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Tytu³ felietonu zainspirowa³y
oczywiœcie obchody Dni Konina
oraz wzruszaj¹cy
wiersz i bardzo
mi³e s³owa o „Koninianach” poetki, p. Danusi Olczak.
Jej wiersz poœwiêcamy wszystkim, którzy znaleŸli w Koninie w³asny azyl.
Równie¿ wysok¹ ocenê naszemu
pisemku wystawi³a p. dr Miros³awa
Lubiatowska. A, ¿e przypad³y Jej do
gustu szczególnie artyku³y Zygmunta
Kowalczykiewicza, to za zgod¹ autora
dedykujemy p. Mirce barwne opisy kronikarskie jego pióra, jeszcze barwniejszego widowiska z armat¹ na pierwszym
planie. Rzecz ca³¹ przygotowa³ archeolog p. Krzysztof Gorczyca. Pozostaj¹c przy podziêkowaniach – chcemy
jednoczeœnie przeprosiæ i wyraziæ ubolewanie, ¿e nie mogliœmy skorzystaæ
ze wszystkich otrzymanych zaproszeñ,
ale niestety wiek i zdrowie cz³onków

zarz¹du p³ataj¹ niekiedy niemi³e figle (je¿eli w ogóle figlami nazwaæ mo¿na nasze
niedyspozycje). Niemniej jednak prosimy zapraszaæ nas dalej, abyœmy mogli
odnotowaæ co istotniejsze poczynania
przynajmniej w naszych kronikach.
Cieszy nas niezmiernie wzrastaj¹ce
zainteresowanie Pañstwa histori¹ „Konina jakiego nie znamy”. Cykl opracowany przez dr. Jerzego £ojko na pewno
nie zawiedzie s³uchaczy.
Ciekawe, patriotyczne i pouczaj¹ce
imprezy zaobserwowaliœmy szczególnie
w naszym Muzeum. Proszê koniecznie
przeczytaæ artyku³ Janusza Gulczyñskiego o koniñskich kombatantach. Z innych czasów, ale bardzo wzruszaj¹ce opowiadanie niezawodnej Wenedy.
Serdecznie witamy na ³amach p.
Wandê Gruszczyñsk¹ wraz z Jej opisem
spaceru prowadzonego przez Piotra Rybczyñskiego. Z niek³amanym wzruszeniem anonsujê relacjê Leszka Hejmana z
pouczaj¹cej wystawy w bibliotece. Ze
wzruszeniem dlatego, ¿e Leszek mimo

60 lat po wojnie
8 maja br. minê³o szeœædziesi¹t
lat od zakoñczenia II wojny œwiatowej w Europie.
Staram siê nazywaæ rzeczy w miarê precyzyjnie, poniewa¿ du¿o by³o akcentów historycznych na ten temat w ostatnich tygodniach. Rozgada³y, rozpisa³y siê wszelkie publikatory, chc¹c raz jeszcze zrobiæ historyczn¹ przymiarkê do wojny,
znaleŸæ jakieœ w miarê rozs¹dne jej
podsumowania, rozliczenia itp. A
spraw spornych zwi¹zanych z latami
1939-1945 jest nadal sporo i w ¿aden
sposób nie potrafi do koñca i jednoznacznie rozwi¹zaæ ich bogata w opas³e tomy historiografia, zarówno polska, jak i œwiatowa.
Abstrahuj¹c od spraw politycznych, umieszczaj¹c je niejako na boku,
staraliœmy siê przybli¿yæ mieszkañcom
naszego miasta problematykê wojenn¹
uruchamiaj¹c w dniu 20 maja na zamku
w Gos³awicach – siedzibie Muzeum
Okrêgowego w Koninie – wystawê historyczn¹ o znamiennym tytule: „Pro
Memoria – 60 lat po wojnie”. Wystawa wpisana zosta³a w kalendarz obchodów „Dni Konina”. Tytu³ prezentacji, nieprzypadkowy, nawi¹zuje do
ustanowionego 8 maja br. przyznawanego kombatantom medalu „Pro Memoria” („Dla pamiêci”, „Ku pamiêci” –
ró¿nie to mo¿na t³umaczyæ).
Wystawa w pewnej czêœci oparta
zosta³a o bogate zbiory Dzia³u Historycznego i Gabinetu Numizmatycznego MOK – pami¹tki z II wojny œwiatowej i okupacji hitlerowskiej. Wyeksponowano dokumenty (np. szeroki zbiór
grypsów i listów obozowych z Auschwitz, Oranienburga, Sachsenhausen
po Romanie i Przemys³awie Malarzach),

niemieckie kartki ¿ywnoœciowe, dokumenty koniñskiego Arbeitsamtu, Cukrowni Gos³awice pod zarz¹dem niemieckim, tak¿e zbiory falerystyczne –
odznaczenia z legitymacjami i dyplomami. G³ównie jednak skupiono siê na
prezentacji obiektów wypo¿yczonych
od kombatantów, weteranów wojny
mieszkaj¹cych obecnie w Koninie. Tak
wiêc w muzealnych gablotach znalaz³y
siê pami¹tki po obroñcy Westerplatte
Piotrze Barañskim (eksponaty ¿yczliwie udostêpni³a córka – Urszula Radziemska), obiekty udostêpnione przez
¿o³nierza Armii Krajowej, uczestnika
Powstania Warszawskiego 1944 r. Andrzeja Meissnera, ¿o³nierza Batalionów
Ch³opskich Bogdana Politowicza, harcerza i ¿o³nierza Narodowych Si³ Zbrojnych, koninianina Henryka Urbañskiego, Berlingowca – czo³gisty Jana Ankudowicza.
PokaŸny zbiór pami¹tek pozyskano na wystawê od koniñskiego oddzia³u Zwi¹zku Sybiraków (dokumenty piœmienne, fotografie z zes³ania, zbiory
filokartystyczne, odznaczenia, ksiêgi
pami¹tkowe, ozdoby z drewna, szyszki z Nowosybirska itp). Pami¹tki udostêpnili Jadwiga Grabiec, Kazimiera
Blumicz, Franciszek Olech i inni. Ostatnia gablota, zamykaj¹ca niejako prezentacjê, zawiera wypo¿yczony przez Jana
Sznajdra wspomniany wy¿ej medal
„Pro Memoria” oraz pami¹tki wojenne
jego ojca W³odzimierza Sznajdra.
Przedstawiono zestaw materia³ów
ikonograficznych: pocztówki produkcji niemieckiej obrazuj¹ce Konin z lat
okupacji, hitlerowskie obwieszczenia
represyjne, niemieckie i sowieckie plakaty propagandowe z wrzeœnia 1939 r.
Szczególnie cennymi obiektami na
ekspozycji s¹: oryginalny mundur
wojskowy majora z okresu II Rzeczy-

k³opotów zdrowotnych nie schodzi z
„posterunku”.
Lech Stefaniak próbuje dojœæ Ÿróde³
zaniedbañ w³adz odnoœnie dewastacji
budynku starostwa.
Zaœ Janek Sznajder przypomina
nietuzinkow¹ postaæ „Bajana” – trochê „niedzielnego” artystê malarza –
co jednak nie przeszkadza, ¿e jego obrazy do dzisiaj zdobi¹ niejedno mieszkanie.
I to by³oby na tyle, bez zwi¹d³, czas
zaczyna pachnieæ wakacjami. Lecz na
„Koniniana” mog¹ Pañstwo liczyæ nawet w czasie kaniku³y.
Serdecznie pozdrawiam
Stanis³aw Sroczyñski
PS Z przyjemnoœci¹, w poczet honorowych cz³onków Towarzystwa Przyjació³ Konina, przyjmujemy samego
Mistrza Jana Wo³ka. Odpowiedni certyfikat znajdziecie Pañstwo na stronie
czwartej.

