorcami jak i decydentami
poczynañ Koninianów. Reszta w stosownym protokole.
Stanis³aw Sroczyñski
PS Sk³adam serdeczne podziêkowania za gratulacje otrzymane od Pañ-

Zas³ugi Piastów
dla Konina
Regionaliœci, nauczyciele historii,
przewodnicy PTTK i inne osoby interesuj¹ce siê dziejami Konina na ogó³
bezskutecznie szukaj¹ odpowiedzi na
zdawa³oby siê proste pytanie, który z
w³adców Polski zatwierdzi³ przywilej
lokacyjny dla miasta. Takiej jednoznacznej odpowiedzi nie daje opracowanie Andrzeja Wêdzkiego „Konin w
czasach przedrozbiorowych”. Autor
przyjmuje, ¿e prawa miejskie Konin
otrzyma³ przed 1293 rokiem bowiem,
w tym roku wójt Gos³aw z Konina
zosta³ zanotowany w jednym z zachowanych dokumentów. Tym samym w³adc¹, który móg³ zatwierdziæ dokument lokacyjny,
by³ Przemys³aw II, ksi¹¿ê
wielkopolski, od 1295 r. król
Polski, zamordowany w roku
1296.
Jednak historyk Jerzy
£ojko zna treœæ dokumentu z
1283 roku, traktowanego przez
Wêdzkiego jako falsyfikat, w
którym znajduje siê zapis o
oppidium Conin, co by mog³o,
jego zdaniem, cofn¹æ datê lokacji Konina do 1265-1283.
Wtedy panuj¹cym w tej czêœci Wielkopolski by³ ksi¹¿ê
kaliski Boles³aw Pobo¿ny (ur.
po 1221, zmar³y w 1279). Ten
w³adca musia³ byæ zainteresowany powstaniem wiêkszej
osady, potem miasta w miejscu najdogodniejszej przeprawy przez
rzekê na szlaku do Kruszwicy i dalej
do Gdañska, które to miasto Boles³aw
oswobodzi³ w 1272 roku z r¹k Brandenburczyków. Inne miejsca przeprawy (Kaszuba, L¹dek) zosta³y zniszczone wielkim wylewem Warty w
1250 roku, co spowodowa³o przemieszczenie siê osadnictwa w g³¹b l¹du.

Takim by³ Konin, który jako niewielki
gród ju¿ w XII w. s³u¿y³ przeprawom
kupieckim, czego dowodem jest ustawiony w tym miejscu s³up drogowy
(1151). Zatwierdzenie praw miejskich
Koninowi przez Boles³awa Pobo¿nego jest bardzo prawdopodobne, bowiem jako ksi¹¿ê kaliski musia³ byæ zainteresowany rozwojem gospodarczym ziem mu podleg³ych. Jako pierwszy w³adca nadal przywilej ¯ydom
wnosz¹cym kapita³y i zajmuj¹cym siê
organizacj¹ handlu z innymi dzielnicami kraju.

go i na sprawy ekonomiczne nie poœwiêca³ zbyt du¿o czasu. Niemniej
móg³, obje¿d¿aj¹c nale¿ne mu terytoria, w tym Konin, zatwierdziæ przywilej lokacyjny dla naszego miasta,
móg³, co wydaje siê bardziej prawdopodobne, potwierdziæ wczeœniej nadane prawo, rozszerzaj¹c je o dodatkowe przywileje. Któryœ z nich musia³
spowodowaæ, ¿e osada targowa, zwana póŸniej Starym Miastem pozosta³a
wsi¹, a niewielka dot¹d osada nadwarciañska podniesiona zosta³a do rangi
miasta. Takie zjawisko przeniesienia

Nie mo¿na te¿ odmówiæ zas³ug dla
Konina Przemys³awowi II. Gdy w
1279 roku osiad³ na tronie ksi¹¿êcym
w Poznaniu pewnie kontynuowa³ dzie³o rozwoju Wielkopolski, chocia¿ uwik³any by³ w wojny z Niemcami, w
zatargi z ksi¹¿êtami œl¹skimi, w sukcesjê objêcia Pomorza Gdañskiego i w
starania o uzyskanie tronu królewskie-

lokacji poza dotychczasow¹ siedzibê
by³o bardzo rzadkie. Za opini¹ Wêdzkiego, ¿e to Przemys³aw II podpisa³
akt lokacyjny, opowiada siê Piotr Rybczyñski, kierownik archiwum w Koninie. Poniewa¿ ostatecznej prawdy nie
da siê ustaliæ, nale¿y moim zdaniem,
obu w³adcom przyznaæ jednakowe
uznanie w dziele przekszta³cenia nie-

zdj. - archiwum

1. Z kart
przesz³oœci

stwa z okazji wyboru na prezesa Towarzystwa Przyjació³ Konina. Pozwalam sobie równie¿ nieskromnie
wydrukowaæ gratulacje od Prezydenta
Miasta. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziêkujê.
PS Chcê równie¿ donieœæ Pañstwu o niecodziennym spotkaniu dwojga koninian pokazanego w dniu 26
lutego o godzinie 19.00 w Faktach w
TVN – by³a to sympatyczna rozmowa
przeprowadzona przez Katarzynê
S³awiñsk¹ z Janem Kaczmarkiem w
Hollywood.
StS

