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Towarzystwa

wspomnieñ

– przedruk fragmentów
pamiêtników
i wspomnieñ

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

4.

Tworzyli
wizerunek
miasta

– sylwetki ludzi
zas³u¿onych dla miasta

5.

Naszym

zdaniem

– wypowiedzi na aktualne
tematy dotycz¹ce miasta

6.

Inspiracje
kulturalne

– poezja, proza, rysunek
koniñskich twórców

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

8.

Barwy
codziennoœci

– podpatrzone
fotoobiektywem obiekty
w mieœcie

Egzotyka

miasta

– podpatrzone
fotoobiektywem ¿ycie
mieszkañców

Oko w oko
– konkursy
dla Czytelników
ze znajomoœci miasta

9.

NR 4

Inne

– tematy inne ni¿
wymienione powy¿ej

Niektórym z Was próbowa³em wyt³umaczyæ ju¿ telefonicznie, dlaczego ukazujemy siê, niestety, nieregularnie. Teraz przepraszam pozosta³ych Pañstwa
nas czytaj¹cych. Muszê jednak
przypomnieæ, ¿e goœcimy jedynie
w „Przegl¹dzie Koniñskim”. Jesteœmy wydawani na zasadzie
bezinteresownej ¿yczliwoœci.
Musimy wiêc godziæ siê na oferowane nam warunki, szanuj¹c
wszelkie zobowi¹zania tygodnika. Wierzymy, ¿e rzecz powinna
siê z czasem ustabilizowaæ.
W obecnym numerze chcemy
czytelnikom przypomnieæ dzia³alnoœæ najstarszego koniñskiego
ko³a wêdkarskiego. Coœ dla relaksu i zachêty do naœladowania.
Mimo wakacji polecamy artyku³
Agnieszki Kieliszewskiej o pouczaj¹cych choæ nietypowych
lekcjach historii, o nowym odkrywaniu wielowiekowego Konina.
Jak¿e wa¿n¹ rocznicê (710.) przyæmi³o przygotowanie do unijnego referendum. Podobnie nie
wypada nie przypomnieæ o poecie i plastyku znanym bardziej
w Polsce ni¿ w Koninie – a mieszka w naszym mieœcie.
Drukujemy te¿ list pu³kowni-

Z

dziejów

ka Ryszarda Grundmana, który
opisuje wra¿enia po spotkaniu z
najstarszymi harcerzami naszego
grodu. Przetrwali oni wszystkie
zawirowania polityczne i dzia³aj¹
od czasów przedwojennych. Pozazdroœciæ wytrwa³oœci. Druhowie, czekamy na Wasze wspomnienia!
W cyklu „Z dziejów Konina”
piszemy o koniñskim znaku drogowym i nieznanej „Gazecie Koniñskiej” wychodz¹cej w 1956
roku. Wreszcie zachêcamy Pañstwa do uczestnictwa w konkursie – macie okazjê sprawdziæ czy
znacie stary Konin. Je¿eli nie znacie, to jest w³aœnie najlepszy czas
na spacery po wypiêknia³ej ostatnimi laty, naszej Starówce.
Oczywiœcie wci¹¿ oczekujemy
na Pañstwa bardziej zdecydowane uaktywnienie siê w redagowaniu „Koninianów”.
PS Dziêkujemy za mi³e i sympatyczne s³owa, ale nadszed³
czas na zwiniêcie parasola
ochronnego. Czekamy na uwagi krytyczne, jesteœmy otwarci na
wszelkie propozycje, nie chcemy
nudziæ, pomó¿cie nam byæ ciekawym pismem.
Stanis³aw Sroczyñski

fot. – P. Hejman

– ciekawostki z dawnej
prasy koniñskiej

Ze

Konina

Moi kochani!

1. Z kart
przesz³oœci

2.

Przyjació³

Konina

Najstarszy
drogowy w
Jest obok herbowego konia drugim
symbolem Konina. W naszym mieœcie niemal ka¿de dziecko w wieku
szkolnym wie, ¿e stoj¹cy wœród lip i
kasztanowców przed koœcio³em farnym, wysoki, cylindryczny obelisk z
charakterystyczn¹ g³ówk¹, na której
czêsto siadaj¹ ptaki, jest znakiem drogowym, na pewno najstarszym w Polsce, wyznaczaj¹cym po³owê drogi pomiêdzy Kaliszem i Kruszwic¹ na prastarym szlaku bursztynowym. Z dum¹
pokazuje siê zabytek, z racji zaznaczonego na nim roku 1151 nale¿¹cy do
wytworów sztuki romañskiej. Obiekt
jest godnym podziwu dzie³em kamieniarza, który potrafi³ w po³owie XII
wieku przekszta³ciæ, pochodz¹c¹ z
pobliskiego BrzeŸna, tward¹ bry³ê szarego piaskowca w walec z dwoma fryzami, z kulistym zwieñczeniem oraz
wyryæ na nim ³aciñski czterowiersz.
Kszta³t liter, a tak¿e forma gramatyczna ³aciñskiego napisu, zdaniem specja-

