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– przedruk fragmentów
pamiêtników
i wspomnieñ

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

4.

Tworzyli
wizerunek
miasta

– sylwetki ludzi
zas³u¿onych dla miasta

5.

Naszym

zdaniem

– wypowiedzi na aktualne
tematy dotycz¹ce
rozwoju miasta

6.

Inspiracje
kulturalne

– poezja, proza, rysunek
koniñskich twórców

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

8.

Barwy
codziennoœci

– podpatrzone
fotoobiektywem obiekty
w mieœcie

Egzotyka

miasta

– podpatrzone
fotoobiektywem ¿ycie
mieszkañców

Oko w oko
– konkursy ze znajomoœci
miasta dla Czytelników

9.

NR 7

Inne

– tematy inne ni¿
wymienione powy¿ej

Wiêksze i mniejsze zawirowania – przynajmniej natury pogodowo-astronomicznej (letnie upa³y
oraz wizyta Marsa), mamy, na
szczêœcie, za sob¹. Na progu jesieñ,
a to ju¿ sprawdzona i doœæ stabilna
pora – a mo¿e bêdzie jeszcze z³ota i
z „babim latem”.
Za nami jednocz¹ce wszystkich
Œwiêto Zmar³ych. Przypominaj¹ o
tym dwa teksty, jeden pani Jadwigi
Szymczak – bojê siê, ¿e ostatniej
koninianki, walcz¹cej z wielk¹ determinacj¹ o uratowanie niezwyk³ej
pami¹tki – (w mieœcie o skromnej
liczbie zabytków) – jak¹ jest cmentarzyk kryj¹cy prochy pogodzonych na zawsze Niemców i Rosjan
podczas I wojny œwiatowej i drugi,
Lecha Hejmana o ¿ydowskiej mogi-
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le na katolickim cmentarzu. Pani Jadwidze serdeczne dziêki.
Oberwa³o nam siê solidnie za przerwanie umieszczania miniaturek pani
Miros³awy Dimitrow. Poniewa¿ niektórzy z Czytelników zaczêli je kolekcjonowaæ, zwróciliœmy siê do autorki o ich kontynuacjê. Wyrazi³a zgodê, ale w tym numerze zamieszczamy
Jej materia³ o galerii „GIOTTO”. Te¿
do kolekcji – dziêkujemy.
Przekorny Janek Sznajder znów
daje upust swojej niepoprawnej naturze polemisty i przedstawia jeszcze
jedno spojrzenie na S³up Milowy i nazwê miasta – choæ nieco ryzykowne,
to jednak intryguj¹ce. Kto jeszcze siê
odezwie? Czekamy, zamieœcimy!
By³o wakacyjnie o wêdkarzach,
tym razem na ch³odniejsze dni trochê

o szachistach (oczami szachistki). Ciekawa wzmianka o legendarnym graczu
panu Aleksandrze Warwasie.
Lech Hejman przypomina, ¿e w
Koninie by³ zamek oraz kreœli historiê
koniñskiego oddzia³u Narodowego
Banku Polskiego i uzupe³nia wiedzê o
drugim obok Kurowskiego rozstrzelanym mieszkañcu Konina - Mordechaju S³odkim.
Dziêkujemy pani Danusi Olczak
za nowe wiersze oraz przekazujemy
Czytelnikom od Niej serdeczne, malowane wszystkimi kolorami jesieni,
pozdrowienia. (Poeci to maj¹ dobrze.)
Z przyjemnoœci¹ odnotowujemy,
¿e coraz œmielej wp³ywacie na zawartoœæ Waszych KONINIAN. Jednoczeœnie muszê przypomnieæ (chyba to siê
nazywa faux pas), ¿e wszystkie arty-

ku³y otrzymujemy na zasadzie pe³nej bezinteresownoœci.
P.S. 7 paŸdziernika odby³o siê w
Koninie, staraniem równie¿ Towarzystwa, ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej w miejscu hitlerowskiego obozu pracy dla ¯ydów. Dok³adna relacja w nastêpnym numerze KONINIAN.
P.S. W³o¿yliœmy kij w mrowisko
artyku³em „Gry i zabawy (po)wojenne”. Dopiero teraz dowiadujemy
siê ile tego by³o. Dziêkujemy Staszkowi Wypychowskiemu za obszerny
materia³ – zamieœcimy za miesi¹c.
Mo¿e jeszcze nadejd¹ nowe (piszcie
kochani na karteczkach, telefonicznie niezbyt to dla nas wygodne, na
ulicy jeszcze gorzej).
Stanis³aw Sroczyñski