wielkiej osady w miasto. Przypomnijmy, ¿e zgodnie z prawem niemieckim,
które wprowadzono w Koninie, ¿ycie
miejskie organizowa³ zasadzony przez
ksiêcia wójt, który decydowa³ o zabudowie, o osadnictwie sprowadzaj¹c
rzemieœlników: garncarzy, kowali, murarzy, bednarzy, ko³odziejów i innych,
dba³ o samowystarczalnoœæ produkcji
¿ywnoœci przez mieszczan, u³atwia³
wymianê towarow¹ poprzez jarmarki
i targi.
Trzecim z Piastów, którego zas³ugi dla pocz¹tków miasta s¹ niepodwa¿alne, by³ Kazimierz Wielki. Po
zniszczeniach i ca³kowitym unicestwieniu Konina za spraw¹ Krzy¿aków w
czasach £okietka (1331), wymieniony
w³adca przyzna³ œrodki finansowe na
jego materialny rozwój. Za jego panowania i pod osobistym nadzorem , bo
czêsto w Koninie przebywa³ (w 1346,
1359, 1360), zbudowano okaza³y zamek, otoczono miasto murem obronnym (nie obejmowa³ ca³ego miasta), a
mieszczanie postawili koœció³
parafialny. Wszystko to podnios³o rangê miasta do statusu
miasta powiatowego jako centrum administracyjnego najbli¿szej okolicy i siedziby starosty. Wœród panów na zamku byli znacz¹cy póŸniej w
kraju królewscy dyplomaci:
Wojciech Jastrzêbiec, Wojciech
Malski, Jan z Lichenia, Janusz
Tuliszkowski, Wojciech z
¯ychlina, a na prze³omie XV i
XVI w. Ambro¿y Pampowski.
Jest jeszcze do wyjaœnienia postaæ ksiêcia Leszka,
wystêpuj¹ca w legendzie o powstaniu koniñskiego grodu i
jego nazwie. Przyjmuj¹c ahistoryczn¹ wersjê wydarzeñ
mo¿na jedynie snuæ przypuszczenie, ¿e anonimowemu autorowi legendy postaæ taka skojarzy³a
siê z legend¹ o Lechu, Czechu i Rusie.
W szeregu pierwszych ksi¹¿¹t piastowskich jest obecne imiê Leszka
¿yj¹cego po Siemowicie i przed Siemomys³em i Mieszkiem I, ale trudno
uznaæ jego osobê za ewentualnego bohatera koniñskiej legendy.
Lech Hejman

Laurka dla kwiaciarki
w poniedzia³ek sta³a ju¿ za lad¹ w
kwiaciarni. Taki ju¿ los tzw. prywat-

By³ mróz
Marzec przywita³ nas nawrotem
zimy. Ale tak naprawdê, có¿
to za zima? Biedactwo ledwie
œnie¿kiem poprószy. Nosów
nie odmrozi. Rachityczna
jakaœ ta nasza zima, cherlawa,
jakby bezdomna i na sta³e
bezrobotna. Wpisa³a siê w
rzeczywistoœæ przemian
ustrojowych. Zupe³na degrengolada.
Pamiêtam okupacyjne
zimy. Maty s³omiane na
oknach, chroni¹ce przed siarczystym mrozem. Pamiêtam,
ju¿ powojenne, zaspy œnie¿ne. Tunele w œniegu siêgaj¹ce do wysokoœci okien, nielicznych jeszcze wówczas autobusów. Rzeki i rozlewiska
pokryte grub¹ warstw¹ lodu.
Kudy naszej obecnej zimie do
tamtych prawdziwie groŸnych zim!
Opowiada³a mi znajoma: –
Mama kupi³a mi ciep³e, zimo-

we buty. Jak na czas przedwojenny,

Kajakiem
do Gdañska
W „Koninianach” nr 2 (23) Szymon Pawlicki podzieli³ siê z czytelnikami swoimi przygodami na wodach
Wielkopolski i Kujaw. Œlad na wodzie
pozostawiony przez tak zwan¹ jednostkê p³ywaj¹c¹ nosi nazwê kilwater.
Tak siê sk³ada, ¿e kilwatery ³odzi Szymona przecina³y siê z moimi.
Do wspomnieñ Szymona Pawlickiego dok³adam swoj¹ przygodê z roku
1960. Po zakoñczeniu dzia³alnoœci
¿eglarskiej przy Powiatowym Zarz¹dzie Ligi Przyjació³ ¯o³nierza grupa
wodniaków przenios³a siê do koniñskiego oddzia³u Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. Zarz¹dowi
PTTK prezesowa³ w tamtym roku
Zygmunt Pêcherski. Dosz³o wtedy do
zak³adu miêdzy mn¹ a prezesem w
sprawie samotnego pokonania kajakiem
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urodzi³y siê trzy córki. Pani Irena ¿a³uje, ¿e tylko jedna z nich, Dorotka, podtrzymuje rodzinn¹ tradycjê.
Przedwczesna œmieræ Pana Czes³awa powa¿nie wstrz¹snê³a ca³¹ rodzin¹
oraz jej planami na przysz³oœæ. Pani
Irena wykaza³a siê jednak ogromnym
hartem ducha. Postanowi³a kontynuowaæ to, co z takim trudem zaczê³a i
osi¹gnê³a z mê¿em. Jeszcze raz uda³o
siê – „Mimoza” jest chyba najsympatyczniejszym miejscem, w którym
mo¿na zaopatrzyæ siê w piêkne kwiaty. Zaœ czêsto zmieniana wystawa jest
ka¿dorazowo ma³ym dzie³em sztuki –
to zas³uga przesympatycznej Pani
Aleksandry WoŸniak. Oleñka jest
praw¹ rêk¹ szefowej i mo¿na œmia³o
zaryzykowaæ – najbardziej zaufan¹
przyjació³k¹. Panie wspaniale uzupe³-

