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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
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

Egzotyka

miasta

– podpatrzone
fotoobiektywem ¿ycie
mieszkañców

Oko w oko
– konkursy ze znajomoœci
miasta dla Czytelników

9.

NR 5

Inne

– tematy inne ni¿
wymienione powy¿ej

Bijê siê w piersi, aczkolwiek proszê wierzyæ, ¿e robimy wszystko,
aby Pañstwa uwagi by³y realizowane na bie¿¹co b¹dŸ te¿ przekazywane dalej „wg kompetencji”. Marylko
oraz pani Sz., Wasza troska o cmentarze przy ul.Kolskiej i Szpitalnej
jest dla nas nauczk¹, aby nie obiecywaæ zbyt wiele na wyrost. Postaramy siê poprawiæ. Bojê siê tylko, ¿e
z przyczyn niezale¿nych od nas, bêdzie to mo¿liwe dopiero we wrzeœniu lub paŸdzierniku. (Co Pañstwo
myœlicie o „cegie³kach” na renowacjê historycznych grobów? Mo¿e
nasz przyk³ad zawstydzi³by kogo
trzeba!)
Z okazji zbli¿aj¹cego siê œwiêta
lotnictwa zamieszczamy ciekawy
artyku³ o grupie by³ych koniñskich
lotnikach – niewiele osób wie, ¿e
dzia³a w mieœcie Klub Seniorów Lotnictwa. Przeczytajcie koniecznie!
Wzruszaj¹ce s¹ wspomnienia p.
Ireny Sza³ek – co i kogo zapamiêta³a
dziewczynka z ulicy Kiliñskiego w
latach 1934-39 – a dotyka³a „¿ywej
historii”. Do obowi¹zkowego przeczytania. Równie¿ do takiego¿ nale¿y artyku³ Janusza Gulczyñskiego
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o Antonim Studziñskim, harcerzu i
regionaliœcie, oraz Lecha Hejmana o
dziejach XIII-wiecznego Konina,
gdy kszta³towa³y siê nazwa i herb
miasta.
Aby zachêciæ Pañstwa do poznania ciekawie i z wdziêkiem napisanej powieœci Janiny Wenedy „Powrót do Enklawy Przesz³oœci”, zamieszczamy stosown¹ recenzjê. Powinno poskutkowaæ, a ksi¹¿kê mo¿na kupiæ u autorki lub wypo¿yczyæ
w bibliotece publicznej.
Oczywiœcie serdecznie zapraszamy do udzia³u w naszym wakacyjnym konkursie i rozszyfrowania
kolejnych czterech obiektów na koniñskiej Starówce. O zwyciêzcach
obu edycji napiszemy w numerze
wrzeœniowym. Dzwoñcie, piszcie,
przekazujcie przy ewentualnych
spotkaniach „na ¿ywo” swoje uwagi i sugestie.
Stanis³aw Sroczyñski
PS Osobom maj¹cym inne zdanie na temat koniñskich „rogatek”
próbuje autorytatywnie odpowiedzieæ
Janek Sznajder (jak równie¿ narysowaæ je, oczywiœcie z pamiêci).

Konina

fot. – P. Hejman

– ciekawostki z dawnej
prasy koniñskiej
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Przemili!

1. Z kart
przesz³oœci

2.

Przyjació³

Nazwa
i herb miasta
Wielu badaczy, zajmuj¹cych siê
dziejami Konina, niewiele pewnego
mo¿e powiedzieæ o pierwszych wiekach jego istnienia. Ustalono, o czym
pisa³ Jan D³ugosz w XV wieku, ¿e Piotr
Dunin ok. 1138 roku postawi³ tutaj
koœció³, mo¿e czêœciowo kamienny
skoro znalaz³ siê przy nim w 1151 roku
wykonany z piaskowca znak drogowy. Na pewno kapryœna Warta zmusi³a na prze³omie XI i XII wieku mieszkañców grodu nadrzecznego, le¿¹cego
na zachód od obecnego Konina, zwanej póŸniej od nazwy m³yna „grodziskiem Kaszuba”, do zmiany pobytu.
Ten fakt móg³ byæ decyduj¹cym, wszak
w tym rejonie kraju prowadzi³y szlaki
kupieckie i trzeba by³o przeprawiaæ siê
przez rzekê podró¿uj¹c czy to drog¹ z
Kalisza do Torunia, czy z Gniezna do
£êczycy. Przy nowym brodzie, na
obszernym wrzecionowatym wybrzuszeniu terenowym pomiêdzy odnogami rzeki (dzisiejsza Starówka), zaczêli
osiedlaæ siê nasi przodkowie. Nale¿y
przypuszczaæ, ¿e miejsce, jeszcze d³ugo bez nazwy, zaczê³o siê zaludniaæ w
miarê rozszerzania terenów uprawnych i hodowlanych. Wielu przyby-

szy mog³o byæ mieszkañcami osady
targowej, po³o¿onej na po³udniu, co
sugeruje jej nazwa – Stare Miasto, w
odró¿nieniu od nowego. Tam, w romañskiej œwi¹tyni, by³a parafia. Wtedy
musia³a powstaæ i utrwaliæ siê nazwa
dla nowej osady zwi¹zana z hodowl¹
koni, zwierz¹t koniecznych do uprawy roli, wypraw wojennych i jako œrodek transportu. £¹ki pokryte bujn¹
traw¹ i wydmowo-lesiste tereny
sprzyja³y hodowli.
Przez ca³y wiek XIII, a¿ do roku
1331, do chwili spalenia przez Krzy¿aków, po³o¿ony wœród kniei i nadwarciañskich rozlewisk Konin nie zaprz¹ta³ uwagi kronikarzy. Osadê szczêœliwie omija³y wojny i ksi¹¿êce waœnie.
Najpierw znajdowa³a siê na terenie
kasztelanii lêdzkiej, a po upadku L¹du,
od 1266 roku zaczê³a pe³niæ funkcjê
centraln¹ w nowej siedzibie kasztelanii (za Henryka Pobo¿nego i W³adys³awa £okietka), co przyspieszy³o
rozwój i wynios³o osadê do rangi miasta. Jednoznacznie nie jest znana data
nadania osadzie praw miejskich. Nast¹pi³o to pod koniec XIII wieku, mo¿e
ju¿ przed rokiem 1283 lub, co siê bar-