pospolitej, pasiaki obozowe oraz przekazany przed paroma miesi¹cami Muzeum sztandar koniñskiego oddzia³u
Polskiego Zwi¹zku By³ych WiêŸniów
Politycznych Hitlerowskich Wiêzieñ i
Obozów Koncentracyjnych.
Prezentacja adresowana jest do
przedstawicieli ró¿nych pokoleñ, zarówno osób pamiêtaj¹cych wojnê, jak
i m³odzie¿y. W zwi¹zku z czym otwarciu wystawy towarzyszy³a lekcja muzealna – spotkanie uczniów gos³awickiego Gimnazjum nr 4 z przyby³ymi
na uroczystoœæ kombatantami.
O swoich doœwiadczeniach wojennych jako pierwszy opowiada³ przyby³y w mundurze wojskowym kapitana Jan Ankudowicz. Niezwyk³a to
wojenna biografia. Urodzi³ siê w 1924
r. w Smorgoniach na WileñszczyŸnie.
Po ekspansji sowieckiej z 17 wrzeœnia
1939 r. rodzina Ankudowiczów zosta³a wywieziona w g³¹b ZSRR. Jan Ankudowicz broni³ oblê¿onej przez Niemców Tu³y. Nastêpnie walczy³ w Wojsku Polskim gen. Zygmunta Berlinga,
a póŸniej jako dowódca czo³gu w I
Drezdeñskim Korpusie Pancernym. Po
wojnie znany w Koninie jako dzia³acz
spo³eczny, za³o¿yciel i d³ugoletni przewodnicz¹cy miejscowego oddzia³u
Zwi¹zku Sybiraków.
O walkach partyzanckich na Podkarpaciu mówi³ Bogdan Politowicz.
Urodzony we wsi Wilkowyja ko³o
Gniezna. W wieku dziesiêciu lat wysiedlony wraz z rodzin¹ do przesiedleñczego obozu niemieckiego w
GnieŸnie. Nastêpnie deportowany do
Generalnego Gubernatorstwa. Osiedli³
siê w powiecie gorlickim i tam jako
cz³onek m³odzie¿owej organizacji konspiracyjnej „M³ody Las”, w czerwcu
1944 r. z³o¿y³ przyrzeczenie i zosta³
m³odocianym ³¹cznikiem oddzia³u partyzanckiego „Zawierucha” w Batalionach Ch³opskich – Obwód Gorlice,
Okrêg VI BCh Kraków – Rzeszów –
Œl¹sk.
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Danuta Olczak
Konin odnaleziony...
Szuka³am swego miejsca
takiego
które zawsze opowie
moj¹ najwa¿niejsz¹ historiê
próbowa³am je
wyobraziæ sobie
przeczuæ
odnaleŸæ na mapie
wyœniæ – choæ raz
opisaæ
¿ycie przywiod³o mnie
do Konina
i ju¿ wiem
najwa¿niejszym miejscem na
ziemi
jest to
w którym odnajdujemy siebie
dziêkujê ci, miasto
dziêkujê ci, ¿ycie...

W skondensowany, ale niezwykle
¿ywy i sugestywny sposób przemówi³ do m³odzie¿y Andrzej Meissner.
Urodzony w 1923 r. w Poznaniu. Od
sierpnia 1939 r. mieszka³ w Warszawie.
W czasie okupacji hitlerowskiej w konspiracji: ¿o³nierz Narodowej Organizacji Wojskowej, nastêpnie Armii Krajowej, pseudonim „Andrzej”. Bra³ udzia³
w Powstaniu Warszawskim (batalion
Gustaw – Harnaœ), walczy³ g³ównie w
Œródmieœciu (zdobycie Komendy Policji i walki w rejonie koœcio³a Œw. Krzy¿a). Po powstaniu w niewoli niemieckiej – obóz jeniecki Falling-Bostel. Nastêpnie, po wyzwoleniu obozu przez
wojska amerykañskie, s³u¿ba w korpusie gen. Stanis³awa Maczka.
W imieniu Zwi¹zku Sybiraków
zabra³ g³os Franciszek Olech. Jako m³ody ch³opiec (urodzony w 1931 r. w
miejscowoœci Krasne w woj. tarnopolskim) zosta³ wywieziony z rodzin¹ w
g³¹b ZSRR; przebywa³ m.in. w Domu
Dziecka w Taszkiencie. Ogromna bieda, codzienny g³ód i têsknota za woln¹
Polsk¹, to charakterystyczne motywy
sybirackich losów.
Niezwyk³¹ opowieœci¹ obdarzy³
s³uchaj¹cych koninianin Kazimierz
Miller. Przed wojn¹ by³ harcerzem i
harcerzem pozosta³ do dzisiaj. W czasie okupacji w strukturach Armii Krajowej. Obecnie badacz historii, wytrawny zbieracz pami¹tek harcerskich
i wojennych. Przedstawi³ opracowanie w³asnego autorstwa: „Koniñscy
harcerze w Powstaniu Warszawskim”.
Jako ostatni wspomina³ opowieœci ojca Jan Sznajder. Mówi³ o 68. Pu³ku Piechoty i o bitwie nad Bzur¹.
Zebrani goœcie stwierdzili, i¿ by³a
to po¿yteczna, pouczaj¹ca lekcja historii. Od siebie dodam w zakoñczeniu, ¿e wystawê mo¿na zwiedzaæ w
czerwcu, a prawdopodobnie równie¿
w miesi¹cach wakacyjnych, lipcu i
sierpniu br.
Janusz Gulczyñski

Rycerze, armata i zamek

Naszym

dzia niebezpieczne dla ¿ycia i zdrowia.
Rycerzy w tym dniu by³o oœmiu. Zakuci w zbroje, dzier¿yli miecze i tarcze.

