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Mili, drodzy i kochani Czytelnicy!

– 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

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.

zapomnianej ,,Ksiê¿niczki”.
Wiele wysi³ku w³o¿yli Piotr Rybczyñski i Lech Hejman w przekopywanie siê przez archiwalia, aby przedstawiæ Pañstwu ma³o dot¹d znane fakty o pisarce i jej rodzinie. I choæ napisano ju¿ kilka prac magisterskich, pracê doktorsk¹ oraz sfabularyzowan¹
biografiê ,,Zofia, Kamila” autorstwa
Wenedy i ,,Ksiê¿niczkê w czerni” Ani
Draganowej – to jednak Leszek swoimi materia³ami znakomicie wzbogaca
wizerunek pisarki. Jako ciekawostkê
nale¿y potraktowaæ fotografiê dworku dziadków Zofii, który znajdowa³
siê w Laskówcu ko³o Konina.
Serdecznie dziêkujemy Szkole

Podstawowej nr 1, nosz¹cej zreszt¹
imiê pisarki, a szczególnie Pani Magdalenie Czapskiej, za informacje o kultywowaniu pamiêci o Zofii Urbanowskiej.
Chcielibyœmy jak najserdeczniej
przeprosiæ autorów nades³anych opracowañ za opóŸnienie druku, ale to naprawdê zadzia³a³a vis maioris.
Wandziu, jeszcze trochê cierpliwoœci. Natomiast ,,wierny a¿ do bólu
starokoninianin” jest serdecznie proszony o skontaktowanie siê z redakcj¹, chodzi o omówienie formy
publikacji Pana materia³ów.
Przypominamy poetom o up³ywaj¹cym czasie i ponownie zamiesz-

czamy regulamin konkursu. Jak
zwykle naszym Czytelnikom Mirka Dimitrow ofiarowuje swoj¹
urocz¹ grafikê – tym razem oczywiœcie dworek Urbanowskiej (znany szczególnie koniñskim nowo¿eñcom).
Równie¿ ,,znane stare konie”
oczekuj¹ w swojej stajni na Wasze
nowe propozycje.
PS Zachêcamy mieszkañców
grodu do odwiedzenia 15 maja grobowca Urbanowskiej w starym Koninie. Zapalmy Jej œwieczkê – przecie¿ to nasza (sic!) pisarka.

15 maja minie 155. rocznica urodzin Zofii Urbanowskiej. Trzy dni
póŸniej nast¹pi uroczyste otwarcie
izby muzealnej poœwiêconej pisarce w
miejscowoœci, w której przysz³a na
œwiat – w Kowalewku, w gminie
Rzgów. W uroczystoœci uczestniczyæ

wsi i wolontariusze z zewn¹trz. Najwiêksze poparcie wykaza³ Urz¹d Marsza³kowski z marsza³kiem województwa wielkopolskiego Stefanem Miko³ajczakiem, który nie tylko przekaza³
doraŸne œrodki na modernizacjê obiektu i zakup wyposa¿enia, ale te¿ za-

uczestniczyli obok Stefana Miko³ajczaka tak¿e parlamentarzyœci: Józef Nowicki i Ryszard S³awiñski, starosta
koniñski El¿bieta Streker-Dembiñska,
w³adze gminy Rzgów, przedstawiciele
firm finansuj¹cych budowê i budowniczowie – mieszkañcy wsi. Zabieraj¹cy

drobne osobiste pami¹tki po Urbanowskiej, zachowane dot¹d w Muzeum
Okrêgowym w Koninie-Gos³awicach,
oraz ró¿ne wydania ksi¹¿ek i kserokopie stron tytu³owych wydañ nieposiadanych. Bêd¹ tak¿e kopie dokumentów dotycz¹cych Kowalewka z cza-

zdaniem

– wypowiedzi na aktualne
tematy dotycz¹ce
rozwoju miasta

6.

Poniewa¿ jeszcze nie wiem,
jaka bêdzie obowi¹zywa³a forma powitania w ,,Zjednoczonej Europie”
– pozostanê przy starym jak wy¿ej, ale sprawdzonym sposobie.
Dzisiejszy numer ,,Koninianów” prawie w ca³oœci poœwiêcony jest Honorowej Obywatelce naszego miasta Zofii Urbanowskiej.
Trzy istotne powody zdecydowa³y o tym – 155. rocznica
urodzin pisarki, otwarcie 18 maja
w Kowalewku, w miejscu urodzenia autorki, klubu kultury wraz z
poœwiêcon¹ Jej izb¹ pamiêci oraz,
tak zgrabnie siê z³o¿y³o, równie¿
z okazji imienin twórczyni nie-