niaj¹ siê w pracy, a jak same mówi¹,
konkurencja w tej chwili jest olbrzymia. S¹ jednak pe³ne nadziei, ¿e dziêki
wiernym klientom, których notabene
serdecznie pozdrawiaj¹, jakoœ przetrwaj¹.
Mimo wszystko – mówi Pani Irena – nie chcia³abym powrotu do dawnych czasów, kiedy to drut do wi¹zania kwiatów trzeba by³o wypruwaæ ze
starych opon samochodowych.
Laurkê dla kwiaciarki postanowi³em napisaæ z okazji Dnia Kobiet. Bo
to od niej, od zawsze, bra³em kwiaty
dla matki, dziewczyny, ¿ony. Poniewa¿ niezrêcznie dawaæ kwiaciarkom
kwiaty, chcê w³aœnie pp. Irenie i Aleksandrze wrêczyæ z okazji 8 marca tê
w³aœnie laurkê.
Stanis³aw Sroczyñski

wydatek by³ spory. Patrzy³am z zazdroœci¹ na œlizgaj¹ce siê na lodzie dzieciaki.
Ba³am siê do nich do³¹czyæ, ¿eby nie
zniszczyæ butów. Lanie murowane,
wiêc zdjê³am buty i œlizga³am siê boso.
Wie pan, nawet nie zachorowa³am.
Dzisiaj najprzeró¿niejsze rodzaje
butów kusz¹ stosunkowo niskimi cenami. Sklepy pe³ne s¹ ró¿nych akcesoriów, przydatnych dzieciakom do

zimowych zabaw. Trudno wyobraziæ
sobie czasy, w których zwyk³y kawa³ek deski z powodzeniem zastêpowa³
sklepowe sanki. Zamiast niedostêpnych ³y¿ew u¿ywa³o siê tzw. „kopyciorów’, czyli w³asnej konstrukcji
drewnianych prawide³, z przymocowanym do nich drutem. Do œlizgania
s³u¿y³y równie¿ ma³e saneczki, wielkoœci dwóch stóp, podbite grub¹ blach¹.
JeŸdzi³o siê na nich
stoj¹c i odpychaj¹c
kosturem, kijem zakoñczonym
ostrym, metalowym szpikulcem.
Jazda wymaga³a
sporej zrêcznoœci.
W linii prostej uzyskiwa³o siê du¿¹
szybkoœæ. Zakrêty
mo¿na by³o wykonywaæ skrêtami cia³a, nawet „ósemki”
i inne skomplikowane figury.
Inn¹ form¹ zabawy na lodzie by³a
„gintowka”. Nazwa
pochodzi³a od uginaj¹cego siê lodu.
Na czym polega³a
zabawa? Otó¿ najpierw wybiera³o siê
miejsce na zamarz-

niêtych rozlewiskach. Lód w tym miejscu musia³ byæ nie za cienki, ¿eby siê
nie zarwa³ i nie za gruby, ¿eby siê ugina³. Po znalezieniu miejsca kilku ch³opców, podskakuj¹c rytmicznie, mocno
uderza³o o lód nogami, a¿ jego powierzchnia robi³a siê elastyczna. W ten
sposób przygotowany lód, szerokoœci 1,5-2 m i d³ugoœci ok. 10 m, nadawa³ siê do zabawy. Uczestnicy kolejno przebiegali po lodzie, który poddawa³ siê ka¿demu st¹pniêciu, uginaj¹c
siê i faluj¹c. Naturalnie taki lód mia³
ograniczon¹ wytrzyma³oœæ, ukazywa³a
siê woda, pêka³. Bohaterem zabawy
by³ oczywiœcie najodwa¿niejszy. Decydowa³ siê na bieg po lodzie, gdy szansa na niezarwanie by³a prawie ¿adna, a
mimo to podejmowa³ ryzyko i wychodzi³ z niego niezmoczony. K¹piel w
lodowatej wodzie nie nale¿a³a do przyjemnoœci. Mimo to nie pamiêtam, ¿eby
któreœ z dzieci uleg³o przeziêbieniu,
nawet gdy siê zmoczy³o. Pewnie selekcja w okresie niemowlêctwa i wczesnego dzieciñstwa pozostawia³a tylko
silne organizmy.
Tempora mutantur... a we mnie ci¹gle pokutuje myœl, ¿e ¿adne volvo nie
zast¹pi radoœci ma³ego ch³opca, prowadz¹cego zakrzywionym haczykiem blaszan¹ obrêcz po kocich ³bach
bruku.
Jan Sznajder

