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Dogrzani wreszcie s³oñcem, drodzy Czytelnicy

1. Z kart
przesz³oœci

Serdecznie dziêkujemy za mi³e
przyjêcie artyku³ów o Zofii Urbanowskiej. Poszerzy³y one podobno
znacz¹co dotychczasowe szkolne
wiadomoœci. Jesteœmy równie¿ usatysfakcjonowani pozytywnym oddŸwiêkiem na proœbê o zapalenie
naszej wszak Zofii lampionów w
dniu jej imienin.
Aby jeszcze bardziej zaspokoiæ
rozbudzon¹ ciekawoœæ o pisarce,
Leszek Hejman zapoznaje nas z ciekawymi Jej spostrze¿eniami o mieœcie i jego obywatelach. Wzruszaj¹ca jest troska pisarki o najubo¿szych.
Wyj¹tkowo poruszy³ nas list

– ciekawostki z dawnej
prasy koniñskiej

2.

Ze

wspomnieñ

– przedruk fragmentów
pamiêtników
i wspomnieñ

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

4.

Z

Tworzyli
wizerunek
miasta

Naszym

zdaniem

– wypowiedzi na aktualne
tematy dotycz¹ce
rozwoju miasta

6.

Inspiracje
kulturalne

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

w Koninie ...„Bal liczb¹ zgromadzonych osób i œwietnoœci¹ toalet zaæmi³
poprzednie, damy jak zawsze wszystkie by³y piêkne, pe³ne weso³oœci i wdziêku – wytwornoœci¹ stroju przekona³y
nas o zamo¿noœci mieszkañców”. Dokuczliwe by³y utrzymuj¹ce siê mrozy
(do -20 stopni C), które dotkliwie da³y
siê we znaki najubo¿szej ludnoœci. ...„
S³yszeliœmy o kobiecie, która ostatnie
sprzêty por¹ba³a na ogieñ dla ogrzania przeziêbniêtych dzieci, inne nie
maj¹c czym odziaæ, ani przy czym ugotowaæ ko³ata³y do drzwi zamo¿niejszych
domów o trochê strawy dla zg³odnia³ej
rodziny. Konin nie ma tanich kuchni.
Groszowe wsparcia litoœciwych osób,

Barwy
codziennoœci

– podpatrzone
fotoobiektywem obiekty
w mieœcie

9.

Odpowiedzi
redakcji

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

Inne

– tematy inne ni¿
wymienione powy¿ej

zdj. – P. Hejman

11.

¯ycz¹c przyjemnej lektury,
przypominam, ¿e jesteœmy w permanentnym oczekiwaniu na Pañstwa
teksty, propozycje, zapytania, uwagi
etc. etc.

Stanis³aw Sroczyñski
PS
Proszê zwróciæ uwagê na skargê Mirki Dimitrow, któr¹, wbrew Jej
artystycznym odczuciom, zmusiliœmy
do narysowania dworku Urbanowskiej. A je¿eli to Mirka ma racjê?!
Prosimy Czytelników o wypowiedzi w tej sprawie. Mog¹ byæ równie¿
spostrze¿enia dotycz¹ce innych zagadnieñ.

przesz³oœci

Gazeta Polska w 1870 roku w numerze 53 zamieœci³a drug¹ z kolei korespondencjê Zofii Urbanowskiej.
M³oda publicystka na wstêpie artyku³u stwierdzi³a, ¿e w prowincjonalnym miasteczku niepodobna pozostaæ
nieznanym. Pisa³a: ...„¯ycie towarzyskie by³oby jeszcze ¿ywsze gdyby sk³adaj¹ca je spo³ecznoœæ wiêcej solidarnoœci mia³a, lecz dzieje siê przeciwnie.
Obywatele zamo¿niejsi czyli tzw. arystokracja, unika stosunków z ubo¿szymi, a z mieszczanami wcale siê nie ³¹czy,
ci ostatni postêpuj¹ w ten sam sposób z
ni¿szymi od siebie.” Dalej informowa³a czytelników gazety warszawskiej o
balu karnawa³owym, jaki mia³ miejsce

– poezja, proza, rysunek
koniñskich twórców

8.

wanego koniñskiego rzemios³a, którego p. A. Œwiêcicki jest honorowym
cz³onkiem.
„Dopadliœmy” wreszcie „wiernego a¿ do bólu starokoninianina”. Przedstawiamy jego ciekawe spostrze¿enia
o zapachach miasta. Wiêcej znajdzie
czytelnik na stronie trzeciej.
Tam¿e informacja Janusza Gulczyñskiego o wystawie, której nie
mo¿na nie obejrzeæ.
Mirka Dimitrow rozpoczyna cykl
„Koniñskie podwórka” – najwy¿szy
czas, bo zaczynaj¹ znikaæ z pejza¿u
miasta. „Stare konie” w nieco zmienionej formie, ale chyba równie ciekawie.

Z
korespondencji
Zofii
Urbanowskiej

– sylwetki ludzi
zas³u¿onych dla miasta

5.

kart

pani Jadwigi Grzegorczyk dotycz¹cy
grupy dzieci sprzed dworku Urbanowskiej, gdy by³o tam ju¿ przedszkole.
Proszê zajrzeæ na czwart¹ stronê do
rubryki „Listy do redakcji”.
Kontynuujemy równie¿ cykl o
naszych „zwyk³ych-niezwyk³ych”.
Dziœ o znanej dzia³aczce na niwie kultury pani Czes³awie Henzelman, pióra
jej córki Wandzi Wiœniewskiej-KuŸniak.
Nieskromnie polecam równie¿
wywiad z ostatnim koniñskim cyrulikiem herbu Jastrzêbiec.
Wywiad zbieg³ siê szczêœliwie z
75-leciem istnienia zinstytucjonalizo-

Koœció³ przy klasztorze oo. Reformatów

to œrodek bezsilny wobec nêdzy. Dobry
on jest na dziœ – lecz có¿ bêdzie jutro?”
W dalszej czêœci korespondencji
poinformowa³a o znajduj¹cym siê w koœciele poreformackim obrazie NMP Niepokalanie Poczêtej pêdzla Alfreda
Schuppego. ...„wykoñczony z niezmiern¹
starannoœci¹ pomimo niektórych wad
kompozycji, nader mi³e sprawia wra¿enie. Fa³dy ubioru i postaæ ca³a dziwnie
przejrzysta, zdaje siê rozp³ywaæ we mgle
i eterze, w twarzy trochê za ma³o ¿ycia
lecz wiele powagi i spokoju”. Autorka
¿a³uje, ¿e w mieœcie nie ma osób muzykalnych i nie ma chóru koœcielnego, któryby w œwiêta zast¹pi³ „nosowe dŸwiêki ochryp³ego organisty”.