Inne

– tematy inne ni¿
wymienione powy¿ej

Zofii

Stanis³aw Sroczyñski

Izba pamiêci
Urbanowskiej w Kowalewku

bêd¹ wysokie w³adze samorz¹dowe
województwa, parlamentarzyœci, muzealnicy z ca³ej Wielkopolski, budowniczowie obiektu – mieszkañcy wsi i
inni licznie przez nich zaproszeni goœcie.
Idea powstania minimuzeum poœwiêconego koniñskiej literatce zrodzi³a
siê w gronie cz³onków OSP i zosta³a
zaakceptowana przez mieszkañców
wsi w 2003 roku. Przewa¿y³o przekonanie, ¿e izba s³u¿yæ bêdzie w upowszechnianiu wiedzy i dokumentowaniu dorobku literackiego Urbanowskiej
zgromadzonych w miejscu jej urodzenia oraz stworzy oœrodek kultury na
miarê XXI wieku, miejsce, gdzie oni
sami, a potem ich dzieci, bêd¹ mogli
wykazywaæ siê kulturaln¹ aktywnoœci¹, jak by³o to kilkanaœcie lat wczeœniej, a Wiejski Dom Kultury nosi³ tylko imiê pisarki.
Powo³ano pod kierunkiem Jerzego
Wielgóreckiego spo³eczny komitet budowy, który w sposób niezwykle aktywny zaj¹³ siê tym tematem. Wkrótce powsta³ projekt przebudowy istniej¹cego od 1966 roku domu kultury w taki sposób, aby izba pamiêci znalaz³a siê na piêtrze naro¿a budynku
po lewej stronie od wejœcia, co przypominaæ by mia³o podobne usytuowanie mieszkania Urbanowskiej w jej koniñskim „dworku”.
Komitet szybko znalaz³ sojuszników i darczyñców – firmy i instytucje, za œrodki których mo¿liwy sta³ siê
zakup materia³ów budowlanych i wyposa¿eniowych. Prace fizyczne wykonywali spo³ecznie sami mieszkañcy

pewni³ zatrudnienie od 2004 pracownika. Sta³o to siê mo¿liwe z chwil¹ ustanowienia wspó³w³asnoœci nieruchomoœci OSP i samorz¹du wojewódzkiego
aktem z wrzeœnia 2003 roku, czego
konsekwencj¹ by³o oddanie izby muzealnej pod ca³kowit¹ opiekê Centrum
Kultury i Sztuki w Koninie.
Swoist¹ inauguracj¹ dzia³alnoœci
domu i izby muzealnej by³o wmurowanie 26 wrzeœnia 2003 r. aktu erekcyjnego w œcianê budynku, w której

zdj. – P. Hejman

1. Z kart
przesz³oœci

g³os nie szczêdzili s³ów pochwa³ pod
adresem komitetu modernizacji domu
OSP, którego powstanie zgodnie uznano za wa¿ne dla podtrzymania lokalnej tradycji, za wa¿ne w rozwoju spo³eczno-kulturalnym gminy, powiatu i
Wielkopolski. Okolicznoœciow¹ prelekcjê o pisarce wyg³osi³ pisz¹cy te s³owa, a tekst aktu erekcyjnego u³o¿y³
Kazimierz Wiktorski.
W izbie muzealnej znajdowaæ siê
bêd¹ sprzêty z epoki (II po³. XIX w.),

sów pobytu rodziny w tej miejscowoœci (z Archiwum Pañstwowego w Koninie) oraz zwi¹zanych z Urbanowsk¹,
jej twórczoœci¹ i ¿yciem. Czêœæ tych
materia³ów przekaza³a Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie. Zadaniem
pracownika izby bêdzie nie tylko udostêpnianie ich do zwiedzania, ale organizowanie ró¿nych form upowszechniania wiedzy o pisarce: konkursów,
lekcji, prelekcji itp.
Lech Hejman

Pierwsz¹ w Koninie instytucj¹,
która otrzyma³a imiê Zofii Urbanowskiej, by³a Miejska Biblioteka Publiczna. Uchwa³ê w tej sprawie powziê³a
Rada Miasta w kilkanaœcie dni po pogrzebie (4 stycznia 1939 r.) sêdziwej, bo prawie 90-letniej
pisarki. Uchwa³a nigdy
nie wesz³a w ¿ycie, poniewa¿ trzeba by utworzyæ tak¹ instytucjê, bowiem w Koninie nie by³o
miejskiej biblioteki, tylko dzia³a³a spo³eczna
przy Towarzystwie Dobroczynnoœci. O fundusze
na zakup ksi¹¿ek apelowano na ³amach
„G³osu Koniñskiego” (nr 2).
Potrzebny
by³
up³yw
prawie 20 lat
od œmierci, aby
Zofia Urbanowska sta³a
siê patronk¹
instytucji
oœwiatowej. Inicjatywa zrodzi³a
siê w 1957 roku
wœród dzieci,
nauczycieli,
rodziców
szko³y
i
w³adz, którzy
wspólnie wyst¹pili i uzyskali od Ministerstwa

str. II

Z

dziejów

Konina

cia¿ sta³ w stanie opuszczonym jeszcze doœæ d³ugo po wojnie. Podczas 14letniej rezydentury ojciec Zofii pewnie pomaga³ w prowadzeniu gospodarstwa, a matka zajmowa³a siê edukacj¹
córki sama i z pomoc¹ nauczycielki
domowej. Przez rok (1860) córka uczy³a siê w Instytucie Rz¹dowym w Kaliszu, a potem w Gimnazjum Sióstr Urszulanek w Poznaniu, gdzie zdoby³a
œwiadectwo ukoñczenia szko³y œredniej.
W 1865 roku Urbanowscy zamieszkali w Koninie. Matka za resztki
swojego posagu naby³a za kwotê 24
000 z³p (3600 rubli srebrem) drewniany dom z du¿ym ogrodem po³o¿ony
nad Wart¹ miêdzy ulicami: Piwn¹ i
Ogrodow¹. Budynek postawi³ w 1862
roku in¿ynier Jan Kowalski, który rok
wczeœniej naby³ od magistratu Konina
woln¹ parcelê o powierzchni 8646 ³okci
kwadratowych na wieczyste u¿ytkowanie. Wed³ug ustaleñ opartych na
dokumentach archiwalnych przez Piotra Rybczyñskiego dowiadujemy siê
te¿, ¿e dom z ogrodem i wszelkimi nieruchomoœciami w 1875 roku matka,
aktem notarialnym sporz¹dzonym w
Warszawie, gdzie od dwóch lat córka
przebywa³a, a w s¹dzie reprezentowa³
j¹ Karol Strauch, urzêdnik Biura Naczelnika Powiatu, przekaza³a na
w³asnoœæ córce Zofii. W domu, zwanym potem obiegowo w mieœcie
„dworkiem”, Wincenty Urbanowski w