wa³em siê u biwakuj¹cych w Tokarach
Zygmunta Pêcherskiego i jego znajomych. ¯yczyli stopy wody pod kilem, oczywiœcie nie wierz¹c w powodzenie mojej wyprawy.
Ka¿dy, kto zna drogê wodn¹ z
Konina na Gop³o wie, ¿e na pó³noc od
Jeziora Œlesiñskiego jest wieœ ¯ó³wieniec, a w pobli¿u Przew³oka, gdzie
W³adys³aw £okietek prowadzi³ swoj¹
dru¿ynê w pogoni za Krzy¿akami. Jak
wiemy z lat szkolnych dopad³ ich pod
P³owcami i sprawi³ têgie lanie. Na trasie wodnej dwie œluzy w Gawronach i
Koszewie. Potem na lewym brzegu
skanalizowanej Noteci wieœ Warzymowo. W niej stareñki, ceglany koœció³ek
upamiêtniaj¹cy piastowsk¹ osadê, z
której wywodziæ mia³a siê Rzepicha,
¿ona Piasta Ko³odzieja, matka Siemowita.
Gop³o „g³adko” przep³yn¹³em i
ponownie znalaz³em siê na Noteci, a
potem na Jeziorze Szarlej. Z szacunkiem skin¹³em g³ow¹ w kierunku wsi
£ojewo, miejsca urodzin Stanis³awa
Przybyszewskiego. Piêæ kilometrów
dalej, na lewym brzegu kana³u noteckiego wieœ Tupa³y, miejsce pochówku
4000 rycerzy poleg³ych pod pobliskimi M¹twami w czasie wojny domowej (1666). Potem by³a Pakoœæ, Barcin, £abiszyn. Brakuje czasu na zwie-

dzanie. Odwiedza³em tylko poczty,
posterunki policji i œluzy, aby przy³o¿yli stemple, opatrzyli je datami i podpisami potwierdzaj¹cymi, ¿e têdy p³yn¹³em. Potem Kana³ Bydgoski, st¹d
przez Brdê do Wis³y. Wreszcie ona,
królowa rzek polskich. Wp³yn¹³em na
ni¹ jak mia³a ju¿ za sob¹ 772 kilometry
biegu. Radoœæ wielka. Widaæ mury i
domy Torunia, potem za dwanaœcie
kilometrów zabudowania Che³mna, a
za osiem, na lewym brzegu, Œwiecie.
Hura! Coraz bli¿ej celu wyprawy.
Ale zarazem coraz trudniej. Latem 1960
r. dolna Wis³a i jej dorzecza objête by³y
powodzi¹. Wezbrana woda nie uszanowa³a koryta, rozlewa³a siê na niskie brzegi, niszcz¹c wszystko po drodze. Z
nurtem p³ynê³y wrota i œciany stodó³,
drewniane dachy, psie budy i wyp³ukane z gruntu drzewa. W Grudzi¹dzu milicjanci zakazali mi dalszego sp³ywu,
obawiaj¹c siê o moje bezpieczeñstwo.
Nie mia³em ¿adnych argumentów. Zgodzi³em siê z nimi i jeszcze przy nich
zacz¹³em ³adowaæ do plecaka skromny
dobytek. A by³y to takie lata, w których wodniak móg³ bez obawy o okradzenie zostawiæ przy brzegu swoj¹ ³ódŸ.
Zostawi³em wszystko i uda³em siê do
miasta, aby kupiæ kilka baterii do latarki. Wzbogacony o nie wróci³em na brzeg
rzeki i czeka³em na zmierzchaj¹cy ko-

niec dnia. Godziny siê d³u¿y³y, bo latem s³oneczko póŸno k³adzie siê spaæ.
Wreszcie nadesz³a w³aœciwa pora. Zsun¹³em kajak na wodê, wsiad³em do niego, machn¹³em wios³ami i znikn¹³em w
czerni nocy.
Trudno, oj trudno siê p³ynê³o, nie
wiedz¹c gdzie g³ówny nurt a gdzie
wylewy rzeki. Zdarza³o siê, ¿e dziobem kajaka w coœ uderza³em. Zapala³em wtedy powieszon¹ na szyi latarkê, choæ niewiele widzia³em w mêtnej
wodzie. Tylko majacz¹ce z oddali zachodnie wzniesienia brzegu Wis³y. One
by³y moim g³ównym przewodnikiem.
Od Grudzi¹dza do miasta Nowe jest
oko³o 18 km. Dalej jeszcze 11 km do
wsi Opalenie. Na dworze ju¿ jaœnia³o.
Radoœniej zrobi³o mi siê na duszy, bo
patrz¹c na filary nieistniej¹cego mostu
poczu³em siê jak w rodzinnym Koninie. St¹d przecie¿ pochodz¹ dwa przês³a mostu przeniesione nad zalew nadwarciañski.
Potem sp³yw by³ ³atwiejszy. Wis³a jakby siê uspokoi³a i na jej grzbiecie
pojawi³y siê motorowe barki. Przesta³em siê obawiaæ, ¿e zabroni¹ mi sp³ywania. W Przegalinie na Martwej Wiœle pokona³em ostatni¹, dwudziest¹
œluzê na mojej trasie. Osi¹gn¹³em
Gdañsk. Zak³ad wygra³em.
Zygmunt Kowalczykiewicz

zdj. -Rad

Wspomnieñ Pani Ireny Poczesnej wys³ucha³ i zanotowa³ Stanis³aw Sroczyñski.
Wszystko zaczê³o siê w 1960
roku. M³ody, po szkole ogrodniczej w
KoŸminie i kursach we Francji – Czes³aw Poczesny, kaliszanin, postanawia
otworzyæ w Koninie kwiaciarniê. Wtedy stary Konin, dopiero póŸniej nazywany Koninem lewobrze¿nym, by³
centrum handlowym rozrastaj¹cego siê
miasta. Pan Czes³aw przywióz³ z zagranicy mnóstwo ciekawych nowinek
kwiaciarskich, zaœ z pobliskiego Rychwa³a m³od¹ ¿onê.
Pani Irena œmieje siê, ¿e po œlubie
w sobotê i poprawinach w niedzielê –