Rycerze w szranki stanêli i na udeptanej ziemi potykali siê dot¹d, a¿ któryœ z nich padaj¹c glebê podzamcza
ca³owa³. Kiedy to nastêpowa³o, nie-

Przybyli z szacownego grodu maj¹cego w herbie g³owê tura. Armata zaœ
hukiem turniej g³osz¹ca, pochodzi³a z
nadwarciañskich Pyzdr. Czy rzek¹ na
korabiu j¹ przewieziono, czy te¿ konie
ci¹gn¹c on¹ siê trudzi³y, nie wiadomo.

jedna z nadobnych koniñskich dzieweczek jak i dojrza³ych bia³og³ów, rzêsami szybko mruga³a, aby œlozy z oczu
p³yn¹ce przed innymi ukryæ.
Wœród licznej widowni byli i stateczni mieszkañcy nadwarciañskiego

zdj. – RAD

Zaczê³o siê
tak, jak powinno, czyli od zaproszenia: „Dyrektor Muzeum
Okrêgowego w
Koninie ma zaszczyt zaprosiæ na otwarcie wystawy: Od piêœciaka do armaty uzbrojenie od staro¿ytnoœci do koñca
czasów rycerstwa”. Chêtnych zwo³ano na dzieñ 21 maja, godzinê 12.00.
Koninianie stawili siê t³umnie, starzy
i m³odzi, przede wszystkim ci ostatni
obojga p³ci.
Nad budowl¹ fundatora zamku
biskupa Andrzeja £askarza, b³êkitne
niebo rozœwietla³y promienie s³oñca.
Tylko bardzo wysoko, bia³e w³ókna
chmur ubarwia³y przestworza. By³o
piêknie w ten majowy dzieñ do chwili, kiedy z nag³a gruchnê³o okrutnie.
To piêtnastowieczna armata donoœnym
hukiem da³a znak, ¿e czas najwy¿szy
na pokaz sprawnoœci rycerzy. A ci, jak
wiadomo, sprawdzali siê w walkach
na miecze, topory, piki i inne narzê-

zdaniem

Wystawa pami¹tek
patriotycznych
w MBP
W sali wystawowej Miejskiej Biblioteki Publicznej koniñscy
numizmatycy zaprezentowali w³asne,
prywatne zbiory orê¿a, odznak wojskowych, medali, okolicznoœciowych
plakietek, ordery publikowane g³ównie w latach miêdzywojennych i zwi¹zane z niedawno zakoñczon¹ zwyciêsk¹ wojn¹ o niepodleg³oœæ Polski.
Wystawione materialne pami¹tki, bêd¹ce wyrazem uznania w³adz pañstwowych i organizacji paramilitarnych, nie
tylko symbolizuj¹ tamte lata cierpieñ
narodu, ale wyra¿aj¹ ho³d i uznanie dla
bohaterów. Uhonorowani takimi wyró¿nieniami z dum¹ nosili je na kombatanckich mundurach podczas zbiórek
rocznicowych, akademii i wieców, na
obchodach dni szczególnie wa¿nych w
danej miejscowoœci. Wœród eksponowanych materia³ów szczególnie du¿o
poœwiêconych jest Józefowi Pi³sudskiemu, zmar³emu 70 lat temu w 1925
roku. Jemu oddawano czeœæ najwy¿sz¹,
st¹d mamy na wystawie medaliony,

portrety, zdjêcia, popiersie. S¹ cenne
tak¿e dlatego, ¿e przez pierwsze lata
powojenne a¿ do 1989 r. nie by³ ho³ubiony przez w³adze PRL i wszelkie o
nim publikacje, tak¿e numizmatyczne,
by³y zakazane i mog³y ukazywaæ siê
poza granicami kraju. Pierwsz¹ w Koninie wystawê o Pi³sudskim zorganizowano w piwnicy Hutniczego Domu
Kultury ze zbiorów Tadeusza £ypaczewskiego.
Druga czêœæ wystawy poœwiêcona jest tradycjom narodowym i wojskowym szczególnie zwi¹zanym z latami II wojny œwiatowej. Pomys³odawc¹ i g³ównym aran¿erem wystawy
jest prezes Towarzystwa Jan Bartniak
wspomagany przez Kazimierza Nowickiego.
Towarzystwo Przyjació³ Konina
gor¹co zaprasza koniñsk¹ m³odzie¿ do
zwiedzenia wystawy, czynnej w budynku przy ulicy Dworcowej, w godzinach otwarcia biblioteki. Jesteœmy
przekonani, ¿e ogl¹d eksponatów mo¿e
byæ wspania³¹ lekcj¹ historii.
L.H.

Uczestnicy spaceru marzyli o czystej Warcie i piêknej promenadzie
nadrzecznej bez wszechobecnych pot³uczonych szkie³ i porzuconych
papierków
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Z

grodu. Godnym zapisu jest to, ¿e kiedy rozj¹trzeni walk¹ wojowie ³aw¹ na
gawiedŸ siê rzucili, m¹¿ jeden od usieczenia puklerzem w³asnej piersi t³um
ochroni³. Z kronikarskiego obowi¹zku
notujemy, ¿e wojowie zadr¿eli i ochotê do walki utracili patrz¹c w surowe
oczy zastêpcy prezydenta miasta Konina. To za jego przyk³adem w pacierz póŸniej dwa bohaterskie pacholêta na miecze siê rzuci³y i mimo ¿e
rycerze ³aw¹ na nich natarli wnet wszyscy na ziemiê pokotem runêli.
Po turniejach armata znów wypali³a wszystkich grzmotem pora¿aj¹c.
Na jej g³os do zamkowych komnat ludziska pobie¿eli, aby zbiory muzealne
obaczyæ.
A warto by³o, bowiem cytuj¹c
przewodnik po wystawie: „Przez tysi¹ce lat wojownicy a potem rycerze
stawali do walki z przeciwnikiem
twarz¹ w twarz zaopatrzeni w bia³¹
broñ. Liczy³a siê odwaga, umiejêtnoœci
i wyszkolenie, które trwa³o nieraz wiele lat. Miecz, w³ócznia czy topór sta³y
siê broni¹ otaczan¹ szacunkiem, godn¹
odwa¿nego wojownika.”
Z tego samego przewodnika równie¿ dowiadujemy siê, ¿e: „Wystawio-

przesz³oœci

Wiosna 1863 roku
Dzieñ by³
s³oneczny, majowy. Po nocnych
deszczach powietrze przemy³o siê do cna,
przeto widocznoœæ by³a dobra, ukazuj¹ca zielone zak¹tki. W sadach bieli³y siê wiœnie i grusze, jakby Wiosna przechodz¹c uk³ada³a ogromne bukiety i ustawia³a je za
niskimi strzechami chat i przy drogach.
W szybach okienek czerwieni³o siê
s³oñce, bowiem jego tarczy nie zas³ania³y jasne, rzadkie ob³oki, szybko zanikaj¹ce i stapiaj¹ce siê z niebieskoœci¹,
jakby ich nigdy nie by³o. A Wiosna sz³a
dalej zielonymi ³¹kami, dro¿ynami
wœród ozimin w z³otych promieniach,
rodz¹cych ¿ycie. I zdawa³o siê Aleksandrowi, ¿e Wiosna jest Debor¹, a
Debora o jasnym warkoczu jest
Wiosn¹, i piêknem, i mi³oœci¹... Zatopi³ siê w cichym podziwie nad jednoœci¹ ró¿norodnoœci œwiata, najbardziej
dope³niaj¹c¹ siê tutaj - w OjczyŸnie,
kwitn¹cej chabrami i makami. A zna³
siê na tym, bo przebiega³ wiele krain
na Wschodzie i Zachodzie. Wszêdzie
by³o mu zimno i obco, tylko tutaj, na

swojej ziemi czuje siê tak, jakby przyjazna d³oñ spoczê³a mu na oczach...
d³oñ Wiosny-Debory... Nawet œmieræ
nie jest zatraceniem, ale zespoleniem z
ciep³¹ ziemi¹, cichym snem a¿ do zmartwychwstania na nowe ¿ycie...
Mimo zapatrzenia w poranek majowy od razu spostrzeg³ Wojtusia zwiadowcê biegn¹cego od strony Laskówca.
– Kryæ siê w brzezinkê! – zawo³a³
na swój oddzia³, a sam czeka³ na zbli¿aj¹cego siê ch³opca.
– Wojtuœ, a co?
– Panoczku! Dyæ Moskale od Konina!
Majowy dzieñ pociemnia³. Oto
chrzest bojowy! Pierwsza bitwa koniñskiego oddzia³u ochotników z wrogiem. Serce zabi³o mu mocno, ale równo.

