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Witam – narêczem majowego bzu - najmilszych naszych Czytelników
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– wypowiedzi na aktualne
tematy dotycz¹ce
rozwoju miasta
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koniñskich twórców
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i sprawozdania z imprez,
konferencji, zebrañ

8.
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codziennoœci

– podpatrzone
fotoobiektywem obiekty
w mieœcie

9.

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

11.

Inne

– tematy inne ni¿
wymienione powy¿ej

Gulczyñski, z w³aœciw¹ sobie dok³adnoœci¹, opisuje, jaka powinna byæ flaga narodowa oraz kiedy i jak j¹ u¿ywaæ. Przy okazji jako ciekawostkê pokazujemy fotokopiê z orygina³u ksi¹¿ki
wydanej w 1793 roku we Lwowie o
Konstytucji 3 Maja. Lech Hejman, bazuj¹c na materia³ach Józefa Lewandowskiego, ukazuje zwi¹zki przodków
Jana Kotta z Koninem. Cymesik wart
uratowania od zapomnienia. Piotr Rybczyñski siêgn¹³ do starego Pitavala i
opisuje s³ynne koniñskie procesy s¹dowe. Niestety i tak równie¿ drzewiej
bywa³o. Zygmunt Kowalczykiewicz
(starszy) wspomina przedindustrialne
krajobrazy piêknej, zbyt „gwa³townie
przebudzonej” Ziemi Koniñskiej. Zaœ
(m³odszy) W³odzimierz Kowalczykiewicz kreœli z pasj¹ losy koniñskich
ogrodników i ich ogrodów. (Od wielu
lat nie udaje mi siê, niestety, kupiæ pomidora z „tamtym” smakiem). Janek

I choæ specjalnie nie liczyliœmy, ¿e w nat³oku majowych
w e e k e n d ó w,
œwi¹t, Benedyktów, pilnych prac
dzia³kowo-ogrodowych znajdziecie
Pañstwo czas na telefony z gratulacjami i s³owami otuchy oraz dopingu, to z absolutnym niedowierzaniem
odbieraliœmy wiadomoœci, ¿e na zdjêciach wyszliœmy „nieŸle”. Natomiast
do uwierzenia jest Pañstwa wersja,
¿e wcale nie jest tak tragicznie.
Z satysfakcj¹ równie¿ donoszê,
¿e Jan Kaczmarek „z przyjemnoœci¹”
– jak sam powiedzia³ – przyj¹³ od
nas honorow¹ odznakê Towarzystwa
Przyjació³ Konina. Notabene znaczek
zafundowa³ Towarzystwu p. Prezydent, za co serdecznie dziêkujemy.
Teraz ad res meritum. Janusz

Sznajder wyjaœnia, jak wygl¹da³o ¿ycie
kawiarniane w „dawnym” Koninie.
Obawiam siê, ¿e temat zaczyna byæ
dla niego nieco obsesyjny.
Weneda tym razem równie¿ o wioœnie, ale proz¹ oraz historycznie - te¿
piêknie. Danuta Olczak w odpowiedzi
„papieskiemu ministrantowi” przesy³a przepiêkne stosowne wiersze. Lech
Stefaniak zaœ bardzo poetycko liczy
drzewa, krzaki i ŸdŸb³a trawy w naszym uroczym miasteczku i wychodzi mu deficyt, co chyba znów jest
prawd¹. Witamy równie¿ na ³amach
pani¹ Mariê Matczak - jak to bywa z
debiutantami zaczyna od erotyków pañstwo oceni¹ oczywiœcie sami. Natomiast ja sp³acam zastarza³y d³ug
wobec Andrzeja Mosia, który jeszcze
w ubieg³ym wieku piêknie opisa³ moje
dwudziestolecie pracy w „Hutniku”.
Dzisiaj to ja popróbujê opisaæ niekwestionowane osi¹gniêcia artystyczne

Majowe refleksje
o fladze bia³o-czerwonej
O fladze bia³o-czerwonej,
symbolu pañstwowym Rzeczypospolitej Polskiej, myœla³em napisaæ od dawna. Z roku na rok ros³a we mnie taka
wewnêtrzna potrzeba, zw³aszcza oko³o corocznych œwi¹t pañstwowych,
np. 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada.
Pojawiaj¹ siê wówczas na budynkach
urzêdów, gmachach, tak¿e – chocia¿
rzadziej – w oknach i na balkonach domów prywatnych – flagi bia³o-czerwone. Maj¹ akcentowaæ i symbolizowaæ
przywi¹zanie do patriotyzmu, historii, tradycji, ró¿norakich wartoœci narodowych.
Od paru te¿ lat w bliskoœci wspomnianych wy¿ej œwi¹t pojawiaj¹ siê w
publikatorach (prasie, radiu, telewizji)
swego rodzaju lekcje uœwiadamiaj¹ce i
apele do spo³eczeñstwa o godne obchodzenie dziejowych rocznic i
wywieszanie flag o barwach narodowych. Niektóre sklepy, instytucje, nawet prasowe redakcje (w tym równie¿ „Przegl¹d Koniñski”) prowadz¹
akcje rozprowadzania flag bia³o-czerwonych, id¹c z pomoc¹ ludziom w
spe³nieniu ich obywatelskiego obowi¹zku.
Gdyby jednak zapytaæ (a by³y
prowadzone niejednokrotnie takie sonda¿e i ankiety) o treœci narodowych
symboli, podobnie jak i o pochodzenie
œwi¹t pañstwowych – to badania takie
wysz³yby (jak zazwyczaj) doœæ mia³ko, z niewiedz¹, myleniem pojêæ, dat,
faktów historycznych itp.
Okazuje siê, ¿e niewiele wiemy jako
spo³eczeñstwo o rodowodzie œwiêta 3
maja, 11 listopada..., podobnie szwankuje wiedza odnoœnie symboli narodowych: god³a, hymnu, w tym równie¿
flagi bia³o-czerwonej.
Tegoroczny maj, obfitoœæ œwi¹t i dni
rocznicowych, spowodowa³, ¿e flagi

pañstwowe na niektórych budynkach
wisia³y niemal kilka tygodni. Najpierw
Œwiêto Pracy (1 maja), potem ustanowiony w lutym 2004 r. Dzieñ Flagi
Rzeczpospolitej Polskiej (2 maja), nastêpnie rocznica Konstytucji z 1791 r.
– pierwszej w Europie nowoczesnej
ustawy rz¹dowej i drugiej w œwiecie,
po amerykañskiej (3 maja); wreszcie 60.
rocznica zakoñczenia II wojny œwiato-

kto wola³ wybraæ i wywiesiæ, jakby to
by³o obojêtne.
Obojêtnym jednak nie jest. Do
szczegó³ów przedstawiania symboli
pañstwowych (tak¿e flagi bia³o-czerwonej) odnosz¹ siê okreœlone przepisy, ba : flagami, sztandarami, chor¹gwiami, banderami, proporcami etc. zajmuje siê jedna z nauk pomocniczych historii – weksykologia.