dziej przyjê³o, przed 1293 z racji zachowanego dokumentu z nazwiskiem
wójta Gos³awa. Andrzej Wêdzki podaje, ¿e w 1284 i 1292 w Koninie przebywa³ Przemys³ II, bowiem zachowa³y siê sygnowane nazw¹ przywileje,
jakie tutaj wystawi³.
W dokumentach Konin zapisywany by³ ró¿nie: Conin, potem w 1284
Conyn lub Konyn, czyli w dzier¿awczej formie rzeczownika koñ. Na takiej podstawie gramatycznej funkcjonuj¹ nazwy Koniary, Koñskie, Koñskowola. W nazwie u¿yto przyrostka
-yn, czêsto wystêpuj¹cego dla okreœlenia starodawnoœci osiedleñczej jak
Wilczyn, £ê¿yn, Lichyn, Szyszyn.
Zwyczajowo procesowi lokacji
miasta towarzyszy³o nadanie mu herbu. Koniñski herb naj³adniej prezentuje siê na frontonie ratusza. Na czerwonej tarczy widaæ ros³ego konia bli¿ej
nieokreœlonej rasy i maœci, który
wsparty na tylnych nogach z podniesionymi nogami przednimi, z rozchwian¹ grzyw¹ i lekko wzniesionym
ogonem, szykuje siê do skoku przez
rzekê lub drogê. W stanie zamiaru skoku biedny koñ trwa ju¿ ponad 700 lat.

Podobnie jak ten postawiony w latach
siedemdziesi¹tych przy wjeŸdzie od
strony Ko³a, zapraszaj¹cy goœci do
dawnego grodu nad Wart¹.
Pieczêcie z wizerunkiem konia w
herbie zachowane s¹ na dawnych i obecnie wytwarzanych dokumentach miejskich, odbitki herbu znajdowa³y siê na
statutach cechowych, sygnuje nim pisma prezydent, jak niegdyœ wójt i burmistrz. Herb z koniem jest wszechobecny, na fladze, pocztówkach, plakietach,
znakach wielu organizacji, w wydawnictwach albumowych, g³owê konia
umieszczono w herbie powiatu koniñskiego, jego stylizowany wizerunek w
postaci okaza³ej statuetki „Z³oty Koñ”,
wykonanej przez artystê Giotto Dimitrowa, wrêcza prezydent osobom
dla miasta zas³u¿onym podczas Dni
Konina.
Do herbu nawi¹zuje piêkna legenda o sp³oszeniu smolarzy, napastuj¹cych zab³¹kanego w nadwarciañskiej
kniei ksiêcia, przez galopuj¹ce dzikie
konie, ale o tym wiedz¹ prawie wszyscy koninianie.
Lech Hejman

Koniñski Klub
Seniorów Lotnictwa
Od niepamiêtnych lat interesowa³o cz³owieka to, co znajduje siê poza
ziemi¹, po której chodzi, d¹¿y³ do poznania mo¿liwoœci poruszania siê w
powietrzu, naœladuj¹c loty ptaków.
Znana jest mityczna historia Dedala i
Ikara, ale faktycznie dzieje œwiatowe-

go lotnictwa rozpoczyna pierwszy lot
cz³owieka aparatem ciê¿szym od powietrza, który mia³ miejsce w 1903
roku.
Powstanie polskiego lotnictwa datuje siê od 1918 roku, po I wojnie œwiatowej. W roku bie¿¹cym obchodzimy

Cz³onkowie KSL w Krakowie (ods³oniêcie pomnika). W œrodku nestor
koniñskich pilotów – szynownik P. St. Bieliñski

Tworzyli

wizerunek

Antoni
–

miasta

Studziñski

sylwetka koniñskiego
regionalisty

Antoni Studziñski nale¿a³ do grona najwierniejszych przyjació³ Konina, którzy w najnowszych dziejach
miasta i regionalistyki koniñskiej zapisali wa¿n¹ i znacz¹c¹ kartê.
Urodzi³ siê 14 wrzeœnia 1909 r. w
Rzêdkowie w powiecie skierniewickim. W 1934 r. ukoñczy³ Powiatow¹
Szko³ê Miernicz¹ w £om¿y. W 1937 r.
przeniós³ siê do Konina, obejmuj¹c stanowisko mierniczego w Powiatowym
Biurze Klasyfikacji Gruntów. Niemal¿e ca³y okres okupacji hitlerowskiej
spêdzi³ w Koninie. Zatrudniony by³ w
niemieckim Urzêdzie Katastralnym
(Katasteramt). Udziela³ siê czynnie w
konspiracji. By³ cz³onkiem Narodowej
Organizacji Wojskowej (pseudonim
¯ubr). W drugiej po³owie 1944 r. wywieziony zosta³ w rejon K³odawy, do
budowania w ramach „Einsatzu” umocnieñ obronnych. Powróci³ do Konina
na krótko przed oswobodzeniem miasta przez wojska radzieckie, w styczniu 1945 r.
Po wojnie przez d³ugie lata, a¿ do
przejœcia na emeryturê, piastowa³ stanowisko kierownika w koniñskim Biurze Geodezji i Urz¹dzeñ Rolnych. Pracê zawodow¹ ³¹czy³ z wytrwa³¹ i
wszechstronn¹ dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹. Wspó³uczestniczy³ w reaktywowaniu lokalnej organizacji harcerskiej. W latach 1945-1949 (podobnie
jak przed wojn¹ w latach 1937-1939)