Korespondentkê martwi coraz
wy¿sza cena drewna opa³owego i w
imieniu mieszkañców Konina zadaje
retoryczne pytanie: ...„co bêdzie jak
go zupe³nie zabraknie i do jakich cen
dojdzie kiedy bêdziemy zmuszeni sprowadzaæ je z daleka?” Pisze o bogactwie Ziemi Koniñskiej, o alternatywnym opale, pok³adach torfu i wêgla
drzewnego ...„powiat koniñski posiada obfite pok³ady torfu , a w BrzeŸnie
znajduje siê wêgiel drzewny (kamienny?), na kilka stóp pod zwierzchni¹
warstw¹ ziemi. W³aœciciel maj¹tku nie
zwróci³ dot¹d uwagi, ¿e skarby le¿¹
przed nim ukryte i trzeba je tylko wydobyæ. Widzieliœmy kilka od³amów i
zdaje siê nam, ¿e koszta eksploatacji
zwróci³yby siê w dwójnasób w³aœcicielowi”.
Urbanowska ubolewa, ¿e chocia¿
„drut elektryczny zwi¹za³ nas z Warszaw¹ przy koñcu zesz³ego roku”, to
kolej ¿elazna, która mia³a u³atwiæ stosunki komunikacyjne, podnieœæ nasz
handel i przemys³, pójdzie z Oleœnicy
przez Kalisz do £odzi, a nie przez S³upcê i Konin do Kutna. W czêœci koñcowej odnosi siê do sprawy higieny cia³a
mieszkañców Konina, zauwa¿aj¹c niejako przy okazji z³y stan restauracji i
hoteli, którym na czystoœci i wygodzie bardzo zbywa. ...„Posiadamy kilka letnich, wygodnie urz¹dzonych ³azienek, za to w zimie zupe³nie pozbawieni
jesteœmy k¹pieli bo nikt nie chce wy³o¿yæ kosztów za³o¿enia ich z obawy zawodu – chocia¿ sama liczba ludnoœci i
g³oœno wyra¿one ¿yczenia wielu osób
powinny usun¹æ te w¹tpliwoœci”.
Fragmenty z „Korespondencji
z nad Warty” Zofii Urbanowskiej
wybra³ i tekst opracowa³
Lech Hejman

Tworzyli

wizerunek

miasta

Cykl „Konin, jaki pamiêtam” dedykujemy tak szybko kurcz¹cej siê gromadce osób, które pamiêtaj¹ miasto takie,jakie my mo¿emy ogl¹daæ jedynie na starych pocztówkach.

I nie jest to ani przek³amanie, ani
¿art, ani broñ Bo¿e kpina czy ironia.
Bowiem nasz bohater jest najstarszym,
¿yj¹cym w mieœcie, praktykuj¹cym –
bardziej pewno dla przyjemnoœci ni¿
pieniêdzy – mistrzem sztuki balwierskiej.
Pan Antoni Œwiêcicki, dobiegaj¹cy
szczêœliwie dziewiêædziesi¹tki, jest po
dziadku, landracie z Koœciana, w³aœnie
szlachcicem herbu Jastrzêbiec. (Notabene stracony przez Niemców za odmowê udzia³u w wojnie francusko-niemieckiej).
Natomiast profesjê cyrulika (sic!)
zdoby³ w zak³adzie s³awnego w Koniñskiem pana Strykowskiego. Zak³ad
dzia³a³ w miejscu, gdzie dzisiaj istniej¹
sklepy pod nieco intryguj¹c¹ nazw¹
„krokodyl”. Pan Strykowski mia³ prawo wywieszania przed swoj¹ razur¹
trzech du¿ych miedzianych talerzy –
œwiadczy³o to, ¿e móg³ równie¿ robiæ
zastrzyki, stawiaæ bañki, dokonywaæ,
niektórych prostszych zabiegów chirurgicznych oraz wyrywaæ zêby (wg
50-tomowego s³ownika poprawnej
polszczyzny).
Panu Antoniemu Œwiêcickiemu
wolno by³o wywieszaæ dwa talerze –
w zwi¹zku z czym z bol¹cymi zêbami
trzeba udaæ siê gdzie indziej. Talerze
oznacza³y po prostu profesjê felczera.
(Spod rêki pana Strykowskiego
wyszli równie¿ znani koniñscy fryzje-

