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Mili – po raz 25. serdecznie witani – Czytelnicy
1. Z kart
przesz³oœci
– ciekawostki z dawnej
prasy koniñskiej

2.

Ze

wspomnieñ

– przedruk fragmentów
pamiêtników
i wspomnieñ

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

4.

Tworzyli
wizerunek
miasta

– sylwetki ludzi
zas³u¿onych dla miasta

5.

Naszym

zdaniem

– wypowiedzi na aktualne
tematy dotycz¹ce
rozwoju miasta

6.

Inspiracje
kulturalne

– poezja, proza, rysunek
koniñskich twórców

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

8.

Barwy
codziennoœci

– podpatrzone
fotoobiektywem obiekty
w mieœcie

9.

Odpowiedzi
redakcji

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

11.

Inne

– tematy inne ni¿
wymienione powy¿ej

Spodoba³ siê
nam Wasz pomys³, aby pokazaæ w „Koninianach” twarze
najczêœciej pisz¹cych dla Pañstwa redaktorów tekstów. Uznaliœmy,
¿e najlepszy bêdzie w³aœnie 25. numer – lubimy te jubileusze. Pamiêtajcie jednak, ¿e nie bierzemy ¿adnej odpowiedzialnoœci za nocne koszmary
PT Czytelników po obejrzeniu naszych konterfektów. Co prawda ka¿dy z nas by³ kiedyœ œlicznym dzieckiem, ale niestety up³yw czasu i –
bywa³o, ró¿ne, niekoniecznie zdrowe upodobania, zrobi³y swoje.
Drodzy Pañstwo, chcielibyœmy
przede wszystkim podziêkowaæ
Wam za wielokrotne zapewnienia, ¿e
jesteœmy potrzebni i czytani. Zaœ
Wielkiemu Bratu – „Przegl¹dowi” –

za bezinteresown¹ edycjê „Koninianów”. Zainteresowanie Czytelników
pisemkiem naprawdê inspiruje i wyzwala energiê do dalszego dzia³ania.
A oto czym chcemy Was uraczyæ
w jubileuszowym wydaniu „Koninianów”.
Dzisiaj zeszli siê wreszcie – oczywiœcie w gazecie – bracia Kowalczykiewiczowie.
Dla odró¿nienia, oprócz imion,
bêdziemy pisaæ „m³odszy” lub „starszy”. Jak niektórym wiadomo, starszy
Zygmunt „pope³ni³” ju¿ kilkanaœcie
ksi¹¿ek, zaœ m³odszy – W³odzimierz –
to „koninianowy” debiutant. I tak
m³odszy opisuje wzruszaj¹ce spacery
ze swoim Ojcem. Starszy tym razem
kreœli historiê kopalni oraz brykietowni w Morzys³awiu.
Janusz Gulczyñski przybli¿a Czytelnikom wizerunek niezwyk³ej koninianki, nauczycielki i wielkiej patriot-

ki Stefanii Esse. Obawiamy siê, ¿e
m³odszym, niewiele ju¿ to nazwisko
mówi, a wielka szkoda. Notabene, tablica pami¹tkowa poœwiêcona Stefanii
Esse znajduje siê w I Liceum w Koninie, gdzie równie¿ wyk³ada³a.
Lech Hejman, pewno by odwróciæ
nasz¹ uwagê od aktualnych pandemii,
opisuje pochód straszliwej cholery,
która ongiœ dziesi¹tkowa³a spo³eczeñstwa i narody. Potraktujmy to jako
memento. Weneda, we w³aœciwy sobie
urokliwy sposób, zniewala wiosnê do
pozostania – do³¹czamy siê do grona
mi³oœników jednej i drugiej. Pawe³ Rybczyñski tradycyjnie wyszpera³ ze
swoich przepastnych archiwaliów
prawdziwy rarytas – opisuje jak zmienia³y siê granice miasta. Bardzo interesuj¹ce. Stary kpiarz Janek Sznajder
przypomina facecjê urz¹dzane zwyczajowo na prima dies aprilis. Z regu³y
czyni¹cy ¿art bawi³ siê zdecydowanie

Stefania Esse – wychowawczyni
wielu pokoleñ koninian
Stefaniê Esse,
wybitn¹ koniñsk¹
nauczycielkê, wychowawczyniê wielu pokoleñ koninian, pamiêtaj¹ chyba
ju¿ tylko najstarsi wiekiem mieszkañcy naszego miasta. Na uruchomionej
parê miesiêcy temu wystawie muzealnej „Koninianie w krêgu ma³ych ojczyzn” znalaz³a siê sekwencja tematyczna poœwiêcona Essowej – kilka
bezcennych ju¿ dzisiaj fotografii, œwiadectw, dokumentów drukowanych i
rêkopiœmiennych, które pozwalaj¹
uporz¹dkowaæ i zweryfikowaæ dotychczasow¹ wiedzê historyczn¹ na
temat ¿ycia i dzia³alnoœci pedagogicznej koniñskiej nauczycielki.
Urodzi³a siê w Koninie 17 maja 1876
w znanej rodzinie Petschke. W 1893 r.
ukoñczy³a Gimnazjum ¯eñskie w Kaliszu, uzyskuj¹c patent ze z³otym medalem (na œwiadectwie wszystkie oceny
w liczbie szesnastu – celuj¹ce). W 1895
r. uzyska³a patent domowej nauczycielki (dokument sygnowany przez Ministerstwo Oœwiaty Rosji). Prawdopodobnie przez jakiœ czas studiowa³a w
Instytucie Kszta³cenia Nauczycieli
Szkó³ Œrednich w Petersburgu.
Przez lata przysposabia³a siê do
zawodu nauczycielki. Naucza³a w wielu koniñskich szko³ach, pog³êbiaj¹c jednoczeœnie znajomoœæ jêzyków obcych,
niemieckiego i francuskiego. W latach
1897-1901 by³a nauczycielk¹ na pensji Heleny Semadeniowej. Pracowa³a
te¿ w innej pensji dla dziewcz¹t (w
latach 1901-1905 i 1908-1913), kierowanej przez Janinê Komornick¹. Wyk³ada³a w Szkole Handlowej utworzonej w Koninie w ramach reform
oœwiaty przeprowadzonych pod zaborem rosyjskim po 1905 r. W okresie
1915-1918 pracowa³a w tej placówce
pod kierunkiem ks. W³odzimierza Jasiñskiego, póŸniejszego biskupa ³ódz-