listów (M. Plezia, W. Semkowicz, W.
£uszczkiewicz, T. W¹sowicz, K. Ciechanowski), potwierdzaj¹ graficzn¹ i
literack¹ formê wypowiedzi typow¹
dla czasów œredniowiecza.
S³up wykonany i postawiony z
inicjatywy bli¿ej nam nieznanego komesa Piotra (z rodu Wszeborów lub
mo¿e W³ostowiczów ?), palatyna, czyli
zarz¹dcy mazowiecko-kujawskiej
dzielnicy Polski rozbitej po œmierci
Boles³awa Krzywoustego (1138), potwierdza fakt istnienia osady grodowej
po³o¿onej przy przeprawie przez rzekê Wartê, która jako Konin dwa wieki
póŸniej otrzymaæ mia³a prawa miejskie. Rok powstania obelisku jest powodem dumy mieszkañców miast,
szczyc¹cych siê dziêki temu piastowskim rodowodem, jak Inowroc³aw,
Strzelno, Œroda czy Œrem.
Nale¿y dodaæ, ¿e s³up pierwotnie
sta³ na cmentarzu przy koœció³ku obok
pobudowanego póŸniej, bo w po³owie

znak
Polsce

XIV wieku, zamku, czyli na obecnym
placu Zamkowym. Stamt¹d, gdy zamek po zniszczeniach dokonanych
przez Szwedów popad³ w ostateczn¹
ruinê, w 1828 roku przeniesiony zosta³ na obecne miejsce oznakowane
ponadto wizerunkiem szlaku piastowskiego. Stan s³upa, szczególnie kszta³t
liter, zdaniem badaczy stale siê pogarsza, na co wp³yw maj¹ warunki atmosferyczne. Dziêki zabiegom filologów,
w 1966 roku uda³o siê odrysowaæ napis i na tej podstawie ustaliæ obecnie
znane, bo zamieszczone na tablicy informacyjnej przy s³upie, jego polskie
t³umaczenie dokonane przez Teresê
Dunin-W¹sowicz.
Do symboliki s³upa koniñskiego
nawi¹zuj¹ inicjatywy kulturalne w naszym mieœcie. Od 1977 roku organizowany jest ogólnopolski konkurs poetycki o nagrodê „Milowego S³upa”,
jego XXIII edycja odbêdzie siê w tym
roku. Cykl 25 opowiadañ o tematyce

regionalnej, autorstwa Janiny Wenedy,
nosi wspólny tytu³ „Opowieœci Milowego S³upa”. Statuetki s³upa wykonane pierwotnie z aluminium w Hucie
Aluminium wrêczano artystom wystêpuj¹cym podczas Wiosen Kulturalnych, obecnie produkowane przez Fabrykê Urz¹dzeñ Górnictwa Odkrywkowego z br¹zu wed³ug projektu Siwka, art. plastyka z Poznania, wrêczane
s¹ osobom spoza miasta, goœciom prezydenta i dyrektorów przedsiêbiorstw.
Wizerunek s³upa umieœci³a w ex librisie Miejska Biblioteka Publiczna, spotkaæ go mo¿na na plakietkach i znaczkach PTTK, drukach ulotnych i zaproszeniach, pocztówkach, proporcach i
w albumach o Koninie. Najbardziej
okaza³y s³up milowy, jaki mia³em mo¿noœæ poznaæ, wykonany z br¹zu, znajduje siê w gabinecie prezydenta miasta.
Lech Hejman

Ruch
w
Pocz¹tki zorganizowanego ruchu
wêdkarskiego w Koninie siêgaj¹ roku
1936. Powsta³e wtedy Towarzystwo
Wêdkarskie liczy³o 15 cz³onków i dotrwa³o do wrzeœnia 1939 roku. Po wojnie w 1947 roku dawni i nowi cz³onkowie zrzeszeni byli w Zwi¹zku Sportowym Wêdkarzy „Warta” w Poznaniu,
oddzia³ w Koninie. Obowi¹zki prezesa pe³ni³ Józef Puchalski, rzemieœlnik.
W 1950 roku powo³ano ogólnopolsk¹
organizacjê – Polski Zwi¹zek Wêdkarski. Prezesami Ko³a PZW w Koninie
byli kolejno: Józef Puchalski, Sylwester Pilarski, urzêdnik, Jan Tworek,
pracownik drukarni. Ko³o zajmowa³o
siê ochron¹ wód, zarybianiem, walk¹ z
k³usownictwem, która sta³a siê g³ównym celem w ka¿dej nastêpnej kadencji w³adz Ko³a.
Po okresie stagnacji (1954-58) o¿ywienie organizacji nast¹pi³o w 1959
roku, po wyborze do zarz¹du Zygmunta Szymczaka i Józefa Sypniewskiego. Odt¹d dzia³alnoœæ skierowano
na ratunek wód Warty i okolicznych

TWORZ¥

wêdkarski
Koninie
jezior zatruwanych œciekami przemys³owymi (elektrownie, mleczarnia) i
komunalnymi w zwi¹zku z intensywnym rozwojem przemys³u i mieszkalnictwa. Domagano siê budowy
oczyszczalni œcieków, zwracano uwagê na zaœmiecanie ³owisk przez wêdkarzy niezrzeszonych lub przybywaj¹cych spoza Konina, na etykê wêdkarsk¹. Prezesami Ko³a PZW byli:
Czes³aw Kwiatkowski (1960-63), potem przez 16 lat Marian Szama³ek (do
stycznia 1979) oraz Jerzy Majewski
do 2000 roku. Zmienia³a siê, stale rosn¹c, liczebnoœæ cz³onków ko³a. Od 42
w 1947 roku, 316 w 1957 r., 868 w
1960 r. do 1086 w 1982 roku.
W 1962 roku obok ko³a miejskiego
powsta³y ko³a przy Kopalni Wêgla
Brunatnego, potem elektrowni w Gos³awicach. W 1975 r., po powstaniu
województwa koniñskiego, utworzony zosta³ Zarz¹d Okrêgu, do którego
weszli: Benedykt Sobieszek, Marian
Szama³ek, Jerzy Majewski, Julian Stêpieñ. Z rejonu Konina w okrêgu zare-