str. II

jego 85-lecie. W sk³ad lotnictwa wchodzi lotnictwo wojskowe, transportowe i sportowe. To ostatnie skupia Aeroklub Polski rozproszony w ca³ym
kraju w 51 Aeroklubach Regionalnych.
Jednym z nich jest Aeroklub Koniñski
w Kazimierzu Biskupim, zrzeszaj¹cy
ponad 100 cz³onków i prowadz¹cy
szerok¹ dzia³alnoœæ szkoleniow¹ oraz
sportow¹. Wiek i zdrowie nie pozwalaj¹ na latanie samolotami, szybowcami, balonami, skakanie na spadochronie wszystkim, którzy by te sporty
pragnêli kontynuowaæ w nieskoñczonoœæ, dlatego przy aeroklubach, ju¿ od
1939 roku, powstawaæ zaczê³y Kluby
Seniorów Lotnictwa. Przy Aeroklubie
Koniñskim Klub Seniorów Lotnictwa
powsta³ 27 kwietnia 1988 roku skupiaj¹c 37 cz³onków, by³ych lotników
o bardzo du¿ym doœwiadczeniu i maj¹cych poza sob¹ wieloletni¹, aktywn¹
dzia³alnoœæ lotnicz¹. Obecnie do klubu
nale¿y 23 cz³onków.
Zarz¹d klubu bierze udzia³ w przygotowaniach i obchodach wa¿nych
rocznic oraz uroczystoœci lotniczych,
zajmuje siê propagowaniem idei lotnic-

by³ komendantem koniñskiego hufca
ZHP.
W dzia³alnoœci zawodowej i pracy
z m³odzie¿¹ mia³ Studziñski rozliczne
osi¹gniêcia, satysfakcje i uznania. W
œwiadomoœci koninian pozosta³ jednak
przede wszystkim regionalist¹, badaczem dziejów regionu koniñskiego, archeologiem, historykiem, kolekcjonerem znalezisk i pami¹tek zwi¹zanych
z lokaln¹ histori¹, tak¿e organizatorem
i wspó³organizatorem œrodowiskowych organizacji i stowarzyszeñ.
Wspó³uczestniczy³ w powo³aniu w
po³owie lat piêædziesi¹tych pierwszego w mieœcie muzeum, uruchomionego
przy oddziale PTTK. W latach 19641977 prezesowa³ Koniñskiemu Towarzystwu Regionalnemu, a nastêpnie by³
cz³onkiem zarz¹du utworzonego w
1976 r. Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego w Koninie, i póŸniej jednym
z wiceprezesów utworzonego w 1977
r. Towarzystwa Przyjació³ Konina.
Pracowa³ w komitetach redakcyjnych
pism regionalnych i publikowa³ w nich
swoje artyku³y. By³ inicjatorem powstania oficjalnego organu KTR – „Ziemi Koniñskiej”, wspó³tworzy³ „Rocznik Wielkopolski Wschodniej”, przemianowany w 1977 r. na „Rocznik
Koniñski”.
Bezpoœrednio po wojnie da³ siê
poznaæ jako mi³oœnik archeologii.
Utrzymywa³ w tym czasie kontakty

m.in. z Muzeum Archeologicznym w
Poznaniu, któremu przekaza³ wiele interesuj¹cych znalezisk, g³ównie z badañ powierzchniowych, np. znad rzeki Powy, z okolic Szczepid³a, BrzeŸna, Rumina, L¹dka, Swiêci itp. Interesowa³ siê równie¿ gródkami sto¿kowymi na terenie powiatu koniñskiego i
okolic, przyczyni³ siê do lokalizacji
wielu z nich, przes³a³ pierwsze informacje na ich temat wyniesione z obserwacji, np. dotycz¹ce Kaszuby i
Œwiêtnego.
Poza zainteresowaniami archeologicznymi zajmowa³ siê g³ównie histori¹. By³ zarówno badaczem, pamiêtnikarzem, bibliografem, jak i kronikarzem
miasta i regionu. Ju¿ w „Ziemi Koniñskiej” zamieœci³ dwuczêœciow¹ Bibliografiê Ziemi Koniñskiej, materia³ jak na
ówczesne czasy zaiste imponuj¹cy. W
tej¿e „Ziemi Koniñskiej” (t. III) opublikowa³ dwa artyku³y zwi¹zane z II
wojn¹ œwiatow¹ i okupacj¹ hitlerowsk¹
w Koninie: Koniñski wrzesieñ 1939
roku oraz Niezapomniane dni stycznia
1945 roku. Wspomnienia okupacyjne
rozwin¹³ w szerokim tekœcie memuarystycznym zatytu³owanym Moje
¿ycie w okupowanym Koninie. Da³ w
nim wielow¹tkowy obraz rzeczywistoœci okupacyjnej, w autobiograficzne treœci wplót³ szereg istotnych
szczegó³ów, wrêcz detali faktograficznych na temat martyrologii ludnoœci