kiego. Po przekszta³ceniu uczelni w
Gimnazjum Humanistyczne pracowa³a pod kierunkiem ks. Satnis³awa Szabelskiego (w latach 1918-1922) i nastêpnie w zmieniaj¹cej sw¹ strukturê
szkole a¿ do 1933 r., do czasu przejœcia na emeryturê. W latach 1922-1924
prowadzi³a równie¿ zajêcia w Gimnazjum ¯eñskim Rady Opiekuñczej im.
Królowej Jadwigi, szkole kierowanej
przez J. Pieni¹¿kow¹.
Ca³e ¿ycie Stefanii Esse zwi¹zane
by³o z niemal wszystkimi koniñskimi
szko³ami, które funkcjonowa³y w koñcu XIX i pierwszej po³owie XX w. Tak
oto wspomina³ sw¹ wychowawczyniê
W. Brawata: Moje wspomnienia nie
by³yby pe³ne, gdybym pomin¹³ [...] Stefaniê Esse, umiej¹c¹ wymagaæ od
uczniów, surow¹, a zarazem szlachetn¹. Dziêki jej surowoœci i wysokim
wymaganiom, wielu uczniom po dzieñ
dzisiejszy sporo wiedzy pozosta³o w
g³owach...
Niezwykle aktywna na niwie spo³ecznikowskiej, zaanga¿owana w dzia³alnoœæ patriotyczn¹, bra³a udzia³ w
lokalnym ruchu niepodleg³oœciowym
na prze³omie wieków; by³a cz³onkini¹
¿eñskiego ugrupowania Polskiej Organizacji Wojskowej oraz wspó³organizatork¹ g³oœnych w mieœcie obchodów
100. rocznicy œmierci Tadeusza Koœciuszki, w czasie których zaprezentowano spektakl „Koœciuszko pod
Rac³awicami”. Wspólnie z Kazimierzem Dorywalskim byli autorami tekstu patriotycznego do broszury okolicznoœciowej wydanej w 1917 r. w
zwi¹zku z przygotowaniami do ods³oniêcia pomnika powstañców 1863 r. w
Ignacewie. Dzia³aczka Towarzystwa
Ratowania Ton¹cych, a nastêpnie Koniñskiego Towarzystwa Wioœlarskiego - organizacji zajmuj¹cej siê krzewieniem kultury fizycznej oraz prac¹ na

rzecz odzyskania niepodleg³oœci.
Wspó³organizatorka i uczestniczka
imprez rocznicowych oraz kulturalnooœwiatowych w mieœcie w okresie
funkcjonowania Drugiej Rzeczyspopolitej, m.in. obchodów œwiêta 3 Maja
i tzw. „Dni Chopinowskich”, na których wystêpowa³a z okolicznoœciowymi referatami. Cz³onkini i organizatorka wielu komitetów spo³ecznych, stowarzyszeñ i organizacji.
W czasie okupacji hitlerowskiej
prowadzi³a tajne komplety, wielokrotnie manifestuj¹c sw¹ polskoœæ. Jak
wspomina³a po latach A. DybczakSypniewska: Pani Essowa by³a wielk¹
patriotk¹, co uwidoczni³o siê szczególnie w okresie okupacji hitlerowskiej
[...]. Nie chcia³a podpisaæ Volkslisty,
chodzi³a do polskich rodzin przekazuj¹c wiadomoœci londyñskiego radia...
By³a ¿on¹ koniñskiego notariusza
Teodora Esse, z którym mia³a dwóch
synów. Jeden z nich Janusz, utalentowany muzyk-pianista, œwie¿o po egzaminie maturalnym, zgin¹³ tragicznie
w nurtach Warty. Mimo chorób i osamotnienia by³a S. Esse aktywna spo³ecznie niemal¿e do ostatnich chwil
swego ¿ycia. Jeszcze na dwa lata przed
œmierci¹ wyg³osi³a przemówienie w
trakcie uroczystoœci ods³oniêcia tablicy
ku czci koniñskiej powieœciopisarki,
swej przyjació³ki Zofii Urbanowskiej.
Zmar³a w Koninie 25 grudnia 1959
r. prze¿ywszy 83 lata. Pochowana
zosta³a na miejscowym cmentarzu
ewangelickim. Obecnie jest patronk¹
ulicy na osiedlu Jana Zeme³ki.
Biogram poœwiêcony S. Esse warto uzupe³niæ jeszcze jednym cytatem,
s³owami znamiennymi, wyimkiem ze
wspomnieñ innego wybitnego koninianina Mieczys³awa Bekkera: By³a Ona
dla nas w latach szkolnych nie tylko
wspania³¹, œwiat³¹ nauczycielk¹, ale

bardziej ni¿ odbieraj¹cy. Dlatego
wszyscy spieszyli siê aby byæ tymi
pierwszymi. Lech Stefaniak zabra³ siê
dla odmiany za bezpieczeñstwo w
naszym mieœcie. Znów ma chyba
sporo racji – ale pamiêtajmy, ¿e jest
to problem nas wszystkich. Pozwoli³em sobie równie¿ poprosiæ mojego
przyjaciela Zbyszka Skowroñskiego
o podzielenie siê z Pañstwem swoim
wspomnieniem dotycz¹cym Ojca
Œwiêtego – wzruszaj¹ce.
Ja tym razem przedstawiam Pañstwu losy niezwyk³ego szewca. Jest
to prawie przyk³adowa historia ¿ycia
bardzo wielu koniniaków, szczególnie tych z lewobrze¿nej czêœci naszego grodu. Natomiast jego talenty
artystyczne to ju¿ osobna sprawa.
Serdecznie i jubileuszowo pozdrawiam
Stanis³aw Sroczyñski

prawie jak matka – wychowawczyni¹
i opiekunk¹. Wspominam zawsze ze
wzruszeniem Jej troskê i wysi³ek, z
jakim stara³a siê wykszta³ciæ m³ode
charaktery nie tylko w znajomoœci jêzyków, lecz równie¿ w poznaniu i zrozumieniu kultury i cywilizacji cz³owieka na œwiatow¹ skalê. By³a to osoba
niezwyk³a. Gor¹ca patriotka, mia³a
œwiadomoœæ wspólnoty ludzkoœci poprzez dziedzictwo spadku historii,
patrzy³a na œwiat nie z zaœcianka, ale
ze swego skromnego mieszkania, gdzie
bogactwo rozumienia sztuki i literatury zawsze mnie uderza³o, ilekroæ siê
zbieraliœmy w Jej domu na lekcje œpiewu lub próby nowej sztuki muzycznej, któr¹ wystawia³a szko³a [...]. Moja
nauka jêzyków i literatury pod kierunkiem pani Essowej da³a mi znajomoœæ
tych przedmiotów w zakresie, jaki tu
w Ameryce zdobywa siê na uniwersytecie. Mia³em szczêœcie, ¿e znalaz³em
siê w rêkach nauczycielki o wielkim
charakterze, olbrzymiej kultury, przezacnej i oddanej w pracy osoby...
I w zakoñczeniu jeszcze jeden akcent nawi¹zuj¹cy do wspomnianej
wy¿ej wystawy muzealnej. Poœród
prac plastycznych ró¿nych regionalnych twórców zaprezentowano na ekspozycji zestaw artystycznych fotografii autorstwa Jerzego Sznajdra. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguje sesja zdjêciowa domu (kamienicy) Essowej przy
obecnej ulicy Staszica. Koninianom
przemierzaj¹cym tê czêœæ Starówki
rzuca siê w oczy zewnêtrzna monumentalna budowla, postarza³a, gro¿¹ca zupe³nie ruin¹, z oknami zamurowanymi ceg³ami i pustakami. Obecnie
nie sposób wejœæ do œrodka tej szczególnej „ma³ej ojczyzny”. Ale przed laty
Jerzy Sznajder uchwyci³ w fotograficznym obiektywie wnêtrze domu, kondygnacje, tarasy, susz¹c¹ siê na sznurach bieliznê.
Warto przy tej prezentacji choæ
trochê pomyœleæ o up³ywie czasu, o
niepowtarzalnoœci zabytków i bogatym ¿yciu Stefanii Esse – wychowawczyni wielu pokoleñ koninian.
Janusz Gulczyñski

WIERSZE
WENEDY
WIOSNA
...i nadszed³ czas
¿e powia³ zachodni wiatr
a nabrzmia³e deszczem ob³oki
zmy³y dachy domów i ulice...
kocham zachodni wiatr...
zaœwieci³o jasne s³oñce
œl¹c ciep³o œwietlistym szybom

zielonym doniczkom na oknach
œpi¹cemu buremu kotkowi...
kocham jasne s³oñce...
ma³e bure wróbelki
opuœci³y zimowe schrony
rozæwierka³y siê przy sklepach
szukaj¹c opad³ych okruchów...
kocham ma³e wróbelki...
a pachn¹ca Wiosna
sieje w parku miejskim
zielone ŸdŸb³a traw
i jasne dzwonki kwiatków...
kocham pachn¹c¹ Wiosnê...