WIZERUNEK

jestrowanych by³o 8 kó³ zak³adowych,
a ³¹czna iloœæ cz³onków zrzeszonych
w 1977 r. w PZW wynios³a 2310. Lokal zarz¹du przeniesiono z budynku
przy ulicy Wojska Polskiego 2 do siedziby przy ulicy 3 Maja, obecnie mieœci siê w budynku przy ulicy ¯wirki i
Wigury. Podczas uroczystoœci 30-lecia uczestniczy³ prezydent Konina
Grzegorz Goœcimski, a zawody odby³y siê na Czarnej Strudze ko³o Zagórowa. Podobne zawody ³¹czone z wycieczkami i konkursami organizowano
w kolejnych latach kilka razy rocznie
na akwenach jeszcze wêdkarsko atrakcyjnych. Sta³¹ trosk¹ organizacji by³o
aktywizowanie cz³onków na rzecz
ochrony wód, kontroli ³owisk, likwidacji przyduchy, zarybiania, egzekwowania op³at za prawo do ³owienia ryb.
Z okazji 40-lecia PZW Ko³a Konin Miasto, organizacja otrzyma³a
sztandar ufundowany ze sk³adek cz³onków. Sztandar uhonorowano odznak¹
„Za Zas³ugi dla Miasta Konina” przyznan¹ przez Radê Miasta. Od 1989
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RUSIN JAKI JEST...
KA¯DYWIEDZIEÆPOWINIEN

Stefan Rusin
Chc¹c pisaæ o Stefanie Rusinie zauwa¿y³em, ¿e mogê sobie bardzo uproœciæ temat. Uproszczenie wcale nie
oznacza sp³ycenia samego opisu, wrêcz
przeciwnie – chcê bowiem przypomnieæ Pañstwu (je¿eli trzeba przypominaæ) postaæ poety i grafika, przytaczaj¹c fragmenty artyku³ów, rysów
krytycznych, enuncjacji z licz¹cych siê
w kraju pism literackich i prasy miejscowej.
Zacznê od artyku³u Anny Dragan
w „Przegl¹dzie Koniñskim” zatytu³owanym „Poeta, twórca œrodowiska”

str. II

...Otrzyma³ liczne
nagrody w konkursach poetyckich,
m.in.im. Norwida,
Reymonta, Czerwonej Ró¿y w
Gdañsku, Warszawskiej Jesieni,
w Ogólnopolskim
Konkursie Milowego S³upa w Koninie.
Drukowano mu
ksi¹¿ki, wykorzystywano ilustracje
w du¿ych wydawnictwach w ca³ym
kraju. Jego prace
plastyczne, powi¹zane z poezj¹, wystawia siê kilka
razy w roku w galeriach wielkich
polskich miast.
Krytycy publikuj¹
eseje o jego twórczoœci, o natchnionym misterium, szczeroœci, magii, czystoœci jêzyka poetyckiego i plastycznego, perfekcji, o bolesnej i zwyciêskiej
drodze twórczej. Stefan Rusin to jedna
z najciekawszych osobowoœci artystycznych Konina, ale rozumianych i
odbieranych znacznie lepiej za rogatkami”. No w³aœnie, wiêc có¿ tam
mówi¹ za rogatkam?
Emil Biela w „Gazecie Kulturalnej”
(Zelów, styczeñ 2003) w artykule
„Myœli podró¿uj¹ce w bezczasie” zastanawia siê... Co ³¹czy Stefana Rusina, poetê, plastyka, pisarza mieszka-

j¹cego w Koninie z Cyprianem Kamilem Norwidem, Stanis³awem Wyspiañskim..? Otó¿ ta trójka wypowiada³a siê
aktualnie, zarówno w twórczoœci poetyckiej, jak i na polu rysunku artystycznego. Te bliŸniacze talenty skupione
w jednej osobie daj¹ piêkne owoce.
Widaæ to ju¿ na pierwszy rzut oka, gdy
weŸmie siê do rêki zbiór wierszy Stefana Rusina „Bezdomna czu³oœæ”.
A przecie¿ Helena Zaworska na
³amach 12 numeru „Literatury” ju¿ w
1998 roku zauwa¿a: Rusin, który jako
plastyk od dawna by³ mi znany z wyobraŸni posêpnej lecz tkliwej i rozbrajaj¹cej, jako poeta straszy³ mnie i
pragn¹³, ¿ebym siê ba³a... W rysunkach
Stefanowi Rusinowi udawa³o siê lepiej
ni¿ w wierszach, zbyt czêsto pozbawionych owej niezrównanej „lekkoœci bytu,
która choæ trochê chroni nas od nudnego smutku przemijania i innych tragedii losu. W wierszach s³owa by³y ciê¿kie od nazbyt jednoznacznych znaczeñ,
chcia³y wyraziæ zbyt wiele.
A co konstatuje w „Autografie” nr
1 z 2003 roku Ewa Borkowska: W jednym ze swoich najpiêkniejszych wierszy Rusin pisze: „rozci¹ga sw¹ skórê
cisza”, w innym zatytu³owanym
„Drzwi” zauwa¿a, i¿ te „Królewskie
ju¿ nie prowadz¹/do Tajemnicy”. A
wiêc wyciszenie serca, wyciszenie gor¹czki wyobraŸni? Tak ale chyba nie
do koñca. Poezja - jak ludzkie ¿ycie rz¹dzi siê swoimi prawami. Nie mo¿na
¿yæ, ani te¿ nie mo¿na pisaæ zawsze na
najwy¿szym tonie. Krzyk musi przechodziæ w szept, a czasem zbli¿aæ siê do
granicy s³yszalnoœci.