zdj. - archiwum

Urbanowscy
w Kowalewku i Koninie

Dworek Urbanowskich w Laskówcu
imieniu firmy Jab³kowski, Radoliñski,
Skupiñski i Spó³ka z Kalisza, prowadzi³ agenturê Domu Handlowo-Komisowego Rolników Kaliskich udzielaj¹cego zaliczek na skup zbo¿a od okolicznych ziemian. Jednak z powodu
niesolidnoœci kredytobiorców i nierzetelnoœci porêczycieli po kilku latach
agentura upad³a. Przez kilka nastêpnych lat, z polecenia Józefa Sikorskiego, pan Wincenty prowadzi³ agencjê
Warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeñ od ognia. Potem œrodki na prowadzenie domu przekazywa³a Zofia,
trochê p³aci³o wojsko rosyjskie, gdy w

domu kwaterowano oficerów.
Nie jest mo¿liwe do ustalenia, w
którym roku dosz³o do przebudowy
domu z drewnianego na murowany z
zachowaniem drewnianych œcian piêterka, bêd¹cego póŸniej gabinetem pisarki, co widaæ na zachowanym z lat
miêdzywojennych zdjêciu. Mog³o to
siê staæ po roku 1886, gdy Urbanowska otrzyma³a nagrodê za powieœæ
„Ksiê¿niczka”, a potem powieœæ ta
mia³a kilka wydañ, w tym po czesku i
francusku, co przynios³o jej dodatkowe tantiemy.
Jeszcze jedn¹ nie do koñca rozwi¹-

zan¹ zagadkê stanowi ustalenie, kiedy
Urbanowska wróci³a do swojej koniñskiej rezydencji na sta³e. Sama podaje,
¿e w Warszawie przebywa³a 50 lat, co
nie mo¿e byæ prawd¹, zreszt¹ w tym
samym tekœcie wspomina, ¿e opuœci³a
stolicê po œmierci Józefa Sikorskiego.
Sikorski zmar³ w 1896 roku, powrót
móg³ wiêc nast¹piæ na prze³omie wieków. Jest to realne, jej podpis znalaz³
Piotr Rybczyñski na dokumencie archiwalnym – zbiorowym podaniu
mieszkañców, obywateli Konina do
w³adz z dnia 6 listopada 1905 roku o
zezwolenie na otwarcie w mieœcie 7klasowej szko³y handlowej. Zanim na
sta³e zamieszka³a w swoim domu w
Koninie, w naszym mieœcie spêdza³a
ka¿de wakacje, o czym œwiadcz¹ zachowane korespondencje z Deotym¹,
poetk¹-wizjonerk¹, z któr¹ czêsto
przebywa³a mieszkaj¹c, jak tamta, w
domu Sikorskich w Warszawie.
Wraz z biegiem czasu dom i ona
sama wymaga³y opieki, st¹d decyzja o
przekazaniu w 1934 roku posesji urzêdowi miejskiemu za rentê do¿ywotni¹
w kwocie 225 z³ miesiêcznie, oraz oddanie siê w opiekê siostrom opatrznoœci bo¿ej.
Po œmierci Urbanowskiej 1 stycznia 1939 roku domem zajmowa³y siê
siostry prowadz¹c ochronkê dla dzieci i trwa³o to przez wiele lat po wojnie.
Tablicê upamiêtniaj¹c¹ miejsce zamieszkania pisarki ods³oniêto na
froncie budynku w 1957 roku, a Towarzystwo Mi³oœników Dobrej Ksi¹¿ki w Koninie wyda³o z tej okazji okolicznoœciowy folder jej poœwiêcony.
Kolejnym w³aœcicielem „dworku”
sta³a siê firma „Unikon”, która w 1994
roku dokona³a gruntownej modernizacji budynku i pod okiem konserwatora
zabytków odnowi³a i uratowa³a obiekt
przed zniszczeniem, za co firma otrzyma³a nagrodê ministra kultury. Obecnie w budynku, zakupionym przez
Urz¹d Miejski w Koninie, mieœci siê
Urz¹d Stanu Cywilnego.
Lech Hejman

Zofia
Urbanowska
patronk¹
„JEDYNKI”
Oœwiaty stosown¹ zgodê.
Inspiracj¹ mog³a byæ uroczystoœæ wmurowania w dniu 12
maja tego roku na œcianie domu
tablicy upamiêtniaj¹cej fakt,
¿e od 1865 roku by³ w³asnoœci¹ Urbanowskich, a po œmierci
matki w 1886 i ojca
w 1888, wy³¹cznie
córki jedynaczki
(akt notarialny w
1875). Przy tej okazji Ludwik Mikusiñski z Poznania
wyg³osi³ w auli LO
wyk³ad o ¿yciu i
twórczoœci pisarki.
Uroczystoœæ
nadania szkole imienia Urbanowskiej
mia³a miejsce 15
maja 1958 roku i
nawi¹zywa³a do
20. rocznicy wizyty, jak¹ w dniu
swoich urodzin i
imienin w 1938
zdj. – P. Hejman