Niecodzienne
wspomnienie
Nie jestem rodowitym koninianinem, dobre wiatry, prawie 35 lat temu,
przynios³y mnie a¿ z Krakowa. I w³aœnie historiê inspirowan¹ przez Kraków i ówczesnego ksiêdza biskupa
Karola Wojty³ê chcia³bym opowiedzieæ. Mia³em szczêœcie byæ ministrantem w koœciele OO. Karmelitów
Bosych przy ulicy Rakowickiej i s³u-

¿yæ do mszy celebrowanej przez przysz³ego papie¿a. I w³aœciwie tylko tyle,
ale dla mnie a¿ tyle. Przez ca³y pontyfikat Ojca Œwiêtego towarzyszy³o
mi przeœwiadczenie, ¿e ¿ycie pozwoli³o otrzeæ siê ma³emu ministrantowi
o Cz³owieka, którego imieniem nazywaæ bêdzie siê epoka. I choæ wtedy
nic nie wskazywa³o, ¿e dzieje siê ko³o

Zapomniana Grobla Czarkowska, czyli
tajemnica Przedmieœcia S³upeckiego
Jednym z
podstawowych
czynników okreœlaj¹cych rozwój Konina na przestrzeni dziejów pozostaj¹
przemiany przestrzenne, warunkuj¹ce kszta³t urbanistyczny i architektoniczny miasta. Zazwyczaj terytorium
miasta tradycyjnie identyfikowane jest
z przestrzeni¹ otoczon¹ murami obronnymi, a kiedy te utraci³y swoje znaczenie z obszarem zwartej zabudowy
miejskiej.
Tymczasem granice zwartej zabudowy, zmieniaj¹ce siê oczywiœcie w
miarê rozwoju Konina, nie by³y w rzeczywistoœci to¿same z jego obszarem
w rozumieniu okrêgu administracyjnego oraz stanu posiadania miasta i jego
mieszkañców. Ukszta³towane w okresie staropolskim granice administracyjne Konina przetrwa³y w swoich podstawowych zarysach a¿ do XX stulecia. Obszar miasta w rozumieniu okrêgu administracyjnego, okreœlony w
pierwszym ca³oœciowym pomiarze regulacyjnym z 1824 r., wynosi³ oko³o
2332 morgi (ok. 1306 ha). Jeszcze w
1865 r. pod zabudow¹ pozostawa³o
niespe³na 150 mórg (ok. 84 ha) gruntów. Resztê stanowi³y pola uprawne,
ogrody, ³¹ki, b³onia itp.
Tereny te graniczy³y od zachodu z

dobrami Stare Miasto oraz z Kozi¹
Gór¹, Ruminem i osad¹ Posoka, od
po³udnia z dobrami ¯ychlin, od wschodu z majêtnoœci¹ BrzeŸno i wsi¹ Wilków, od pó³nocy z terenami nale¿¹cymi do wsi Czarków i Kurów. Ta ostatnia wieœ, aczkolwiek by³a w³asnoœci¹
miasta, znajdowa³a siê ju¿ poza granicami administracyjnymi i bezpoœredni¹ jurysdykcj¹ miejsk¹.
Przebieg pó³nocnej, po³o¿onej na
prawym brzegu rzeki Warty, granicy
terytorium miasta by³ od pocz¹tku
skomplikowany i zawi³y, co z czasem
doprowadzi³o do sporych perturbacji.
W praktyce bowiem tylko czêœæ obszaru po³o¿onego pomiêdzy rzek¹
Wart¹ a obecnym Kana³em Ulgi nale¿a³a do miasta. W obrêbie miasta formalnie pozostawa³ obszar na wschód
od traktu s³upeckiego (obecnie ul. Wojska Polskiego). Pierwotnie do miasta
nale¿a³ tak¿e stosunkowo niewielki
obszar ³¹ki po³o¿onej na prawym brzegu Warty, mniej wiêcej na wysokoœci
obecnej ulicy Kiliñskiego. £¹kê tê zwano Pociejewo, a nazwa ta sta³a siê z
czasem zupe³nie b³êdnym okreœleniem
dla ca³ego obszaru po³o¿onego na pó³noc od rzeki i na zachód od obecnej
ulicy Wojska Polskiego.
W rzeczywistoœci bowiem wiêk-

szoœæ terenu po zachodniej stronie
wspomnianego traktu nie nale¿a³a do
miasta, a po utworzeniu w 1864 r. nowych gmin wiejskich znalaz³a siê na terenie gminy Gos³awice, w obrêbie gromady Czarków. Obszar ten oficjalnie
nosi³ nazwê Grobla Czarkowska i równie oficjalnie zacz¹³ byæ z czasem uwa¿any za zupe³nie odrêbn¹ miejscowoœæ.
Teren ten zosta³ bowiem w drugiej po³owie XIX w. zabudowany i w 1892 r.
istnia³o tutaj osiem nieruchomoœci, w
tym kompleks zabudowañ fabryki maszyn i odlewni ¿eliwa Reymonda, najwiêkszego zak³adu przemys³owego w
ówczesnym powiecie koniñskim.
Tym samym sytuacja w obrêbie
powstaj¹cego wówczas samorzutnie
tzw. Przedmieœcia S³upeckiego, obejmuj¹cego zabudowê wzd³u¿ traktu s³upeckiego (obecnej ulicy Wojska Polskiego),
sta³a siê kuriozalna. Nieruchomoœci le¿¹ce po wschodniej stronie traktu nale¿a³y administracyjnie do miasta Konina, po przeciwnej zaœ stronie do gminy
Gos³awice, chocia¿ od centrum miasta,
czyli rynku, dzieli³a ich odleg³oœæ zaledwie kilkuset metrów. W konsekwencji
takiego stanu rzeczy rodzina Reymondów nie by³a obywatelami i mieszkañcami Konina, chocia¿ wiêkszoœæ zatrudnionych w ich fabryce pracowników

zamieszkiwa³a w mieœcie.
W 1892 r. grupa mieszkañców (z
Reymondem na czele) miejscowoœci
Grobla Czarkowska zwróci³a siê do
gubernatora kaliskiego z formaln¹
proœb¹ o jej przy³¹czenie do miasta
Konina. W³adze administracyjne, aczkolwiek uzna³y zasadnoœæ wniosku, to
jednak z przyczyn formalno - prawnych nie by³y w stanie przez wiele lat
rozstrzygn¹æ sprawy. U pod³o¿a tej
niemocy le¿a³y zasady wynikaj¹ce z
ukazu uw³aszczeniowego z 1864 r. oraz
prerogatyw utworzonych wówczas
gmin i gromad wiejskich.
Najkrócej mówi¹c zmiana granic
wymaga³a przychylnoœci w³oœcian
Czarkowa, bowiem formalnie to zgromadzenie gromady wyra¿a³o zgodê na
rozdzielenie gruntów, s³u¿ebnoœci i
u¿ytków. Poniewa¿ zmiana taka uderza³a w pewien sposób w interes ekonomiczny ca³ej gromady, dlatego wspomniane zgromadzenie nie spieszy³o siê
z podjêciem takiej decyzji, godz¹c siê w
1895 r. co najwy¿ej na wy³¹czenie z
gromady tylko czêœci gruntów. W tej
sytuacji sprawa utknê³a w martwym
punkcie, chocia¿ zainteresowani w³aœciciele nieruchomoœci wielokrotnie ponawiali swoje proœby, popierane przez
Magistrat Konina i w³adze powiatowe.