wej w Europie (8-9 maja). Nale¿a³oby
do tego dodaæ dni wczeœniejsze: pierwszy tydzieñ kwietnia - œmieræ i pogrzeb
Jana Paw³a II i ci¹gnie siê nam kilkutygodniowy bia³o-czerwony okres œwiêtoœci i pamiêci narodowej. Zaroi³o siê w
miastach i wsiach w kwietniu i maju od
flag w kolorach narodowych. Mo¿na je
by³o zobaczyæ w ró¿nych rozmiarach,
z ró¿nymi odcieniami czerwieni, z god³em (Or³em Bia³ym) i bez god³a – jak¹

W³aœnie weksykolodzy i heraldycy okreœlaj¹, i¿ barwy polskie bia³oczerwone pochodz¹ z XIV wieku, kiedy to na szersz¹ skalê zaczêto przedstawiaæ symbol pañstwa na chor¹gwiach i proporcach – znak Or³a Bia³ego na czerwonym polu. Z czasem formy przedstawiania god³a i barw narodowych nieco siê zmienia³y. Obecna
postaæ flagi ustanowiona zosta³a i zatwierdzona du¿o póŸniej, bo dopiero

fot. – RAD (zb. w³.)

1. Z kart
przesz³oœci

Andrzeja – przyjacielu ad multos annos!
z wiosennymi pozdrowieniami
Stanis³aw Sroczyñski
PS „Poeci do piór” – czas ucieka
(Milowy S³up).
PS Znaczek Towarzystwa Przyjació³ Konina jest do nabycia w sekretariacie Biblioteki Miejskiej przy
ul. Dworcowej oraz w wypo¿yczalni
w starym Koninie przy ul. Mickiewicza

w 1831 r. i jak wspó³czeœnie siê przyjmuje stanowi ona prostok¹tny p³at
tkaniny z³o¿ony z dwóch poziomych
pasów; bia³y na górze, czerwony u
do³u. Stosunek d³ugoœci do szerokoœci
– 8:5. Czerwieñ nie jest odcieniem purpury, szkar³atu, karmazynu (jak siê
czêsto widzi), a raczej powinna byæ
zbli¿ona do cynobru. Zaznaczone zosta³y w ten sposób przypisane przez
historiê cechy pañstwu i narodowi polskiemu : biel symbolizuje cnotê i czystoœæ, zaœ czerwieñ, bêd¹ca znakiem
krwi – mêstwo, odwagê i cierpienie.
Jeszcze jedno – nie umieszcza siê
na oficjalnej fladze pañstwowej bia³oczerwonej god³a pañstwowego. Flaga
z god³em u¿ywana jest przez polskie
placówki, misje, delegacje za granic¹,
tak¿e przez statki morskie jako bandera.
To tyle w ogromnym skrócie, bo
przecie¿ mo¿na by temat rozwin¹æ. Jak
maj¹ siê do przepisów ró¿ne flagi, które widzia³em choæby ostatnio, w kwietniu i maju bie¿¹cego roku (?).. Ró¿ne
rozmiary bez zachowania proporcji,
ró¿ne odcienie czerwieni (niektóre
wrêcz wiœniowe), du¿o p³ócien z god³em na bia³ym pasie – bo tak siê wydaje, ¿e jest ³adniej i dostojniej, ale tak
przecie¿ nie mo¿na.
I koñcowa refleksja. Fladze pañstwowej nale¿y siê szczególna czeœæ i
szacunek. Nie chcia³bym popaœæ w
zbytni patos, ale to co siê widzi wspó³czeœnie niejednokrotnie musi zdumiewaæ i wrêcz oburzaæ. Na meczach pi³karskich i w ogóle imprezach sportowych flagi trzymane s¹ nie na drzewcach, a bywaj¹ targane i t³amszone w
rêkach. Ponadto ró¿ne napisy i has³a
umieszcza siê zazwyczaj na bia³ym
pasie tkaniny. Widzimy takie zniekszta³cenia barw narodowych na ró¿nych manifestacjach, spotkaniach politycznych, uroczystoœciach religijnych; nader czêsto w Watykanie na
spotkaniach pielgrzymek polskich z
papie¿em. Przykro powiedzieæ, ale
pewne zachowania granicz¹ niekiedy
z profanacj¹ symboli pañstwowo-narodowych.
Janusz Gulczyñski

WIERSZE
Danuty Olczak
Przebaczenie

* * *
A przecie¿ nie ca³y umieram.
To, co we mnie niezniszczalne, trwa!
Jan Pawe³ II
„Tryptyk rzymski”

Z

zraniono syna polskiej ziemi
rzymskie go³êbie wzbi³y siê
w niebo
zanios³y Bogu swój krzyk
poblad³y œwiête kamienie

Niestrudzony
Pielgrzymie pokoju
nie umar³eœ pozosta³eœ w ludziach
i s³owach...

w ciszy wyros³o drzewo krzy¿a
modli³eœ siê za brata - który
najbardziej zrani³ siebie
a potem w celi
przebaczenie mia³o kolor Œwiat³a

Obroñco Prawdy
Pasterzu
nie umar³eœ ¿yjesz w Domu Ojca
liczysz na nas...

kart

Na bia³ej szacie prawdy
plama tego œwiata
chora nienawiœæ
potrzebowa³a krwi

Ojcze Œwiêty
nauczy³eœ nas Boga w cz³owieku...

historii

Zwi¹zek rodziny
Jana Kotta
z Koninem

Œledz¹cy materia³y o Koninie w
prasie europejskiej i œwiatowej profesor Józef Lewandowski przekaza³ na
moje rêce wywiad z Janem Kottem
(mieszka w USA) zamieszczony w serii
artyku³ów prywatnych W³odka Rychtera.
Jan Kott, znany w œrodowisku literackim autor „Poematu dla doros³ych”, w którym zapocz¹tkowa³ krytyczn¹ ocenê poetyki socrealistycznej,
prze³ama³ tym samym wiernopoddañstwo wzorom radzieckim w dziedzi-

nie poetyckiej. Po wymuszonym wyjeŸdzie w 1968 r. do USA pisa³ eseje,
teksty krytyczne, poezje, du¿o t³umaczy³.
Przodkowie Jana Kotta ze strony
ojca i matki w koñcu XIX wieku przenieœli siê z Konina do Warszawy. Przodek ojca Markus Lewi Kott, co sprawdzi³em w koniñskim archiwum pañstwowym, w naszym mieœcie zajmowa³ siê kupiectwem. Pewnie dorobi³ siê
sporych pieniêdzy handluj¹c towarami sprowadzanymi g³ównie z Niemiec:

Ho³d
dêbowi...