rzy: Ganowicz, Koz³owicz, Majdziñski, Dziubczyñski i wielu innych).
Pan Antoni, honorowy cz³onek
cechu koniñskich fryzjerów, by³, a w³aœciwie jest niestrudzonym spo³ecznikiem. Jego zainteresowania i dzia³ania
wystarczy³yby do zape³nienia wolnego czasu dobrym kilkunastu osobom.
To on pierwszy zainicjowa³ dzia³alnoœæ
koniñskich klubów szachowych, gdzie
zaczyna³ legendarny Warwas, wspólnie zreszt¹ z £abud¹, Terpiñskim, Millerem i Oko³owiczem.
By³ pan Antoni za³o¿ycielem chóru „zbowidowskiego” oraz chóru rzemieœlniczego. Œpiewanie by³o jego
drug¹ po szachach namiêtnoœci¹.
Wszystkie miejsca i okazje – zarówno
koœcielne jak i œwieckie – by³y dobre,
aby poœpiewaæ samemu b¹dŸ w grupie. Ka¿de Bo¿e Cia³o by³o uœwietniane jego chórami.
(Z rozrzewnieniem wspomina
swoj¹ wspó³pracê z ksiêdzem Trzaskowskim i ojcem Miko³ajem Lechwarem (odznaczonym ostatnio koniñsk¹
statuetk¹ Benedykta).
Antoni Œwiêcicki doskonale pamiêta równie¿ czasy bardziej odleg³e. Opowiada barwnie o przyjeŸdzie Marsza³ka Pi³sudskiego do piêknie udekorowanego Konina w dniu 21 lipca 1921 roku.
Wzruszony mówi, jak wyprzêgniêto
konie i m³odzi ch³opcy sami ci¹gnêli
bryczkê a¿ przed Starostwo. Rozba-

wiony wspomina, jak Marsza³ek zaœmiewa³ siê i klepa³ po udach, gdy
uczestnicy zabawy „zje¿d¿ali” z namydlonego s³upa, nie mog¹c siêgn¹æ
nagrody umieszczonej na czubku tego¿.
Wszystko odbywa³o siê na b³oniach w
okolicy krzy¿a ks. Tarejwy. A œwiadkiem by³ naocznym, poniewa¿ tañczy³
przed Marsza³kiem krakowiaka z rówieœnicz¹ grup¹.
Ale jeszcze teraz bardzo siê denerwuje, gdy opowiada o jednej z wiêkszych powodzi, tej z roku 1924. Miasto by³o zalane do tego stopnia, ¿e plac
Wolnoœci by³ praktycznie wysp¹, jedynym kawa³kiem suchej ziemi.
Mieszkañcy w pilnych sprawach przemieszczali siê p³ywaj¹c po prostu w
baliach. Most drewniany by³ uszkodzony przez gwa³townie rw¹c¹ wodê.
Opowiadaj¹c o dawnych starorzeczach i licznych mostach, swobodnie
operuje dawnymi nazwami ulic: D³uga, Ogrodowa, Nowa, BoŸnicza, Browarna, Zielona.
„Kapkaz” to zniekszta³cona nazwa
Kaukazu, przywieziona do Konina
przez s³u¿¹cych tam w rosyjskim wojsku naszych rodaków.
Z szacunkiem wspomina przedwojennego burmistrza Ludwika Ganowicza, który m¹drze potrafi³ zorganizowaæ prace publiczne dla niema³ej grupy bezrobotnych. Roboty by³y tyle¿
proste, co jednak niezbêdne. Zasypy-

zdj. - zbiory w³asne

Cyrulik herbu
Jastrzêbiec

Antoni Œwiêcicki (z lewej) przed swoim zak³adem
wano s³ynne koniñskie bagniska oraz
starorzecza Warty, przygotowuj¹c zupe³nie przyzwoite po³acie terenu pod
dalsz¹ rozbudowê miasta.
Czasy okupacji próbowa³ godnie
prze¿yæ w Koninie, korzystaj¹c z faktu, ¿e jego profesja jest potrzebna w
ka¿dym politycznym porz¹dku. Uda³o mu siê pomóc wielu ludziom. Jedn¹
z uratowanych, przed wywózk¹ do
prac przymusowych w Rzeszy, by³a
m³odziutka nauczycielka pani Jadwiga
Dobrecka – zatrudni³ j¹ fikcyjnie jako
manikiurzystkê. Signum temporis!
Obraz pana Antoniego nie by³by
pe³ny, gdyby nie wspomnieæ o wiernie
wspieraj¹cej go przez te wszystkie lata

Animatorka
kultury
Czes³awa
Henzelman

str. II

wiska z okazji obchodów 1000-lecia pañstwa polskiego (w 1959 r.) „Lirnik Ziemi
Koniñskiej”. Widowisko by³o obrazem
historycznym przedstawiaj¹cym moment ustawiania s³upa drogowego w Koninie. Za przedstawienie z udzia³em osób
doros³ych, m.in. Mariana Maliñskiego,
Franciszka Kotwasa, W³adys³awa
Andrzejewskiego,
Mariana Serafina i
innych, autorka
otrzyma³a nagrodê
pieniê¿n¹
od
w³adz miasta.
Wtedy wœród
graj¹cych w zespole ch³opców wyró¿nia³ siê Darek
Grabowski. Nie
doœæ, ¿e mia³ znakomit¹ pamiêæ, to
jeszcze potrafi³
swoj¹ gr¹ zaintrygowaæ widza. Nic
dziwnego, ¿e zawsze obsadzany
by³ w g³ównej roli
w „Kopciuszku”,
„Szatanie z siód-

mej klasy”, „Nowych szatach króla”. Te
sztuki mia³y ca³kiem doros³¹ oprawê. Scenografiê przygotowywa³a kopalniana stolarnia. Pomocny by³ aktor- amator W³adys³aw Andrzejewski. Charakteryzacj¹
zajmowa³ siê pan Lebiedew. Wystêpy odbywa³y siê w sali Domu Górnika, w remi-

zach w Czarkowie, w Nies³uszu. Budynek remizy w Czarkowie pe³ni³ funkcjê
sali gimnastycznej (1956-59), potem uruchomiono w nim kino „Energetyk”, a po
rozebraniu stoi w tym miejscu budynek
Banku PKO SA .
Czes³awa Henzelman stale podnosi³a kwalifikacje zawodowe. Zosta³a
dyplomowanym instruktorem zespo³ów tanecznych i teatralnych. Za pracê spo³eczn¹ i zawodow¹ uhonorowano j¹ odznak¹ „Za zas³ugi dla miasta
Konina” i Medalem 40-lecia Polski
Ludowej.
Wanda Wiœniewska-KuŸniak

zdj. - zbiory w³asne

W latach 50. funkcjê osiedlowego
domu kultury dla mieszkañców buduj¹cego siê „nowego Konina” pe³ni³a remiza Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Czarkowie. Obiekt postawili stra¿acy
na krótko przed wybuchem wojny.
Wœród organizatorów jednostki byli
Józef Tar³owski i Maksymilian Wiœniewski. Podczas uroczystego otwarcia remizy wyst¹pili artyœci z Warszawy, m.in. Mira Zimiñska, o czym po
latach wspomina³a bêd¹c w Koninie z
zespo³em „Mazowsze”.
W remizie ogniskowa³o siê ¿ycie
towarzyskie i artystyczne miejscowej
spo³ecznoœci. Na placu æwiczebnym
organizowano latem majówki, a w
g³ównej sali bale z konkursami i rozmaitymi atrakcjami. Przy remizie dzia-