Osta³ siê jeno komin
W
lutym
2005 roku Kopalnia „Konin”
przekroczy³a
szeœædziesiêciolecie swojej dzia³alnoœci pod zarz¹dem polskim. W dzisiejszych „Koninianach” siêgamy do roku
1945, aby opowiedzieæ, jaki górniczy
maj¹tek przejêliœmy po okupantach
niemieckich.
Wszystko zaczê³o siê w mroŸne
po³udnie 20 stycznia, kiedy to do Konina wjecha³y czo³gi Armii Czerwonej.
Dzieñ póŸniej powsta³ Tymczasowy
Zarz¹d Miejski na czele z W³adys³awem Stasiñskim, w³aœcicielem kina
„Polonia”. Od tego dnia starostwem
pocz¹³ kierowaæ powszechnie szanowany lekarz medycyny W³adys³aw
Pa³ys. Drugiego lutego przyby³ do
Konina Pe³nomocnik Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów w celu
powo³ania tymczasowego dyrektora
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opuszczonej przez okupantów odkrywki w Morzys³awiu i brykietowni
w Marantowie.
Kopalnia Morzys³aw zajmowa³a
wtedy 11,80 ha odkrytej powierzchni,
w tym 80 tys. ton zapasów wêgla brunatnego odkrytego.
W sk³ad budowanej odkrywki na
polu „Elwag IX” (od strony po³udniowej Gos³awic),wchodzi³o 22,54 ha ³¹k.
Zbudowano tam szyb odwadniaj¹cy o
imieniu „Margrette”. W Marantowie
obiekty brykietowni zajmowa³y 6,79
ha powierzchni. Wiod³a do nich bocznica kolejowa. W sk³ad fabryki brykietów wchodzi³y nastêpuj¹ce murowane
budynki i budowle: turbinownia (elektrownia), kot³ownia po³¹czona czopuchem z 92-metrowym kominem, rozdzielnia surowca z balkonem dla napêdu kolejki linowej ³¹cz¹cej odkrywkê z
brykietowni¹, suszarnia i ch³odnia wêgla, hala pras, magazyny i warsztaty.

W budynkach drewnianych mieœci³y siê:
biura, portiernia oraz szopa dla stra¿y
po¿arnej. Po pó³nocnej stronie fabryki
sta³y cztery baraki mieszkalne.
Tak by³o w 1945 r. Czêœæ budynków fabrycznych by³a przez Niemców wyposa¿ona w instalacje techniczne. Nie by³y one kompletne i aby
uruchomiæ produkcjê brykietów czeka³o niedoœwiadczon¹ w tej materii
za³ogê polsk¹ wiele miesiêcy ciê¿kiej
pracy. Przyst¹piono do niej 15 paŸdziernika 1945 r.
W marcu 1946 r. zakoñczono wyposa¿anie sortowni i odpylarni. Zainstalowano cztery suszarki wêgla oraz
trzy pojedyncze prasy brykietowe. W
elektrowni postawiono dwa kot³y
wodnorurkowe La Monta.
Trzydziestego marca 1946 r. przyst¹piono do ich rozpalenia. Niestety,
próba zakoñczy³a siê wybuchem gazów kot³owych i rozerwaniem muro-

wanego czopucha. Po jego naprawieniu ponownie rozpoczêto paliæ pod
kot³em. I znów wybuch i rozerwanie
czopucha. Panowa³ wtedy w Polsce
okres podejrzliwoœci o sabota¿e i zamachy na w³adzê ludow¹. Za³oga by³a
wielokrotnie przes³uchiwana przez
UBP. Jego funkcjonariuszom nie przychodzi³o do g³owy, ¿e robotnicy i dozór nie maj¹ doœwiadczenia z tego typu
kot³ami. Tym bardziej ¿e w powojennej Polsce by³y tylko dwa – jeden w
Gdañsku, drugi na Œl¹sku.
Nadszed³ 28 sierpnia 1946 r. Dzieñ
uruchomienia brykietowni i rozpoczêcia produkcji brykietów. Do koñca
roku wyprodukowano ich 1.485 tys.
ton. i To by³a „garstka” w porównaniu
z rekordowym rokiem 1971, w którym powsta³o ich 172.205 tys.ton. Licz¹c od 1946, pierwszy milion brunatnych cegie³ek wyprodukowano w
1961 r., drugi 1967, trzeci w 1973,

mnie coœ, co bêdê wspomina³ do koñca ¿ycia - to w tej bolesnej chwili poczu³em nieprzemo¿n¹ wolê podzielenia siê moim wspomnieniem.
Jako anegdotê pozwolê sobie
przytoczyæ nastêpuj¹ce zdarzenie. Po
mszy, ju¿ na placu przykoœcielnym
ksiê¿a obdarowywali nas œwiêtymi
obrazkami. Czêsto te¿ s³odyczami.
Tym razem biskup ofiarowa³ mi obrazek i chcia³ daæ ... 2 z³ote, zielone, papierowe. Oniemia³em. Jak to, za s³u¿enie do mszy mam przyj¹æ pieni¹dze. On zapewne widz¹c moje za¿enowanie pog³aska³ mnie po g³owie i
spokojnie powiedzia³: „a s³odycze lubisz?”. Odetchn¹³em. Potwierdzi³em.
„No to weŸ”. Wzi¹³em - zosta³em. A
On odszed³.
Zbigniew Skowroñski