Jedn¹ z kardynalnych zasad wpisanych w porz¹dek œwiata jest przemijalnoœæ. Ca³y dostêpny naszemu
poznaniu Wszechœwiat zanurzony jest
w rzece czasu. Zapalaj¹ siê i gasn¹
gwiazdy, wypiêtrzaj¹ i rozmywaj¹ ³añcuchy górskie, wysychaj¹ jeziora.
W przyrodzie o¿ywionej pod
wzglêdem d³ugowiecznoœci przoduj¹
drzewa, oczywiœcie jeœli pomin¹æ przypadek bakterii i kilku innych podobnych stworzeñ mog¹cych mno¿yæ siê
i odtwarzaæ w nieskoñczonoœæ lub zastygaæ w przetrwalnikowej formie na
tysi¹clecia. Myœlê tu o organizmach
wyraŸnie ró¿ni¹cych siê od siebie, z
tzw. charakterem. Drzewa ten charakter bez w¹tpienia posiadaj¹, pod warunkiem oczywiœcie, ¿e pozwoli siê im
dorosn¹æ, tak jak ludziom. Wiele drzew
„dorobi³o” siê w³asnego wizerunku w
literaturze, imion i legend na swój te-

str. II

mat. Dziadek Edmund po przyjeŸdzie
na Ziemie Odzyskane w 1945 roku
zapisa³ opowiadan¹ przez tzw. autochtonów – niedobitki s³owiañskiej,
polskiej ludnoœci kryj¹ce siê po leœnych
osadach i przedmieœciach legendê o
„œpi¹cych drzewach” – œpi¹cych dos³ownie, jak owi rycerze w Tatrach, by
kiedyœ obudziæ siê i zrobiæ porz¹dek
na œwiecie, i po drugie, jako sprowadzaj¹cych wieszcze sny na tych, którzy pod nimi zasnêli. Piszê o tym dlatego, bo w naszej ludowej mitologii z
podobnymi przekazami siê nie spotka³em, wiêc rzecz przynajmniej sygnalizujê.
S³owiañska mi³oœæ do drzew, szczególnie dêbów i lip, by³a wyj¹tkowa,
wiêc te¿ specjalnie gorliwie j¹ wraz z
ca³ym pogañskim systemem wierzeñ
têpiono, wreszcie wraz z nimi zosta³a
dok³adnie wykarczowana, tak ¿e dziœ

W³odzimierz Kowalczykiewicz (m³odszy)
tekstyliami, wyrobami metalowymi,
ceramik¹ itp., sam wywo¿¹c z licznych
maj¹tków podkoniñskich surowce
¿ywnoœciowe: zbo¿e, drób, byd³o, jaja,
a tak¿e drewno, we³nê itp., skoro jako
szanowany obywatel nale¿a³ do Zgromadzenia Kupieckiego maj¹cego w
swoich szeregach raczej kupców polskich, oraz w latach szeœædziesi¹tych
powierzono mu obowi¹zki cz³onka
gminy ¿ydowskiej. Po przeniesieniu do
Warszawy rodzina szybko zasymilowa³a siê, spolszczy³a, tak ¿e póŸniejszy potomek, w³aœnie Jan Kott, przyj¹³
jako swoj¹ wiarê chrzeœcijañstwo nie
uto¿samiaj¹c siê z judaizmem. Z tego
powodu nie mia³ ¿adnych zatargów z
kolegami studentami na uniwersytecie
warszawskim. Niestety wydarzenia w
Polsce w roku 1968 zmusi³y resztki
niewymordowanej przez Niemców
jego rodziny do emigracji.
Lech Hejman

ich kult kojarzy siê bardziej z Germanami, którzy wyroili siê z ja³owej i iglastej Skandynawii.
Rozgl¹dam siê po naszym mieœcie
i niewiele widzê wspania³ych okazów
czczonych kiedyœ drzew. Brak przede
wszystkim nowych nasadzeñ, nie widaæ ¿adnej, przemyœlanej w tym wzglêdzie polityki samorz¹du. Sadzi siê obcego pochodzenia modne krzewy, „zaœmieca” przyrodnicze œrodowisko, z
rodzimych gatunków promuj¹c najmniej wartoœciowe – topole i klony.
Upominam siê wiêc o dêby i lipy.
Dziêki swej d³ugowiecznoœci potrafi¹
na sta³e wpisaæ siê w miejski krajobraz,
pozostaj¹ w pamiêci nawet tych, którzy z ró¿nych przyczyn opuszczaj¹
rodzime miasto, s¹ piêknym, ¿ywym
³¹cznikiem miêdzy pokoleniami.
Myœlê, ¿e drzewa s¹ najbardziej
udanym dzie³em Stwórcy.
Lech Stefaniak

Wyrazy wspó³czucia
Lechowi Stefaniakowi
z powodu œmierci
mamy
koledzy z Koninianów

Koniñscy
ogrodnicy
Pan Piotr Rybczyñski w swojej
ksi¹¿ce pt: „Spacerkiem w przesz³oœæ
- Szkice z dziejów Konina” dokumentuj¹c informacje, jak na historyka przysta³o, umieœci³ zdjêcie obrysu planu
miasta Konina z 1803 roku. Z publikacji korzystam bardzo czêsto, lecz dopiero niedawno moj¹ uwagê zwróci³y
zaznaczone na fotografii istniej¹ce ówczeœnie ogrody. W zapisach lustracyjnych z 1580 roku przeczyta³em: „Z
domów, z ogrodów, z placów, ¿adnego
czynszu nie dawaj¹.” Wzbogacony o
tak cenne wiadomoœci wyci¹gn¹³em banalny wniosek: je¿eli ju¿ wówczas w
naszym mieœcie funkcjonowa³y ogrody, to musieli byæ i ogrodnicy. Jak nazywa³ siê pierwszy koniñski ogrodnik?
Dlaczego z ogrodów na rzecz miasta
czynszu nie p³acili? Odpowiedzi na te
oraz wiele innych pytañ pozostawiam
historykom.
Osobiœcie pragnê przypomnieæ
ogrodników, których znaliœmy, winniœmy znaæ lub tylko o nich s³yszeliœmy.
Ze wzglêdu na zbyt obszerny temat,
proponujê uj¹æ go w pewne ramy czasowe. Wêdrówkê w przesz³oœæ zacznijmy od pocz¹tku lat dwudziestych.
To wówczas pierwsze kroki w nauce
tego trudnego, ale jak¿e wdziêcznego
zawodu zaczynali protoplaœci ca³ych
rodzin, paraj¹cych siê póŸniej ogrodnictwem. Wspomnienia zakoñczmy na
prze³omie lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych.
Dziœ wystarczy otworzyæ ksi¹¿kê, by uzyskaæ wiadomoœci na temat
uprawy danej roœliny. Wówczas wspomniane „umiejêtnoœci” posiadali tylko
ogrodnicy. ¯eby takowe posi¹œæ musieli odbyæ d³ug¹ praktykê, najczêœciej
w gospodarstwach z tradycjami. Jednym z takich miejsc by³o ogrodnictwo
Wawrzyñca Szyd³owskiego z siedzib¹
przy parku miejskim. Pod jego czujnym okiem arkana zawodu poznawali:
Jan B¹kowski, Edmund £êt, Edmund
Naworski. Po II wojnie œwiatowej
wspomniani panowie zastêpuj¹c nauczyciela przez wiele lat nadzorowali