80-lecie lotnictwa polskiego
– Szko³a Orl¹t w Dêblinie
twa i tradycji lotniczych, gromadzi i
opracowuje materia³y do historii lotnictwa, wspó³dzia³a w pracy wychowawczej i szkoleniowej organizowanej w aeroklubie. W wielkiej miêdzynarodowej uroczystoœci poœwiêconej
ods³oniêciu, 1 wrzeœnia 1989 r., w Krakowie Pomnika Lotników Polskich poleg³ych na frontach II wojny œwiatowej, z udzia³em lotników dywizjonów
walcz¹cych o Angliê, a zamieszkuj¹cych w wielu krajach Europy, Amery-

ki i Afryki, uczestniczy³o 12 cz³onków
KSL.
Czterech
przedstawicieli klubu wziê³o udzia³ w
posiedzeniu Komisji
Historycznej w lipcu 1998 r. w Szkole
Orl¹t w Dêblinie,
zwo³anej z okazji 80lecia
lotnictwa.
Cz³onkowie klubu
opiekuj¹ siê grobami
lotników, którzy
zginêli podczas wojny lub na skutek
wypadków lotniczych, które – niestety – zdarzaj¹ siê tak¿e w czasie pokoju.
Dzia³alnoœci¹ Koniñskiego Klubu Seniorów Lotnictwa
kieruje zarz¹d w sk³adzie: Marian Przy³êbski jako prezes,
Antoni D³ugokêcki,
wiceprezes, Stanis³aw Sroczyñski, Józef Karykowski, Jan Nowak. Bardzo
dobrze uk³ada³a siê wspó³praca klubu
z w³adzami aeroklubu. Jest nadzieja,
¿e nowe w³adze aeroklubu z prezesem
Franciszkiem Bobrowskim, senatorem,
oraz Józefem Makowskim i Tomaszem
Ciemnoszewskim bêd¹ klubowi podobnie przychylne.
Marian Przy³êbski
(mjr nawigator)

polskiej i ¿ydowskiej, a tak¿e pierw- wczeœniej pamiêtnika powstañczego z
szych zrêbów lokalnej konspiracji.
Koniñskiego, autorstwa A. ChmielewW kolejnych tomach „Rocznika skiego.
Wielkopolski Wschodniej”, a nastêpBy³ Studziñski autorem i wspó³nie „Rocznika Koniñskiego” zamiesz- autorem wielu innych wydawnictw,
cza³ zarówno opracowania z aparatem np. pracy z 1969 r. zatytu³owanej
naukowo-badawczym, np. artyku³ Monografia Koniñskiego Okrêgu Przemonograficzny Koniñska Stra¿ Po¿ar- mys³owego. Pisa³ czêsto do prasy, najna (1874-1974), jak i materia³y o cha- pierw poznañskiej, a nastêpnie do tyrakterze sprawozdawczym, relacjonu- godników koniñskich. Zostawi³ po
j¹ce i podsumowuj¹ce ró¿ne imprezy sobie wiele artyku³ów i notatek prasospo³eczno-kulturalne, a tak¿e szcze- wych.
gólne nekrologi czcz¹ce pamiêæ ró¿Od lat zaprzyjaŸniony by³ z konych osób zwi¹zanych z regionem, np. niñskim muzeum. Przekaza³ do muzeWitolda Friemanna, Marty Wojnickiej, alnych zbiorów wiele cennych zabytPiotra Koz³owicza.
ków.
By³ tez wytrawnym kronikarzem.
Zmar³ 8 maja 1993 r., pochowany
Na ³amach obu „Roczników” zamiesz- zosta³ na cmentarzu przy ulicy Kolcza³ bardzo istotne, rzetelne chronolo- skiej.
gicznie opracowane zapisy wydarzeñ
Janusz Gulczyñski
za poszczególne lata, w odniesieniu najpierw
do powiatu, a
nastêpnie województwa koniñskiego.
W latach
szeœædziesi¹tych wielk¹
pasj¹ i przygod¹ intelektualn¹ sta³o siê dla
Studziñskiego
badanie dziejów powstania
styczniowego
w regionie koniñskim. Opracowa³ i przyczyni³ siê do
zaistnienia wielu publikacji.
Szczytowym
osi¹gniêciem w
tym wzglêdzie
by³o opracowanie i opublikowanie w 1977 r.
ma³o znanego
Antoni Studziñski
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Konin na krótko przed wojn¹
By³ rok 1934. Na niewielkim podwórzu piêtrowej kamienicy przy ulicy Jana Kiliñskiego, ma³a dziewczynka usypia³a w koszykowym wózeczku swoj¹ lalê. By³a niezadowolona, b³êkitne, malowane oczy patrzy³y w ni¹
wci¹¿ rozwartym wejrzeniem. Ona nie
œpi, stwierdzi³a z roz¿aleniem do m³odej, przystojnej, o piêknych ciemnych
oczach kobiety, nadchodz¹cej z korytarza domu. Matka pochyli³a siê, poprawi³a coœ w wózeczku, teraz bêdzie
spa³a – powiedzia³a uspokajaj¹co odchodz¹c do zajêæ domowych...
To najdalsze wspomnienie z Konina. Ojciec, pracownik umys³owy,
otrzyma³ przeniesienie s³u¿bowe ze
swego urzêdu na Ziemi Kujawskiej do
ma³ego naówczas powiatowego miasta.
Dzisiaj, z perspektywy czasu, oceniam
tamten okres za najszczêœliwszy, beztroski, radosny. Nie bêd¹c wiêc rodowit¹ koniniank¹, stawa³am siê z wolna
dzieckiem tej ziemi, przenika³am atmosfer¹ Wielkopolski, tu by³ mój dom,
ciep³o, moje bezpieczeñstwo.
Przez kilka pierwszych lat dzieciêcych, wspólnie z rówieœnikami penetrowaliœmy okolice. Z mieszcz¹cego siê nieco na uboczu centrum miasta,
wybiegaliœmy w¹skimi uliczkami do
ma³ego, pobliskiego rynku, zwanego
potocznie garncarskim. Tutaj odbywa³y siê targi. Zadziwiaj¹ce jak taki niedu¿y plac móg³ pomieœciæ gwarny, kupcz¹cy t³um i oczywiœcie dziesi¹tki
konnych wozów. Handlowano czym
kto mia³ i jak umia³. Nam, dzieciom,
nie wolno by³o w te dni zag³êbiaæ siê