Dopiero nowe uregulowania prawne dotycz¹ce zmian granic powiatów i
podzia³ów na gminy wiejskie umo¿liwi³o realne wznowienie sprawy w 1906
r. Ostatecznie 10 sierpnia 1907 r. Rada
Ministrów Cesarstwa Rosyjskiego, na
wniosek Ministra Spraw Wewnêtrznych, podjê³a decyzjê w sprawie wy³¹czenia z gminy Gos³awice w naturalnych granicach Grobli Czarkowskiej o
obszarze ok. 16 dziesiêcin (tj. co najmniej ok. 18 ha), z jednoczesnym przy³¹czeniem do miasta Konina oraz zatwierdzeniem praw znajduj¹cych siê na
tym terenie nieruchomoœci.
Z czasem pamiêæ o ca³ej sprawie i
samej Grobli Czarkowskiej zaginê³a,
aczkolwiek do dzisiaj jest ona powodem wielu nieporozumieñ oraz b³êdnych informacji zawartych w ró¿nych
publikacjach i opracowaniach historycznych. Przede wszystkim za
spraw¹ wspomnianej fabryki Reymonda, bowiem od tego, czy identyfikowano j¹ z Koninem, czy te¿ z Grobl¹
Czarkowsk¹ w gminie Gos³awice, w
oczywisty sposób zale¿a³ obraz potencja³u gospodarczego miasta tego
okresu.
Co ciekawe ju¿ dla wspó³czesnych,
a nie do koñca zorientowanych w sprawie, sytuacja w obrêbie Przedmieœcia
S³upeckiego by³a w gruncie rzeczy niezrozumia³a. Œwiadcz¹ o tym m.in.
sprzeczne informacje zawarte w opublikowanym w 1883 r. S³owniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich.
Piotr Rybczyñski
czwarty w 1980, a szósty w 1995 r.
Przez ca³y czas istnienie marantowskiej brykietowni prowadzono modernizacje i doskonalenie technologii
produkcji. Mimo du¿ego zapotrzebowania na jej produkty od lat mno¿y³y
siê zastrze¿enia co do ekonomiki produkcji i negatywnego oddzia³ywania na
œrodowisko przyrodnicze. Mimo
usprawnienia filtrów, czêœæ py³u wêglowego unosi³a siê do atmosfery. Podobnie by³o ze spalaniem wêgla dla
uzyskania pary technologicznej. Aby
nie p³aciæ wysokich kar za zanieczyszczenie powietrza, zastosowano palenie gazem. Mimo tego wyniki ekonomiczne wp³ynê³y na to, ¿e w 1990 r.
dyrektor kopalni powo³a³ komisjê do
przygotowania likwidacji brykietowni. Istnia³a ona jeszcze przez nastêpne
dziesiêæ lat. Nadszed³ dzieñ 14 kwietnia 2000 r., w którym zaprzestano
produkowania brykietów w brykietowni Kopalni Wêgla Brunatnego „Konin”. Jej praca trwa³a przez 54 lata 7
miesiêcy i 18 dni. W czwartym kwartale 2004 r. budynki znik³y z powierzchni ziemi. Osta³ siê jeno komin.
Zygmunt Kowalczykiewicz
(starszy)

kart

przesz³oœci

ba melissae, spirytus juniperi. W roku
1837 na cholerê zapad³o w mieœcie 6
osób, z których 5 zmar³o. Chorymi
opiekowa³ siê Jakub Joachimowicz, za
co otrzyma³ 36 z³p. Lazaret dla chorych urz¹dzono w szpitalu œw. Ducha,
z którego sta³ych pacjentów okresowo przeniesiono do klasztoru Reformatów.
Rada Lekarska Królestwa Polskiego, chc¹c uœwiadomiæ mieszkañcom
Królestwa czym jest ta choroba, jak
siê j¹ rozpoznaje i jakimi sposobami
leczy, wyda³a w 1847 roku dwie broszury, jedn¹ w jêzyku hebrajskim
„Og³oszenie o cholerze” i drug¹ w jêzyku polskim „Œrodki jakie celem zapobie¿enia cholerze ze strony w³adz
miejscowych przedsiêwziête byæ winny”. W lutym 1848 roku przedstawiciele zarz¹du gminy ¿ydowskiej: Jakub Sztoll i Zelig R¹czkowski odebrali
broszurê i rozpowszechnili jej treœæ
wœród wspó³wyznawców. Wskazania
okreœlone i opisane w broszurach nie

na wiele siê zda³y, bowiem w 1848 r.
zachorowa³y w mieœcie 263 osoby, z
czego zmar³o 152 koninian. Najbardziej
dramatyczny w powstaniu epidemii
by³ rok 1852. Zachorowa³o wtedy 583
mieszkañców, z czego zmar³o 318, w
tym 113 ¯ydów. W³adze miasta, zgodnie z zaleceniem rz¹du Królestwa Polskiego z 1839 roku, na czas epidemii
uruchomi³y oddzia³ choleryczny w
czterech izbach domu Bronikowskiego przy ulicy Kolskiej p³ac¹c mu za
dzier¿awê 50 rb. Chorymi opiekowali
siê lekarze szpitala powiatowego:
Edward Bruner i Hincyngier oraz
dwóch felczerów. Gdy ci zarazili siê
chorob¹ i zmarli, do opieki nad chorymi, których przez czas zarazy na oddziale by³o stale 178, zatrudniono felczerów ¿ydowskich: Joachima Joachimowskiego, Moœka Szwalbe i Szula
Goldmana. Magistrat wynagrodzi³
Goldmana kwot¹ 42 rb, Joachimowicz
dosta³ 7 rb i 50 kop., Szwalbe 4 rb i 50
kop., dr Bruner 36 rb i 25 kop. Hincyngier zmar³.
Na urz¹dzeniu oddzia³u cholerycznego zarobili kupcy dostarczaj¹c sukno na ko³dry, p³ótno na przeœcierad³a,
³ó¿ka, naczynia, ocet i okowitê do dezynfekcji. Koszty pogrzebów pokryto z kasy miejskiej p³ac¹c za wykopanie grobu 15 kop., za transport zw³ok
7,50 kop., za trumnê 90 kop.
W kolejnych latach mia³y miejsce

tylko nieliczne przypadki zachorowañ.
Kolejn¹ du¿¹ epidemiê prze¿y³o miasto w 1866 roku. Na cholerê trwaj¹c¹
od wrzeœnia do pocz¹tków paŸdziernika zapad³o 445 mieszkañców, co stanowi³o prawie 6 proc. ludnoœci miasta.
Z podanej liczby wyzdrowia³o 265
osób, zmar³o 180. Rosyjskie w³adze
miasta na³o¿y³y na najbogatszych obywateli, kupców, w³aœcicieli warsztatów,
obowi¹zek zebrania kwoty 111 rb tytu³em sp³aty kosztów lekarstw, które
apteka Podborskiego wyda³a na leczenie choleryków.
Epidemie z lat 1848, 1852 i 1866
zakoñczone du¿¹ œmiertelnoœci¹ œwiadczy³y niechlubnie o stanie sanitarnym
miasta, które nie mia³o ani wodoci¹gów, ani kanalizacji. Choroba przenoszona by³a od nosicieli poprzez pokarm, wodê, a tak¿e za poœrednictwem
przedmiotów i naczyñ przez nich u¿ywanych. Szybkiemu szerzeniu siê choroby i powstawaniu epidemii sprzyja³y z³e warunki mieszkaniowe. W Koninie, w ciasnej zabudowie Starówki,
mieszka³o ok. 6 tys. osób, nierzadko
zajmuj¹c pomieszczenia piwniczne i
strychy. Przywleczony zarazek cholery powodowa³ zaka¿enie wszystkich
domowników, czêsto wymiera³y ca³e
rodziny. Ratunkiem bywa³ pobyt w
szpitalu, gdzie podawano p³yny ustrojowe, elektrolity i dietetyczne posi³ki.
Lech Hejman

wyskoczyæ na krótk¹ k¹piel, zaœ zim¹
oczywiœcie na œlizgawkê. Co by³o, gdy
uczniów z u³añsk¹ fantazj¹ z³apa³ dy¿uruj¹cy nauczyciel, opisa³ T. Kowalczykiewicz w nr 11(20) Koninianów.