roku trwa i pog³êbia siê zjawisko odp³ywu cz³onków. Miejsc emerytów nie
zajmuj¹ m³odzi wêdkarze, na co wp³yw
maj¹: rosn¹ce op³aty, pogarszaj¹cy siê
rybostan wód jezior i kana³ów, zbyt
wolno regeneruj¹ce siê wody Warty. W
latach 90. organizowane by³y imprezy
wêdkarsko-sportowe, odby³o siê 25
zawodów wêdkarskich, w tym we
W³adzimirowie z okazji 700-lecia Konina, o czym pisano na ³amach „G³osu
Wielkopolskiego”.
W 1999 roku Ko³o PZW w Koninie obchodzi³o jubileusz 50-lecia powstania i z tej okazji ka¿dy cz³onek
otrzyma³ podczas uroczystej gali w
auli I LO okolicznoœciow¹ plakietkê.

Odby³y siê z udzia³em prezesów kó³
towarzyskie zawody sp³awikowogruntowe na kanale elektrowni oraz w
kawiarni „Hotelowa” sympozjum z
wiod¹cym tematem historycznym.
Obecnie w dzia³alnoœci zwi¹zku
wêdkarskiego obok troski o czystoœæ
wód i etykê ³owienia oraz wyra¿ania
sprzeciwu wobec nieprzestrzegania
przepisów prawa, dominuj¹ poczynania rekreacyjno-sportowe, imprezy
towarzyskie z udzia³em rodzin wêdkarzy i wszechstronna troska o ekologiê.
Tekst na podstawie historii ko³a
w opr. Stanis³awa
Wypychowskiego

Po zawodach nad Wart¹ w roku 1956

Zaœ Zbigniew Krasowaty w piœmie wakowska: Choæ momentami œwiat
„Bez kurtyny” (Wroc³aw 2002) roz- Rusina jest baœniowy poprzez pewne
strzyga: Trzeba jasno powiedzieæ, ¿e rekwizyty: diab³y, sowy, nietoperze,
nie ma ¿adnej grubej linii pomiêdzy smoki, nie s¹ to baœnie dobrze siê koñobrazem a s³owem. Byæ mo¿e jest to cz¹ce. Pamiêtamy, jak Leœmian, mistrz
jedynie bardzo cienka niæ.
bajania, powo³ywa³ do specyficznego
Ale Krzysztof Kuczkowski w ¿ycia pewne kalekie istnienia, ró¿ne
„Toposie” (Sopot) i to ju¿ w 1997 idzie œnigrobki i znikomki; u Rusina ich miejnajdalej: Szczegó³ jest wieczny, powia- sce zajmuje cz³owiek-paj¹k i modliszda poeta. Podlega ci¹g³emu procesowi ka, z³owrogie i groŸne. Ich istnienie
rozwoju, rozkwitu, odradzania siê. doistnia siê a¿ nazbyt wyraŸnie.
Uwieczniania. Piêknu i tej swoistej
A có¿ wiêcej mogê dodaæ od siebie
„wiecznoœci Natury, przeciwstawia nê- – chyba tylko m¹dre polskie porzekadzê ludzkiego bytowania (bior¹c¹ siê z d³o „Cudze chwalicie...” I na zakoñbezsilnoœci Kultury i Religii, ta druga czenie – aby poznaæ poezjê Stefana
jest - jak siê zdaje - czêœci¹ Kultury). Rusina, trzeba jednak siêgn¹æ po Jego
Jego kruchoœæ. Œmiertelnoœæ. To tro- tomiki wierszy, w komplecie znajduchê tak, jakby - z wszystkimi uprosz- j¹ce siê w zbiorach Miejskiej Biblioteczeniami wynikaj¹cymi z tej nieco zbyt ki Publicznej, co poleca Pañstwu z
³atwej metafory - przeciwstawiæ kar- pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹
nawa³ - postowi... Wiêc raz jeszcze cz³oStanis³aw Sroczyñski
wiek rzuca „w
twarz” Bogu swoj¹
niedolê, swój ból.
Raz jeszcze przez to
(bo przecie¿ nie
dziêki temu) powstaj¹ przejmuj¹ce
wiersze. I na tym
p o p r z e s t a ñ m y,
Bogu polecaj¹c
resztê.
Có¿ mo¿na
jeszcze dodaæ.
Optymistycznie
Stefan Jurkowski
w
„Akancie”
(1999) Przede
wszystkim uznanie
nale¿y siê poetom,
którzy pomimo niesprzyjaj¹cych kulturze i literaturze
warunków, z samozaparciem pisz¹ i
wydaj¹ swe ksi¹¿ki, œwiadcz¹ce tym
samym, ¿e poezja
polska wci¹¿ ¿yje,
jest ciekawa i bogata.
Tajemniczo w
„Toposie” (2000)
Ewa El¿bieta NoStefan Rusin - „Anio³ Jakuba”