Kowalewek, wieœ w gminie Rzgów
by³a z nazwy znana ju¿ w œredniowieczu. Przez kilka stuleci ziemie orne,
³¹ki i lasy stanowi³y folwark nale¿¹cy
do w³aœcicieli dóbr S³awsk. W po³owie
XIX wieku w³aœcicielem maj¹tku
S³awsk by³ Jan Wê¿yk Rudzki, który
w 1845 roku sprzeda³ go baronowi Miko³ajowi Bystramowi, co znajduje potwierdzenie w dokumentach zachowanych w koniñskim Archiwum Pañstwowym. Folwark w 1836 roku posiada³ 270 mórg ziemi ornej, 60 mórg
nieu¿ytków i tyle samo ³¹k. Obok produkcji zbó¿ i miêsa hodowano owce
dla we³ny odbieranej mo¿e te¿ przez
koniñskich sukienników. Wœród zabudowañ folwarku by³y: budynek mieszkalny drewniany sk³adaj¹cy siê z
dwóch pokoi z kuchni¹, stajnia z obor¹,
owczarnia, stodo³a i piwnica w ziemi
spe³niaj¹ca funkcjê spi¿arni. W latach
1848-51 folwarkiem administrowa³, a
wed³ug póŸniejszego przekazu córki,
dzier¿awi³ go Wincenty Urbanowski.
W tym czasie i w tym miejscu, w
skromnej chacie, 15 maja 1849 roku,
przysz³a na œwiat córka, na chrzcie w
koœciele w S³awsku 13 wrzeœnia otrzymuj¹c imiona Zofia Kamila, jak siê potem oka¿e jedyne dziecko w rodzinie
Urbanowskich. W chwili urodzenia ojciec, uwa¿aj¹cy siebie za obywatela
ziemskiego (nie jest znany herb rodowy), mia³ lat 38, a matka Katarzyna
hrabianka Modelska (brak wiedzy o
herbie) mia³a lat 24. Urbanowscy gospodarzyli w Kowalewku krótko, a
pobyt we wsi otoczonej lasami nie
pozostawi³ ¿adnych œladów w twórczoœci pisarki. Nie zd¹¿y³a uczuciowo
zwi¹zaæ siê z miejscem urodzenia i nigdy w doros³ym ¿yciu do tej wsi nie
przyje¿d¿a³a.
Po opuszczeniu Kowalewka Urbanowscy zamieszkali w dworku szlacheckim u najbli¿szej rodziny, dziadków Zofii w Laskówcu pod Koninem,
zaraz za Morzys³awiem. Budynek nie
zachowa³ siê do naszych czasów, cho-

roku odby³a staruszka, spotykaj¹c siê
w szkole z dzieæmi i nauczycielami,
nie kryj¹c z tego powodu wielkiego
wzruszenia. Los dzieci, troska o ich
kszta³cenie zawsze j¹ interesowa³y. I
poœwiêci³a im sporo miejsca w utworach oraz publicystyce.
Szko³a, odk¹d otrzyma³a patrona
organizowa³a i do czasów obecnych
organizuje „Dzieñ Patrona” (15 maja).
Najczêœciej organizowane s¹ apele,
którym towarzysz¹ wyk³ady, pogadanki, monta¿e literackie, rozstrzygane s¹ konkursy i przyznawane m³odzie¿y nagrody za znajomoœæ ¿ycia i
twórczoœci patrona. Starsze dzieci odbywaj¹ warty honorowe przed popiersiem i przy grobowcu, sk³adane
s¹ kwiaty i zapalane znicze. Kilkakrotnie szko³a organizowa³a sesje popularnonaukowe, w 1971 udzia³ bra³
Mikusiñski, w 1997 r. Janina Perathoner, autorka powieœci biograficznej
„Zofia Kamila”, i Lech Hejman, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, instytucji, która przekaza³a
do szkolnej biblioteki wiele kopii materia³ów o pisarce.

Wypowiadaj¹c siê o pisarce Janina Perathoner uwa¿a, ¿e Urbanowska
kocha³a przyrodê, dzieci, ale najbardziej mi³owa³a ojczyznê. Jej patriotyzm lokalny przejawia³ siê w chêci
poznania dziejów Ziemi Koniñskiej,
legend i podañ. Nosi³a siê czarno, by³a
mo¿e zagubiona wœród ludzi literatury („szara myszka”), a mia³a dobre
wykszta³cenie, du¿¹ wiedzê i otwartoœæ na drugiego cz³owieka, tyle ¿e nie
mia³a w³asnego ¿ycia osobistego i w³asnej drogi twórczej, na co destrukcyjnie wp³ywa³ warszawski opiekun Józef Sikorski.
Innym wydarzeniem by³a uroczystoœæ w dniu 21 stycznia 1978 r. ods³oniêcia na szkole tablicy o patronie
i przed szko³¹ popiersia Urbanowskiej. Projekt pomnika wykona³ miejscowy artysta plastyk Krzysztof
£ukaszewski, m¹¿ nauczycielki tej
szko³y.
W ostatnich latach, gdy tematyka
regionalna jest przedmiotem nauczania, w szkole odbywaj¹ siê nie tylko
dni patrona wed³ug opracowanych
scenariuszy, np. „Wywiad z Zofi¹