Z

dziejów

miêdzy kolorowe stragany, chy³kiem
wiêc lub z daleka obserwowaliœmy k³êbi¹cy siê rój ludzki. Czasem, podchodzi³am ciekawie bli¿ej, ogl¹daj¹c pluskaj¹ce siê ryby. Sprzedawali je ¯ydzi,
ustawiali siê poza targowiskiem, tu¿
przy ulicy Nieca³ej.
Do rynku przylega³a synagoga,
wokó³ w kamienicach zamieszkiwa³o
sporo ¯ydów. W ciep³e dni z suteryn
wychyla³y siê g³owy ¯ydówek w perukach, wszêdzie krêcili siê ¯ydzi z
pejsami w d³ugich cha³atach. Ich dzieci, jak ka¿de inne, bawi³y siê, by³y jednak jak gdyby bardziej dojrza³e na swój
wiek, o bystrych, przenikliwych
oczach.
Czasem zabiera³a mnie mama po
zakupy do sklepów mieszcz¹cych siê
najliczniej na g³ównej ulicy miasta, na
3 Maja, gdzie wzrok przykuwa³ ratusz,
z interesuj¹cym mnie zegarem i wizerunkiem konia. Ciekawa drepta³am ko³o
niej. Wchodzi³yœmy do sklepów pe³nych po sufity pó³ek towarów. Ju¿ od
progu witali nas w³aœciciele, przewa¿nie ¯ydzi z d³ugimi brodami. Byli jak
paj¹ki czyhaj¹cy na swoje ofiary, niestrudzeni, zwinni, potrafili ca³e bele
materia³ów rozk³adaæ na ladê, aby tylko coœ sprzedaæ, gotowi dla choæby
ma³ego zysku ponosiæ du¿o trudu.
Wystraszona, schowana za sukni¹
mamy, rejestrowa³am w pamiêci ich
wdrapywanie siê po drabinach, przera¿ali mnie swoim niezrozumia³ym
szwargotem i chêtnie wychodzi³am ze
sklepu ¿egnana albo uprzejmie przez
sprzedawcê, albo zachowuj¹c widok

zawiedzionego ze sztuk¹ materia³u
¯yda, przedstawiaj¹cego do ostatniej
chwili, jeszcze w drzwiach, przy œwietle dziennym, walory towaru, mojej
matce.
Poza naszym domem, a w³aœciwie
po jego prawej stronie, rozci¹ga³ siê
doœæ du¿y plac. Odgradza³ go od naszego podwórza wysoki, drewniany
p³ot. Niezbyt zrêcznie, ale jakoœ wdrapywa³am siê nañ, zw³aszcza kiedy z
rówieœnikami widzia³am jak na plac
przez furtkê wchodzili ¯ydzi. Wychylona, szeroko otwartymi oczami,
œledzi³am rytmiczne ruchy ¯ydów stoj¹cych pojedynczo pod p³otem. Ich
dochodz¹cy mnie z do³u monotonny
szept modlitewny wydawa³ siê nie
mieæ koñca, a przecie¿ wymykali siê
stopniowo znikaj¹c ciemnymi cha³atami u wylotu ulicy w kierunku rzeki.
Kiedy indziej stawiano przed ¿ydowskimi mieszkaniami ma³e drewniane
budki. By³am niezmiernie ciekawa ich
wnêtrza, wszystko jednak skryte by³o
jak¹œ intymnoœci¹. Wieczorami przeb³yskuj¹ce poœród desek st³umione
œwiat³o dope³nia³o tajemniczoœci. Pamiêtam tylko, ¿e wówczas smakowa³am pierwszy raz macê, któr¹ goœcinna
¯ydówka wynios³a nam, dzieciom.
Czegoœ takiego nigdy przedtem nie jad³am, i nie powiem, ¿eby mnie szczególnie zachwyci³ ten placek z m¹ki i
wody...
W kierunku zachodnim od naszej
ulicy rozci¹ga³ siê zieleni¹ park miejski
z czysto utrzymanymi alejami prowadz¹cymi do obszernego klombu. Wszê-

dzie porozstawiane bia³e ³awki zaprasza³y do spoczynku. Du¿a drewniana
altana mieœci³a kiosk z napojami i s³odyczami. Lubi³am tam wbiegaæ po torebkê landrynek albo po loda i choæ z
natury by³am nieœmia³a, nie czu³am siê
speszona goœæmi siedz¹cymi przy stolikach wokó³ œcian altany. Jeszcze dziœ
s³yszê we wspomnieniach echo swoich stóp na drewnianej pod³odze, biegn¹cych po s³odycze. Park by³ wówczas miejscem ogólnych spotkañ towarzyskich. Zw³aszcza w niedzielê
rozbrzmiewa³ gwarem ludzkich g³osów,
dŸwiêkami orkiestry dêtej. Ubrana odœwiêtnie, bieg³am w podskokach przed
rodzicami, starszy brat trzyma³ siê na
ogó³ w pobli¿u ojca, m³odszego prowadzi³a mama. Szliœmy nad ma³y staw
patrzeæ na ³abêdzie. Stoj¹c na pó³kolistym, drewnianym mostku i obserwuj¹c czyst¹ toñ stawu czeka³am na id¹cych wolniej rodziców, póŸniej schodziliœmy w¹skim przesmykiem œcie¿ki w cieñ ma³ej altany, stoj¹cej na niedu¿ym skrawku ziemi, dziel¹cym staw
na dwie czêœci, gdzie spo¿ywaliœmy
przyniesiony przez mamê podwieczorek. Wracaliœmy alejami poœród drzew,
zmêczeni, ale radoœni, w towarzystwie
ptasich gwarów i przemykaj¹cych tu i
ówdzie rudow³osych wiewiórek, gin¹cych gdzieœ w gêstwinach zieleni. Za
parkiem by³ stadion, tam œwiêtowano
do¿ynki, hucznie, kolorowo, tam organizowano zawody sportowe i pó³kolonie dla dzieci. Poza parkiem, bli¿ej rzeki, mieœci³ siê cmentarz ¿ydowski.