Konina

By³ w Koninie zamek
Œwiadectwo o jego istnieniu
daj¹: nazwa placu Zamkowego, przy
którym by³ zlokalizowany, oraz zachowany rysunek pomiarowy z
1803 roku i akwarela z widokiem
jego ruin z I po³owy XIX w., przedrukowane na ok³adkach ksi¹¿ki
A.Wêdzkiego „Dzieje Konina”. Zamek zbudowany by³ z ceg³y i kamieni, sta³ na niewielkim wzniesieniu i otoczony by³ fos¹ z wodami
Warty. Wewn¹trz murów znajdowa³a siê trzykondygnacyjna budowla, budynki gospodarcze, studnia
oraz oœmiok¹tna wie¿a. Wjazd przez
bramê z mostem zwodzonym usytuowany by³ od pó³nocy, dzisiaj
jest to ulica Nieca³a.
Okolicznoœci wzniesienia i sfinansowania warowni nie s¹ znane,
niemniej nale¿y wi¹zaæ jej powstanie z planami w³adcy postawienia
szeregu zamków w miejscach przygranicznych lub strategicznych w
celu poprawienia bezpieczeñstwa
m³odego pañstwa (po rozbiciu
dzielnicowym). Takim by³ dot¹d nieobronny Konin, tragicznie doœwiadczony podczas napadu Krzy¿aków we wrzeœniu 1331 roku.
Rozwój Konina w II po³owie
XIV wieku zawdziêcza miasto, podobnie jak kilkadziesi¹t innych
zniszczonych przez wojny, zdziesi¹tkowanych przez po¿ary i epidemie, Kazimierzowi Wielkiemu. Król
najpewniej przekaza³ œrodki na budowê zamku, trzykrotnie tutaj
bywa³ podczas budowy, u³atwi³ te¿
mieszczanom stosownym przywilejem realizacjê zamierzeñ gospodarczych. Ubytek ludnoœci szybko

fot. – P. Hejman

– ciekawostki z dawnej
prasy koniñskiej

Ze

Konina

Drodzy Pañstwo!

1. Z kart
przesz³oœci

2.

Przyjació³

uzupe³niony zosta³ przez nap³yw
ch³opów z okolicznych wsi zachêconych zmian¹ œwiadczenia na
czynszowe i wolnoœci¹ osobist¹.
Na brak zajêæ nie mogli narzekaæ,
bo miasto posiada³o tereny rolnicze na Borzêtowie i Kurowie oraz
³¹ki na pastwiska. Stopniowo wzra-

sta³a te¿ liczba rzemieœlników, a ich
dzia³alnoœci sprzyja³ system cechowy, u³atwiaj¹cy nabywanie surowców i sprzeda¿ produktów. Podczas
targów tygodniowych i dorocznych jarmarków, dziêki miejscowym
i obcym kupcom, zwiêksza³a siê
wymiana towarowo-pieniê¿na, co