Ze

wspomnieñ

Ca³e moje ponad trzydziestopiêcioletnie ¿ycie zwi¹zane jest z Koninem. Jako dziecko, dziewczyna, póŸniej ¿ona i matka obserwowa³am i
uczestniczy³am w jego rozwoju. Gdy
mieszka³am jako dziecko na ulicy Za-

drzewami ha³dy. W domu by³o nas
szeœæ osób i zaledwie pokój z kuchni¹.
Mo¿e dlatego, ¿e mieszkaliœmy w ciasnocie, uwielbia³am przestrzeñ, zieleñ
i spokój.
Pewnego dnia tato przyniós³ d³u-

gl¹da³ ciekawie, by³o b³oto, zwa³y lotnego piasku, drewniane ogrodzenia
okalaj¹ce place budów. Te lata szybko
minê³y. Potem powstawa³y szko³y, oddawane „po kawa³ku”, przedszkola i
¿³obki oraz coraz to okazalsze skle-

wa miasta nie id¹ w parze z rozwojem
duchowym i kulturalnym jego mieszkañców, zw³aszcza m³odych. Konin z
lat mojej m³odoœci by³ zawsze miastem
ludzi udzielaj¹cych siê spo³ecznie. Pa-

JOLANTAWOJCIECHOWSKA

PIERWSZE KROKI ZATORZA
go oczekiwan¹ wiadomoœæ o przyznaniu nam mieszkania na Zatorzu. Rodzice byli bardzo dumni, cieszyli siê z
tego faktu. Mnie serce drgnê³o. Chcia³am tam mieszkaæ i ¿yæ. Budowê wie¿owca przy ulicy Szeligowskiego 2
obserwowa³am z moim ch³opcem stoj¹c czêsto na wiadukcie lub podchodz¹c blisko pracuj¹cych robotników,
którzy nas przeganiali. Trzymaliœmy
siê za rêce, przyjmowa³am od niego
kwiatki , cieszy³am siê, by³am radosna
i zawsze rozeœmiana. Chocia¿ widzia³am twarze ludzi w oknach coraz to
ubywaj¹cych wiejskich domów przeznaczonych do rozbiórek pod nowe
bloki. Nie by³y radosne, nie przypomina³y twarzy szczêœciarzy, którym
los szykowa³ „gniazdka” z bie¿¹c¹
wod¹ i szybkimi windami.
Do nowego mieszkania wprowadziliœmy siê w 1981 roku. Odt¹d by³am œwiadkiem powstawania kolejnych
budynków przy ulicy Kar³owicza i
Moniuszki, Wiechowicza i Chopina,
Noskowskiego, Ró¿yckiego i Wieniawskiego, Paderewskiego i Kurpiñskiego,
wybitnych polskich kompozytorów.
D³ugo krajobraz wokó³ bloków nie wy-

py, zastêpuj¹ce pierwsze drewniane
warzywniaki. Zagospodarowano teren,
wybudowano place zabaw dla dzieci,
posadzono drzewa i krzewy. Zatorze
jest obecnie schludne i czyste. I chocia¿ nie mogê skryæ siê w ³anie zbo¿a,
patrzê z czu³oœci¹ na ka¿de nowo zasadzone drzewo,
na zachowan¹ enklawê drzew
owocowych przy
wiadukcie, teraz
skar³acia³ych i
opuszczonych
przez w³aœcicieli.
Pamiêtaæ bêdê te
szczêœliwe lata
mojego dzieciñstwa wœród ma³ych rozrzuconych wiejskich
domków obecnego Zatorza, o
czym nie maj¹
pojêcia moje córki.
Pragnê te¿ napisaæ, ¿e zmiana,
postêp, rozbudo-

Spojrzenia

Ryszard Grundman
Powroty – refleksje ze spotkania
przyjació³ w Koninie
Jakie to bêdzie spotkanie? Czy
odnajdziemy siebie? Czy poznamy?
Przybywaj¹c do „ma³ej ojczyzny” –
Konina, czy spotkam przyjació³ ze
szko³y? Druhów z dru¿yn harcerskich? A mo¿e ujrzê jakby obcych ludzi obarczonych ciê¿arami prze¿yæ!
Dziewczêta ze srebrnymi nitkami,
ch³opców z przerzedzonymi przez
czas w³osami!
Jest pewne, ¿e bêdzie wiele wzruszeñ i wspomnieñ.
Wreszcie... Spotkanie z koniñskimi harcerzami krêgu seniorów...
Wokó³ p³omienia œwiecy pop³ynê³a harcerska pieœñ „P³onie ognisko”.
Rozla³y siê têcz¹ kolory oczu harcerek
– seniorek. Dawniejsze dziewczyny
zrzuci³y tekstylne kokony, przywdzia³y harcerskie mundury, by cofn¹æ zegar czasu o dziesi¹tki lat, a
uœmiech ich niebieski jak kopu³a nieba
rozjaœni³ iskr¹ obozowych ognisk...
Trwa³o oswajanie, dyskretne szukanie znajomych rysów, uœmiechów i
sylwetek... Powoli dotykamy ostrej
krawêdzi muszli, by wreszcie z samego dna wydobyæ ogromne per³y przypomnienia... Wraz z piosenkami pamiêtanych z obozów, wraca³y w pamiêci znajome twarze. Powoli wy³ania³y siê z mroku zapomnienia Haliny,

Krystyny, Janusze i Zygmunty... Wraca³a na salê nasza m³odoœæ... Chcia³oby siê powiedzieæ – Wy siê przecie¿
nie zmieniliœcie, jesteœcie starsi najwy¿ej...
Wybaczcie przyjaciele te ma³e grzechy przekazane z serca ot tak dla pociechy. Wa¿ne, ¿e spotkaliœmy siê po
latach, aby razem te chwile prze¿yæ,

miêtam zabawy z fantami, sadzenie
drzewek, sprz¹tanie terenu, zbieranie i
sprzeda¿ makulatury i butelek na konkretne cele. Ile¿ mieliœmy satysfakcji z
dobrze spe³nianych obowi¹zków! Tak
nas uczono i tego wymagano. Zaszczy-