Œmieræ Wojtusia – zwiadowcy
Aleksander ledwie dysza³ ze zmêczenia, a broñ chwia³a siê w zmêczonej
d³oni, tak by³ spracowany. W³aœnie
wraca³ do drogi, gdy wachmistrz Kowalczykiewicz mu doniós³, ¿e w bitwie zginê³o dwóch ¿o³nierzy, piêciu
zosta³o rannych, a wœród nich Wojtuœ
zwiadowca. Aleksander pogoni³ Ody-

Zdjêcia do art. „Spacerkiem po zdrowie”

ne zbiory objê³y przyk³ady broni od
okresu paleolitu (100.000 lat temu),
przez m³odsz¹ epokê kamienia (5.000
-1.700 lat p.n.e.), epokê br¹zu (1.700650 lat p.n.e.) i ¿elaza a¿ po wczesne
œredniowiecze (XII w.)”.
Muzeum pokaza³o w³asne eksponaty pochodz¹ce z badañ archeologicznych oraz wypo¿yczone z Muzeum
Archeologicznego w Poznaniu. Na
wystawie by³a równie¿ rekonstrukcja
zbroi rycerskiej z XIV w., wykonana
przez mi³oœnika dawnego uzbrojenia,
mieszkañca Konina Macieja Kasprzyckiego.
Wróæmy jednak¿e do armaty zrekonstruowanej na wzór tych z XV w.
Kiedy gromko wypali³a byli i tacy wœród
widowni, którzy widzieli postaæ biskupa £askarza z niepokojem spogl¹daj¹cego zza wysokich chmur, czy krzywda
zamkowym murom siê nie dzieje. A siê
nie dzia³a. PrzyjaŸnie siê wiêc
uœmiechn¹³ do urodziwych dziewcz¹tek
rycerskie zmagania podziwiaj¹cych. Niebo dalej by³o pogodne i s³oneczko nadal
ochoczo przyœwieca³o.
Tak to zaobserwowa³ i wiernie
opisa³ kronikarz Ziemi Koniñskiej
Zygmunt Kowalczykiewcz

na i wkrótce znalaz³ siê nad skulon¹,
skrwawion¹ postaci¹ ch³opca. Zeskoczy³ z konia i podpar³ ramieniem jasn¹
czuprynê i bledsz¹ ni¿ œnieg gêbusiê
ma³ego. Niebieskie oczy spojrza³y na
niego z bolesn¹ niewiar¹.
– Piæ... – szepn¹³. – Piæ...
Aleksander wiedzia³, ¿e nie powinien daæ ch³opcu napoju, gdy¿ brzuch
by³ g³êboko ciêty.
– Trzeba ciê zawieŸæ do doktora!
– powiedzia³, choæ nie wierzy³, by Wojtuœ przetrzyma³ drogê na trzês¹cym
siê wózku.
– Jasiu, podaj wody! – zawo³a³ do
zafrasowanego dobosza, który nadbieg³.
Zwil¿y³ rannemu usta i obmy³ buziê, a¿ oczy sta³y siê niebieskie jak¹œ
g³êbi¹ niebieskoœci, lecz wnet zaczê³y
bledn¹æ i zachodziæ mg³¹.
– By³eœ dzielny, Wojtusiu! – powiedzia³ cicho Aleksander. – By³eœ bardzo dzielny... jak rycerz mocarny... jak
Waligóra...
Ma³y jakby oprzytomnia³
– Order, panocku... order...
– Tak, Wojtusiu, dostaniesz wielki, piêkny order i bêdziesz nosiæ na
piersiach, a wszyscy we wsi... – z trudem wypowiada³ s³owa – wszyscy we
wsi bêd¹ mówiæ: To Wojtuœ zwiadowca! Wojtuœ rycerz niez³omny...
– A matuœ?
– Matuœ powie: Mój syn to wielki
oczajdusza, ale drugiego takiego dzielnego nie ma na œwiecie...
– Panocku, pano...
– Nic nie mów, Wojtuœ, ja wszystko wiem! To¿ oczy masz niebieskie
podobne moim... ma³y syneczku... syneczku... – I ju¿ powtarza³ to swoje:
ma³y syneczku... ma³y... bo nie móg³
znaleŸæ s³ów. Wszystko mu siê pomiesza³o i nie pojmowa³: dlaczego? Dlaczego? I ³yka³ ³zy, bo ch³opiec móg³
byæ jego synem, a on nic... nic... Wiêc
dlaczego? Dobry Bo¿e, dlaczego? Tuli³
go tak d³ugo, póki ch³opiec nie westchn¹³ i zacich³.
Jasne s³oñce œwieci³o na majowym
niebie, a delikatne liœcie brzeziny
chwia³y siê w podmuchu wiatru.
(powy¿sze fragmenty pochodz¹ z
powieœci Janiny Wenedy „Dla nas nie
ma ró¿” Apeks 1997 r.)
Janina Weneda

Koniñska fara œw. Bart³omieja

ciszek Maciej Papieski; piastuj¹cy tê
godnoœæ w wieku XVIII to m.in. Teofil
Kraœnicki, Ignacy ¯ychliñski.
Wzajemne zwi¹zki koœcio³a i spo³eczeñstwa dokumentuj¹ liczne legaty,
w tym ma³o znany akt fundacji o³tarza
przez obywatela miasta, Jana Glazariusa z 1425 r. Koœció³ parafialny sta³
siê stró¿em maj¹tku, który by³ przeznaczony nie tylko dla duchownych,
ale – i przede wszystkim – dla ca³ej
wspólnoty. Z tego powodu mo¿na by³o
prowadziæ szpital dla chromych i ubogich przy prepozyturze Œw. Ducha na
Przedmieœciu Kolskim, kszta³ciæ synów mieszczan, ku czemu s³u¿y³a jedna z najbogatszych w archidiecezji
gnieŸnieñskiej biblioteka parafialna, licz¹ca blisko 200 woluminów z ró¿nych dziedzin wiedzy (m.in. medycyna, filozofia, historia). Finanse koœcielne s³u¿y³y pomoc¹ rzemieœlnikom.
Duchowieñstwo wspiera³o miasto w
chwilach potrzeby, darowuj¹c sumy na
kontrybucje wojenne. Doskonale ope-