ogrodnictwo komunalne. Nauki wspólnie z kolegami pobiera³ równie¿ Antoni Goœciniak, póŸniejszy ziêæ Wawrzyñca Szyd³owskiego. Po 1945 roku,
wraz z teœciem swoje ogrodnictwo
zacz¹³ prowadziæ przy ulicy Œwiêtojañskiej.
Kolejnym ogrodnictwem, w którym przyuczano siê do zawodu, nale¿a³o do pana JóŸwiaka. Posiada³ on dwa
ogrody, jeden przy ulicy Kiliñskiego, a
drugi rozci¹ga³ siê wzd³u¿ dzisiejszej
ulicy Benesza. Pod nadzorem w³aœciciela szkolili siê w nim: Stefan Jacolik,
Eugeniusz Œliwczyñski i Józef WoŸniak. Wymieni³em tylko tych, którzy
w póŸniejszym okresie prowadzili
w³asne ogrodnictwa.
Wracaj¹c myœlami do lat dwudziestych i trzydziestych nale¿y wspomnieæ o ogrodzie „wojskowym” znajduj¹cym siê niegdyœ przy ulicy D¹browskiego. Dziœ w tym miejscu
stoj¹ domy jednorodzinne. W ogrodnictwie uprawiano owoce, warzywa i
kwiaty na potrzeby kwaterunku 10.
Pu³ku Strzelców Wielkopolskich, a
póŸniej Szko³y Podoficerskiej. Prowadz¹cym uprawy by³ z pochodzenia
Francuz pan Bolanche.
Wiadomoœci o uprawie roœlin zdobywano równie¿ w prowadzonych od
pokoleñ gospodarstwach rodzinnych.
W Koninie takowe nale¿a³y do rodzin:
Gêsickich, Kolañskich, Sanigórskich.
Dziêki wieloletniej praktyce najwiêksze zdolnoœci w doborze sadzonek, prawid³owoœci i odpowiedniego
czasu ich przycinania posiadali: Edmund £êt i Aleksander Sanigórski. Zatrzymajmy siê na chwilê przy tej
ostatniej postaci. Swoj¹ fachowoœæ
wyniós³ z domu rodzinnego, a po¿ytkowa³ j¹ w ogrodnictwie przy ulicy
Szpitalnej. Podczas drugiej wojny œwiatowej zosta³ zes³any na roboty do Niemiec. Tam spotka³ siê z wy¿sz¹ kultur¹ uprawy roœlin. Po powrocie zacz¹³
wprowadzaæ j¹ w swoim ogrodnictwie,
dziel¹c siê wiadomoœciami z kolegami.
dok. w nastêpnym numerze

Wywiady

S.

Sroczyñskiego

Z Andrzejem Mosiem
rozmowa kontrolowana

Tytu³ nie odnosi siê do lat, o których chcielibyœmy jak najszybciej zapomnieæ. Aby rozmawiaæ z Andrzejem nie tylko o filmie, trzeba go po
prostu dyscyplinowaæ. Wiem, ¿e wola³by w³¹czyæ kamerê i spokojnie rejestrowaæ sytuacjê, tymczasem musi staæ
po drugiej stronie i pracowaæ za interlokutora. Nie bêdzie to dla niego zbyt
trudne, bo filmografia Andrzeja Mosia
jest naprawdê imponuj¹ca. Tradycyjnie jednak zaczniemy ab ovo, od koniñskich korzeni i sprawdzimy jak g³êboko wros³y w tê ziemiê.
Andrzej Moœ: – W³aœciwie to
urodzi³em siê w Ostrowie Wielkopolskim w 1952 r., ale ju¿ jako nieletnie pacholê, w roku 1960, znalaz³em siê w Koninie. Tak wiêc czas
¿ycia w miarê „œwiadomy” sporawo
mi siê zalicza do sta¿u w Towarzystwie Przyjació³ Konina.
Stanis³aw Sroczyñski: – Opowiedz wiêc, jak zaczyna³eœ swoj¹ edukacjê oraz jak j¹ zakoñczy³eœ.
A.M.: – Zaczyna³em w „Jedynce”, potem w Liceum Ogólnokszta³c¹cym, oczywiœcie w starym Koninie, potem Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale
prawa, a jeszcze potem w £ódzkiej
Szkole Filmowej.
S.S.: – No to mówi¹c szczerze,
by³eœ prawie zawodowym studentem.

A kiedy zarazi³eœ siê na powa¿nie dzia³alnoœci¹ artystyczn¹?
A.M.: – Tak na powa¿nie zaczê³o siê w kabarecie „Ósemka” w Liceum. Tutaj te¿ zaczê³a siê moja
wspó³praca i przyjaŸñ z Jankiem
Kaczmarkiem. ¯eby by³o ciekawiej,
kabaret prowadzi³ profesor matematyki, pan Miros³aw Bachera.
S.S.: – Spotkanie Bachery, Mosia,
Kaczmarka i paru im podobnych mog³o zakoñczyæ siê prawdziw¹ „rewolucj¹ kulturaln¹”.
A.M.: – Ale jak widzisz, wszystko zakoñczy³o siê dobrze, a nawet
bardzo dobrze – myœlê oczywiœcie o
Oscarze Janka Kaczmarka.
S.S. – Andrzejku, o Janie A.P. Kaczmarku powiedziano i napisano ju¿ prawie wszystko, pozwól, ¿e wrócimy
do Ciebie i zrobimy nieco d³u¿sz¹
wyliczankê Twoich filmów – przynajmniej tych nagrodzonych.
A.M.: – Po trzyletniej pacy w
Warszawskich „Zespo³ach Filmowych”, gdzie pracowa³em przy siedmiu filmach, a to jako asystent kierownika produkcji, a to jako kierownik planu, postanowi³em powróciæ
do Konina, aby i tutaj nieco „rozkrêciæ” kulturê filmow¹.
S.S.: – Ale jak pamiêtam, zaczyna³eœ jako dziennikarz i fotoreporter w
„Przegl¹dzie Koniñskim”.