Doros³e ¿ycie p. Andrzeja jest typowe dla starokoninian. Osiedle, „bloki” i praca w którymœ z wielkich zak³adów... etc. etc. Jemu trafi³a siê huta,
konkretnie elektroliza.Odda³ jej dok³ad-

nie swoich 20 lat ¿ycia (1978-98). Potem „pakiet” i emerytura. I co robi dalej sterany hutnik. Jasne, ¿e wraca do
swojego starego konina. Sypia co prawda w nowym, ale ca³e dnie przebywa
ju¿ w starym koninie, w swojej firmie.
Skromny baraczek, ale „na swoim”. Ju¿
przy wejœciu do firmy - dwa piêkne
ko³a od wozu niczym dwa s³oñca. W
koñcu przodkowie byli w³oœcianami to zobowi¹zuje.
Zaœ w œrodku istne panoptikum szaleñczy œwiat kolekcjonera. Ale to
nale¿y zobaczyæ samemu, szukaæ firmy trzeba na targowicy przy ulicy
Wodnej. Andrzej Szadkowski jest szczêœliwy, znów na „starych œmieciach”.
Szczêœliwy tym bardziej ¿e udaje siê
namówiæ, d³ugotrwa³¹ perswazj¹, syna
Krystiana do przyst¹pienia do zawodu, którego notabene, nikt w rodzinie
dot¹d nie praktykowa³ – no, ale kiedyœ
trzeba zacz¹æ. Krystian, zami³owany
akwarysta, jest ju¿ mistrzem. Panowie,
tak trzymaæ. Bata te¿ tak zaczyna³.
Fortuna sprzyja œmia³ym.
Stanis³aw Sroczyñski

Epidemia cholery w Koninie
w po³owie XIX w.
Piotr Rybczyñski z koniñskiego
archiwum uwa¿a, ze pierwsz¹ epidemiê cholery, jaka mia³a miejsce w Koninie, spowodowali ¿o³nierze rosyjscy
z oddzia³ów Paskiewicza t³umi¹cy
powstanie listopadowe i przywlec j¹
mieli z g³êbi Rosji. Wœród zmar³ych w
1831 roku by³o wielu mieszkañców
miasta, w tym 7 z rodzin ¿ydowskich,
na co wp³yw mia³o nieprzestrzeganie
zasad higieny, ciasnota mieszkaniowa,
niedostatek œrodków do walki z zarazkami i zwyk³y brak wiedzy o przyczynach nag³ych œmierci wspó³mieszkañców. Choroba mia³a nag³y i gwa³towny bezgor¹czkowy przebieg, bez
oznak bólu brzucha i nudnoœci. Zara¿ony po kilku dniach wylêgania choroby oddawa³ narastaj¹ce wodniste stolce i mia³ obfite wymioty. Silne odwodnienie, kurczowe bóle miêœni oraz bezmocz prowadzi³y najpierw do os³abienia i apatii, póŸniej œpi¹czki i œmierci.
Podjêto próby zapobie¿enia chorobie na przysz³oœæ. Zgodnie z wyda-

nym wtedy Rozporz¹dzeniem Rady
Municypalnej powo³any zosta³ zespó³
kompetentnych osób do rewizji stanu
higieny w mieœcie. W³aœcicielom domów nakazano wywo¿enie zalegaj¹cych podwórka i przydomowe œmietniki nieczystoœci oraz chêdo¿enie latryn i rynsztoków. ¯ywnoœæ w sklepach, kramach i u dostawców sprawdzano pod wzglêdem przydatnoœci do
spo¿ycia zwracaj¹c uwagê czy nie jest
skwaœnia³a, zatêch³a i zarobaczywia³a.
Do obowi¹zków w³adz miejskich, nakazanych petycj¹ Komisji Rz¹dowej
Spraw Wewnêtrznych Królestwa Polskiego, nale¿a³o z kasy miejskiej zatrudniaæ lekarzy i pielêgniarzy, kupowaæ lekarstwa i leczyæ bezp³atnie ludzi ubogich legitymuj¹cych siê œwiadectwem ubóstwa. W 1836 roku burmistrz otrzyma³ wykaz lekarstw, które mog³y byæ na koszt skarbu pañstwa
wydawane z aptek ludziom ubogim.
Wœród leków by³y m.in. acetum, camphora, kali carbonium, oleum lini, her-

Dobrze jest byæ pasjonatem czegoœ tam. Jeszcze lepiej, gdy pasja uzupe³nia zainteresowania zwi¹zane z
prac¹. Jednak pasje Andrzeja Szadkowskiego – szewca z przypadku – z uwagi na wielotorowoœæ, przekraczaj¹ sporawo granice mo¿liwoœci pojedynczego kolekcjonera. To najprawdziwsza
szewska pasja w jak najlepszym rozumieniu tego s³owa. Mówi siê, ¿e w ka¿dej pracy mo¿na dojœæ do artyzmu – i
to pewno w³aœnie chcia³a powiedzieæ
dziennikarka Gazety Poznañskiej, A.
Szczepaniak-Kamiñska w artykule poœwiêconym p. Andrzejowi i jego synowi Krystianowi. My chcemy jednak
pokazaæ p. Szadkowskiego jako koninianina z dziada pradziada.I po mieczu i po k¹dzieli. Ojciec i dziadek rodzili siê na Utracie czyli dzisiejszej
Koœciuszki. Spokrewnieni byli z Pokornowskimi - rodzin¹, która da³a mia-

stu znakomitych pi³karzy. Matka, Janina ze Œlusaraczyków, zamieszkiwa³a na ulicy Wodnej (potem na Wojska
Polskiego). Pani Janina by³a jedn¹ z
osób przechowuj¹cych koœcielne obrazy podczas niemieckiej okupacji.
Obrazy ocala³y. Pan Andrzej urodzi³
siê na Wojska Polskiego, nic wiêc dziwnego, ¿e przypisano go do s³ynnej
„Dwójki” na Wodnej. S³ynnej, poniewa¿ to tutaj ongiœ pracowa³ prof. Infeld – uczeñ, a potem wspó³pracownik samego Einsteina. I choæ p. Andrzej
pewno o profesorach niewiele wie i pamiêta, to mo¿e jednak z murów szko³y
emanuje jakieœ dobre szaleñstwo udzielaj¹ce siê zarówno nauczycielom jak i
uczniom. Pan Andrzej jest tego najlepszym przyk³adem.
Zreszt¹ szko³a ma jeszcze inne zalety. Strategiczne po³o¿enie nad Wart¹
umo¿liwia latem na du¿ej przerwie
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Szewska pasja

„Po raz ostatni”
Minê³o wiele lat od œmierci
mojego ojca.
Przegl¹daj¹c rodzinny album, przypomnia³em sobie
wypowiedziane przez niego s³owa:
„po raz ostatni”. Pierwszy raz us³ysza³em je któregoœ popo³udnia, zwracaj¹c siê wówczas do mnie powiedzia³:
ChodŸ, pójdziemy na ulicê Zielon¹
(Wiosny Ludów). Przenosz¹ muzeum
i po raz ostatni zobaczymy zgromadzone tam eksponaty”.
W 1960 roku po raz ostatni razem
poszliœmy obejrzeæ, jak rozbierano drewniany most na Warcie. Spojrza³em na tatê i
zobaczy³em w jego oczach ³zy. Dlaczego
p³acze? Przecie¿ w to miejsce pobuduj¹
piêkniejszy? Teraz wiem, ¿e wraz z „izbicami” odchodzi³o jego dzieciñstwo.