rowa³o kapita³em, gromadzonym przez
pokolenia i strzeg³o go pieczo³owicie.
Olbrzymie zapisy Jana Zeme³ki
(12712 z³) mansjonarza Wojciechowskiego (5000 z³), ksiêdza Kubackiego
to ogromny kapita³ bêd¹cy w sta³ym
obrocie, daj¹cy dodatkowy kapita³ na
utrzymanie fundacji stypendialnej
Uniwersytetu Krakowskiego, studiów
w³oskich (najprawdopodobniej prowadzonej do XIX w. przez Bank w Wenecji). Duchowieñstwo parafialne, w
tym prepozyci szpitala Œw. Ducha i
koœcio³a œw. Krzy¿a, a póŸniej klasztoru oraz macierzy w Starym Mieœcie,
trwale wpisali siê w przesz³oœæ miasta, znacz¹c sw¹ pozytywn¹ rolê jako
niek³amane autorytety ca³ej spo³ecznoœci koniñskiej, doceniane tak¿e przez
króla i jego starostów, ludnoœæ wyznania starozakonnego i Szkotów.
* Ta pamiêæ o mieœcie odzwierciedla³a
siê w tygodniowym cyklu liturgicznym, przypominaj¹cym osoby
szczególnie zas³u¿one dla miasta, w
tym burmistrzów, mieszczan. Ta pamiêæ miasta zawiera siê m.in. w wystroju œwi¹tyni, szczególnie w zabytkowych nagrobkach przypominaj¹cych postaci obu Przyjemskich,
w tym Stanis³awa, Marsza³ka nadwornego Królestwa Polskiego, epi-

tafium Zeme³ki, p³ytach wspominaj¹cych mansjonarzy i Burmistrza Józefowicza. Ta pamiêæ miasta trwa w
napisach wyrytych w ceglanym murze na zewn¹trz œwi¹tyni. Czy miasto pamiêta o tych, którzy przez
ponad 700 stuleci na dobre i z³e s³u¿yli miastu, trwali przy swojej
owczarni? To ci ludzie, prezentowani przez króla lub starostê, zatwierdzani przez arcybiskupa gnieŸnieñskiego przewodzili spo³ecznoœci parafialnej, tej organizacji, której
nie jest w stanie zast¹piæ ¿adna inna
forma spo³ecznych wiêzi wszelkich
wspólnot lokalnych. To oni s³u¿yli
obywatelom, byli ich powiernikami
miêdzy w³adz¹ centraln¹, lokaln¹. I
nadal pozostaj¹. Nadal podtrzymuj¹
tê pamiêæ Konina, której nie oddaje
nawet pierwszy tom Dziejów miasta. To poprzez koœció³ i ja³mu¿nê
wyra¿a³ siê stosunek obywateli,
w³adz miasta i króla w stosunku do
wspó³czesnych im pokoleñ oraz dla
przysz³ych, dla których sens istnienia parafii okreœla siê s³owami Mater Ecclesia. Poprzez koœció³ wyra¿a³ siê królewski patronat, jego troska o przysz³oœæ Konina, Ojczyzny,
dynastii.
Jerzy £ojko

rych ulica wziê³a nazwê. Potem obejrzano dawny wojskowy mane¿ przy
ulicy Zagórowskiej i przypomniano
dzia³aj¹c¹ do lat siedemdziesi¹tych XX
wieku trzeci¹ z kolei koniñsk¹ rzeŸniê.
Na ulicy Koœciuszki (dawna Utrata lub
Borzêtowo, od nazwy istniej¹cego
obok folwarku) kilka razy napotykano œlady dzia³alnoœci inwestycyjnej
miasta i jego obywateli w XIX i XX
wieku. Spacerkiem przekroczono zakryty w mieœcie kana³ Topiec-Powa i
udano siê do parku im. Fryderyka Chopina. Specjalnie zadrzewiony ponad
170 lat temu teren o powierzchni 10 ha

nale¿y do najstarszych parków miejskich na ziemiach polskich. Za parkiem,
na tzw. Piaskach, zwiedzono miejsce
po cmentarzu ¿ydowskim i pomnik
upamiêtniaj¹cy wykonan¹ przez niemieckich okupantów egzekucjê obywateli polskich 10 listopada 1939 roku.
Nad Wart¹ (403. kilometr jej biegu), w miejscu dawnej przystani Koniñskiego Towarzystwa Wioœlarskiego, rozpalono ognisko i rozpoczê³a siê
majówka. Obecny gospodarz budynku KTW, Leonard Paczesny, Prezes
LOK w Koninie, powita³ wêdrowców
i zaprosi³ na zawody strzeleckie. Pu-

char Prezesa Oddzia³u PTTK w Koninie za 83 punkty wystrzelane na 100
mo¿liwych zdoby³ Maciej Ludwin z
Konina. W dalszej kolejnoœci uplasowali siê Maciej Nejman z Koœcielca,
Szymon Ka³ecki i Maria Gruszczyñska z Konina. Uczestnicz¹cy w spacerze mieszkañcy Konina pojechali dalej
œwiêtowaæ DNI KONINA, a goœcie z
Wrzeœni zakoñczyli II etap w restauracji Kresowianka. Spacer zorganizowany zosta³ przy wspó³pracy PTTK,
LOK, Towarzystwa Przyjació³ Konina i MZK.
Tekst i zdjêcia:
Wanda Gruszczyñska

Koœció³ Królewskiej Troski
Dzieje parafii œw. Bart³omieja w
Koninie by³y tematem trzeciego wyk³adu z cyklu Konin - miasto nieznane, odbywaj¹cych siê w ostatni¹ œrodê
w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy
ul. Dworcowej. Inicjatywa Towarzystwa Przyjació³ Konina spotyka siê z
du¿ym zainteresowaniem mieszkañców. I bêdzie kontynuowana po przerwie wakacyjnej. Równolegle powstaj¹ce dwie prace o Koninie, monografia
miasta (do 1793 r.) J. £ojko oraz ksiêdza Henryka Witczaka, ju¿ na obecnym etapie badañ wzbogacaj¹ wiedzê
o przesz³oœci naszego grodu. Ukazuj¹
jednoczeœnie ma³o znane fakty, szczególnie zwi¹zki koœcio³a ze spo³eczeñstwem. Tym bardziej s¹ one interesuj¹ce, gdy¿ ukazuj¹ parafiê jako wspólnotê, któr¹ ³¹cz¹ nie tylko kwestie religijne, lecz silne wiêzy w wielu obszarach ludzkiego trwania.
Wsparte bogatym materia³em Ÿród³owym dotychczas niewykorzystywanym w literaturze ani popularyza-