Tekst (z redakcyjnymi skrótami)
autorka przes³a³a na konkurs „Konin
jaki pamiêtam” og³oszony w 1997 roku
przez Towarzystwo Przyjació³ Konina.

fot. – P. Hejman

wadzkiego, obecnie Legionów, czêsto
z kole¿ank¹ chodzi³am na ha³dy bêd¹ce pozosta³oœci¹ po wyrobisku kopalnianym. Po przejœciu przez tory zaczyna³ siê dla mnie cudowny, zielony
œwiat. Jak okiem siêgn¹æ ci¹gnê³y siê
pola, sady, by³o mnóstwo krzewów i
kwiatów. Droga na dzia³kê znajomej
mojej matki, pani Piluckiej, by³a dla
mnie zawsze wielkim wyzwaniem.
Ma³e nó¿ki zmêczone podskakiwaniem
i gonitw¹ za motylem tu¿ u celu wyprawy odmawia³y pos³uszeñstwa.
Wtedy nie myœla³am, ¿e na miejscu
mojego „bajecznego œwiata” powstanie dzielnica Zatorze. P³aka³am jak bóbr
gdy pewnego dnia zobaczy³am le¿¹ce
bezw³adnie drzewa, powyrywane z
korzeniami krzewy, stosy poskrêcanych w nie³adzie ga³êzi, „dzie³o” bezwzglêdnych koparek i spychaczy. Zrobi³o siê pusto i szaro. Ma³e jeziorko
le¿¹ce w dole pod ha³d¹ wyda³o mi siê
ju¿ nie tak ciekawe. Krajobraz posmutnia³ i wtedy coœ we mnie pêk³o. Na
kilka lat sta³am siê zamkniêta w sobie i
ma³omówna. O¿ywia³am siê tylko wtedy, gdy z rodzicami wychodziliœmy na
spacery po dzia³kach, na porastaj¹ce

tem mojego ojca by³o nieœæ bia³o-czerwon¹ flagê w pochodzie pierwszomajowym. Ciesz¹ mnie akcje charytatywne, takie jak „orkiestra œwi¹tecznej pomocy” Owsiaka czy te¿ „sprz¹tanie
œwiata”, w których uczestniczy wiele
osób.
Obraz dawnego Konina ci¹gle noszê w sercu, mo¿e dlatego, ¿e prze¿y³am w nim najszczêœliwsze momenty
¿ycia. Tu pozna³am i pokocha³am
mego mê¿a, tu trójka moich dzieci przysz³a na œwiat, w tym mieœcie chcê doczekaæ staroœci, oby zdrowej i spokojnej. To miasto to ca³e moje ¿ycie.

tyle myœli ró¿nych opowiedzieæ, przypomnieæ zapomniane szlaki we mg³ach
œpi¹ce nad polem i lasem...
Czas spotkania szybko min¹³. Spleceni uœciskami d³oni w harcerskim krêgu œpiewamy na rozstanie – „Gdy szed³em raz od Warty”, a Konin w naszej
pamiêci zostanie zawsze najwiêksz¹ z
twierdz harcerskich serc.

Z
dziejów
Konina
Wiele interesuj¹cych wiadomoœci o naszym mieœcie zawiera lustracja Konina przeprowadzona w 1789
roku.
Obowi¹zki prezydenta miasta
pe³ni³ wtedy Bazyli Józefowicz, wiceprezydenta Józef Janowski, wójtem by³ Stefan £ojkiewicz, a pisarzem miejskim Andrzej Wierzbicki.
Mieszczanie, piwowarzy p³acili staroœcie podatek s³odowy w wysokoœci 200 z³p. M³yn miejski na

Warcie dzier¿awili Bart³omiej i Apolonia Modelscy. Do miasta nale¿a³a
wieœ Kurowo.
W mieœcie bez królewskiego pozwolenia mieszkali ¯ydzi zajmuj¹c
20 domów wokó³ zrujnowanego
zamku. Starszym gminy ¿ydowskiej
by³ Salomon. Spo³ecznoœæ ta wp³aca³a do urzêdu starosty roczny
czynsz w wysokoœci 800 z³p.
Na przedmieœciu (od strony
Kalisza) znajdowa³a siê karczma ze
stajni¹. Na rynku sta³ nowo postawiony ratusz, jedna kamienica murowana (Zeme³ki) i 18 domów drewnianych. Przy ulicy D³ugiej (obecnie 3 Maja) znajdowa³a siê murowana fara oraz 25 drewnianych budynków. Najwiêcej bo 29 domów sta³o
na Przedmieœciu Garncarskim (obecnie ul. Kolska i Reformacka), na ulicy Bednarskiej (Zofii Urbanowskiej)
by³y tylko 4 domy, na ulicy Waliszewo (S³owackiego) te¿ 4, a na B³otnej (Wodna) 14, wszystkie drewniane kryte strzech¹. Placów pustych
pod zabudowê by³o 38.
Na terenie miasta le¿¹cego w dolinie Warty znajdowa³o siê wiele mostów, w tym wielki na rzece, dziewiêæ na ³êgu w kierunku Czarkowa
oraz dwa od fary do klasztoru OO
Reformatów.
opr. wg W. Maisel
(zob. Rocznik Koniñski t. 7)
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Ciekawe, kto jeszcze
o tym pamiêta³?
W tym roku, w cieniu przygotowañ do unijnego referendum, minê³a
710. rocznica ukazania siê dokumentu,
dziêki któremu mo¿emy uznaæ, ¿e
Konin by³ ju¿ wówczas miastem lokowanym na prawie magdeburskim. Dokument ten wydany zosta³ 24 czerwca
1293 roku, dotyczy³ Dobroso³owa, a
jednym ze œwiadków jego wystawienia by³ Gos³aw – wójt Konina. Na pytanie: „jaki ma to zwi¹zek z lokacj¹
Konina na prawie niemieckim?” bez
trudu udzielaj¹ odpowiedzi uczniowie
najstarszych klas Specjalnego Oœrod-