Z nasz¹ ulic¹ s¹siadowa³a posesja
Zofii Urbanowskiej, gdzie w skromnym dworku sêdziwa pisarka do¿ywa³a swoich lat. Dworek wówczas
obejmowa³ swymi ramionami drewniany p³ot, przez którego szpary obserwowa³am niejednokrotnie wiotk¹, siwow³os¹ staruszkê, prowadzon¹
przez siostry zakonne. Nie wiem dlaczego, ale czu³am jakiœ wewnêtrzny
respekt dla tej postaci, byæ mo¿e powaga, skupienie drobnej twarzy, powodowa³y ¿e cich³am i gdzieœ znika³a
na chwilê niefrasobliwoœæ dziecka.
Na ulicy, bli¿ej wa³u, znajdowa³
siê klub wioœlarski. Czasem udawa³o
mi siê wœlizgn¹æ niepostrze¿enie na
dziedziniec. Pe³na emocji, z dreszczykiem niepokoju, zbiega³am drewnianym
pomostem nad sam¹ wodê. Fascynowa³y mnie ró¿nokolorowe kajaki podp³ywaj¹ce do przystani, s³oñce œwiec¹ce nad wod¹ i samodzielnoœæ w zaspokajaniu ciekawoœci. Z wod¹ zwi¹zane jest dramatyczne prze¿ycie. Gdy
zacz¹³ siê topiæ mój brat, mama wskoczy³a do rzeki, chocia¿ nie umia³a p³ywaæ, i go przytrzyma³a. W wydostaniu siê z nurtu rzeki pomog³a jej m³oda
pani Trenkler podaj¹c wios³o i nieznany z nazwiska wojskowy, któremu
potem dano za ten czyn medal.
Zbli¿a³a siê wojna. Chaos wojny,
huk bomb, przyniós³ przedwczesn¹
dojrza³oœæ, podwa¿y³ wiarê w dobroæ
ludzk¹, uczy³ twardego losu cz³owieka borykaj¹cego siê z ¿yciem, z jego
przetrwaniem. Nie wiedzia³am równie¿, ¿e ma³e, powiatowe miasto, mimo
klêski wojennej, znajdzie na tyle si³y,
by rozmach w³asnej budowy przerzuciæ na prawy brzeg Warty, zachowuj¹c
po lewobrze¿nej stronie rzeki ciszê i
atmosferê starego Konina, w której
odszukaæ mo¿na odlegle, a jak¿e bliskie sercu dawnych mieszkañców –
wspomnienia.
Tekst przes³a³a autorka na konkurs
„Konin jaki pamiêtam”, og³oszony w
1997 roku przez Towarzystwo Przyjació³
Konina (zawiera redakcyjne skróty).

Konina

Koniñskie
Dwie by³y drogi prowadz¹ce do
dawnego Konina. Trzy trasy: z Kalisza, Ko³a i Pyzdr zbiega³y siê, od
strony po³udniowej miasta, by po³¹czyæ siê w szerok¹ groblê na mokrad³ach, któr¹ stanowi ul. 3 Maja.
Pó³nocn¹ stronê miasta grodzi³a
Warta. Za ni¹ w XIX wieku zaczêto
budowaæ domy przy trakcie zachodnim, zwanym póŸniej S³upeckim
Przedmieœciem. Starzy koninianie
pamiêtaj¹ jeszcze tê dawn¹ nazwê
przedmieœcia. Po II wojnie nazwê
ulicy przemianowano na „Bochaterów Stalingradu” z ewidentnym
b³êdem na tabliczce. Widaæ domoros³y liternik niezbyt by³ bieg³y w
zasadach ortografii. Byæ mo¿e dzisiaj, zak³adaj¹c celowe dzia³anie,
móg³by staraæ siê o przyjêcie w szeregi kombatantów. Obecnie ulica
nosi nazwê Wojska Polskiego.
Przy obu ulicach, tj. Wojska Polskiego i 3 Maja, sta³y rogatki miejskie, czyli takie lokalne urzêdy celne, pobieraj¹ce op³aty za wjazd do
miasta w celach handlowych. Nie

ma ju¿ po nich œladu... Mylnie uwa¿a siê za ówczesne rogatki budyneczki usytuowane, jeden przy
moœcie dla pieszych i drugi vis-avis Szko³y Muzycznej. Oba zosta³y
wybudowane w latach 20. XX w. i
oba pe³ni³y funkcje kiosków handlowych. Zreszt¹ w miejscu, na którym stoi budyneczek przy zak³adzie
fotograficznym p. Sypniewskiego,
jeszcze w XIX w. znajdowa³y siê
rozlewiska rzeki. Rogatka by³a usytuowana nieco dalej, mniej wiêcej
na wysokoœci zbiegu dzisiejszych
ulic 3 Maja oraz ¯wirki i Wigury.
Rogatka na S³upeckim Przedmieœciu
dotrwa³a do lat 60. minionego stulecia. Rezydowa³ w niej szewc p.
Stasiu Cholewiusz. Znajdowa³a siê
w miejscu, gdzie obecna ulica Wojska Polskiego ³¹czy siê z ulic¹
Wiejsk¹. Stoi tam inny budynek.
A swoj¹ drog¹ szkoda, ¿e do naszych czasów dotrwa³o tak niewiele materialnych œladów z przesz³oœci miasta.
Jan Sznajder