nej inicjatywy. Bywa³o, ¿e z kwiaciarni nie wychodzi³a i 18 godzin. Trwa to
ju¿ 45 lat. To prawdziwy rekord. Nigdy nie ¿a³owali, ¿e wybrali stary Konin na swoj¹ ¿yciow¹ przystañ. Tutaj

szlaku wodnego z Konina do Gdañska. Honorowy uœcisk d³oni, uroczyste „przeciêcie” zak³adu przez osobê
towarzysz¹c¹ czyli Janinê Perathoner.
W³aœcicielem kajaku wykonanego
ze sklejki wodoodpornej by³ W³odzimierz Schlender. On zgodzi³ siê, aby
kajak nosi³ nazwê „Lu 45”.
Sp³yw zacz¹³ siê na przystani
PTTK 12 lipca. ¯egnali mnie i ¿yczyli
rych³ego utopienia armator W³odek
Schlender oraz Mirek Wroc³awki. Janek podobno zaspa³.
Cztery kilometry w górê Warty do
Kana³u Morzys³awskiego, potem pokonanie œluzy i osiem kilometrów
wody stoj¹cej. Dalej by³o œluzowanie
u ujœcia kana³u. Kolejno by³ sp³yw jeziorami P¹tnowskim, Mikorzyñskim i
Œlesiñskim. Przed po³udniem zameldo-

Ze

wspomnieñ

W obozie
powstañczym
Jechaliœmy parê godzin, gdy nareszcie ukaza³y nam siê olbrzymie, gêsto zaros³e bory, a wœród nich, na
znacznej wynios³oœci Dzicze Góry,
gdzie formowa³ siê obóz. W niespe³na
pó³ godziny wyjecha³ naprzeciwko nas
rekonesans, z³o¿ony z kilkunastu konnych, miêdzy którymi pozna³em i
moich serdecznych przyjació³ z okolicznych w³aœcicieli ziemskich, jak
Mieczys³awa Pu³awskiego z Janiszewa, Kazia Potworowskiego z D¹broszyna i Tadeusza Wyganowskiego,
póŸniejszego dziedzica Zbylczyc. Na
widok tych dzielnych i poczciwych
ch³opców otucha wst¹pi³a mi do serca,
raŸniej bowiem jest na takiej wojaczce
byæ w gronie dawnych dobrych przyjació³, ni¿ miêdzy zupe³nie obcymi.
Towarzysze nasi powiedli nas do
obozu. Smutne, co prawda, czyni³ on
wra¿enie.
Na doœæ obszernej polance, otoczonej doko³a g¹szczem drzew i krzewów,
roztasowa³a siê gromada ludzi, licz¹ca
nie wiêcej nad 500 osób.
W poœrodku ustawione by³y rzêdem wozy z amunicj¹ i broni¹ zapewne, oraz parê wozów z bardzo skromnymi prowiantami. Czuwa³a nad nimi
zmieniaj¹ca siê co trzy godziny stra¿,
z³o¿ona z kilkunastu pieszych, zbroj-

Naszym

nych w karabinki ró¿nego kalibru i szeœciu konnych, uzbrojonych w pa³asze i
rewolwery lub pistolety starego tak¿e
kalibru. Niedaleko tej grupy rozpiêty
by³ doœæ obszerny namiot z polowym
³ó¿kiem ¿elaznym i skór¹ obitym kuferkiem oraz dwoma pliantami i sto³em,
stanowi¹cym ca³¹ ozdobê tej czasowej
rezydencji dowódcy oddzia³u.
By³ nim niejaki Mieszkowski, podobno ex-obywatel. Œrednich lat, s³usznego wzrostu, przyjemnej i doœæ pokaŸnej powierzchownoœci, przyj¹³ nas
bardzo serdecznie, w oddziale bowiem,
który formowa³, ma³o by³o ludzi ze sfer
inteligentniejszych. Sk³adali siê nañ przewa¿nie m³odzi ludzie z miasteczek okolicznych, którzy porzucili warsztaty,
mniejsze fabryki i sklepiki oraz oficjaliœci prywatni i rolni, wreszcie kategoria
m³okosów nie maj¹cych okreœlonego
zajêcia, ani sposobu do ¿ycia. Dla tych
ostatnich obóz przedstawia³ jak¹œ pozycjê socjaln¹ i chwilowe utrzymanie,
wiêc te¿ chêtnie siê do lasów garnêli.
Rozlokowani byli w ten sposób,
¿e kosynierzy stanowili tyln¹ czêœæ
oddzia³u, opart¹ o las, strzelcy wysuniêci bli¿ej namiotu dowódcy, a kilkadziesi¹t koni, stanowi¹cych kawaleriê,
zebrano bli¿ej strugi leœnej, gdzie zaraz poiæ je by³o mo¿na.