Kamil¹”, „Podró¿e Urbanowskiej”,
tak¿e lekcje biblioteczne, konkursy literackie i plastyczne, m³odzie¿ wykonuje gazetki klasowe. Wprowadzono te¿ jako lekturê do klasy IV do wyboru „Gucia zaczarowanego” lub „Z³oty pierœcieñ”.
Wspomnijmy jeszcze, ¿e piêkne,
chocia¿ naiwne w treœci i formie, wiersze dedykowane Urbanowskiej pisa³
Ryszard Michalski, nauczyciel. W
1976 poeta Marian Cezary Abramowicz z Bia³ej Królikowskiej przes³a³
szkole tekst do hymnu szkolnego, w
którym odnaleŸæ mo¿na s³owa skierowane do Urbanowskiej.
...W tym mieœcie nad Wart¹,
gdzie dom nasz i szko³a, / gdzie Zofia Urbanowska swym s³owem,
przyk³adem / do pracy, nauki wytrwa³ej nas wo³a, / zaprasza, by
dzielnych i prawych iœæ œladem. /
Wiêc miastu i Polsce, wiêc ludziom
i szkole / serc naszych wznosimy
p³on¹ce pochodnie / i z pieœni¹ zdobywców, z jasnoœci¹ na czole / ruszamy ku jutru odwa¿nie i godnie...”
Lech Hejman

Z

kart

przesz³oœci

Zofia

Urbanowska

Korespondencja
z nad Warty
ków; burze wywraca³y je po kolei,
czas niszczy³, a rêka ludzka nie dba³a
o podŸwigniêcie starych pami¹tek.
W roku 1331 Krzy¿acy spalili miasto, a Kazimierz Wielki odbudowa³ je,
opasa³ murem obronnym i zamek zbudowa³. Pierwotny prawdopodobnie
zgorza³.

szych czasach by³ jeszcze mieszkaniem starostów koniñskich, a w XVIII
wieku opustosza³ zupe³nie. W r. 1818
zwalono ostatni¹ wie¿ê, a mury i
grunta sprzedano kilku obywatelom
z warunkiem natychmiastowego ich
rozebrania. Z gruzów i cegie³ powsta³y nowe domy i wszelki œlad dawne-

zdj. - archiwum

Mapa topograficzna powiatu koniñskiego wskazuje wiêcej równin ni¿
wynios³oœci, wiêcej wód ni¿ lasów,
wiêcej gruntów ornych ni¿ piasków
ja³owych. Samo miasto stoi na równinie, otoczone doko³a wzgórzami, co ze
wzglêdów sanitarnych nie bardzo jest
dogodne; rzeka co rok zalewa ³¹ki z
dwóch stron otaczaj¹ce miasto, ³¹czy
siê z kana³em przedzielaj¹cym je od
strony po³udniowej i Konin staje siê
wysp¹ na kilka miesiêcy zimowych,
dopóki wiosna nie przyjdzie osuszyæ
³¹k i pozbawiæ mieszkañców malowniczego widoku. Podanie mówi, ¿e
wspomniany kana³ by³ kiedyœ odnog¹
rzeki i z obu stron ³¹czy³ siê z jej korytem; dzisiaj jest wysch³em do po³owy
³o¿yskiem, a w czasie letnich upa³ów,
zmienia siê w cuchn¹c¹ ka³u¿ê.
Warta posiada koryto szerokie, ale
niezbyt g³êbokie, nieraz siê zdarzy, ¿e
statek na³adowany zbo¿em osi¹dzie na
mieliŸnie. Mo¿na by temu zapobiec
przez obwa³owanie rzeki w niektórych
miejscach, ale nikt o tym nie myœli dla
braku stosownych funduszów i ...ducha przedsiêbiorczego. A szkoda, bo
¿egluga zyska³aby na tem i miasto
uchroni³oby siê od corocznego zalewu.
Konin niewiele staro¿ytnych pomników posiada chocia¿ odleg³ej siêga
przesz³oœci. Powstanie pocz¹tkowej
osady trudno jest œciœle oznaczyæ, ale
to pewne, ¿e istnia³a ju¿ za czasów
Boles³awa Chrobrego, który te strony
upodoba³ sobie dla lasów i puszcz pe³nych dzikiego zwierza. Gdybyœmy
chcieli œciœle prawdy historycznej siê
trzymaæ, trzebaby nam pomin¹æ wiele
podañ i legend; ale¿ te podania ludowe
to poetyczna przesz³oœci spuœcizna;
czemu ich nie uszanowaæ i nie zebraæ
troskliwie zanim bez wieœci zagin¹?
Kr¹¿y podanie, ¿e zak³opotanych o
nazwanie nowozbudowanej osady
mieszkañców wystraszy³ dziki rumak
i postanowiono nowy gród nazwaæ
Koninem, a koñ zosta³ herbem miasta.
(...) Konin, jak wszystkie dawne
grody ma swoj¹ historiê; przechodzi³
ró¿ne koleje; widzia³ kilku monarchów,
pamiêta po¿ary i znaczniejsze wylewy, a powódŸ w 1854 roku op³aci³
znacznemi stratami. Ale te¿ to i ca³e
dzieje jego, ciche, skromne, prawie
bezbarwne. Za W³adys³awa Hermana
by³ ju¿ zamek przeznaczony na czasow¹ rezydencjê króla – chocia¿ kroniki stare twierdz¹, ¿e wspomniany
gmach dopiero za ostatniego Piasta
zbudowany zosta³. Przyzwyczailiœmy siê wierzyæ temu, ale pilniejsze
badania wykry³y nam dawniejsze pochodzenie. Piotr Dunin, za panowania Boles³awa Krzywoustego, na pami¹tkê czêstego przejazdu postawi³
przed frontem zamku kamienny s³up,
z czytelnym dot¹d ³aciñskim napisem.
Prócz tego ca³¹ drogê oznaczy³ wysokiemi krzy¿ami granitowymi, z których jeden dot¹d jeszcze stoi pod wsi¹
Licheñ, do dóbr gos³awskich nale¿¹c¹.
Inne nie przetrwa³y nastêpnych wie-