tak¿e bogaci³o miasto i jego mieszkañców. Spo³ecznoœæ stanowili
g³ównie obywatele rodzimego pochodzenia (patrycjat, czyli najbogatsi) i pospólstwo (drobni kupcy i
rzemieœlnicy) oraz liczny, w XIV w.
dochodz¹cy do 50 proc. ogó³u –
plebs, czyli wyrobnicy, s³u¿ba domowa i najemna.
Miasto z zamkiem sta³o siê siedzib¹ urzêdu staroœciñskiego, a
jego urzêdnicy zaufanymi ludŸmi
króla. W jego imieniu pobierali podatki i daniny, rozs¹dzali sprawy
dotycz¹ce dóbr ziemskich, goœcili
starostów generalnych, dworzan
królewskich, lustratorów, karali
przestêpców. Na zamku przebywa³a za³oga wojskowa, prowadzone
by³y roczki s¹dowe.
Zamek pe³ni³ funkcje administracyjne do 1655 roku. Rok póŸniej,
podczas walk polsko-szwedzkich,
zosta³, podobnie jak ca³e miasto,
spalony. W trwa³¹ ruinê popad³ po
kolejnych szwedzkich zniszczeniach w 1707 roku. Ostatecznie wie¿ê i resztki murów rozebrano w latach 60. XIX wieku. Du¿y fragment
fundamentów odkryty zosta³ podczas wykopów pod klub nauczycielski, resztê kryje ziemia lub znajduj¹
siê pod budynkami miêdzy ulicami:
Nieca³¹, Staszica i placem Zamkowym.
O dziejach zamku, rezyduj¹cych
w nim starostach, burgrabiach i innych urzêdnikach szczegó³owo pisze Piotr Rybczyñski w szkicu historycznym zamieszczonym w ksi¹¿ce „Spacerkiem w przesz³oœæ”.
Lech Hejman

ŒWIÊTO

ZMAR£YCH

TAKA MA£A KROPELKA
Poeta napisa³: Ale nie depczcie
przesz³oœci o³tarzy...
Wojskowy cmentarzyk z lat pierwszej wojny œwiatowej, za³o¿ony przez
Niemców na prze³omie 1916/17 roku
przy ulicy Szpitalnej, jest ma³¹ kropelk¹ wœród du¿ego obszaru naszego
miasta. Wielu koninian, nie tylko osoby starsze, z sentymentem wspomina
spacery na miejsce wiecznego spoczynku ¿o³nierzy wrogich sobie armii,
w mogile pogodzonych ze sob¹ de-

cyzj¹ ówczesnego okupanta Konina.
W okresie dwudziestolecia o cmentarz
dba³y w³adze powiatowe i miejskie.
Codziennie miejski policjant sprawdza³, czy nie jest dewastowany. Czêstym goœciem bywa³ starosta przyje¿d¿aj¹cy tutaj czarn¹ limuzyn¹. Podczas ostatniej wojny – co widzia³am
zanim zosta³am z rodzin¹ wysiedlona
(1942), odbywa³y siê przemarsze m³odzie¿y z hitlerjugend. W takt werbli
nieœli, potem sk³adali wieñce oddaj¹c
ho³d poleg³ym ¿o³nierzom niemieckim.
W centralnym miejscu mogi³y sta³ ¿ó³toczarny obelisk z nazwiskami poleg³ych.
Obecny stan
cmentarza przyprawia o ból g³owy ka¿dego przewodnika
PTTK oprowadzaj¹cego zagraniczne wycieczki i zawstydzi³by ka¿dego nauczyciela historii, który

¯ydowska
katolickim

osadzonych, czego nie potwierdzaj¹
zachowane zapiski Aaronsona, Ady
Holtzman i Ka³amarza. Koniñskich
¯ydów Niemcy wczeœniej, bo ju¿ w
koñcu 1939 i w latach 1940-41 z Konina wysiedlili lub zamordowali w lasach ko³o Kazimierza i Rudzicy.
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Cmentarzyk z czasów I wojny œwiatowej

spo³eczeñstwo wiedzia³o, ¿e œmieciæ i
za³atwiaæ swoje potrzeby w tym miejscu nie uchodzi, nawet jeœli le¿¹ tam
Niemcy i Rosjanie (historycy wiedz¹,
¿e byli wœród nich Polacy s³u¿¹cy w
obu armiach).
Na stan p³yt nagrobnych ulegaj¹cych naturalnym ubytkom sposobu nie
mamy, ale gdyby prawny opiekun
obiektu, a jest nim Wojewoda, przeznacza³ ka¿dego roku pewn¹ kwotê,
to niektóre z nich mo¿na by uratowaæ.
Ale zanim ¿¹daæ bêdziemy pieniêdzy
z urzêdu wojewódzkiego, zróbmy coœ
prostszego sami od siebie, nie dewa-