³a³y teatry amatorskie, dzieciêcy i doros³ych. Re¿yserem przedstawieñ by³a
Czes³awa Henzelman, znana jako Czesia Wiœniewska. Spoœród wystawionych wielu sztuk szczególnie udanym
widowiskiem by³a „Moralnoœæ pani
Dulskiej”. Po tym wystêpie na odtwarzaj¹cego postaæ Janka Dutkiewicza
d³ugo mówiono Dulski, a na Czes³awê,
która te¿ gra³a, mówiono pani Dulska.
Pani Czes³awa anga¿owa³a siê w
pracê z dzieæmi Szko³y Podstawowej
nr 4, pierwszej w tej czêœci Konina,
ulokowanej w baraku. Dzieci tañczy³y, zwyciê¿a³y w przegl¹dach powiatowych i wojewódzkich, z czego dumna by³a kierowniczka Genowefa Kanty. Wœród dzieci wyró¿niali siê akompaniatorzy Janek Wielgórecki i Leszek
Stokowski.
Przez kolejne kilka lat Czes³awa
Henzelman prowadzi³a zespo³y artystyczne dzia³aj¹ce przy koniñskiej kopalni wêgla brunatnego. Uk³ada³a programy na okolicznoœciowe imprezy, przygotowywa³a teksty, wystêpowa³a jako
aktorka, re¿yserowa³a widowiska. Wystawi³a w 1957 roku sztukê „Gwa³tu co
siê dzieje”, ale najbardziej dumna by³a z
napisanego i wyre¿yserowanego wido-

¿onie oraz udanych dzieciach, z których jest zreszt¹ bardzo dumny. Lekarz, prawniczka oraz najbardziej znana, Miros³awa, znakomita artystka
scen poznañskich, szczególnie operetki. To ona zagarnê³a najwiêcej ojcowskich genów odpowiedzialnych za
uzdolnienia artystyczne.
I tyle by³o do okazania z ciekawego ¿ycia poczciwego koniñskiego obywatela, pana Antoniego Œwiêcickiego
herbu Jastrzêbiec.
Tekst artyku³u opracowa³ na
podstawie rozmowy z najstarszym
koniñskim cyrulikiem
– Stanis³aw Sroczyñski

Widowisko „Lirnik Ziemi Koniñskiej” (autor i re¿yser Czes³awa Henzelman)

Ze

wspomnieñ

Ka¿demu z nas w wiêkszym lub
mniejszym stopniu utrwali³y siê w
pamiêci zapachy z dzieciñstwa. Niektóre z nich kojarz¹ siê z przyjemnymi zdarzeniami, inne wywo³uj¹ przykre wspomnienia. Biegaj¹c po ulicach i
podwórkach zapamiêta³em ró¿norakie
aromaty dra¿ni¹ce mój i rówieœników
nosek.
Warta, to rzeka, która wokó³ swoich brzegów, w zale¿noœci od pory
roku, roztacza³a ró¿ne zapachy. Okres
zimy kojarzê z zapachem œcinanej faszyny, zapachem kawy i dymu z
ognisk palonych przez pracowników
j¹ wycinaj¹cych. Wiosna to zapach
budz¹cej siê do ¿ycia trawy, bujnie
porastaj¹cej b³onia nadrzeczne, woñ
kwiatów. Latem rzeka pachnia³a k¹pi¹cymi siê w niej dzieæmi, kompotem z
rabarbaru, przygotowanym przez
mamy dla swoich pociech oraz zapachem bielizny, któr¹ pra³y praczki na
wystaj¹cych z wody kamieniach. To
przyjemne aromaty. Zdarza³y siê jednak przykre. Jesieñ obfitowa³a w zapach gnij¹cych nad brzegiem rzeki liœci. Do najgorszych nale¿a³ zapach
unosz¹cych siê wraz z nurtem œniêtych ryb.
Wraz z dorastaniem nasze nosy
stawa³y siê wyczulone na zapach œledzi, dolatuj¹cy z beczek ustawionych
w sklepie spo¿ywczym „u Dêbowskiego”. Zak³ad fryzjerski, maj¹cy
swoj¹ siedzibê obok, „dostarcza³” ca³¹