Zofia Urbanowska w wieku 24 lat
W³adys³aw Jagie³³o cierpi¹cy na
oczy i wiekiem os³abiony, przepêdzi³
tu ca³e lato z panami radnemi oczekuj¹c skutku krzy¿ackiej wyprawy; zamek mia³ wtedy postaæ obronn¹, okopany by³ wa³em, oblany wod¹.
Wje¿d¿ano doñ przez most zwodzony i bramê warown¹.
Gdy Jan Montluc, biskup Walencji, w roku 1572 przyby³ do Polski
w celu popierania kandydatury Henryka Walezjusza do tronu Stany RP
wyznaczy³y mu miasto Konin na
miejsce pobytu i pose³ francuski od
paŸdziernika przez szeœæ miesiêcy w
zamku mieszka³. Tutaj uk³ady ze Stanami prowadzi³, tu rozwin¹³ ca³¹ potêgê swojej dyplomatycznej przebieg³oœci; st¹d wysy³a³ pos³ów do Henryka z uwiadomieniem o powodzeniu przedsiêwziêtej sprawy. Potem
nie mamy ju¿ ¿adnych wa¿niejszych
o zamku wiadomoœci; w póŸniej-

go budynku zatar³y. Po zburzeniu
zamku, s³up pami¹tkowy przeniesiony zosta³ uroczyœcie na cmentarz parafialnego koœcio³a dnia 26 kwietnia
1828 roku.
Taka jest kronika miasta Konina.
Z rozmaitych notat, które pozwoli³y nam porównaæ dzisiejszy stan
miasta z dawniejszym dowiedzieliœmy siê, ¿e wzrasta³ bardzo powoli;
obecnie liczy 6 000 mieszkañców.
Dok³adnej liczby rzemieœlników nie
wiemy; lecz wyroby ich stolarskie,
introligatorskie, krawieckie i rymarskie s¹ tak liche, ¿e wiêksz¹ czêœæ
zmuszeni jesteœmy z innych miast
sprowadzaæ. Jest ma³a fabryka pojazdów, daj¹ca wyroby dosyæ eleganckie z pozoru; o ich trwa³oœci nie
mieliœmy sposobu przekonaæ siê.
Mydlarnia, w której œwiece sprzedaj¹ dro¿ej ni¿ w sklepach; browar,
kilka restauracji i dwie cukiernie z bar-

dzo lichym pieczywem.
Porz¹dkiem nie mo¿emy siê pochwaliæ, po b³otnistych ulicach swobodnie spaceruje rogate i nierogate byd³o; st¹d powietrze w ¿ydowskiej
zw³aszcza czêœci miasta cuchn¹ce i
trudne do wytrzymania; rynek tylko
stanowi wyj¹tek pod tym wzglêdem.
Brak szkó³ dotkliwie czuæ siê daje.
Od czasu jak zostaliœmy ich pozbawieni, pensji ¿eñskiej wcale nie mamy,
a rodzice chc¹cy kszta³ciæ dzieci musz¹
odwoziæ je do Kalisza. Miasto czuje
ten brak a pracuj¹cych na tym polu
obojêtnoœci¹ zniechêca. Z pocz¹tku
zak³ad jako nowoœæ ogólnie jest chwalonym, liczy kilkadziesi¹t uczennic;
nagle fortuna siê odwraca, uczennice
ubywaj¹, a ochmistrzyni z ¿alem zmuszona jest zwin¹æ zak³ad, nie powetowawszy nawet wy³o¿onych kosztów.
Dwie pensje wy¿sze uleg³y temu losowi, obie zostawi³y po sobie najlepsze wspomnienia.
Jest jeszcze druga kwestia równie
wa¿na: kwestia ochronki dla ubogich
dzieci; widzimy potrzebê podniesienia jej w korespondencji naszej, tem
bardziej, ¿e o ile nam wiadomo, nie robiono ¿adnych starañ na tej drodze.
Zmar³y marsza³ek Bronikowski z
¯ychlina 150 rbs na ten cel przeznaczy³ lecz skoñczy³o siê na projekcie;
fundusz nie powiêkszy³ siê ¿adnemi
darami, zapomniano i porzucono myœl
ledwie poczêt¹. A przecie¿ tyle dzieci
biednych widzieæ mo¿na wa³êsaj¹cych
siê bez chleba i odzie¿y, tyle sierot
zostaje bez rodziców i przytu³ku. Trochê litoœci i chêci wspólnych, trochê
ofiar stosownych do zamo¿noœci
mieszkañców, a mo¿na by stworzyæ
przytu³ek dla tych istot bez dachu,
uchroniæ je od nêdzy i wystêpku. Przed
kilku laty pan Modrzejewski, obywatel miejscowy, ofiarowa³ obszerny dom
szkole powiatowej; odrestaurowano go
stosownie – chocia¿ przeznaczenia
swego nie doszed³ – bo szko³a powiatowa mieœci³a siê tymczasowo w elementarnej, a potem zwiniêta zosta³a.
Gdyby szanowny ofiarodawca przeznaczy³ parê pró¿nych izdebek na
u¿ytek ochronki sieroty b³ogos³awi³y
by jego pamiêæ, a miasto zyska³oby
bardzo po¿yteczn¹ instytucjê. Znaj¹c
ogóln¹ apatiê mieszkañców, jesteœmy
prawie pewni, ¿e s³owa nasze przebrzmi¹ bez odg³osu; lecz jeœli kiedykolwiek wydadz¹ owoce, bêdziemy
bardzo szczêœliwi.
Szpital œw. Ducha jest jedynym
dobroczynnym zak³adem w Koninie i
bardzo wiele potrzebuje ulepszeñ.
Czyste powietrze to najpierwszy warunek zdrowia, a w szpitalu jest ono
duszne i trudne do zniesienia; widaæ
nie czêsto bywa odœwie¿ane. Dieta
zachowuje siê pozorów tylko; czêsto
stró¿ lub rodzina przyniesie pacjentowi wódki lub tym podobnych rzeczy,
st¹d wywi¹zuje siê recydywa i œmiertelnoœæ zwiêksza. Zdawa³oby siê trochê dozoru, starania bo i czystoœæ nie