torskiej, ani naukowej rzucaj¹ zarazem
nowe œwiat³o na kreatywne postrzeganie duchowieñstwa w d³ugowiecznym procesie egzystencji wspólnoty
miejskiej. Koœció³ poprzez wieki wspomaga³ lokaln¹ spo³ecznoœæ w ró¿nych
dziedzinach ¿ycia, które nie by³y zagospodarowane przez w³adze municypalne. Pierwsze wiadomoœci o koœciele z 1331 r. s¹ ogólnikowe, dopiero z
1380 r. pochodzi najstarsza wiadomoœæ
o plebanie. Poczet duszpasterzy koniñskich jest d³ugi: otwiera go pleban
Jakub, potem wystêpuje Blizbor z
Kwiatkowa, Jakub i Przedwój Gr¹dzcy, Stanis³aw Lutomierski, Miko³aj
Grochowski. Ich listê w XV w. zamyka pleban Stanis³aw. Kolejni proboszczowie to równie¿ osobistoœci z krêgu
pra³atów i kanoników katedralnych
Gniezna i Poznania oraz kolegiat w
Kaliszu i Uniejowie. Z tego grona wywodz¹ siê tak¿e Andrzej Korzewski,
archidiakon kaliski, £ukasz Wilkostowski, archidiakon uniejowski, Fran-

DNI KONINA ’2005

Spacerkiem po Zdrowie
W ramach obchodów DNI KONINA w niedzielê, 22 maja 2005, Klub
Turystyczny PTTK w Koninie przy-

przypomnia³ historiê tego obiektu,
zbudowanego przez miasto z przeznaczeniem na koszary. W œwietlicy

Wystawê w Oœrodku Szkolno-Wychowawczym przy Kaliskiej zaprezentowali Piotr Rybczyñski i Dariusz Frankiewicz
gotowa³ historyczny spacer po mieœcie. Specjaln¹ liniê SPACER obs³u¿y³
koniñski MZK. Trasê piesz¹ rozpoczêto w Oœrodku Szkolno-Wychowawczym przy ulicy Kaliskiej. Przewodnik Piotr Rybczyñski, Wiceprezes
Towarzystwa Przyjació³ Konina, a zarazem Kierownik koniñskiego biura Archiwum Pañstwowego w Poznaniu,

Oœrodka gospodarzem by³ pan Dariusz
Frankiewicz, emerytowany pracownik
istniej¹cych w tym budynku placówek
edukacyjnych. Zapozna³ z ekspozycj¹
poœwiêcon¹ Szkole Podoficerskiej Piechoty dla Ma³oletnich, dzia³aj¹cej tu w
latach 1928-1938.
Na ulicy Solnej Piotr Rybczyñski
opowiedzia³ o magazynach soli, od któ-

Starosta
na zagrodzie...
W nocy z 1
na 2 czerwca
woda lej¹ca siê z
instalacji centralnego ogrzewania na trzecim piêtrze Starostwa Powiatowego w
Koninie zachowa³a siê jak na wodê przysta³o - pracowicie przes¹czy³a siê przez
kolejne stropy docieraj¹c w koñcu do
pomieszczeñ na parterze. Po drodze
poczyni³a spustoszenia, tym wiêksze,
¿e ponoæ by³a gor¹ca. Straty bêdzie siê
dopiero szacowa³o, zniszczone sufity,

parkiety, komputery. Nie wiadomo, jak
powódŸ przetrwa³ g³ówny serwer na
drugim piêtrze, ale bez w¹tpienia zak³ócenia w pracy urzêdu ju¿ odczuli
obywatele przyje¿d¿aj¹cy po prawa
jazdy i dowody rejestracyjne pojazdów.
Wypadki siê zdarzaj¹, ale... Od
pierwszego maja usta³a wspó³praca miêdzy Starostwem a Delegatur¹ Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w
zakresie ochrony ca³odobowej budynków. Nie bêdziemy dok³adaæ tysi¹ca z³

Park miejski na Piaskach zak³adano w XIX wieku, a najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³ siê w okresie miêdzywojennym
miesiêcznie, zadecydowali samorz¹dowcy i odgrodzili siê od administracji
rz¹dowej solidn¹ krat¹. Zatrudnili swoich ludzi i dobrze, bogatym wszystko
wolno. W efekcie woda sika³a od wieczora do 2.30 nad ranem. Telewizja nasza poda³a, ¿e to ochrona zawali³a - nic
podobnego, nie by³o ¿adnej ochrony
poza elektroniczn¹, wiêc mo¿na daæ
najwy¿ej naganê jakiejœ diodzie lub procesorowi.
A jednak winny jest, spieszê poinformowaæ czytelników jako pierwszy,
zanim Starostwo og³osi to w aureoli swej
nieomylnoœci. Otó¿ winnym jest Wojewoda. Jak mo¿na by³o samorz¹dowej
w³adzy oddawaæ budynek w takim stanie technicznym? Skandal.
Kiedy tzw. solidarnoœciowi wojewo-

dowie przejmowali gabinety w 1990 roku
po swych „czerwonych” poprzednikach, poprzestali na okadzeniu, pokropieniu œwiêcon¹ wod¹. Remontowali,
owszem, ale klatki schodowe s³u¿¹ce interesantom. Samorz¹dowcy odwrotnie.
Ale dosyæ! Jeszcze gotów ktoœ pomyœleæ, ¿e nie lubiê samorz¹dów, co jest
wierutn¹ nieprawd¹. Na czeœæ samorz¹dów dosyæ wyœpiewa³em peanów w
„Harcowniku”, kto ciekaw - niech sprawdzi.
Ponoæ w³adze miejskie zajê³y siê
spraw¹ bulwarów nadwarciañskich. W
koñcu. Miasto tak piêknie po³o¿one do
tej pory budowane jest pokracznie, ty³em do rzeki. Najpiêkniejsze tereny na
wysokim brzegu Warty to ¿a³osne zaplecza dawnej Komendy MO, szpitala

itd. W lewobrze¿nej czêœci Konina te¿
nie lepiej. Jak wygl¹da³a dawna trasa
spacerowa i przystañ Towarzystwa
Wioœlarskiego, pamiêtaj¹ tylko najstarsi mieszkañcy. Tu zreszt¹ w³adze wyprzedzi³a inicjatywa prywatna. Chodz¹
s³uchy, ¿e pan Kazimierz Lipiñski realizuje dawny pomys³, wspólnie pieszczony, zbudowania portu dla „Dziwo¿ony”, która p³ywa³aby po Warcie, kto
wie, mo¿e a¿ do Ci¹¿enia i Pyzdr, jak to
kiedyœ planowaliœmy. Wszelkie poczynania w tym kierunku zas³uguj¹ na pe³ne poparcie, co szanownym radnym
dajê pod rozwagê. Byle piêknie, ca³oœciowo i z rozmachem. Nie bójmy siê
marzyæ i planowaæ. Jak prezydent Starzyñski...
Lech Stefaniak

str. III

Barwy
miasta
Widaæ, Konin ma to do siebie, ¿e,
by Go pokochaæ, trzeba w nim ,,trochê pomieszkaæ”. Wtedy to, co z pozoru brzydkie, nieciekawe, staje siê ciekawe i ³adne. Gdy owo zakochanie nast¹pi, brzydki ryneczek mo¿e staæ siê
tematem wzruszaj¹cego wiersza, odrapana kamienica motywem opowiadania, rdzewiej¹cy mostek przyczyn¹
nostalgii.
Wspaniale zaœ jest, jeœli to zauro-