rogatki

Nieistniej¹ca rogatka miejska przy ul. Wojska Polskiego. Rys. Jan Sznajder

str. III

Futurologia
w powieœci
Wenedy
Akcja, wydanej na pocz¹tku tego
roku, powieœci Janiny Perathoner „Powrót do Enklawy Przesz³oœci” toczy
siê na prze³omie XXI i XXII wieku, w
œwiecie wszechw³adnie dominuj¹cych
komputerów, na Ziemi, Ksiê¿ycu i
Marsie. Zmierzenie siê autorki, znanej
dot¹d z siedmiu powieœci historycznych o Koninie i regionie, z przysz³oœci¹, z cybernetyk¹, fizyk¹ kwantow¹,
lotami miêdzyplanetarnymi, pocz¹tkowo rodzi zdziwienie. Jednak w miarê
czytania, gdy na kolejnych stronach
ods³aniane s¹ dzieje Stojana Starskiego, naukowca i skromnej pielêgniarki
Mili, wy³ania siê przes³anie powieœci.
Jest nim apel autorki do ludzi nauki,
aby w pogoni za coraz to nowymi odkryciami i wynalazkami spojrzeli na
siebie przez pryzmat drugiego cz³owieka i przyrody, któr¹ przekszta³caj¹c
niszcz¹. Bohaterowie ksi¹¿ki ¿yj¹ w
œwiecie automatów, wo¿eni s¹ poduszkowcami, awiolotami, wirop³atami,
us³uguj¹ im roboty sprz¹taj¹ce mieszkania, otwieraj¹ce drzwi, podaj¹ce posi³ki. Pos³uguj¹ siê ³¹cznoœci¹ kosmiczn¹, wideofonami, zegarkami sa-
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telitarnymi, autonawigacj¹, zaopatruj¹
siê w cybershopach, wspomagaj¹ swoje
mózgi pastylkami, dobieraj¹ sobie czêœci zamienne z klonowanych organów,
mog¹ mieæ dzieci z próbówek lub kupiæ sobie ludzkie embriony w genetycznym supermarkecie. Koledzy,
znajomi (tak¿e znajome) Stojana to
supergeniusze, ludzie sukcesu, zwyciêzcy w sta³ych zmaganiach miêdzy
sob¹ o stanowiska, funkcje, wy¿sze
apana¿e, maj¹cy w pogardzie przegranych, ¿yj¹cy w krótkotrwa³ych zwi¹zkach z kobietami, koleguj¹cy siê tylko
z równymi sobie uczonymi. Ich predyspozycje psychiczne, posiadany iloraz wiedzy, przydatnoœæ zawodow¹
surowo oceniaj¹ komputery, a miejsce
w hierarchii ludzi nauki ustala bli¿ej
nieznana im Elita W³adzy.
Wizja epoki z rz¹dami technokratów, ze stolic¹ w Warpolis, jest pora¿aj¹ca. Wed³ug Wenedy nie istniej¹ pañstwa, a ró¿nymi dziedzinami ¿ycia
spo³ecznego w tym globalnym œwiecie
zarz¹dzaj¹ instytuty w rodzaju: Instytut do spraw Mórz i Oceanów, Instytut U¿ytkowania Pól i Lasów lub urzê-

dy, w tym d/s Sztuki i Literatury. Najwa¿niejszy Instytut Futurologii, w
którym zatrudniony jest g³ówny bohater powieœci, zajmuje siê projektowaniem i budow¹ gigantycznych urz¹dzeñ energetycznych, elektrowni j¹drowych na Ziemi, wiatrowych na Ksiê¿ycu, wodnych w Afryce.
W zdominowanym przez automaty mechaniczne i „ludzkie” œwiecie nie
ma miejsca dla zwyk³ych ludzi. ¯yj¹
zepchniêci za Wysokim Parkanem w
gettach robotniczych, w nêdzy i
upodleniu, a ich po¿ywieniem i odzieniem s¹ niezjedzone resztki lub czêœciowo zu¿yte odpady przez intelektualistów, dominuj¹cej kasty spo³ecznej. Ta ostatnia nie mo¿e czuæ siê swobodnie, jest permanentnie œledzona i
pods³uchiwana (jak u Orwella) miniaturowymi lataj¹cymi mikromikrofonami, które ich mowê przenosz¹ do
Oœrodka Dyspozycyjnego na Madagaskarze, a niesfornych i nieprawomyœlnych wysy³a siê na odleg³¹ planetê.
Œwiat stworzony przez Wenedê ma
swoje odniesienia do wspó³czesnych