dosyæ œciœle przestrzegana. Bardzo
przyda³by siê jaki taki ogród dla chorych gdzieby œwie¿em powietrzem
odetchn¹æ mogli; miniaturowy ogródek
dozorcy wy³¹cznie s³u¿y jego rodzinie, a chorzy nie chodz¹ po nim wcale.
Ju¿ to spacerów bardzo nam brakuje. Park zaniedbany, z zaroœniêtemi
traw¹ ulicami, bez ³awek, nie jest nêc¹cym do przechadzania miejscem.
Mamy nadziejê, ¿e kiedyœ urzeczywistni siê projekt wytkniêcia ulicy ze œrodka miasta prosto do parku. Gdyby j¹
wysadzono drzewami mielibyœmy
piêkn¹ alejê i park prêdzej doczeka³by
siê uporz¹dkowania.
Zupe³ny brak ksiêgarni i szczup³a
iloœæ pism periodycznych œwiadcz¹ o
braku zami³owania do literatury. Archiwów ¿adnych historycznych magistrat nie zachowa³, wiêksz¹ czêœæ poniszczono.
Koncerta bywaj¹ u nas do po³owy
ledwie zape³nione, a nie rzadko i puste; za to teatr choæby najlichszy i sztuki akrobatyczne zyskuj¹ najpe³niejsze
uznanie.
¯ycie towarzyskie dosyæ o¿ywione; m³odzie¿ p³ci obojej przek³ada taniec nad rozmowê wiêc bawi siê weso³o; serca nie pró¿nuj¹ tak¿e bo co karnawa³ mamy kilka ma³¿eñstw... w projekcie.
Posiadamy dwa katolickie koœcio³y: poreformacki i farny; ten ostatni
podobno przez Dunina postawiony, co
bardzo byæ mo¿e, bo zbudowany jest
w stylu ostro³ukowym; posiada cztery staro¿ytne grobowce z marmuru i
kamienia. Obrazy w tym¿e koœciele
przez miejscowych artystów malowane, nie tylko, ¿e nie zalecaj¹ siê estetyk¹, ale najprostszych prawide³ rysunku s¹ pozbawione.
Na wiosnê Konin o¿ywia siê; statki kr¹¿¹ po rzece zabieraj¹ zbo¿e do
Gdañska i Szczecina. Jest to jedyny
handel Konina na wiêksz¹ skalê; z pocz¹tkiem lata Warta znowu staje siê
pust¹, spokojn¹ i przezroczyst¹.
W powiecie koniñskim s¹ maj¹tki
wielkie i ma³e, ale wiêksza czêœæ zacofanych; dwa tylko prawdziwie postêpowe wskazaæ mo¿emy; gos³awickie
dobra hrabiego Kwileckiego i kazimierskie hr. Miel¿yñskiego. W tym ostatnim maj¹tku nowozbudowany m³yn
parowy zwraca powszechn¹ uwagê.
O leœnictwie bêdziemy mogli napisaæ wtedy dopiero gdy wytrzebione lasy odrosn¹ na nowo. Ogrodnictwo produkuje tylko tyle ile wymagaj¹ potrzeby w³aœcicieli. Dawniej
przywo¿ono na targi koniñskie produkta warzywne z pobliskich wiosek, lecz wozy odje¿d¿a³y na³adowane tak samo jak przysz³y; producenci przekonawszy siê, ¿e na
p³ody swoje nabywców nie znajduj¹,
woleli zaniechaæ przywozu ni¿ zani¿aæ ceny stosunkowo za wysokie.
Taki jest obecnie stan naszego
miasta i okolicy. Okreœliliœmy zabiegi, wyrazili potrzeby; inne fakta i
wiadomoœci tutaj pominiête, opiszemy w nastêpnej korespondencji.
Powy¿szy tekst ukaza³ siê na
³amach Gazety Polskiej w roku
1870 w numerze 32. Tego samego
roku ukaza³o siê jeszcze piêæ korespondencji, w latach 1871 i 1872
po cztery oraz trzy w roku 1873.
Autorka, gdy debiutowa³a, mia³a 21
lat i zaledwie od piêciu lat mieszka³a w Koninie. Podziwiaæ nale¿y znajomoœæ dziejów miasta, któr¹ mog³a uzyskaæ czytaj¹c kroniki D³ugosza, „Wspomnienia Wielkopolskie” Edwarda Raczyñskiego lub
inne nieznane nam teksty. Tekst zachowuje pisowniê i styl Urbanowskiej.
L.H.
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Deotyma
Urbanowska