Nastrój by³ w ogóle jakiœ posêpny, ani sam dowódca, powa¿ny i zasêpiony, nie móg³ podkomendnym swoim dodaæ animuszu. Czuæ by³o w powietrzu troskê o jutro, widaæ by³o u
wiêkszoœci zebranych, ¿e przyszli, bo
tak robiono w ca³ym kraju, ale bez tej
wiary œlepej, która walcz¹cym dodaje
odwagi i nadziei powodzenia orê¿a.
Gdy do tego dodamy szczup³e racje
po¿ywienia, wydawane kosynierom,
z uwagi na trudnoœæ prowiantowania
siê w tych odleg³ych lasach i brak jakiej takiej os³ony przed wichrami i
przymrozkami marcowymi, nie mo¿na siê by³o temu nastrojowi dziwiæ.
Wyznaczono nam odpowiednie
stanowiska. Jednych mianowa³ dowódca porucznikami, starszym dosta³a siê
od razu godnoœæ kapitana; kilku z nas
dobra³ sobie dowódca do boku jako
adiutantów i oficerów sztabowych.
Po po³udniu nowo mianowani oficerowie, przeczytawszy instrukcjê,
któr¹ ka¿dy dowódca od Wydzia³u
Wojennego Rz¹du Narodowego otrzymywa³, przypatrywali siê æwiczeniu
kosynierów i mustrze strzelców, choæ
ta ogranicza³a siê tylko do w³adania
broni¹ i marszu oraz formowania siê w
kolumny, o strzelaniu bowiem, które
by zdradzi³o istnienie oddzia³u, mowy

byæ nie mog³o.
Pod wieczór nap³ywaæ zaczêli
nowi ochotnicy spod Stawiszyna,
Rychwa³a i z samego Kalisza. Niektórzy byli zaopatrzeni w jak¹ tak¹ odzie¿
i ¿ywnoœæ, ale byli niestety i tacy, którym wszystko dawaæ trzeba by³o, a ¿e
zapasy odzie¿, a zw³aszcza obuwia,
na wozie, zwanym cekhauzem, by³y
bardzo niedostateczne, musia³ wiec
dowódca kilku obdartych biedaków
odprawiæ zupe³nie.
Dzieñ ten pierwszy spêdzony w
obozie niezbyt dodatnie wywar³ na nas
wra¿enie. Zbici w gromadkê dawnych
s¹siadów i przyjació³, szeptaliœmy sobie na ucho, ¿e w takiej partii i pod
dowództwem cz³owieka, widocznie
nieobeznanego z rzemios³em wojennym, przy pierwszem spotkaniu z
wojskiem mo¿emy byæ zupe³nie rozbici.
Po pierwszej ciê¿kiej, nieprzespanej nocy, w której po wygodnych naszych ³ó¿kach kulbaka s³u¿yæ nam musia³a za poduszkê, a burka za materac i
ko³drê zarazem, kiedy zziêbniêci i znu¿eni, zaczêliœmy siê po¿ywiaæ reszt¹
prowiantów, znajduj¹cych siê na mojej
bryczce, nagle wœród ciszy, przerywanej tylko szmerem drzew i szeptem
krz¹taj¹cych siê ko³o rozpalonego stosu ga³êzi kosynierów, zadŸwiêcza³
dzwonek przed namiotem dowódcy.
Zebraliœmy siê tam, a w g³êbi namiotu
spostrzegliœmy ma³y, prowizorycznie
ustawiony o³tarzyk polowy, przed którym ubrany ju¿ w kom¿ê i ornat ksi¹dz
Max rozpocz¹³ odprawianie mszy œwiêtej. W uroczystym skupieniu ducha
ukl¹k³ ca³y obóz doko³a namiotu, a najgorêtsza w ¿yciu modlitwa pop³ynê³a
do Stwórcy wrzechrzeczy, któremu
polecaliœmy losy naszego kraju i pozosta³ych w domu rodzin naszych.
Po skoñczonej mszy i specjalnej
benedykcji, której nam ksi¹dz Max
udzieli³, wszyscy nowo przybyli
wczoraj sk³adali przysiêgê na wiernoœæ
dla sprawy ojczyzny, na pos³uszeñstwo naszym dowódcom, na najœciœlej-

sze dochowanie tajemnicy w razie dostania siê do niewoli rosyjskiej, na mi³oœæ bratni¹ dla wspó³towarzyszy i na
poœwiêcenie ¿ycia swego w bitwach z
nieprzyjacielem oraz na obietnicê, ¿e
nikt bez rozkazu dowódcy sam w nikczemnej ucieczce z pola bitwy ratunku szukaæ nie bêdzie.
(...) Wœród nieweso³ych refleksji
spêdziliœmy drug¹ noc obozow¹ na
pikiecie, skostniali od m¿¹cego ustawicznie deszczyku. Nad ranem zjawi³o siê dwóch konnych z rozkazem powracania do obozu, w którym zajœæ
maj¹ zmiany. Obóz zwijamy, a nowy
dowódca kapitan Breker nakaza³ gotowoœæ do wymarszu. Mieszkowskiego
odwo³ano do Warszawy. W obozie ruch
panowa³ niezwyk³y. Koñczono czyszczenie i karmienie koni. Kosynierzy,
odziani do wymarszu, zasiad³szy ko³o
kilku kot³ów, koñczyli skromn¹ zupkê
z kartofli z gdzieniegdzie p³ywaj¹cymi skwarkami s³oniny. Wozy na³adowane resztkami prowiantu, amunicj¹,
broni¹ zapasow¹ i œwie¿o przywiezionymi kosami, sta³y zaprzê¿one, gotowe do wyjazdu.
Na œrodku polanki têgi, krêpy mê¿czyzna lat œrednich, marsowej postawy,
w czamarce, konfederatce i butach palonych, wydawa³ instrukcjê otaczaj¹cym
go podkomendnym. Z lakonicznoœci jego
mowy, z krótkoœci wydawanych rozkazów znaæ by³o, ¿e to cz³owiek obyty z
wojaczk¹ tego rodzaju. Nie wiem dlaczego, ale duch jakiœ lepszy wst¹pi³ w nas
na widok nowego dowódcy. By³ on kiedyœ lejtnantem pruskim, a w roku 1846
z Mieros³awskim bi³ siê pod Mi³os³awiem i dzielnie sprawia³.
Powy¿sze wspomnienia, których
fragment drukujemy, s¹ autorstwa Juliana Wieniawskiego, dzier¿awcy maj¹tku Góry, który uczestniczy³ w powstaniu styczniowym. Najpierw by³ w partii
Bekera, póŸniej zaj¹³ siê organizacj¹
zaplecza dla powstania jako cywilny
jego naczelnik. Po latach napisa³ wspomnienia Kartki z mego pamiêtnika.
Julian Wieniawski