Wystawa zatytu³owana: DAWNY
KONIN (ikonografia miasta i pami¹tki
historyczne) potraktowana zosta³a jako
sta³a ekspozycja regionalna koniñskiego muzeum, chocia¿ mo¿na j¹ równie¿
uwa¿aæ – w zwi¹zku z dalszymi planami rozbudowy ekspozycji – jako prezentacjê czasow¹,.
Zgodnie z podtytu³em skupiono siê
g³ównie na prezentacji materia³ów ikonograficznych, rejestruj¹cych rozwój
urbanistyczny i architektoniczny miasta na przestrzeni XIX i XX stulecia;
wykorzystano kilkanaœcie wa¿niejszych ujêæ wykonanych w formie powiêkszonych fotogramów ze znanych,
wiod¹cych dla dziejów Konina zdjêæ, z
du¿ym wykorzystaniem zbioru kart
pocztowych z³o¿onych w zasobie Dzia³u Historycznego Muzeum Okrêgowego w Koninie (MOK) i czêœciowo (w
kilku przypadkach) w zasobie Archiwum Pañstwowego w Poznaniu – Oddzia³ w Koninie.
Tak wiêc w szczególnoœci zaprezentowano trzy wiod¹ce dla ca³oœci ekspozycji fotogramy o du¿ych rozmiarach:
most na odnodze rzeki Warty, przy
koœciele farnym œw. Bart³omieja, ujêcie
z okresu I wojny œwiatowej wg fotografii autorstwa Marcello Pêcherskiego.
Zalew rzeczny widoczny na zdjêciu,
bêd¹cy w czêœci pozosta³oœci¹ œredniowiecznej fosy, istnia³ w kszta³cie niedu¿ego kana³u jeszcze na prze³omie lat 70.
i 80. XX w., most natomiast rozebrano
du¿o wczeœniej w latach 40. po II wojnie œwiatowej.
Drugi przewodni fotogram przedstawia uroczystoœci na koniñskich b³oniach przy krzy¿u Tarejwy, w dniu 10

gamê wonnoœci. Dalej nasze receptory
dra¿ni³ zapach unosz¹cy siê z kuchni
restauracji „Europa”. Wystarczy³o odwróciæ g³owê, a dolatywa³a woñ kiszonej kapusty z warzywniaków „u Silnego” i „Gilewskiego”. Z cukierenki,
wdziêcznie nazwanej „S³odka Dziurka”, dochodzi³ aromat ciastek tortowych, podobnie z lodziarni „Ptyœ”
przy ulicy Kramowej. Pachnia³o w
aptece „u Liœkiewiczowej” balsamami
i maœciami, w pasmanterii „u Popiñskiego” gumami i guzikami, past¹ do
obuwia w sklepie „u Globina”, a w
domu towarowym z najwiêksz¹ klientel¹ wyrobami skórzanymi, bielizn¹ i
ubraniami.
Przy ulicy D¹browskiego mieœci³a
siê „olejarnia”. Zadaniem zak³adu by³a
rektyfikacja miêdzy innymi t³uszczów
pochodzenia zwierzêcego. O filtrach w
latach mojej m³odoœci nikt nie s³ysza³,
ochrona œrodowiska by³a mrzonk¹.
Pozosta³oœci poprodukcyjne „ulatywa³y” w powietrze, a odpady p³ynne
wylewano na pobliskie b³onia. Powy¿sza mieszanina w okresie lata stawa³a
siê nie do wytrzymania zarówno dla
mieszkañców przedmieœcia, jak i odwiedzaj¹cych tê czêœæ Konina. Na pocz¹tku lat 60. panu o nazwisku Kral
pozwolono otworzyæ kawiarenkê.
By³a to prywatna inicjatywa (oj, nie
lubiano wtedy takowej!). Lokal na dzia³alnoœæ przydzielono w budynku, którego jedna ze œcian opiera³a siê o budy-

Dawny

zdj. - ze zbiorów St. S.

Stary Konin
– na nos wziêty

nek olejarni. Podejrzewam, ¿e udzielaj¹cy lokalizacji spodziewali siê, i¿ „prywaciarz” szybko ze swoich zamiarów
zrezygnuje. We wspomnianej kawiarni mo¿na by³o kupiæ lody – i to jakie?
Po pokonaniu biegiem drogi do kawiarni z zatkanym nosem, mo¿na by³o
wszechobecny odór zamieniæ na bardziej przyjemne doznania. Minê³o wiele lat. Pozosta³oœci wylewane na pobliskie b³onia poch³onê³a matka natura. Nie ma œladu po wylewiskach. Jednak ilekroæ tamtêdy przechodzê, w
mojej pamiêci od¿ywa utrwalony z
dzieciñstwa zapach.
W starym Koninie w latach 50.60. wiêkszoœæ mieszkañ pozbawiona
by³a podstawowych wygód sanitarnych. By skorzystaæ z ubikacji, kibla,
s³awojki, ró¿nie siê takowe nazywa³y,

Konin

(ikonografia
miasta
i pami¹tki historyczne)
lipca 1921 r. Znamienna to data dla naszego miasta, goœci³ wówczas w Koninie Naczelnik Pañstwa Marsza³ek Józef Pi³sudski, przybywszy specjalnie
na uroczystoœæ poœwiêcenia sztandaru
stacjonuj¹cego w tym czasie w Koninie
18. pu³ku piechoty. Zdjêcie autorstwa
M. Pêcherskiego w tekturowej oprawie
passe-partout rozprowadzane by³o
przez koniñskie zak³ady fotograficzne,
jako szczególna pami¹tka w okresie
miêdzywojennym.
Trzeci wreszcie fotogram du¿ych
rozmiarów prezentuje budowê tzw.
nowego Konina, miasta na prawym
brzegu Warty. Obiektyw Ryszarda Fórmanka zarejestrowa³ plac budowy na
skrzy¿owaniu Alei 1 Maja i ulicy Dworcowej. Zdjêcie wykonano prawdopodobnie w po³owie lat 60. XX w.
Celom poznawczym wystawy
maj¹ s³u¿yæ równie¿ materia³y kartograficzne, dobrze koresponduj¹ce z ikonografi¹: cztery plany sytuacyjne Konina: oryginalny obiekt z 1816 r. oraz
kserokopie wykonane z planów miasta
z³o¿onych w zbiorach Archiwum Pañstwowego w Poznaniu: plan z 1938 r.,
niemiecki plan sytuacyjny z 1940-1944
r. oraz plan Konina z okresu bezpoœrednio powojennego (1946 r.).