i

Zofia Urbanowska w Warszawie
mieszka³a w kamienicy Jadwigi Sikorskiej. Na wy¿szym piêtrze budynku
lokale zajmowa³a Jadwiga £uszczewska znana pod literackim pseudonimem
Deotyma. W latach 1870-1880 w jej
salonie odbywa³y siê spotkania poetyckie, na których recytowa³a fragmenty dopiero co napisanych poematów, a osob¹ dbaj¹c¹ o odpowiedni klimat wieczoru by³a Zofia. Panie przepada³y za sob¹ i korespondowa³y gdy
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Towarzystwa

Zarz¹d TPK zaprasza koniñskich poetów do uczestniczenia w
XXIV edycji ogólnopolskiego konkursu poetyckiego o nagrodê MILOWEGO S£UPA. Konkurs organizowany pod patronatem prezydenta Konina i Urzêdu Miejskiego
przeprowadzi Miejska Biblioteka
Publiczna.
Za³o¿enia regulaminowe:
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 osobo-

Odpowiedzi

jedna z nich opuszcza³a Warszawê,
Urbanowska wyje¿d¿aj¹c do Zakopanego czy te¿ na wakacje do Konina.
Deotyma przekaza³a Zofii swoje biurko, które po jej œmierci w 1908 Urbanowska przewioz³a do Konina i które
mo¿na ogl¹daæ w Muzeum Okrêgowym w Gos³awicach. Wyrazem przyjaŸni jest wiersz napisany z okazji
rocznicy urodzin Urbanowskiej przez
Deotymê w maju 1897 roku.
L.H.

Do Zofii Urbanowskiej
Lili¹ Ty jesteœ, tak zacn¹, jak
skromn¹.
Ty pokoleniom chleb rozdajesz
bia³y.
O, jak¿e Tobie nigdy nie zapomn¹,
Jakie w ich duszy siejesz idea³y!
Co moje serce, to zawsze spamiêta,
O, czarodziejska W³adczyni
Atlanty!
¯e rozsypa³aœ na dzieñ mego
œwiêta
Myœli Twych per³y i uczuæ brylanty!
Deodyma (Jadwiga £ukaszewska),
Warszawa, 29 maja 1897 r.

Przyjació³

we 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 2004 roku.
6. Prace oceniaæ bêdzie jury powo³ane przez organizatorów.
7. Organizatorzy nie zwracaj¹ nades³anych prac.
8. Og³oszenie wyników konkursu,
wrêczenie nagród i spotkanie z
jurorami nast¹pi w drugiej po³owie listopada 2004 r., o czym
laureaci zostan¹ poinformowani pisemnie.
9. Prace nagrodzone i wyró¿nione
zostan¹ opublikowane w wy-

Konina

dawnictwie 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 pod adresem:
MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA,
ul. Mickiewicza 2,
62-500 KONIN
z dopiskiem: MILOWY S£UP
Informacje o konkursie: tel./fax
(063) 242 85 62
e-mail: mbp@konin.home.pl

redakcji

Koniñskie elegantki rozpozna³a Pani Maria Ludomira Klupiñska – s¹ to siostry Maria i Helena Hofman
oraz siostry Wiœniewskie Leokadia i Halina.
Równie¿ w³aœciwie usytuowa³ fotografiê Pan Jerzy W³odarczyk, rozpoznaj¹c dok³adnie miejsce, czyli
park koniñski.

Pani¹ Klupiñsk¹ i Pana W³odarczyka prosimy o odbiór nagród ksi¹¿kowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej u Pani Aleksandry Baumgart, w godz. od 8.00 do 15.00.

Koñski
Wiedzê o s³ynnych koniach poszerzymy aktualnie o przypomnienie
imion koni, które z racji ich wierzchowców znalaz³y na sta³e swoje miejsce w
literaturze lub historii.
Al Borak – mlecznobia³a klacz
Mahometa o orlich skrzyd³ach i ludzkim obliczu, która zawioz³a proroka z
ziemi wprost do siódmego nieba
Akwilin – ogier Rajmunda z Tolozy, wystêpuje w utworze Tassa „Jeruzalem wyzwolona”
Alfana – klacz Gradassa z utworu
Ariosta „Orland szalony”
Arejon – mit. cudowny koñ Heraklesa zrodzony przez Posejdona przez
uderzenie trójzêbem o ziemiê
Babieka lub Bawieka – koñ Cyda,

k¹cik
niepozorny Ÿrebiec wybrany przez
Rodryga
Black Bess – koby³a ang. rozbójnika Richarda Turpina
Bia³y Surrey – ulubiony koñ króla
Ryszarda III
Bucefa³ – Haizum – koñ archanio³a
Gabriela (w wierze muzu³m.)
Kasztanka – klacz marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
Lamri – klacz króla Artura
Pa³asz – jasnop³owy koñ Jana III
Sobieskiego, który uratowa³ go w bitwie pod Parkanami
Rabican – koñ Karola Wielkiego
Rosynant – szkapa Don Kochota
opr. wg „S³ownika mitów
i tradycji kultury” W. Kopaliñskiego

Fotozagadka
Czekamy na odpowiedzi
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Kto odnajdzie siê wœród tych dzieci?