ku, ¿e Muzeum z tej szansy skorzysta. Stanie siê placówk¹ wyj¹tkow¹ pod
wzglêdem zbiorów przyrodniczych,
paleontologicznych, pozyskiwanych z
kolejnych odkrywek. Niestety, wiele
z eksponatów zdobytych na tym
wczesnym etapie, niew³aœciwie przechowywanych i konserwowanych,
uleg³o zniszczeniu, z czasem zaprzestano w ogóle eksploracji odkrywek.

£atwiej i przyjemniej robi siê przecie¿
zakupy w salonach i galeriach. Przyk³adem przemawiaj¹cym do wyobraŸni mo¿e byæ zbierany przez pracowników kopalni gagat i jantar, który nie
trafia³ do Muzeum, lecz w rêce prywatnych rzemieœlników.
Obecne zbiory i kolekcje muzealne s¹ raczej odbiciem upodobañ i starañ poszczególnych pracowników, ni¿
przemyœlanej, d³ugofalowej polityki.
Wszystkie one maj¹ swe bogatsze i
cenniejsze odpowiedniki w innych muzeach. Dotyczy to zbiorów malarstwa,
numizmatyki, historii oœwietlenia, bi¿uterii patriotycznej, a nawet najwiêkszej pasji pani dyrektor – judaików.
Du¿o tych „specjalizacji”, prawda?
Najs³ynniejszy eksponat znaleziony przypadkiem w wêglu brunatnym,
tzw. s³oñ leœny, od dziesiêcioleci nie
mo¿e doczekaæ siê rekonstrukcji. Pieni¹dze przeznaczane na przygotowanie dla niego miejsca ekspozycji w spichlerzu w Gos³awicach mo¿na by³o ju¿
dawno wydaæ np. na postawienie przy
dworcu PKP oszklonej, szeœciometrowej gabloty, podœwietlonej, klimatyzowanej i hermetycznej. Pomys³ mo¿e
zwariowany, ale tak powstaj¹ atrakcje
turystyczne na œwiecie. Wyobra¿acie
sobie Pañstwo te tysi¹ce ludzi we
wszystkich poci¹gach na trasie PoznañWarszawa przyklejonych do okien?
Czy by³by choæ jeden autobus wycieczkowy w tym rejonie Polski, który by nie zboczy³ do Konina, by zobaczyæ takie monstrum?
Lech Stefaniak

zdaniem

Czy jest sens rozwa¿aæ, co by
by³o, gdyby...? Wbrew potocznym
opiniom tak, jeœli historia ma byæ rzeczywiœcie jak¹œ nauk¹, jeœli doœwiadczeñ nie trzeba zapisywaæ guzami na
g³owie, a u¿ywaæ jej do szukania i testowania optymalnych rozwi¹zañ. A
wiêc cofnijmy siê do lat siedemdziesi¹tych...
Skromne muzeum powsta³e na bazie zbiorów m.in. PTTK startuje do
swojej wielkiej kariery. Jak wiele placówek regionalnych jest oczywiœcie
skazane na ró¿norodnoœæ, na gromadzenie wszystkiego, co obrazuje historiê i wspó³czesnoœæ tzw. ma³ej ojczyzny. W tym zreszt¹ tkwi tak¿e si³a i
atrakcyjnoœæ takich przybytków. Zarazem jednak muzeum regionalne powinno mieæ swoj¹ specyfikê, byæ wyj¹tkowe, tak jak wyj¹tkowe na swój
sposób jest oblicze ka¿dej ziemi i jej
historia. Tego poszukuje odwiedzaj¹cy, a nie bladego i ubogiego odbicia zbiorów wielkich, centralnych skarbnic.
Szans¹ dla Muzeum koniñskiego
by³ rozwój kopalnictwa wêgla brunatnego i wydawa³o siê nawet, z pocz¹t-