Pewne odcinki tematyczne ca³oœci
prezentacji wykraczaj¹ poza okreœlone
wy¿ej ramy czasowe XIX-XX w.
Przedstawiono np. wiod¹cy dla miasta
zabytek romañski – s³up drogowy z inskrypcj¹ z 1151 r. (tzw. potocznie S³up
Milowy), w formie ujêcia fotograficznego. W s¹siedztwie s³upa inne symbole
romañszczyzny: dwa ujêcia z najstarszej zabudowy koœcio³a œw. Piotra i
Paw³a w Starym Mieœcie: bry³a architektoniczna kaplicy staromiejskiej i portal z Ukrzy¿owanym Chrystusem.
Poszczególne elementy ekspozycji
niejako zderzaj¹ siê kontrastowo ze
sob¹, ale taki w³aœnie jest Konin, miasto
kontrastów, gdzie œlady przesz³oœci
przeplataj¹ siê ze wspó³czesnoœci¹. –
Dawny, œredniowieczny gród, maj¹cy
swój pocz¹tek w grodzisku nad obecn¹
rzek¹ Pow¹, nastêpnie w osadzie targowej nazwanej z czasem Starym Miastem, lokowany zosta³ na nowym (dzisiejszym) terenie wed³ug zasad ekonomiczno-prawnych i urbanistycznych
tzw. prawa magdeburskiego w koñcu
XIII stulecia. Przez d³ugie wieki by³ to
oœrodek miejski raczej œredniej wielkoœci, siedziba powiatu, rozrós³ siê po II
wojnie œwiatowej do rozmiarów du¿ego, obecnie blisko 90- tysiêcznego mia-

nale¿a³o wyjœæ na podwórko, tam w
ustronnym miejscu najczêœciej budowano wspomniane przybytki. Starsi
mieszkañcy id¹c za potrzeb¹ mawiali:
„idê tam, gdzie król piechot¹ chodzi³”.
Brzmia³o to bardziej elegancko. Utrzymanie czystoœci w „ustronnym miejscu”, likwidowanie smrodu œrodkami
chemicznymi, nale¿a³o do wspólnoty
i ró¿nie z tym bywa³o. Niestety, ubikacje po bli¿ej niesprecyzowanym
okresie zape³nia³y siê fekaliami i wówczas nale¿a³o ich zawartoœæ wypompowaæ. W tym celu
na
podwórko
wje¿d¿a³ specjalnie
do tego przystosowany beczkowóz i
obs³uguj¹cy go przystêpowa³ do swojej
pracy. Zapach, jaki
siê wokó³ roznosi³,
zmusza³ mieszkañców do zamykania
okien i czekania na
szybkie zakoñczenie
czynnoœci przynosz¹cych Koninowi
w¹tpliwy „urokliwy
aromat”.
Plac targowy, czytaj targowica,
znajdowa³ siê od zawsze, jak pamiêtam, przy ulicy Wodnej. We wtorki i
pi¹tki, z wyj¹tkiem przypadaj¹cych w
te dni œwi¹t, dokonywano na nim ró¿norakich transakcji handlowych. W
ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca odbywa³y siê na placu jarmarki. Wtedy
z okolicy zje¿d¿ali równie¿ handlarze
koñmi i byd³em. Jakie¿ tam roznosi³y
siê zapachy! Obecnie targuje siê ka¿dego dnia produktami ¿ywnoœciowymi. Wydzielenie dwóch dni w tygodniu
na handel powodowa³o, ¿e na targi i
jego zapachy siê „czeka³o”. Dni targowe stawa³y siê „œwiêtem” zarówno dla
sprzedaj¹cych jak i kupuj¹cych. Wzmo¿ony ruch panowa³ nie tylko na targowicy, przyje¿d¿aj¹cy do miasta przy
okazji dokonywali zakupów w skle-

pach. Najwiêkszym powodzeniem cieszy³ siê targ w pi¹tek. Na ulicy us³yszeæ mo¿na by³o: – Dok¹d idziesz s¹siadko? – Z³ociutka, na targ, niedziela
„idzie”, nale¿a³oby coœ upiec, a i œwie¿e kwiaty do wazonu wstawiæ trzeba .
W dni poprzedzaj¹ce targ gdybañ, czy
jaja staniej¹, czy „baba” ze œmietan¹
przyjedzie? – nie by³o koñca. Wiosn¹ i
latem targowicê odwiedza³ „Pan” na
motorze. Dla nas niewa¿ny by³ „Pan”,
ani motor, nas interesowa³y tylko artyku³y przez niego przywo¿one. Na
przyczepie, w bardzo przemyœlny
sposób, mia³ zamocowan¹ nadbudowê
z umieszczonymi w œrodku lodami. Podejrzewam, ¿e obecnie, nawet przy
najlepszej promocji, nie uda³oby siê
owych „rarytasów” sprzedaæ. Wtedy,
dla nas, stanowi³y jedn¹ z najwiêkszych atrakcji. Te, lodo-podobne przysmaki zawijane by³y w papier pergaminowy. Z ich smaku zapamiêta³em
tylko zapach wanilii. Na targu pojawia³ siê równie¿ sprzedawca podpa³ek, przez miejscowych zwany „Józiu
Drzazga”. Nie pamiêtam zapachu smolnych szczapek, ale sam jegomoœæ pachnia³ swojsko denaturatem. Zapach kupowanych na targu jab³ek, obwarzanków, miodu, malin na zawsze „zadomowi³” siê w mojej g³owie. Woñ, jaka
towarzyszy³a mi podczas pobytów z
rodzicami w sklepach : „u Hansa”, „Rakowiczowej”, „Œwitaja”, „P³acheckiego”, „Kopisiowej”, „po Opasie”, w
„¯elaznym” przypisana jest staremu
Koninowi. Dzisiejszy dzieñ jest bardziej kolorowy, pe³en reklam i promocji. Nie poruszaj¹c aspektu finansowego, obecnie brakuje w nim „tego czegoœ”, co w sposób naturalny goœci³o w
sercach sprzedawców i w³aœcicieli sklepów. Mo¿liwe, ¿e kieruje mn¹ sentyment do tych lat „sielskich i anielskich”,
jak pisa³ Mickiewicz, lecz mi³o jest do
nich w chwili „zagubienia” wracaæ.
wierny a¿ do bólu starokoninianin
Tadeusz W³odzimierz
Kowalczykiewicz

sta.