Po raz ostatni jechaliœmy razem likwidowan¹ kolejk¹ w¹skotorow¹ i
drog¹ Nies³usk¹. Patrzyliœmy, jak rozbierano stra¿ack¹ „wspinalniê”. Pokazywa³ mi gdzie pani Karbowiak prowadzi³a znan¹ przed wojn¹ restauracjê
„Olimpia”.
Po raz ostatni z tat¹ jad³em salami
wyprodukowane przez pana Schlendra, znanego koniñskiego rzeŸnika. Z
ulicy Leœnej (Dmowskiego) do ¯ychlina i z powrotem jecha³em dyli¿ansem
pocztowym, w³aœcicielem którego by³
rolnik i handlarz koñmi, a mój wujek
Stanis³aw Rybczyñski.
Po raz ostatni przygl¹da³em siê
m³ockarni pana Marczaka i machinom
na pasy transmisyjne w fabryce W³odarczyka. Po raz... byliœmy po¿egnaæ
siê z ostatnim koniñskim wiatrakiem.

Po raz ostatni ogl¹daliœmy wyburzan¹ kamienicê „Gluby” i domy przy
ulicy Ogrodowej (Westerplatte). Pokazywa³ mi gdzie przed wojn¹ by³ kort
tenisowy, a w miejscu po nim pobudowano „coœ” bli¿ej nieokreœlonego.
Podczas spaceru w parku miejskim
zwierzy³ siê: „W niedzielne popo³udnie czerwca 1936 roku, do letniego
bufetu, zaprosi³em kolegów na kawalerski poczêstunek”. Ze smutkiem
spojrza³ na rozbieran¹ altanê i powiedzia³: Szkoda, ¿e widzê j¹ po raz ostatni.
Po raz ostatni zanieœliœmy razem
bieliznê do magli mieszcz¹cej siê w
piwnicy domu przy placu Wolnoœci.
Wiosn¹ 1982 roku po raz ostatni razem staliœmy na skrzy¿owaniu ulic 3
Maja i Szarych Szeregów. Przypomnia³

sobie, jak w 1924 roku, przez niegdyœ
stoj¹cy tu most, ucieka³ z „miasta”
przed fal¹ powodziow¹ do swojego
domu na „Utratê” (Koœciuszki).
Na cmentarzu po raz ostatni ¿egna³em siê ze „Zbyszkiem” – panem Zbigniewem Szurgotem. Wspomniany
wiedzia³ o Koninie i koninianach
wszystko. Nosz¹c krzy¿ przed konduktem pogrzebowym odprowadza³
mieszkañców miasta, wœród nich równie¿ mojego ojca na miejsce ich wiecznego spoczynku.
Mam nadziejê, ¿e (nie) po raz ostatni powróci³y do mnie wypowiedziane
przez Tatê s³owa: „Ludzie znani, zapisani s¹ w ksiêgach, natomiast tacy jak
my, zwykli zjadacze chleba, ¿yj¹ tylko
w pamiêci bliskich i znajomych. Ty –
pamiêtaj o nich wszystkich”.
Swoje dzieci namawiam, by uwa¿niej... rozgl¹da³y siê wokó³. ¯ycz¹c,
oby widzia³y to co kochaj¹, nie po raz
ostatni.
W³odzimierz Kowalczykiewicz
(m³odszy)
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Odwdziêcz¹ siê latem piêknymi
trelami

str. III

Mocna i nocna przysz³oœæ narodu
Serce roœnie,
gdy patrzy siê na
m³odzie¿ studiuj¹c¹, w liczbie
niewiarygodnej
jeszcze kilkanaœcie lat temu w naszym kraju; na tysi¹ce grup turystycznych zape³niaj¹cych
schroniska i górskie szlaki, na rzesze
m³odych ludzi z gitarami, ze œpiewem
ale i w skupieniu pielgrzymuj¹ce do
sanktuariów. Niestety, obraz ten ma i
sw¹ ciemn¹, przera¿aj¹c¹ stronê.
Kilka dni temu dwóch synów moich znajomych, studentów przyje¿d¿aj¹cych na sobotê do Konina, zosta³o
wprost zmasakrowanych przed klubem „Prohibicja”, tu¿ przy przejœciu
na Zatorze. Trzeci zdo³a³ uciec. Grupa
osi³ków za¿¹da³a od nich po dwadzieœcia z³otych, których nie mieli, i komórek, których nie chcieli oddaæ.
Wszystko to mia³o miejsce w samym

Regulamin konkursu
„Milowego S³upa”
1. Konkurs ma charakter otwarty dla
osób w wieku powy¿ej 16 lat
2. Uczestnik na adres organizatora przesy³a zestaw 3 wierszy po trzy egzemplarze (maszynopisy) utworów dot¹d nie
publikowanych i nie nagradzanych.
3. Ka¿dy zestaw winien byæ opatrzony
god³em, a dane osobowe z adresem winny
znajdowaæ siê w zaklejonej kopercie.
4. Zestawy nie spe³niaj¹ce warunków
podanych w punktach 2 i 3 nie bêd¹
uwzglêdniane.
5. Ostateczny termin nadsy³ania prac
up³ywa z dniem 20 wrzeœnia 2005 roku.
6. Prace oceniaæ bêdzie jury powo³ane
przez organizatorów.
7. Organizatorzy nie zwracaj¹ nades³anych prac.

centrum miasta, miejscu oœwietlonym
i monitorowanym, teoretycznie, przez
kamerê.
Od czasu do czasu spo³eczeñstwo
wstrz¹sane jest wiadomoœciami o rozbojach i zabójstwach dokonywanych
w Koninie. Przestêpczoœæ drobniejsza
– rabunki komórek na przystankach,
pobicia, narkotyki rozprowadzane
przed szko³ami i w samych budynkach
– spowszednia³a, sta³a siê nasz¹ codziennoœci¹. Czy Konin jest miastem
bezpiecznym?
Rok temu jeden z dyrektorów
szko³y opowiedzia³ mi nastêpuj¹c¹ historiê:
Od miesiêcy on i kadra nauczycielska obserwowali, jak w okreœlonych
porach przed szko³ê podje¿d¿a samochód zaopatruj¹c uczniów, lokalnych dilerów, w tak zwane prochy. Z inicjatywy dyrektora dosz³o do spotkania z komendantem Policji, wspólnie opracowa-