A.M.: – Oczywiœcie – ale w stanie wojennym nie przeszed³em pozytywnie weryfikacji i ze wzglêdu
na „reorganizacjê” przenios³em siê
do Wojewódzkiego Domu Kultury,
do dzia³u fotografii i filmu. Do dzisiaj jestem wdziêczny panu Kazimierzowi Lipiñskiemu za odwagê,
któr¹ siê musia³ wtedy wykazaæ.
S.S.: – Czyli w³aœciwie sta³o siê
poniek¹d dobrze – mog³eœ ju¿ wsi¹œæ
na „swojego” Pegaza. Zaczynaj wreszcie filmow¹ spowiedŸ.
A.M.: – Z powodów zasadniczych
nie bêdê móg³ recenzowaæ tych filmów – myœlê jednak, ¿e tytu³y s¹
doœæ adekwatne do treœci.
S.S.: – Bez fa³szywej skromnoœci,
Andrzeju – sporawo tych filmów, niema³o ludzi w Koninie ju¿ widzia³o.
A.M.: – No dobrze – zaczê³o siê
od „Kameduli z Bieniszewa” (1988),
w tym samym roku powsta³a „Wieœ
kwiatami malowana” oraz „Dzieñ

Niegdysiejsze krajobrazy
nich pi¹³ siê w górê 35-metrowy ko- kilkumiesiêcznych nieudanych próbach
min o œrednicy podstawy 4,32 m. Z (rozpadanie siê wysuszonych brykiepiecami styka³ siê trzeci z domów tów), produkcjê przerwano.
mieszkalnych. Jego mury by³y wykoCegielnia zosta³a rozebrana na ponane z ceg³y, a dach kryty pap¹.
cz¹tku lat siedemdziesi¹tych, aby
Prasy do cegie³ mieœci³y siê w bu- stworzyæ miejsce dla wie¿owców i
dowli o dachu w kszta³cie ³ukowym, szko³y podstawowej, stoj¹cych na
krytym pap¹. Szopa mia³a 35,95 d³u- po³udnie od ulicy Kardyna³a Wyszyñgoœci i 12,6 metra szerokoœci. Ceg³y skiego.
suszono w oœmiu szopach otwartych,
Zygmunt Kowalczykiewicz
postawionych na palach drewnianych.
(starszy)
Wszystkie by³y kryte dachówk¹ oraz trzcin¹ i to w
sposób, ¿e w wiêkszoœci z
nich pokrycie ceramiczne zajmowa³o 25 proc. powierzchni dachu. Tylko jedna z szop
drewnianych (dziewi¹ta)
mia³a ca³y dach z dachówki.
Dla wygody pracowników
cegielni postawiono dwa
ustêpy murowane z ceg³y.
Dachy kryte pap¹.
W maju 1946 r., po kilkunastomiesiêcznym przestoju, uruchomiono wypalanie ceg³y w cegielni Glinka.
Do koñca roku wyprodukowano w niej 1.600.000 szt.,
z czego 1.000.000 szt. sprzedano, pozosta³e ceg³y wykorzystano w kopalni. Cegielnia pracowa³a w ramach
struktury kopalnianej jeszcze w nastêpnych latach. Z
uwagi na k³opoty z dostaw¹
gliny mia³a d³ugie przestoje.
W sierpniu 1963 r. w cegielni przyst¹piono do prób wytwarzania brykietów z wêgla brunatnego, prasowanego
w maszynach ceglarskich. Po A mia³o byæ tak piêknie
zdj. – RAD

Przyzwyczajeni do codziennego ogl¹dania znajomych
domów i ulic, nie zawsze zdajemy sobie sprawê, jak wygl¹da³y te tereny
przed zabudow¹.
Dzisiaj spróbujemy odtworzyæ
dawny wygl¹d dzielnicy naszego miasta, nosz¹cej nazwê Glinka. Bêdzie
mowa o cegielni, która tu niegdyœ by³a.
Przed 1939 r. nale¿a³a ekonomii rz¹dowej Stare Miasto i mia³a 153 morgi
gruntu. We wspomnianym roku naby³
j¹ Moj¿esz Kap³an. W czasie okupacji hitlerowskiej nale¿a³a do budowanej kopalni „Braunkohlenwerke”. Po
wojnie do Kopalni Wêgla i Fabryki
Brykietów Morzys³aw-Marantów.
Na maj¹tek Glinka sk³ada³y siê grunty rolne wraz zabudowaniami oraz cegielnia. Zajmiemy siê jej zabudowaniami. Sta³ tam dom mieszkalny, murowany z ceg³y, z dwuspadowym dachem krytym dachówk¹. W jego pobli¿u kolejny dom, tyle ¿e wykonany
z bali drewnianych. Dach dwuspadowy kryty pap¹. Z domami mieszkalnymi s¹siadowa³ d³ugi na 27 metrów i
szeroki na 10 budynek warsztatowy z
przyleg³ym do niego chlewem dla œwiñ.
By³a te¿ murowana z ceg³y palonej
maszynownia mieszcz¹ca lokomobilê
i inne urz¹dzenia. Sta³y one na fundamentach betonowych. Dach maszynowni kryty pap¹.
Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ cegielni by³y
dwa prostok¹tne piece do wypalania
ceg³y. Wymiary pieców? Proszê bardzo 36,0 x 13,0 x 3,0 m.
Ich mury z ceg³y ostro palonej a
paleniska z ceg³y szamotowej. Obok

palanta”. W roku 1989 „Harcerska
powinnoœæ”, film o pierwszej niezale¿nej organizacji harcerskiej w
Koninie.
S.S.: – Potem d³u¿sza przerwa i
wspania³y film o Józefie Lewandowskim, ¯ydzie z Konina.
A.M.: – Tak, film nosi tytu³
„Moja Atlantyda”, a scenariusz jest
oparty na jego ksi¹¿ce „Cztery dni
w Atlantydzie”. Film zrealizowany
w 1995 roku zakwalifikowano do
udzia³u w Miêdzynarodowym Festiwalu Filmowym „Humanity In the
World”. Zosta³ równie¿ wyró¿niony
na V Miêdzynarodowych Dniach
Filmu Dokumentalnego „Rozstaje
Europy” w Lublinie. Film zaistnia³
z ró¿nych powodów dopiero po 10
latach.
S.S.: – Z przyjemnoœci¹ dodam,
¿e Lech Hejman jest w permanentnym
kontakcie internetowym z panem Józefem Lewandowskim i wspomina go