Koniñskich facecji ci¹g dalszy
Nasamprzód,
jak to siê kiedyœ
mówi³o, muszê siê
pt. Naczelnemu
„Koninianów” wyt³umaczyæ z moich
rzekomych kawiarnianych obsesji. Trzeba by tu przywo³aæ z pamiêci,
wzglêdnie zajrzeæ do nieska¿onej indoktrynacj¹ literatury, ¿eby dokonaæ odkrycia, i¿ w po³owie zesz³ego stulecia nie
gapiono siê w szklane ekrany, bo ich po
prostu nie by³o, nie je¿d¿ono na jakieœ
Karaiby, czy inne Majorki, bo nie po-

zwalano, nie grillowano towarzysko, bo
moda dociera³a z ¿ó³wim opóŸnieniem.
Co pozosta³o? – kawiarnie, jedyne miejsce ma³ej, miasteczkowej kultury. ¯eby
zakoñczyæ usprawiedliwianie, wzniosê
okrzyk: o kawiarenko! niegdysiejszy
Parnasie Konina!
W poprzednich moich wspomnieniach obieca³em opowiadanka o bardziej
lub mniej znanych mieszkañcach naszego miasta. Postaæ, któr¹ dzisiaj przedstawiê, stanowi³a kiedyœ nieod³¹czny element koniñskiego pejza¿u. Potê¿nie zbudowany, o tubalnym g³osie, niewyparzonym s³ownictwie i zami³owaniu do trun-

ków, by³, wypisz wymaluj, uosobieniem
Jana Onufrego Zag³oby. Pozwolê sobie
zatem nazywaæ go Onufrym.
To on, w przeddzieñ pierwszomajowego œwiêta, gdy ustawiono ju¿ trybunê
dla maj¹cych odbieraæ defiladowy pochód
„oficjeli”, paln¹³ z przygotowanej trybuny przemowê do narodu. Soczyst¹,
przetykan¹ niewybrednymi epitetami pod
adresem panuj¹cych, s³owem, kwalifikuj¹cym siê do interwencji UB. Co zreszt¹
niebawem nast¹pi³o. Puszczono go – by³
za pan brat ze wszystkimi, nawet z UB.
Honorny by³ zawsze. Podchmieliwszy sobie w „Zaciszu” (dawna knajpa,

„Ogrodnicy” – dokoñczenie

nie klienta marchew, cebulê, w³oszczyznê ogrodnik lub jego pomocnik wi¹za³
rafi¹ (w³ókna z liœci palmy) w pêczki.
Przed œwiêtami, imieninami „obstalowywano” – zamawiano kwiaty.
Koninianie odwiedzali ogrody pani
G³owinkowskiej przy ulicy Zagórowskiej
lub po s¹siedzku nale¿¹ce do Zofii Kierejewskiej. Nieco dalej na ulicy Solnej
upraw¹ warzyw i kwiatów zajmowa³y siê
Wiktoria i Maria Kolañskie. Ich brat
Czes³aw wielokrotnie zmienia³ miejsca
swoich ogrodnictw. Przez pewien czas
dzier¿awi³ ogród „wojskowy”, nastêpnie
gospodarzy³ na ulicy Szpitalnej, by w
ostatnich swoich latach produkowaæ warzywa i kwiaty przy ulicy Stodolnianej.
Domownicy z Heimatu zachodzili do Stefana Jacolika na ulicê Sadow¹.
Mieszkañcy przedmieœcia s³upeckiego warzywa kupowali od Stefana Jatczyñskiego, uprawiaj¹cego ziemiê opodal mostu zwanego „¿elaznym” lub od Leona
Karwackiego, w miejscu gdzie dziœ, co
niedzielê, odbywaj¹ siê gie³dy. Zamieszkali przy ulicy Koœciuszki, Staszica odwiedzali Tadeusza Zawieruchê i Boles³awa Skonke. Na brak klientów nie narzekali równie¿ W³adys³aw i Stanis³aw Zawieruchowie gospodarz¹cy przy ulicy
Kaliskiej.
Rozrastanie siê miasta spowodowa³o, ¿e niektóre gospodarstwa ulega³y li-

kwidacji. W Czarkowie zakoñczy³ swoj¹
dzia³alnoœæ Mieczys³aw Klupiñski. Natomiast Zygmunt Gêsicki przeniós³ swoje
ogrodnictwo z ulicy Bydgoskiej do Starego Miasta. Jego synowie Marian i Eugeniusz kontynuuj¹c tradycje rodzinne
ju¿ na nowym miejscu, jeszcze przez wiele lat hodowali warzywa i kwiaty.
Przy koñcu lat czterdziestych, koniñscy ogrodnicy wiedzieli, ¿e tylko w
jednoœci si³a, dlatego postanowili zorganizowaæ siê w spó³dzielni ogrodniczej.
Inauguracyjne zebranie odby³o siê przy
ulicy Zofii Urbanowskiej. Z jakimi k³opotami musieli siê borykaæ, wspomina
Irena Œliwczyñska, ¿ona Eugeniusza: „...
pocz¹tki by³y trudne nawet wagi swojej
nie mieli i musieli j¹ po¿yczaæ”.
W chwili obecnej wymogi przed producentami stawia handel. Mam tu na
myœli mo¿liwoœæ d³ugotrwa³ego przechowywania produktu, jednolitoœæ w gabarytach. By sprostaæ tym wymaganiom
producenci stosuj¹ coraz wiêcej „chemii”.
Odbija siê to na jakoœci – czytaj smaku.
Mam cich¹ nadziejê, ¿e obecnie g³oszone has³a o ekologii w niedalekiej przysz³oœci znajd¹ zastosowanie w praktyce.
Wówczas bêdziemy siê ponownie rozkoszowaæ prawdziwym smakiem pomidorów, ogórków, a sa³ata bêdzie mia³a jak
niegdyœ jedwabiste liœcie.
W³odzimierz Kowalczykiewicz