ka Szkolno-Wychowawczego w Koninie. W placówce tej od lat prowadzone
s¹ – zapocz¹tkowane przez pani¹ Sabinê Frankiewicz, a kontynuowane
przez kolejnych nauczycieli – cykle
lekcji o dziejach, zabytkach, najbardziej
znanych mieszkañcach, oœwiacie, kulturze i ¿yciu gospodarczym Konina.
Zajêcia nie maj¹ charakteru czysto teoretycznego – uczniowie poznaj¹ swoje miasto chodz¹c na wycieczki œladami zabytków, miejsc pamiêci narodowej czy niezwyk³ych podwórek.
Œwietn¹ okazj¹ do poznania historii

Konina s¹ równie¿ lekcje prowadzone
w Muzeum Okrêgowym. Dyrekcja i
pracownicy Muzeum od lat okazuj¹
uczniom Oœrodka wielk¹ ¿yczliwoœæ.
Do grona przyjació³ m³odych mi³oœników historii regionalnej do³¹czy³ te¿
ksi¹dz proboszcz gos³awickiej parafii
Œwiêtego Andrzeja Aposto³a.
Swoj¹ znajomoœæ najbardziej charakterystycznych miejsc naszego miasta uczniowie mogli sprawdziæ w czasie dwuetapowego konkursu „Konin
na pocztówkach”.
Osoby obdarzone talentami arty-

OKO

Stefan Rusin
***
prze¿yjê z tob¹
kolejne trzêsienie ziemi
narkotyzuj¹c¹ frustracjê

fot. x 4 – P. Hejman

rozstania
nie b¹dŸ mi tylko
kamieniem
***
od wczoraj w ustach
nie mieliœmy
ani jednego s³owa

by Tajemnica
przesta³a mamiæ
obietnicami

przesz³oœci

GAZETAKONIÑSKA
Z 1956 ROKU
W zbiorach Miejskiej Biblioteki
Publicznej i Muzeum Okrêgowego znajduj¹ siê pojedyncze numery miesiêcznika o nazwie „Gazeta Koniñska” (do
wspólnego skompletowania ca³oœci
brakuje numeru 3).
Pismo pojawi³o siê w lutym 1956
roku jako organ Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego. Ostatni podwójny numer ukaza³ siê w paŸdzierniku, a brak kontynuacji musia³ mieæ
zwi¹zek z ówczesnymi wydarzeniami
politycznymi w naszym kraju.
Miesiêcznik mia³ format kartki bloku rysunkowego i w zasadzie liczy³
szeœæ stron (numery 1 i 7 mia³y po
osiem stron, a ostatni 7-8 tylko cztery
strony) i kosztowa³ nabywcê 20 groszy. W tytule obok nazwy umieszczo-
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Zabiegani, zalatani, zapracowani...
Gonimy do pracy i pracy, na zajêcia
lub po zakupy... Patrzymy pod nogi,
przed siebie lub w dal...
Spowolnijmy nasze kroki i spójrzmy wokó³ siebie. Zobaczymy wtedy
na co dzieñ niezauwa¿alne detale architektoniczne obiektów koniñskiej
Starówki.
Dla spostrzegawczych i chêtnych
do wspólnej zabawy og³aszamy konkurs „Oko w Oko”
Za trafn¹ odpowiedŸ na pytanie:

1
no rysunki, z lewej strony zak³adu
przemys³owego, z prawej wiejskiej
chaty po³¹czonych lini¹ energetyczn¹.
Przed chat¹ robotnik i ch³op podaj¹
sobie rêce, co mia³o symbolizowaæ
sojusz robotniczo-ch³opski.
„Gazetê Koniñsk¹” redagowa³o
kolegium nieujawnionych z nazwiska
urzêdników samorz¹dowych i aktywistów partyjnych pod nadzorem sekretariatu Frontu Narodowego, Powiatowej Rady Narodowej i Komitetu
PZPR. Redakcja mieœci³a siê w gmachu PPRN, w pokoju nr 6. Pod tekstami nawi¹zuj¹cymi do aktualnej sytuacji spo³eczno-politycznej (plan 5-let-