nawet w tym numerze „Koninianów”.
Ale wracajmy do filmografii.
A.M.: – W 1997 powstaje „Spokojne piêkno” (film o tematyce religijnej); w 1998 roku „Misterium
w L¹dzie” (tematyka podobna). W
1999 „¯yjemy w Koninie”. „Stan
œrodowiska naturalnego”. Do roku
2003 powstaj¹ jeszcze: rozwiniêta
forma „Dnia palanta”; „Ceramid³a
w Zagórowie” i jeszcze trochê innych.
S.S.: – Andrzeju, myœlê, ¿e gdybyœ zosta³ przy swoim pierwszym „fachu” prawnika, mia³byœ pewno wiêcej
czasu dla siebie. A propos prawa, to
chyba Twój wujek broni³ w „procesach
czerwcowych” w 1956 r. w Poznaniu.
A.M.: – Tak – ca³a moja rodzina
to prawnicy, tylko ja jestem czarn¹
owc¹.
S.S.: – Mo¿e masz trochê genów
po drugim wuju, s³ynnym zbieraczu
pami¹tek po Henryku Sienkiewiczu.
A.M.: – Byæ mo¿e, ale na szczêœcie chyba na nas dwóch czarne owce
w rodzinie siê koñcz¹.
S.S.: – Co chcia³byœ powiedzieæ na
zakoñczenie rozmowy?
A.M.: – Jako Prezesowi TPK
muszê powiedzieæ, ¿e Koninem nasi¹kn¹³em doœæ mocno i bardzo
chcia³bym, aby dokumentowanie filmowe miasta by³o zdecydowanie
lepsze – szkoda nie utrwalaæ piêkna Tej Ziemi. Apel ten sk³adam na
rêce sponsorów oraz w³adz miejskich.
S.S.: – Serdecznie dziêkujê za rozmowê i przepraszam Ciê Andrzejku,
¿e nie zdo³a³em skrupulatniej spisaæ
wszystkich uczynków Twoich.
Stanis³aw Sroczyñski

Wiosna
na Koninie
Wiosna zadomowi³a siê na dobre, a s³oñce podgrzewa³o niezgorzej.
S³owiana zaklina³a Istwartê.
Srebrno³uska rzeka przelewa³a siê
szerokim korytem. Œwie¿a zieleñ
zdobi³a zaroœla i drzewa. Wierzbowe
baŸki popiela³y kotkami na wiotkich
ga³¹zkach. Wokó³ æwierka³o i tirla³o
coraz wiêcej ptaków. Najwy¿ej
wznosi³y siê wronki, wydzwaniaj¹c
pieœñ wiosny DadŸbogowi, który
z³ocistym krêgiem p³yn¹³ po niebie.
S³owiana ciekawie rozgl¹da³a siê po
œwiecie, rada z powracaj¹cego ¿ycia,
rodz¹cego siê w cieple promieni s³onecznych. Oczy jej b³yszcza³y radoœci¹. Zdjê³a zawicie i jasne w³osy otuli³y jej twarz. Zrzuci³a giez³o. Objê³a
siê ramionami przed zimnem. Zsunê³a chodaki. Spróbowa³a nog¹, jak
ch³odna jest woda. Pochyli³a siê, nabra³a wody w d³onie i skropi³a ni¹
cia³o. Wzdrygnê³a siê z zimna. Zawo³a³a, wysoko wznosz¹c rêce:
Wodo, wodo, p³yn¹ca po piasku,
p³yn¹ca po mszarach,
p³yn¹ca po bagnach!
Dodaj memu cia³u blasku,
oczyœæ je z brzydoty!
U¿ycz krasy i g³adkoœci!
Niech oblicze me jak zorza,
niechaj w³osy jako lasy,

niech me cia³o czysta woda
do rusa³ki upodoba...
Wodo, wodo, pluszcz¹ca po piasku...
Zaklina³a i baboli³a, bowiem ba³a
siê wst¹piæ w zimn¹ toñ. W koñcu z
wrzaskiem i œmiechem szybko siê
zanurzy³a. Wyskoczy³a z wody i
odzia³a w koszulê. Na miseczce le¿a³a przygotowana grudka soli. Cisnê³a
j¹ do wody:
Topielce, utopki, wodniki,
³amije, mamuny, œwietliki !
Sól wam sypie dla smaku
Strawy, na posolenie.
Nie krzywdŸcie mnie i s¹siadów
Z Konina i z Dryjan...
Uœmiechnê³a siê. U³agodzi³a z³e
moce na nowe lato. Wspiê³a siê na
skarpê spokojniejsza i ufniejsza. Z
pó³ziemianki unosi³ siê dym z ogniska domowego. Obejrza³a siê na szar¹
toñ Istwarty. Wi³a siê niezmiennie
wiecznym nurtem, po³yskuj¹c z³ociœcie, bowiem s³oñce zachodzi³o za
zakrêtem rzeki. Koñczy³ siê majowy
dzieñ ciep³ym powiewem zachodniego wiatru, który przyniós³ z pobliskich ³¹k zapach wiechliny, wyczyñca, tymotki i turzycy. W zaroœlach
rozleg³o siê kl¹skanie s³owika...
(Fragment powieœci
„S³owiana”
Wyd. Poznañskie, 1987)
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wypêdzaæ swój inwentarz, a za mo¿liwoœæ wypasu za¿¹da³ op³at, naddzier¿awca Starego Miasta wyst¹pi³ na drogê s¹dow¹, co te¿ ze swojej strony
uczyni³y w odpowiedzi w³adze miejskie. Rzecz jednak w tym, ¿e obie strony nie by³y w stanie udowodniæ swoich racji stosownymi dokumentami i
sprawa utknê³a w miejscowym s¹dzie
pokoju.
Zaistnia³a sytuacja zmusi³a jednak
do dzia³ania w³adze administracyjne
województwa kaliskiego, a w koñcu
Komisjê Rz¹dow¹ Spraw Wewnêtrznych oraz Komisjê Rz¹dow¹ Przychodów i Skarbu. Okaza³o siê zreszt¹, ¿e
wyst¹pienie do s¹du obu stron by³o w
gruncie rzeczy nielegalne, gdy¿ zgodnie
z postanowieniem Namiestnika Królestwa z 1818 r. wszelkie spory dotycz¹ce rozgraniczenia dóbr skarbowych mia³y byæ rozwi¹zywane na drodze postêpowania i decyzji administracyjnej.
Wymienione komisje rz¹dowe (czyli w
istocie ministerstwa Królestwa) po rozpatrzeniu sprawy znalaz³y iœcie salomonowe rozwi¹zanie, gdy¿ w 1829 r.
nakazano obu stronom wspólne korzystanie ze spornego pastwiska.
Wydawa³o siê, ¿e taka decyzja zakoñczy konflikt, ale by³ to tylko trudny i kruchy kompromis. Kiedy wiêc w
1847 r. strycharz cegielni miejskiej zaora³ czêœæ spornego gruntu – s¹siaduj¹c¹ z cegielni¹ ³¹kê zwan¹ „Strychówk¹” – konflikt od¿y³ ze zdwojon¹
si³¹. Jednak¿e teraz sytuacja wygl¹da³a pod wzglêdem prawnym zupe³nie
inaczej, gdy¿ w 1837 r. Skarb Królestwa sprzeda³ dobra staromiejskie braciom de Schuppe. Tym samym nie by³