zdj. - Sypniewski

Drogi i bezdro¿a
Muzeum Okrêgowego
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Z ¿ycia Towarzystwa
Przyjació³ Konina
Siedemnastego lutego w siedzibie
Biblioteki Dzieciêcej, w dawnej synagodze odby³o siê spotkanie przyjació³
nadwarciañskiego grodu, aby wybraæ
nowe w³adze i nakreœliæ dalsze plany
pracy dla Towarzystwa. Zadaniem
TPK by³o i jest krzewienie wiedzy historycznej o mieœcie i jego mieszkañcach, kultywowanie tradycji regionalnych, dba³oœæ o ochronê zabytków
oraz popularyzacjê ksi¹¿ek i dokumentów o Koninie. W kadencji 2001-2005
prace te koordynowa³ i w wiêkszoœci
realizowa³ piêcioosobowy zarz¹d kierowany przez Piotra Rybczyñskiego,
kierownika koniñskiego archiwum.
Uczestnicy zgromadzenia dowiedzieli siê, ¿e mimo trudnoœci finansowych zarz¹d wykaza³ siê dzia³aniami
godnymi uznania, redaguj¹c „Koniniana”, wspó³uczestnicz¹c w organizacji
konkursu o nagrodê „Milowego S³upa”,
upowszechniaj¹c wydarzenia z dziejów miasta wœród m³odzie¿y, nauczycieli historii, poprzez pogadanki radiowe i materia³y prasowe. Ukaza³o siê
kilka ksi¹¿ek autorstwa regionalistów.

Na zebraniu dyskutowano o nowych
formach kierowania Towarzystwem w
oparciu o obowi¹zuj¹ce w kraju wymogi prawne, st¹d du¿o miejsca poœwiêcono projektowi zmian w statucie
i ewentualnym przekszta³ceniu Towarzystwa w organizacjê po¿ytku spo³ecznego.
Mi³o nam donieœæ, ¿e w obradach
udzia³ wziêli koninianie maj¹cy znaczny dorobek w dzia³alnoœci spo³ecznej,
kulturze i sztuce. Na naszym spotkaniu byli przedstawiciele w³adz miasta,
zarazem cz³onkowie Towarzystwa,
Tadeusz Tylak, zastêpca prezydenta
miasta i Roman Karaszewski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta. Podczas dyskusji mówiono o potrzebie
dalszych dzia³añ zwi¹zanych z przesz³oœci¹ i teraŸniejszoœci¹ miasta. Dyskutantami kierowa³a troska o rozwój
urbanistyczny miasta, nawet o detale
architektoniczne.
Po wyborach do w³adz Towarzystwa ukonstytuowa³ siê nowy zarz¹d
w sk³adzie: Stanis³aw Sroczyñski –
prezes, Piotr Rybczyñski – wicepre-

zes, Zygmunt Kowalczykiewicz sekretarz, Lech Hejman – skarbnik i Jan
Sznajder – cz³onek zarz¹du. Komisjê
Rewizyjn¹ stanowi¹: Maria Oœmielakowa, Zbigniew Szubert i Jerzy Studziñski.
Ustalono, ¿e siedzib¹ Towarzystwa pozostanie Miejska Biblioteka
Publiczna w obiekcie b. synagogi.
Nowe w³adze oczekuj¹ od mieszkañców na korespondencjê i osobiste kontakty, a od w³adz i ewentualnych sympatyków wsparcia finansowego.
£aciñskie przys³owie mówi –
rzecz¹ ludzk¹ myliæ siê. W przesz³oœci zdarza³o nam siê pope³niaæ ró¿ne
b³êdy i grzeszyæ os³abieniami aktywnoœci. Przepraszamy. Liczymy na s³owa wsparcia i pomocy w kierowaniu
Towarzystwem. Wszystko to dla dobra i chwa³y naszego nadwarciañskiego grodu.
Nowy zarz¹d informuje, ¿e w najbli¿szym czasie rozpocznie cykl
otwartych spotkañ z mieszkañcami.
Najbli¿sze spotkanie odbêdzie siê 23
marca o godz. 16.30 w gmachu MBP
przy ulicy Dworcowej 13 na temat
„Konin – miasto nieznane”
Na rêce nowego prezesa gratulacje
z okazji wyboru przes³a³ Prezydent
Miasta Kazimierz Pa³asz ¿ycz¹c nowemu zarz¹dowi sukcesów w propagowaniu wiedzy o Koninie.
Zarz¹d TPK

Eksponaty z muzeum
Janka Sznajdra

WIERSZEWENEDY
PRAGNIENIE
Zapragnê³am byœ wzi¹³ mnie w ramiona
Przytulenie
Chcia³abym poczuæ ciep³o twego cia³a
Ukojenie

¦

TÊSKNOTA
Nic nie mo¿e st³umiæ têsknoty
Ani noc niebo z jasnymi gwiazdami
Ani zapach leœnych zió³
Wróæ niewdziêczny
Ani dalekie horyzonty ³¹k
Dam ci œwiat³o ksiê¿yca
Dam ci dotyk ch³odnych wód
Dam ci ciep³o s³oneczne
Dam ci s³odycz miodu akacji
Wróæ niewdziêczny
Zgaœ têsknotê
Przywróæ oczom blask
Przywróæ ustom uœmiech
Przywróæ melodiê dobrych s³ów - - -

¦

RAJ
Podajesz mi jab³ko
Rumiane soczyste
- nagle skojarzeniea z jakiego drzewa

Adam i Ewa. Autor – Józef Chajec 1974 r., rzeszowskie
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nie bój siê mówisz
to jest klucz do raju
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