zane s¹ w jakiœ sposób z miastem i ludŸmi, którzy tutaj ¿yli: odznaka dzia³aj¹cej w Koninie miêdzywojennym Szko³y Podoficerskiej Piechoty dla Ma³oletnich nr 1, odznaki Koniñskiego Towarzystwa Wioœlarskiego, znaczki Ligi
Morskiej i Kolonialnej, Ligi Obrony
Powietrznej Pañstwa, tak¿e odznaczenia powojenne przyznawane za zas³ugi dla miasta, powiatu, województwa
koniñskiego. Tradycyjnie ju¿ – dlatego,
¿e jest to jedna z wiod¹cych historycznych kolekcji MOK – zaprezentowano
czêœciowo zbiór obiektów zwi¹zanych
z koniñskim rzemios³em: dokumenty,
t³oki pieczêtne, obes³ania, insygnia i
skrzynie cechowe. Wydzielono zestaw
pami¹tek z okresu okupacji hitlerowskiej (listy, grypsy obozowe – np. pami¹tki po Przemys³awie Malarzu, niemieckie karty pocztowe, dokumenty z
odciskami tuszowymi hitlerowskiej
swastyki i gumowy t³ok pieczêtny niemieckiego Katasteramtu).
W wydzielonej, ale integralnej czêœci wystawy – w nawi¹zaniu do kolekcji judaików – zrealizowano podtemat:
Z ¿ycia spo³ecznoœci ¿ydowskiej w Koninie w XIX - XX w.
Wystawa adresowana jest do szerokiego spektrum ludzi odwiedzaj¹cych
siedzibê koniñskiego muzeum – zamek
w Gos³awicach, zarówno koninian, jak i
zwiedzaj¹cych wschodni¹ Wielkopolskê
turystów. W szczególnoœci pomyœlana
zosta³a jako t³o ilustracyjne do przeprowadzenia regionalnych lekcji muzealnych, st¹d zachêcamy m³odzie¿ szkoln¹
i jej wychowawców do zapoznania siê z
ekspozycj¹.
Janusz Gulczyñski

Z uwagi na rozmiary i uk³ad sali
wystawienniczej, co warunkowa³o w
du¿ym stopniu rozwi¹zania plastyczno-techniczne, zrezygnowano raczej z
zachowania klasycznego porz¹dku chronologicznego, chocia¿ starano siê stosowaæ podstawow¹ periodyzacjê historyczn¹, wyraŸnie wydzielaj¹c tematyczne odcinki prezentacji: Konin
przedwojenny, miasto w okresie okupacji hitlerowskiej oraz Konin powojenny. Koñczy zrealizowany w ten sposób uk³ad zestaw zdjêæ niemal¿e wspó³czesnych (z 2000 r.), urozmaicony jak¿e istotnymi dzisiaj symbolami: herbem
Konina i flag¹ Unii Europejskiej.
Elementy ikonograficzne stanowi¹
pierwsz¹ liniê narracyjn¹ wystawy, ale
– zgodnie z podtytu³em ekspozycji –
jest i druga linia narracji, sprowadzona
do przedstawienia pami¹tek historycznych. Zawartoœæ poszczególnych gablot
myœlê, ¿e dobrze oddziela od siebie ró¿ne w¹tki tematyczne. I tak w szczególnoœci: zestaw obiektów zwi¹zanych z
Milowym S³upem (pocztówki, plakieta,
statuetki) zaœwiadczaj¹, jak istotnym,
symbolicznym, pe³ni¹cym rolê drugiego
herbu, jest w œwiadomoœci mieszkañców
Konina S³up Milowy. Wykorzystuje siê
jego przedstawienie przy okazji nie tylko spotkañ – konferencji historycznych,
ale tak¿e w zwi¹zku z imprezami kulturalnymi, sportowymi itp.
Zaprezentowano szeroki wachlarz
obiektów falerystycznych: odznak,
odznaczeñ, znaczków pami¹tkowych,
z³o¿onych w Gabinecie Numizmatycznym MOK. Przy czym nale¿y podkreœliæ, ¿e niemal wszystkie z nich zwi¹-
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won¹, ceramiczn¹ dachówk¹, mansardowe okna, drewniany ganek, ró¿ane
krzewy...
Dzisiaj betonowo-plastikowy klocek, osadzony w szarym, nijak zaprojektowanym otoczeniu, œladu tzw.
ma³ej architektury, chocia¿by marnej
doniczki z kwiatkiem, a potem... lektura i zdziwienie, albo mo¿e z moim
poczuciem estetyki coœ nie tak...
Z artyku³u Pana Hejmana dowiadujê siê, ¿e modernizacji dworku dokona³a firma „Unikon”, ale w tym
wszystkim bardziej istotny jest fakt,
¿e sta³o siê to pod okiem konserwato-

ra zabytków i to, ¿e firma otrzyma³a
za odnowienie Nagrodê Ministra Kultury.
Na stronie obok, m³oda Zofia Urbanowska pisze do „Gazety Polskiej” o
Koninie: ...porz¹dkiem nie mo¿emy siê
pochwaliæ... brak szkó³... park zaniedbany.... a obrazy w koœciele... nie tylko, ¿e nie zalecaj¹ siê estetyk¹, ale najprostszych prawide³ rysunku s¹ pozbawione... Dzisiejszy Konin jawi siê
na szczêœcie w o wiele lepszym œwietle, tylko co napisa³aby Pani Zofia o
swoim „odnowionym” dworku?
Miros³awa D.