Spór o Przydzia³ki
zwane równie¿ Piekielnic¹

W systemie
dawnej skarbowoœci miejskiej szczególne znaczenie przypisywano maj¹tkowi miasta, którego zasadnicz¹ czêœci¹ pozostawa³y grunty i budowle
u¿ytecznoœci publicznej oraz infrastruktura miasta w postaci placów,
ulic, studni, latarni itp. Wyj¹tkowe
miejsce zajmowa³y przy tym wspomniane grunty, zw³aszcza takie, które
mo¿na by³o wykorzystaæ pod uprawê
lub jako ³¹ki i pastwiska.
Do po³owy ubieg³ego wieku rolnictwo odgrywa³o bowiem wa¿n¹, aczkolwiek z wolna malej¹c¹ rolê w ¿yciu
gospodarczym Konina. Z faktu, ¿e w
mieœcie by³o przeciêtnie ok. 50 tzw.
mieszczan-rolników (dla których prowadzenie gospodarstwa by³o podstaw¹ utrzymania rodzin), nie wynika³o jeszcze rzeczywiste znaczenie tej
ga³êzi gospodarki. Dla wielu rzemieœlników, kupców, a nawet przedstawicieli wolnych zawodów oraz urzêdników, uprawa kawa³ka roli, ogrodu, hodowla krowy itp. pozwala³a na pewn¹
samowystarczalnoœæ i obni¿enie kosztów utrzymania. O skali tego zjawiska
œwiadczy fakt, ¿e w 1839 r. na bêd¹cych w³asnoœci¹ miasta b³oniach i pastwiskach wypasano 323 krowy nale¿¹ce do tzw. lokatorów, czyli miesz-

kañców nieposiadaj¹cych w ogóle w³asnej nieruchomoœci. Nic wiêc dziwnego, i¿ mieszkañcy byli ¿ywo zainteresowani stanem posiadania miasta, którego w takiej lub w innej formie pozostawali beneficjantami.
W tej sytuacji wszelkie kontrowersje zwi¹zane z przebiegiem granic administracyjnych miasta, a tym samym
jego gruntów, by³y nie tylko biurokratycznym problemem w³adz miejskich,
ale spraw¹ ca³ej spo³ecznoœci. W konsekwencji jeszcze w XIX stuleciu miasto toczy³o szereg burzliwych sporów
i procesów terytorialnych. Jednym z
nich by³ spór z dzier¿awcami, a nastêpnie w³aœcicielami dóbr Stare Miasto, którego przedmiotem by³o pastwisko po³o¿one na zachodniej granicy
gruntów miejskich, tu¿ pod rzeczon¹
wsi¹ Stare Miasto. Licz¹cy (wed³ug pomiaru z 1828 r.) 127 mórg i 238 prêtów
obszar (ok. 71,5 ha) zwany by³ przez
mieszkañców Starego Miasta „Piekielnic¹”, a przez obywateli miasta Przydzia³kami.
Przez lata na pastwisku tym wypasali swój inwentarz zarówno mieszkañcy Konina, jak te¿ w³oœcianie wsi
Stare Miasto i Rumin. Dzia³o siê tak
dlatego, ¿e wsie te nale¿a³y do dóbr
królewskich (póŸniej zwanych naro-

dowymi, a w koñcu rz¹dowymi) i trzyma³ je starosta koniñski, a sam Konin
by³ równie¿ miastem królewskim.
Zwyczaj przetrwa³ upadek I Rzeczpospolitej, ale w 1812 r. dosz³o do
pierwszego konfliktu i – jak to bywa
w takich sytuacjach – obie strony zaczê³y roœciæ prawa do spornego obszaru.
Zdaniem mieszkañców i w³adz
Konina teren ten stanowi³ pierwotnie
w³asnoœæ miasta, gdy¿ znajdowa³ siê
na prawym brzegu strugi zwanej wówczas Pokrzywnic¹ (Powa), która na tym
odcinku mia³a stanowiæ granicê miasta.
Przeciwnego zdania by³ dzier¿awca
dóbr Stare Miasto i jego w³oœcianie.
Sporne pastwisko sta³o siê zatem aren¹
ustawicznych k³ótni i wzajemnego
przepêdzania inwentarza, a nawet rêkoczynów.
W 1821 r. ówczesny burmistrz doszed³ do wniosku, ¿e przekszta³cenie
pastwiska w grunty orne i ich wydzier¿awienie mieszkañcom Konina pozwoli na zwiêkszenie dochodów kasy miejskiej. Pomys³ ten bardzo przypad³ do
gustu grupie obywateli chêtnych do
dzier¿awy, co w konsekwencji doprowadzi³o do otwartego konfliktu. Gdy
bowiem w koñcu urz¹d municypalny
przy u¿yciu si³y zabroni³ w³oœcianom