no plan pochwycenia na gor¹cym
uczynku rozprowadzaczy trucizny. W
umówionym dniu kilku funkcjonariuszy
po cywilnemu oraz samochody policyjne czeka³y... niestety na pró¿no.
Myœlê, ¿e wszyscy mamy wra¿enie, i¿ policji nie ma zwykle tam, gdzie
jest w³aœnie najbardziej potrzebna. Na
moim osiedlu pieszego patrolu nie widzia³em ju¿ od lat. Dos³ownie! To pewnie z biedy. A jeszcze nie tak dawno
byliœmy tak bogatym krajem, ¿e milicjanci chodzili po dwóch, po trzech.
Najlepiej nawet dzia³aj¹ce s³u¿by
policyjne nie rozwi¹¿¹ jednak problemu przestêpczoœci wœród m³odzie¿y,
mog¹ jedynie likwidowaæ, mniej lub
bardziej sprawnie skutki, przyczyny
tkwi¹ g³êbiej i maj¹, jak zawsze, charakter strukturalny. „Takie bêd¹ Rzeczpospolite, jakie jej m³odzie¿y wychowanie”. Myœl, wieki temu sformu³owana, nic nie straci³a na aktualnoœci.
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8. Og³oszenie wyników konkursu, wrêczenie nagród i spotkanie z jurorami nast¹pi w drugiej po³owie listopada 2005 r.,
o czym laureaci zostan¹ poinformowani
pisemnie.
9. Prace nagrodzone i wyró¿nione zostan¹ opublikowane w wydawnictwie
zwartym (bez honorarium).
10. Laureaci otrzymaj¹ nagrody (pieniê¿ne) i wyró¿nienia (ksi¹¿kowe), w tym
specjalne dla twórców regionu koniñskiego. Jury dokona podzia³u nagród. Dotychczasowi zdobywcy pierwszego miejsca nie bêd¹ pretendowaæ do g³ównej nagrody.
11. Prace konkursowe nale¿y nadsy³aæ
na adres: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Dworcowa 13, 62-510
KONIN, z dopiskiem: MILOWY S£UP
Informacje o konkursie:
tel./fax (0-63) 242 85 37
e-mail: mbp@konin.home.pl
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w dr¿¹cych d³oniach
d³ugopis nie zdaje egzaminu
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Tymczasem pañstwo, rz¹dz¹ce elity, pod wp³ywem chyba zak³amanego i
krótkowzrocznego liberalizmu etycznego, coraz wyraŸniej umywaj¹ rêce od
tej dziedziny ¿ycia spo³ecznego.
Po tym jak szkolnictwo bardzo
odwa¿nie i nowoczeœnie zrzuci³o z
barków odpowiedzialnoœæ za wychowanie, przetartym szlakiem posz³o
kilka nastêpnych instytucji. Na placu
boju pozostali rodzice, zmêczeni, zagonieni a przede wszystkim z w¹tpliwoœciami: wychowywaæ dzieci wra¿liwe na piêkno œwiata, ale i krzywdê,
niesprawiedliwoœæ ludzk¹, w duchu
patriotycznym, w poszanowaniu i
umi³owaniu wartoœci narodowych i
chrzeœcijañskich, czy raczej machn¹æ
na to rêk¹ i uczyæ od ma³ego, ¿e tam
twa ojczyzna, gdzie ci dobrze (to znaczy, gdzie dobrze zarabiasz), ¿ycie jest
brutalne i najwa¿niejszy jest w nim
pieni¹dz, wiêc od przedszkola nale¿y

kszta³ciæ umiejêtnoœæ rozpychania siê
³okciami.
A propos przedszkola. Zosta³em
poproszony w sk³ad Rady Rodziców.
Obowi¹zki i odpowiedzialnoœæ ¿adne,
ale, jak wiadomo, do takich spo³ecznych funkcji nigdy nie ma zbyt wielu
chêtnych, wiêc rodzice z westchnieniem ulgi przyklepali m¹ kandydaturê.
Na zebraniu zauwa¿y³em, ¿e o ile nic
nie mam przeciw krzy¿om, wprost
przeciwnie, to boli mnie brak god³a
pañstwowego, o flagach, na wzór amerykañski w ka¿dej klasie, ju¿ nie mówi¹c. Na przysz³y rok o terminie wyborów do Rady Rodziców nawet nie
zosta³em powiadomiony.
Tak trzymaæ. Nie zabagniaæ umys³ów niewini¹tek symbolami przesz³oœci, skoro po³owa licealistów nie potrafi zaœpiewaæ hymnu narodowego to po co to przedszkolakom. M³odzieniec, który Ciê, drogi czytelniku, nie
daj Bo¿e skopie, bêdzie móg³ powiedzieæ co o Tobie myœli w trzech jêzykach. To wznios³e i pocieszaj¹ce.
Lech Stefaniak

Prima
aprilis
D w ó c h
by³o redaktorów w Rzeczypospolitej,
konkretniej - w
powiecie koniñskim. W czasach, o których
piszê, nie istnia³y jeszcze
koniñskie media. Sprawami, dziej¹cymi siê na terenie miasta i powiatu, zajmowali siê redaktorzy,
tzw. korespondenci. Ich teksty drukowano w ,,Gazecie Poznañskiej” i
,,G³osie Wielkopolskim”. Jeden
pisa³ do Gazety, drugi do G³osu. Jeden zajmowa³ siê histori¹ i zabytkami, usi³uj¹c kru¿ganki ,,domu Essowej” nazywaæ ,,Koniñskim Wawelem”. Drugi, myli³ warszawski
kabaret ,,Koñ”, z koniñskim ,,Koñskim Ogonem”, obwieszczaj¹c
triumfalnie w prasie- ,,Koñski Ogon
jedzie do Wiednia”. W Wiedniu odbywa³ siê festiwal M³odzie¿y Œwiata. Wydawa³o siê, ¿e obaj redaktorzy maj¹ ró¿ne dziedziny zainteresowañ i jeden drugiemu nie powinien wchodziæ w drogê. By³y jednak tematy o charakterze ogólnym
- osi¹gniêcia gospodarcze, wydajnoœæ plonów, nag³e wypadki itp.
itp. Co chodliwsze wydarzenia, obaj
redaktorzy wzajemnie sobie podchwytywali. Musia³o dojœæ do konfliktu. Obaj przestali siê znaæ. O
jednego by³o za du¿o.
Zbli¿a³ siê w³aœnie 1 kwietnia.
Grono koniñskich dowcipnisiów
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postanowi³o poœmiaæ siê z obu redaktorów. Obaj otrzymali listy, pisane jakoby jeden do drugiego.
Treœæ listów dotyczy³a propozycji pojednania, wspólnego spotkania w okreœlonym dniu i godzinie
w restauracji ,,Europa”, celem omówienia kompromisu, czyli podzia³u miasta i powiatu na strefy przynale¿ne ka¿demu z osobna. Dowcipnisie, w oznaczonym dniu, zajêli stolik obserwatorów, z góry
ciesz¹c siê na doœæ zabawne spotkanie... Niestety, adresaci nie z³apali rybki.
Nie od rzeczy bêdzie tu przypomnieæ, ¿e w owych czasach gazety, oprócz swego rodzimego tytu³u, zamieszcza³y w podtytule
np. Organ Komitetu Wojewódzkiego P.Z.P.R., Organ Zarz¹du G³ównego Z.M.P., Organ Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego itp.
Zapomniany ju¿ dzisiaj, œwietny satyryk i poeta, Janusz Minkiewicz, popularny Minio, prowadzi³ sta³¹ szpaltê w ,,Przekroju”,
zatytu³owan¹ ,,Pigu³ki”. Otó¿
przeurocze ,,Pigu³ki” mia³y w podtytule napis: Organ Janusza Minkiewicza...
Z okazji pierwszego kwietnia
Minio napisa³ wierszyk:
Jaœ na œwiêta mia³ wysypkê.
Lekarz stwierdzi³ lekk¹ grypkê.
Potem rzek³ - prima aprilis,
to nie grypka, lecz syfilis.
Z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ za
s³owa – Jan Sznajder
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