mogi³a na
cmentarzu

Wœród zasiedlonych w obozie by³y
osoby starsze maj¹ce powy¿ej 60 lat i
dwudziestoletni mê¿czyŸni. Wszyscy
przybyli do Konina w z³ym stanie fizycznym, z racji przebywania od
trzech lat w gettach. W naszym mieœcie zmuszeni byli, niemieckim zwyczajem wykorzystania cz³owieka do
samej œmierci, do ciê¿kiej pracy przy
torach kolejowych, kanalizacyjnych i
do innych prac fizycznych. Chorych,
wycieñczonych nadmiernym wysi³kiem, zimnem i bezgranicznym g³odem,
wywo¿ono na zag³adê do Che³mna n/
Nerem. Zmar³ych w obozie pocz¹tkowo chowano w pojedynczych gro-

by³o prze¿yæ zag³adê, Jehoszua Mosze Aaronson, trzydziestoletni rabin z
Sannik.
Pochowaliœmy zmar³ych z koniñskiego obozu najlepiej jak mogliœmy,
zgodnie z ¿ydowskimi obrzêdami i tradycjami, ale nie pozwolili nam pochowaæ ich na cmentarzu ¿ydowskim, tylko na chrzeœcijañskim. W ka¿dym z
grobów usi³owa³em umieœciæ butelkê z
notatk¹, a na niej nazwisko zmar³ego,
datê œmierci, itp. 17 lipca 1942 roku
zabrali od nas do pracy na polskim
cmentarzu oko³o dwudziestu ludzi. Niektórych ¯ydów pochowano w specjalnych grobach wœród grobów polskich
i burmistrz Konina kaza³ ekshumowaæ cia³a i z³o¿yæ je w
zbiorowej mogile w po³udniowo-zachodnim naro¿niku.
Tam wykopano dó³ d³ugi
na oko³o dwadzieœcia metrów
i szeroki na dwa. W dole
umieszczono wszystkich
zmar³ych i zabitych, których
wczeœniej pochowano osobno na wzgórzu naprzeciwko.
Praca by³a ciê¿ka i dojmuj¹co bolesna, zw³aszcza, ¿e wykonywaliœmy j¹ pod okiem
uzbrojonego stra¿nika, który zmusza³ ¯ydów do pracy
ponad si³y. Z zegarkiem w
rêku dawa³ piêæ minut na przeniesienie ka¿dych zw³ok w
nowe miejsce. Nie pozwala³,
¿eby choæ minutê przyjrzeæ siê
cia³om mêczenników. Oto, jak
je przenoszono: cia³a podnoszono wid³ami wbijanymi w oczodo³y,
czaszkê lub cia³o. Potem na ka¿de cia³o przed ciœniêciem do do³u k³adziono
gaszone wapno. Wœród wykonuj¹cych
tê pracê znajdowali siê krewni nie¿yj¹cych. Nie pozwolono im przenieœæ butelek z danymi zmar³ych. Pod nieuwafot. 4x – P. Hejman

Mogi³a ¯ydów na cmentarzu katolickim w Koninie powsta³a za spraw¹
Niemców w 1942 roku. Zmar³ymi byli
¯ydzi z obozu pracy przymusowej
zlokalizowanego w Czarkowie, w okolicy dzisiejszej ulicy Kolejowej. W
oparciu o ksi¹¿kê Theo Richmonda
„Uporczywe echo...” przypomnijmy,
¿e obóz funkcjonowa³ od marca 1942
roku do sierpnia 1943 i przebywa³o w
nim od 800 do 1100 osób zwiezionych
g³ównie z G¹bina i Gostynina, ale te¿
z Sannik, Poddêbic, Kutna i po kilku z
oko³o 20 innych miejscowoœci. W Biuletynie Komisji do Spraw Zbrodni Hitlerowskich wymienia siê liczbê 3000