nam osi¹gniêæ naukowych w dziedzinie podboju Kosmosu, wiedzy o Ksiê¿ycu i Marsie, osi¹gniêæ z zakresu fizyki, genetyki, mechaniki, technologii
materia³ów lub znany jest nam z filmów fantastycznych (cyborgi, samonaprawiaj¹ce siê roboty, autoewolucje,
podró¿e miêdzyplanetarne itp.). Bogactwo terminów naukowych zastosowane w powieœci futurystycznej jest
zrozumia³e, ale trudno je oceniaæ w
aspekcie wspó³czesnego jêzyka naukowego.
W tytule powieœci mieœci autorka
dwa przes³ania, jedno dotyczy opisu
¿ycia ludzi i przyrody w izolowanym
miejscu w Oninie oraz Wielopolu. W
tej enklawie, po³o¿onej nad Wart¹, dominuje spokój, mi³oœæ i harmonia.
Wszyscy mieszkañcy s¹ sobie bliscy,
¿yj¹ po staremu nieska¿eni postêpem
cywilizacyjnym, w symbiozie z bujn¹
przyrod¹. Tam przebywa Miros³an,
emerytowany naukowiec, ojciec Stojana, odmawiaj¹cy synowi pomocy w
zaprojektowaniu elektrowni wykorzystuj¹cej energiê geotermiczn¹ znajduj¹c¹ siê w g³êbi Ziemi. Do tego miejsca
przybêdzie na sta³e osiedlenie Stojan,
do ukochanej Mili i córki, do syna Wita
z pierwszego ma³¿eñstwa, którego
wczeœniej Mila uratowa³a od przekszta³cenia w cyborga. Podobn¹ do
Wielopola opisan¹ przez autorkê enklaw¹ jest Œrodkowa Afryka z jej pra-
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Konkurs
Zabiegani, zalatani, zapracowani...
Gonimy do pracy i z 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:
Co przedstawiaj¹ poni¿sze fotografie rozlosowanych bêdzie 5 ksi¹¿ek
„Dzieñ po dniu w okupowanej Wielkopolsce”.
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 KONINIAN.
Zarz¹d TPK

fot. x 4 – P. Hejman
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Poezja
Witaj, efemeryczna Królowo
wybacz, nie biorê Ciê serio –
bywasz
jak ciep³o ciemnoœci
jesieni¹
spirala liœci skrêcona w mg³ê

str. IV

drzwi otwierasz, jeœli przywar³y
oznaczasz chwilê, jeœli jest inna
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Z ¿ycia Towarzystwa
Przyjació³ Konina
Od wielu lat na antenie Radia
„Konin”, Piotr Rybczyñski, prezes
Towarzystwa, upowszechnia wiedzê o dziejach Konina. Audycja
emitowana jest od poniedzia³ku do
pi¹tku po godzinie 16.30. W czerwcu br. podczas 3-4 – minutowych
wyst¹pieñ, prezes, zarazem kierownik koniñskiego oddzia³u Archiwum
Pañstwowego, mówi³ o administracji skarbowej w Koninie.
Zarz¹d Towarzystwa w³¹czy³ siê
do organizowanego przez Miejsk¹
Bibliotekê Publiczn¹ spotkania z
profesorem Kazimierzem Wiechem
z Akademii Rolniczej i jego przyja-
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starymi legendami, jeszcze nieska¿onym technik¹ piêknem fauny i flory,
przesz³oœci¹ siêgaj¹c¹ pocz¹tków ludzkoœci.
Tytu³ mo¿na rozumieæ inaczej,
jako natrêtn¹, stale powracaj¹c¹ myœl
o potrzebie zatrzymania postêpu naukowego i powrotu do czasów dawniejszych, do uratowania cz³owieka i
jego psychiki przed samozag³ad¹ moraln¹ i fizyczn¹ (wybudowanie podziemnych miast na Ksiê¿ycu w razie
zniszczenia Ziemi komet¹ lub niekontrolowanym wybuchem j¹drowym uratuje tylko nielicznych wybranych). W
tym celu autorka zamieszcza w utworze fragmenty wierszy Juliusza S³owackiego, Heleny Gordziej i swoje,
cytuje Cervantesa, Camusa, wersy Talmudu, które mówi¹ o mi³oœci potrzebuj¹cej tkliwoœci, kojarz¹cej siê nie z
seksem, ale z ciep³em i bliskoœci¹ kochanej osoby, takiej jaka by³a udzia³em
Stojana i Mili.
Czy podobne wra¿enia odnios¹
wierni czytelnicy ksi¹¿ek Janiny Wenedy nie wiem, ale zachêcam do przeczytania ksi¹¿ki „Powrót do Enklawy
Przesz³oœci” , do chwilowego znalezienia siê za spraw¹ autorki na Ksiê¿ycu i na Marsie, wœród uczonych i
prostych ludzi, z ich s³aboœciami i sukcesami odniesionymi g³ównie nad sob¹.
Lech Hejman

***
– Do mnie œmiej¹ siê wszystkie kobiety.
– Jest pan zapewne milionerem!
– Nie, fotografem.
***
– Czy nie chce pan ubezpieczyæ siê od nieszczêœliwych wypadków?
– Ju¿ za póŸno! Przed miesi¹cem o¿eni³em siê.
Humor wybrano z prasy miêdzywojennej

s³ychaæ Ciê, ale nie widaæ
bywasz
jesteœ tylko mn¹

Przypominamy
o konkursie poetyckim
o nagrodê
„Milowego S³upa”

ció³mi z Krakowa – dr Adamem Œwiderskim i poetk¹
Alicj¹ Ziêb¹. Tematem imprezy by³a
Irena Sza³ek
prezentacja w s³owie, obrazie, muzyŒwiat na krawêdzi zawisn¹³ ¿ycia
ce i na fotografiach
czas, przepaœci¹ zionie,
piêkna polskich gór.
cz³owiek z niewiar¹ patrzy w cz³owieka,
Wystawê fotograrozstrzaska³ tablicy zdroje.
mów profesora „BliTemidy wagê wicher przechyla
¿ej natury” mo¿na
raz w tê , to w drug¹ stronê
zwiedzaæ do koñca
i nikt ju¿ nie zna prawdy oblicza
wakacji w budynku
tysi¹c ma masek na co dzieñ.
MBP przy ulicy
O, zrzuciæ wszystkie, twarz obmyæ w czystej
Mickiewicza 2a, w
z dawnych lat ojców wodzie,
godzinach pracy
wróciæ wartoœci o¿ywcze s³owa,
wypo¿yczalni dla
oczyœciæ z plew mowê.
dzieci i m³odzie¿y.
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