to jak dawniej spór o administracyjne
rozgraniczenie w³asnoœci rz¹dowej i
rozwi¹zanie mog³o zapaœæ wy³¹cznie
na drodze s¹dowej. Oczywiœcie, tak jak
przed æwieræwieczem, obie strony nie
by³y w stanie przedstawiæ przed s¹dem jednoznacznych dowodów i trudno by³o oczekiwaæ szybkiego zakoñczenia sprawy. Realnym skutkiem
wszczêtych procesów by³y jedynie
koszty, które obci¹¿a³y zarówno kasê
miejsk¹, jak te¿ w³aœciciela Starego
Miasta.
W tej sytuacji zdecydowano siê po
kilku latach na polubowne zakoñczenie sporu. W 1853 r. za zgod¹ w³aœciciela Starego Miasta Alfreda Schuppe i
magistratu Konina, reprezentowanego
przez burmistrza Jana Ruciñskiego,
dokonano podzia³u spornego gruntu.
Miasto Konin otrzyma³o 79 mórg i 88
prêtów, a A. Schuppe 48 mórg i 150
prêtów kwadratowych. Nieoczekiwanie jednak takie rozwi¹zanie sta³o siê
zarzewiem nowego konfliktu, tym razem wœród obywateli Konina. Umowy nie uzna³a bowiem grupa mieszkañców pod przywództwem niejakiego Kawczyñskiego, którzy oskar¿yli
burmistrza o dzia³anie na szkodê miasta i z³o¿yli skargê do w³adz zwierzchnich. Co wiêcej nie poprzestali na krokach formalnych i w 1855 r. wypêdzili
swój inwentarz na ca³y obszar spornego pastwiska, a to by³o ju¿ przejawem
jawnego buntu. Ostatecznie spór zakoñczy³a dopiero decyzja Rady Administracyjnej Królestwa, która 5 lipca 1860 r. zatwierdzi³a warunki zawartej przez burmistrza ugody wraz z
projektem podzia³u spornego gruntu.
Piotr Rybczyñski
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okres, w którym dwaj przyjaciele od
wspólnego stolika, Pan A. i Pan J., nieco mo¿e nadmiernie korzystali z kawiarnianego bufetu. Wreszcie obaj powiedzieli sobie stop! – je¿eli od dziœ
jeden spotka drugiego, promieniuj¹cego nawet odrobin¹ alkoholu, ma prawo
delikwenta spoliczkowaæ. Minê³y dwa
tygodnie. Obaj panowie spotkali siê w
kawiarence i... obaj publicznie dali sobie w pysk.
Swego czasu p. Zygmunt, barwna
postaæ koniñskiej bohemy, zaj¹³ jeden
ze stolików kawiarni. Przy drugim rozsiad³a siê jakaœ grupka m³odych ludzi.
Pan Zygmunt by³ ju¿ posiwia³ym, ale
prosto trzymaj¹cym siê starszym panem. Zamówi³ któr¹œ tam kolejn¹ lampkê wina, bo wypiæ lubi³. S¹siedni stolik te¿ nie oszczêdza³ trunków, wiêc w
którymœ momencie jeden z m³odych
zacz¹³ bawiæ siê œwiat³em. Pstryk – jest
œwiat³o, pstryk – œwiat³a nie ma, jest –
nie ma, jest – nie ma...
Pan Zygmunt zdenerwowa³ siê
zabaw¹ m³odych. Zareagowa³ stanowczo: – Szczeniaku, w tej chwili zapal
œwiat³o! – M³ody, obra¿ony na wytkniêt¹ mu szczeniakowatoœæ, przekornie znów zacz¹³ kontynuowaæ zabawê. Tu ju¿ p. Zygmunt nie wytrzyma³. Wsta³ i energicznym krokiem, na
jaki pozwala mu iloœæ wypitego alkoholu, uda³ siê do wyjœcia. Wróci³ i oznajmi³: – Nie potrafisz siê zachowaæ, siadaj, zaraz bêdzie tu milicja! – M³ody
przestraszy³ siê. Zacz¹³ t³umaczyæ
swoje zachowanie niewinn¹ zabaw¹,
trochê alkoholem. Zacz¹³ przepraszaæ.
Zmiêk³ do reszty. Serce w p. Zygmuncie drgnê³o. – ChodŸ tutaj! – nakaza³
m³odemu. Wyst¹pi³ na œrodek kawiar-

ni, m³ody podszed³. Przepraszasz? –
Przepraszam – za³ka³ m³ody. Obejmij
mnie! – p. Zygmunt rozpostar³ ramiona i w teatralnym geœcie przytuli³ skruszonego do swego serca... I na tê patetyczn¹ scenê w³aœnie weszli milicjanci. – Ktoœ wzywa³ milicjê? – zwrócili
siê do p. Marii. Pan Zygmunt odsun¹³
od siebie m³odzieñca i w³adczym g³osem zakomunikowa³: – Ja, ale ju¿ jesteœcie, panowie, niepotrzebni. Mo¿ecie odejœæ! Zabrano ich obu. Wrócili
po kilku minutach. Przecie¿ to te¿ byli
znajomi milicjanci.
Jan Sznajder

Czy mnie kochasz – mo¿e...

Debiuty

Maria Matczak
nie chcê Ciê teraz
lecz wiem
¿e gdy wieczór nastanie
zatêskniê
do Twoich s³ów dotyku
mi³oœci
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Chodzi mi po
g³owie taki ma³y cykl opowiadañ o
koniñskich orygina³ach, który chcia³bym zamieœciæ w kolejnych numerach
,,Koninianów”. By³a owych facecjonistów spora gromadka i ka¿dy z nich
wart jest oddzielnego opowiadania. Nie
wszyscy z nich postêpowali zgodnie
z regu³ami mieszczañskiej filozofii; nie
reprezentowali niez³omnych i nieskazitelnych charakterów. Czêsto znajdowali siê w stanie ,,wskazuj¹cym na
spo¿ycie”. Proszê zatem, pod zmyœlonym zreszt¹ imieniem, nie doszukiwaæ siê konkretnej osoby, s¹siada,
cz³onka rodziny itp.
By³a w Koninie, za dobrych starych czasów, kawiarenka bez nazwy.
Mieœci³a siê po przeciwnej stronie
drzwi wejœciowych restauracji ,,Europa”, w budynku u wylotu ul. 3 Maja
na pl. Wolnoœci, gdzie dziœ rozlokowa³o siê biuro notarialne. Kawiarenka
dysponowa³a dwoma maciupeñkimi
pomieszczeniami; w jednym z dwoma, w drugim z czterema stolikami.
Mo¿na tam by³o zamówiæ ma³¹ kawê i
bez protestów obs³ugi okupowaæ stolik przez pó³ dnia. Starzy bywalcy
przychodzili tam, aby przejrzeæ bie¿¹c¹ prasê, pograæ w bryd¿a, wymieniæ pogl¹dy na aktualne tematy, s³owem – luz absolutny. Tê atmosferê zawdziêczaæ nale¿a³o w du¿ej mierze kieruj¹cej kawiarenk¹, uroczej p. Marii Jêdrzejczakowej, mi³ej i ¿yczliwej dla
wszystkich goœci. Wiem, dzisiaj w dobie biznesu, gdzie klient jest tyle wart,
ile zap³aci, trudno zrozumieæ atmosferê panuj¹c¹ w naszej kawiarence.
Kawiarenka bywa³a œwiadkiem
wielu zabawnych wydarzeñ. By³ taki
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Kawiarniani
bywalcy

Pilnujê wiosny
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kocham
choæ ciebie kochaæ nie
powinnam
zniknij z moich oczu
bo ja odejœæ nie mogê
ta myœl boli
mówisz ¿e to mi³oœæ
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