by przyprowadzi³ tam dzieci na lekcjê pogl¹dow¹. Przede wszystkim
utrudnione jest dojœcie do cmentarza,
ani nie oznakowane od ulicy Szpitalnej, ani nie utwardzone, przy tym w
pewnym miejscu zwê¿one parkanem
parafialnym. Kilka lat temu wykonano szereg prac, nie wszystkie fachowo
niszcz¹c niektóre pierwotnie wykonane z piaskowca p³yty nagrobne, wyciêto drzewa nie te, co nale¿a³o. Naprawione wtedy ogrodzenie i nowa
brama teraz niszczej¹ lub s¹ zamalowywane przez nieustalonych sprawców, a dziko rosn¹ce wokó³ mogi³y
krzaki i drzewka oraz od wiosny nie
koszona trawa od strony ulicy szpitalnej, u³atwiaj¹ pozostawianie tam
œmieci i odchodów.
Dobrze, ¿e przed Œwiêtem Zmar³ych usuniêto sprzed bramy worki ze
œmieciami, jakie jeszcze w po³owie
paŸdziernika tam siê znajdowa³y.
Mo¿e kierownik wydzia³u spraw obywatelskich zaplanuje kiedyœ œrodki na
postawienie choæby g³azu z tablic¹ informuj¹c¹ o poleg³ych, aby koniñskie

bach na cmentarzu katolickim przy ulicy Kolskiej, a nie na cmentarzu ¿ydowskim, który Niemcy wczeœniej zrujnowali.
O urz¹dzeniu mogi³y zbiorowej
pisze naoczny œwiadek, jeden z zaledwie szeœædziesiêciu kilku, którym dane

stujmy alejek, nie podrzucajmy odpadków z domów, zwracajmy uwagê wandalom i œmieciarzom, publicznie krytykuj¹c zachêæmy s³u¿by miejskie do
wykonywania nale¿¹cych do nich obowi¹zków. Nasze zachowania, szczególnie mieszkañców pobliskich domów i
osiedli, ale tak¿e przewodników
PTTK, nauczycieli, dzia³aczy Towarzystwa Przyjació³ Konina, mog¹ skutecznie przyczyniæ siê do spe³nienia
s³ów Asnyka, cytowanych na wstêpie
powy¿szego tekstu.
Jadwiga Szymczak,
przewodnik PTTK

kwidowali obóz wywo¿¹c wiêŸniów
g³ównie do Oœwiêcimia.
Miejsce obozu, obok zachowanych
z tamtych lat budynków, upamiêtniono 7 paŸdziernika br. Kamienny, 23tonowy g³az przypominaæ ma o
„Domu Niewoli”, jak nazwa³ obóz
wspomniany wy¿ej Aaronson w pisanym na gor¹co i szczêœliwie przechowanym (w dwóch butelkach) pamiêtniku. Tekst znajduj¹cy siê w Izraelu
wydano w publikacji „Alei Merorot”
(Liœcie goryczy), w Bnei Brak w 1996
roku, w trzy lata po œmierci autora.
Lech Hejman

Danuta Olczak

gê stra¿nika mnie uda³o siê wrzuciæ
kilka do nowego grobu, ale wiêkszoœæ
pozosta³a, gdzie je umieœci³em – chocia¿ nie le¿¹ tam zmarli, do których siê
odnosz¹. [t³. z ang. P. Szymczak]
Na grobie, zawieraj¹cym prochy 45
osób (ich nazwiska wymienia Aaronson), po³o¿onym na szczycie cmentarnego wzniesienia, id¹c od bramy
g³ówn¹ alej¹ potem w prawo, znajduje
siê skromny pomnik z napisem informuj¹cym o bestialsko zamordowanych
¯ydach przez katów hitlerowskich w
obozie w Czarkowie (z b³êdn¹ dat¹),
postawiony w imieniu mieszkañców
Konina w listopadzie 1945 roku.
¯yj¹ jeszcze koninianie, którym
widok obskurnych baraków, w tym
dwu z pó³kolistymi dachami, stoi
¿ywo przed oczami, innym mo¿e przypominaj¹ siê sylwetki nieszczêsnych
ofiar, w zu¿ytych ubraniach i g³odnych,
czêsto wspieranych chlebem przez
Polaków. Œwiadomi nieuchronnego
losu, aby nie s³u¿yæ swoim wrogom,
wbrew religijnym nakazom, w sierpniu 1943 roku wiêŸniowie podjêli tragiczny protest, w podpalonej szopie
oœmiu z nich pope³ni³o samobójstwo
(Ka³amarz, Zielonka, Nusenowicz, dr
Knopf, Klejnot, Seif, Neudorf, Michalski). Po tym wydarzeniu Niemcy zli-