***
niech siê stanie
wielka cisza po nas

kart

W

uczniowie, którzy najlepiej odpowiedzieli na pytania zawarte w d³ugich i
trudnych testach.
Wszystkie konkursy zakoñczy³y
siê uroczystymi podsumowaniami,
wrêczeniem dyplomów i nagród. Wiêkszoœæ z prezentów ufundowali: Biuro
Wspó³pracy z Zagranic¹ i Integracji
Europejskiej Urzêdu Miasta Konina
oraz Hurtownia Chemiczna K.J.M.
£odziewscy.
Aktywny udzia³ uczniów w lekcjach poœwiêconych Koninowi, zaanga¿owanie w czasie wycieczek czy
emocjonalny i sympatyczny sposób
prze¿ywania konkursów daj¹ nauczycielom wiele satysfakcji. Najcenniejsz¹
jednak nagrod¹ s¹ chwile gdy uczniowie zaczynaj¹ interesowaæ siê histori¹
swojej rodziny, swojej miejscowoœci,
gdy opowiadaj¹ o tym, ¿e „odkryli”
drewniany koœció³ czy stary cmentarz
i ¿e uratowali rodzinn¹ pami¹tkê przed
zapomnieniem lub zniszczeniem.
Agnieszka Kieliszewska

Konkurs

powtórn¹ niepewnoœæ
któr¹œ z rzêdu zdradê
nieudane lekcje

Z

stycznymi uczestniczy³y w konkursie plastycznym zatytu³owanym „Konin – moje miasto”. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród ponad trzydziestu
m³odych artystów cieszy³y siê s³up
milowy i ratusz, lecz zdarza³y siê prace tak oryginalne jak ta przedstawiaj¹ca ceramikê prezentowan¹ w Muzeum
Okrêgowym czy rzeŸby stoj¹ce jeszcze niedawno przed Koniñskim Domem Kultury. O wyborze najbardziej
interesuj¹cych prac zadecydowali sêdziowie, którymi byli uczniowie gimnazjum i szko³y zawodowej.
Tradycyjnie te¿ odby³ siê konkurs
wiedzy o Koninie. W tym roku zorganizowano dwie jego edycje. Uczniowie klas trzecich szko³y zawodowej
wziêli udzia³ w rozgrywkach dru¿ynowych, natomiast na pierwszoklasistów czeka³y zapieczêtowane koperty i indywidualne zmagania ze znajduj¹cymi siê w œrodku zadaniami. Do obu
edycji konkursu zakwalifikowali siê

ni, osi¹gniêcia Kraju Rad, akcje ¿niwne, walka ze stonk¹, relacje z obrad
ró¿nych instancji, z obchodów œwi¹t
grup zawodowych, itp.), podpisani s¹
m.in. Jerzy Zió³kowski, Stanis³aw Leñ,
Mieczys³aw Wróbel, Ignacy Kaszuba,
Ireneusz M¹czka, Józef Cieluch, Julian Stêpieñ. Od numeru 4 pojawia siê
nazwisko Zygmunta Pêcherskiego, autora publikacji historycznych, ciekawostek regionalnych i wypisów z
„G³osu Koniñskiego”.
Pismo mia³o charakter organu powiatowego, wiêc w wiêkszoœci artyku³ów poruszana by³a problematyka
dotycz¹ca spraw wszystkich koniñskich gmin, niemniej pisano wiele o wydarzeniach maj¹cych miejsce w stolicy
powiatu – Koninie.

W lutym obchodzono uroczystoœæ
50-lecia powstania Zwi¹zku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego. W auli
LO referat historyczny wyg³osi³ Czes³aw Dobrecki, uroczystoœciom przewodniczy³ pose³ Kazimierz Powidzki, a nagrody ufundowane przez zak³ady pracy 102 pracownikom oœwiaty wrêczy³ Feliks Bednarek, I sekretarz KP PZPR.
W ramach czynu 1-majowego w
Koniñskich Zak³adach Przemys³u Terenowego wykonano plan produkcyjny w 135 procentach, a Kopalnia Wêgla Brunatnego da³a na rynek dodatkowo 729 ton brykietów.
Do majowych obchodów Dni
Oœwiaty, Ksi¹¿ki i Prasy zachêca³ Julian Stêpieñ, a kierownictwo Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
zorganizowa³o pokazow¹ formê pracy - teatr cieni, dla pracowników bibliotek i œwietlic wiejskich.
Z okazji DNI MORZA na Warcie
puszczano wianki, odby³a siê defilada
jednostek p³ywaj¹cych, na przystani
LP¯, organizatora uroczystoœci, odby³
siê wystêp chóru i orkiestry.
W Koninie nad Wart¹ urz¹dzono
festyn kulturalny. Okazj¹ by³ postój
uczestników sp³ywu wodniaków „Do
granicy pokoju”. Wyst¹pi³y zespo³y
polskie i niemieckie, a do tañca przygrywa³a orkiestra z jednostki wojskowej.
Przy Miejskiej Radzie Narodowej
funkcjonowa³ miejski zespó³ dramatyczny. We wrzeœniu wystawi³ sztukê
„Pan Damazy”, na listopad przygotowywano dramat Rittnera „W ma³ym
domku”.
Od 1 wrzeœnia 1956 r. w budynku
Szko³y Metalowej przy ul. Kaliskiej
uruchomiono kierunek mechanik górniczy. Po 3-letniej nauce absolwenci
dostawali pracê w kopalni.
Lech Hejman

Co przedstawiaj¹ cztery fotografie?
rozlosowanych zostanie 5 ksi¹¿ek „Kalendarium koniñskie XX wieku” Zygmunta Kowalczykiewicza.
Odpowiedzi (mile widziane bêd¹
odpowiedzi rozszerzone o w³asne spostrze¿enia) prosimy przes³aæ lub przekazaæ osobiœcie pod adresem TPK, Konin 62-500, ul. Mickiewicza 2, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Oko w
Oko” (budynek Miejskiej Bibl. Publ.)
w ci¹gu dwóch tygodni od daty ukazania siê tego numeru „Koniniany”.
Zarz¹d TPK
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