redakcji

Z olbrzymim wzruszeniem zamieszczamy list p. Jadwigi Grzegorczyk z ulicy Marii D¹browskiej – takie listy uzasadniaj¹ sens naszej pracy, s¹ nagrod¹ i satysfakcj¹ przy redagowaniu
„Koninianów”. (list drukujemy w prawie niezmienionej formie)
Po przejrzeniu gazety [Przegl¹d Koniñski nr19 – przyp. red.] zobaczy³am zdjêcie
grupowe, w którym siê rozpozna³am. Na tym zdjêciu grupowym mam za³o¿ony kapelusz
Muchomorka. Maj¹c dziœ 73 lata bardzo siê wzruszy³am tym zdjêciem, nie spodziewa³am
siê, ¿e kiedykolwiek zobaczê swoje zdjêcie w gazecie. Dziêkujê redakcji, ¿e przypomnia³a mi moje dzieciñstwo, które spêdzi³am w tym przedszkolu. Jadwiga Grzegorczyk.
Przypomnijmy, ¿e zdjêcie wykonano w ogrodzie Urbanowskiej, pod koniec lat 30., gdy jeszcze ¿y³a nasza literatka, widoczna w centralnym miejscu w otoczeniu sióstr zakonnych, które
przedszkole prowadzi³y i w³adz miasta. Dzieciom towarzysz¹ zapewne rodzice.

Mieszkam w Koninie od wielu lat,
ale jestem tutaj przybyszem. Urodzi³am siê w Poznaniu i tam mam swoje
magiczne miejsca wspomnieñ spacerów z Ojcem, Mam¹, pierwszych randek.
Rysowanie „koniñskich obrazków” sta³o siê sposobem na nawi¹zanie bardziej emocjonalnego kontaktu z
miastem, ale „obrazki” to niekoniecznie najpiêkniejsze miejsca w Koninie.
Bardziej malownicze s¹ popêkane œciany i wykrzywione przez czas deski,

ni¿ œwie¿o otynkowane domy.
Kolorow¹ kredk¹ lub czarnym tuszem, ze szczególnym upodobaniem
rysujê koniñskie podwórka. Pe³no tam
ró¿nych przybudówek, sk³adzików,
koœlawych galeryjek i schodków.
W wielu domach, „po dawnemu”,
okna otwierane na zewn¹trz. Piêtrz¹
siê drewniane balkoniki, a na wydeptanej nierówno ziemi, gdzieœ przy murze, rosn¹ nieœmia³o w¹t³e kwiatki.
Kostropate murki, rozpiête kolorowe
pranie i daszki opadaj¹ce w ró¿ne stro-

ny. Tajemnicza wie¿a, turkusowa
³awka na tle ¿ó³tej œciany, obok ró¿owe drzwi – to ulubione podwórko przy
ulicy Wodnej.
Urokliwe odchodz¹. Wielu zak¹tków, utrwalonych na moich rysunkach
ju¿ nie ma.
Us³ysza³am niedawno, ¿e w Koninie tematu do rysowania starczy zapewne na co najwy¿ej 20 obrazków, a
ja z przyjemnoœci¹ odkrywam stale
nowe i jest ich zdecydowanie wiêcej.
Miros³awa Dimitrow

zdj. –P. Hejman

Z przyjemnoœci¹ czytam kolejne
numery „Koninianów”, z przyjemnoœci¹, bo poznajê dziêki nim historiê i
dzieje Konina. Chwa³a Redakcji, bo publikacji na temat Konina chyba nie ma
zbyt du¿o.
Do ostatniego numeru poœwiêconego w ca³oœci Zofii Urbanowskiej
poproszono mnie o narysowanie odnowionego dworku pisarki. Rysowa³am z sympatii do Redakcji, bo dworek jest mniej malowniczy ni¿ bloki z
wielkiej p³yty na nowych osiedlach.
Na archiwalnym zdjêciu, w ksi¹¿ce poœwiêconej miastu sympatyczny
domek, przybudówki, dach z czer-

Koñski
Koñ jest wdziêcznym obiektem
utworów poetyckich. Przytoczymy z
koniecznoœci tylko dwa wiersze na jego
temat.
Poni¿ej jedna zwrotka wiersza OrOta (Artura Oppmana) Somo-Sierra, opowiadanie szwole¿era
„(...)Mia³em szkapê, jak siarka, ojcowskiego chowu/ Œcig³¹ jak wiatr, krwi
wschodniej, bez wad, bez narowu, /
Gniad¹, w poñczoszkach bia³ych na
przednich pêcinach; / Wiêc gdy kapitan
po nas spojrza³ jak po synach / I sformowa³ kolumnê czwórkami z prawego- / Cuglem puœci³ swobodnie na grzywê gniadego, / A on, ledwie pos³ysza³:
„Marsz! marsz!, jak mi skoczy! / - I
zaraz mg³a mi krwawa przes³oni³a
oczy!”.
Robert Stiller Jaki ma byæ koñ
(wg pieœni arabskich) Szukam konia/

k¹cik
którego bym nie musia³ zast¹piæ innym
/ ogiera ciemnoszarej maœci/ który z
podlejszymi wrogami sam siê upora /
nie przerywaj¹c mego zamyœlenia/ ...
Szukam konia / którego oczy wytrzeszczone i rozdête chrapy/ grzywa rozwiana i zêby wyszczerzone/ przy ca³ej piêknoœci/ bêd¹ przera¿aæ jak widok z³ego
ducha/ ... Szukam konia/ którego nie
okie³za ³atwo nawet przyjaciel/ na którego grzywie nie po³o¿y d³oni kobieta/
który mi bêdzie przeszkadza³ w radzie/
z chrapaniem wdzieraj¹c siê do namiotu/ i tratuj¹c dzieci. Szukam konia aby
jeŸdziæ na nie uje¿d¿onym/ i przyjaŸniæ
siê nie odk³adaj¹c korbacza/ konia co
r¿y jak wiedŸma/ konia z diab³em w
sercu/ konia który siê wykrada po nocy/
konia lepszego ni¿ ja sam/ abym ja siê
musia³ staæ jeszcze lepszy.
Wybra³ L.H.

Fotozagadka
Czekamy na odpowiedzi
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By³y koniñskie elegantki, teraz rozpoznajemy d¿entelmenów