Gdy nadchodzi³ czas okulizacji –
szczepieñ ró¿, hortensji, rododendronów
itp. niezast¹pionym okazywa³ siê Eugeniusz Œliwczyñski. Nie wszyscy zdajemy
sobie sprawê spaceruj¹c po parku lub ulicach miasta, ¿e spora czêœæ drzew rosn¹ca, a wsadzona w tamtym okresie „pochodzi” spod jego r¹k. Przy doborze
materia³u nasiennego swoje zdolnoœci
wykazywa³ Edmund Bednarkiewicz.
Po II wojnie œwiatowej w³adza z pewnym pob³a¿aniem spogl¹da³a na ogrodnictwa znajduj¹ce siê w rêkach prywatnych. Ogrodnicy znacz¹c¹ czêœæ produktów sprzedawali na targowisku. Przed
wojn¹ targi (tylko na owoce, warzywa i
kwiaty) odbywa³y siê na placu Wolnoœci,
po wojnie targowicê wytyczono przy ulicy Wodnej. Dziœ kupujemy warzywa i
owoce w sposób bezimienny. Na targowicy rzadko pojawia siê producent. Jeszcze do po³owy lat osiemdziesi¹tych pomidory mieszkañcy kupowali od X, a na
przyk³ad begonie od Y. Powróæmy jednak do ustalonego poprzednio zakresu
naszych wspomnieñ. W latach piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych do ogrodników
i ich ogrodów siê „chadza³o”. Jak¹¿ przyjemnoœæ sprawia³o kupno, osobiœcie wskazanej na grz¹dce sa³aty, zwanej mas³ow¹.
Tak j¹ nazywano, poniewa¿ sama rozp³ywa³a siê w ustach. Wyrwan¹ na ¿ycze-
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czenie po³¹czyæ siê uda z malarsk¹
wra¿liwoœci¹ i plastycznym talentem.
Tylko bowiem artysta, malarz, ³¹cz¹c
wizjê z uczuciem, potrafi nam ,,maluczkim”, zagonionym codziennymi
sprawunkami, troskami, ukazaæ piêkno mijanych w pêdzie uliczek, kamienic, podmiejskich ³¹k i skrywanych w
burzy zieleni parowów.
Tak to, myœlê, sta³o siê z Danusi¹
Drzewieck¹. Po dwudziestu latach z
ok³adem ,,pomieszkiwania” w Koninie
postanowi³a zatrzymaæ dla nas w
swych uroczych pastelach chwile piêkna. Z kobiec¹ wra¿liwoœci¹ (przepraszam wszystkie feministki) prowadzi
nas w nostalgiczny spacer na klasztorne wzgórze, zatrzymuje na mgnienie
przed stareñk¹ far¹, by zaraz skrêciæ

w naros³e facjatkami i przybudówkami ulice Œlisk¹, Wodn¹, GwoŸdziarsk¹.
Z³aknionych szerszego oddechu i perspektywy prowadzi przez rozleg³e,
pokryte mg³¹ ³¹ki ku b³yszcz¹cym wie¿om L¹du, Bieniszewa.
Nie czujê siê kompetentnym, by
snuæ teoretyczne rozwa¿ania na temat
kompozycji, barw, technik. Zreszt¹ tak
szczerze mówi¹c, komu jest to potrzebne... Czy¿ nie wa¿niejsze jest
przebijaj¹ce z prac uczucie, emocje i
tak mi bliskie koniñskie zakochanie?
Myœlê, ¿e Danusia przygotowa³a
nam wspania³¹ ucztê uczuæ. Uczuæ
tym cenniejszych, ¿e ka¿dy mo¿e siê
nimi podzieliæ i... po prostu zabraæ je
do domu.
Krzysztof Dobrecki

niewiele spójna z zaciszem), czyli nieco
nadu¿ywszy trunku, zacz¹³ Onufry rozrabiaæ ciut ponad miarê. Kelnerki w
krzyk! Dzwoni¹ po milicjê. Przyszli.
Mieli posterunek ulicê dalej. Uspokojony rozrabiaka spokojnie czeka³ na „panów w³adzê”. Wsta³ od stolika, pogardliwie spojrza³ na kelnerki, potoczy³ wzrokiem dooko³a, jakby chcia³ powiedzieæ:
„Patrzcie i uczcie siê!” – po czym z dum¹
poinformowa³: „Panowie, to ja rozrabia³em, proszê czyniæ swoj¹ powinnoœæ!”
Opowiada³ mi póŸniej – wiesz, nie poznali siê na mojej kulturze. Wlepili mi
kolegium. A taki, za przeproszeniem „pi,
pi, pi” z Urzêdu, jeŸdzi po pijanemu i nic
mu nie zrobi¹!
Najgorsze s¹ œwiêta – perorowa³ dalej – do nikogo gêby otworzyæ. By³o raz,
¿e Moja pojecha³a na œwiêta do rodziny.
Ja sam w domu, jak „pi, pi, pi” na weselu!
Akurat upêdzi³em trochê. Zla³em do wiaderka i tak z nudów, kubeczek po kubeczku. Dzieñ, dwa, ale coœ mnie siê niedobrze zrobi³o. Przyjecha³o pogotowie.
Lekarz pyta, ileœ tego œwiñstwa wypi³?
To ja mu mówiê, wiaderko, panie doktorze.
Onufry lubi³ mieæ widowniê, jak jego

poprzednik z trylogii. Zaanga¿owano go
kiedyœ jako œw. Miko³aja na imprezê choinkow¹ dla dzieci. Dzieci, jak dzieci, lubi¹
siê psociæ i niejednemu potrafi¹ zajœæ za
skórê. Œw. Miko³aj, w stroju jak przysta³o, spisywa³ siê znakomicie. – A umiesz
paciorek? A by³eœ grzeczny? A kochasz
mamusiê i tatusia? Masz, œw. Miko³aj
przyniós³ ci prezent! – Wszystko sz³o
wspaniale a¿ do momentu, gdy podszed³
do Miko³aja urwis, z paczki tych najwiêkszych psotników. Tu œwiêty nie wytrzyma³ i ze s³owami – mam ciê, ty wielki „pi, pi, pi”! – z³apa³ go za ko³nierz
marynarki, poddaj¹c w w¹tpliwoœæ swoj¹
œwiêtoœæ.
Wiem, ¿e nie mo¿na w kilku wyrywkowych anegdotkach przedstawiæ cz³owieka. Onufry nosi³ w sobie zaciêcie artystyczne. Mia³ zamiar namalowaæ
wszystkie pobliskie wiatraki. Ju¿ nie
maluje. Wiatraki poznika³y z podmiejskiego pejza¿u, a i jego nie ma wœród
¿ywych. W dniu Wszystkich Œwiêtych
zapalam lampkê na grobie starego kumpla i w cichoœci szepczê - wybacz, to tylko znicz, nie lampka alkoholu, czasy ju¿
nie te, i zdrowie nie takie.
Jan Sznajder

Z okazji Dni Konina – spodoba³y siê nam
szczególnie imprezy:
* imieniny ulicy 3 Maja * Szko³a Muzyczna swojemu miastu (koncert uczniów,
absolwentów i profesorów) * koncert Budki Suflera * koncert Pid¿amy Porno *
XIII Wielkopolskie Spotkanie Teatrów Dzieciêcych * Karuzela przedszkolaków
* Festyn Unijny w parku im. Chopina * wystawa Danuty Drzewieckiej oraz
obrazy „koniñskie” Jana Wo³ka.
Sprostowanie – „Poemat dla doros³ych” jest oczywiœcie autorstwa Adama
Wa¿yka, a nie Jana Kotta. Przepraszamy.
Przypominamy – znaczki Towarzystwa Przyjació³ Konina s¹ do nabycia w
sekretariacie Biblioteki Miejskiej przy ulicy Dworcowej oraz w wypo¿yczalni w
starym Koninie przy ulicy Mickiewicza (cena znaczka – 5 z³).
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