Wyznanie poety
Mam
tylko
pióro
papier
i mi³oœæ do œwiata
to ca³y mój dobytek
mieœci siê
w kieszeni codziennoœci
czy wystarczy
aby
przejœæ
od krañca
do krañca poezji
od wschodu
wiersza
do
zachodu myœli
czy wystarczy
aby zostawiæ œlad?

Fotografia
œwiadectwem
zbrodni
Zdj cie, o kt rym pisze Janusz Gulczy ski w 6 numerze KONINIAN, a kt re z braku miejsca nie
zosta o przy tek cie uj te, zamieszczamy obecnie. Przy okazji chcia bym odnie si
do poruszanych w artykule spraw.
Przekonanie autora, ¿e zdjêcie z
egzekucji wywo³ano w pracowni fotograficznej w Koninie potraktowaæ trzeba jako sugestiê, ¿e tak mog³o byæ, ale
nie ma na to ¿adnych dowodów.
Utrwalone na kliszy wydarzenie w kilku ujêciach znaleziono w prywatnym
albumie we Wroc³awiu i wykorzystano na procesie w sprawie koniñskiej
zbrodni, co potwierdza Piotr Rybczyñski. Widoczny na zdjêciu fragment
domu „Zeme³ki” jednoznacznie œwiadczy, ¿e dramat ofiar mia³ miejsce w
Koninie.
W oparciu o zachowane relacje
mo¿na te¿ uzupe³niæ wiedzê Czytelników o niektóre fakty zwi¹zane z
drug¹ obok Kurowskiego ofiar¹ zbrod-
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ni. ¯yd Mordechaj S³odki, kupiec galanteryjny mieszka³ przy ulicy Kramowej z ¿on¹ i trzema córkami. Zanim
osoby te podzieli³y jego los i œlad po
nich zagin¹³, pozwolono im pochowaæ cia³o rozstrzelanego. Do egzekucji
S³odki wybrany zosta³ w wyniku losowania, jakie odby³o siê w przeddzieñ
zaplanowanej przez Niemców publicznej kaŸni, wœród 15 ¿ydowskich zak³adników osadzonych w koniñskim
wiêzieniu. Mia³ byæ „koz³em ofiarnym”, co wi¹zaæ siê mia³o z faktem, ¿e
nastêpnego dnia na niego przypada³a
kolej prowadzenia modlitwy upamiêtniaj¹cej zabicie ofiarnego koz³a w Œwi¹tyni. Pisze o tym Theo Richmond w
ksi¹¿ce „Uporczywe echo”. Ci, co wi-

dzieli egzekucjê i dali
o niej œwiadectwo na
piœmie jak dzieci Kurowskiego, Izzy Hahn,
Abram Kêpiñski,
Moszkowicz czy Jakub Krawczyk, a tak¿e inni obecni wtedy
na Placu Wolnoœci
(przebywaæ mog³o
oko³o 300-400 osób,
by³ pi¹tek, dzieñ targowy) zapamiêtali, ¿e
do postawionych pod
œcian¹
podszed³
ksi¹dz (nazywa³ siê
Zwierz i nie by³ miejscowym duchownym)

Konina

W Koninianach nr 4, w obszernym artykule Najstarszy znak drogowy w Polsce , autor przedstawia histori koni skiego s upa. Nie
umniejszaj c historycznych za o e artyku u chcia bym dorzuci kilka uwag natury hipotetycznej, maj cych w moim przekonaniu
pewne podstawy prawdopodobie stwa.

Jeszcze
Dowody na istnienie osadnictwa
wczesnoœredniowiecznego na terytorium od L¹du w górê rzeki Warty po
obecny Konin s¹ oczywiste (zob.
£owmiañski – „Pocz¹tki Polski”, Wêdzki – „Dzieje Konina”). O wierzeniach
ludnoœci zamieszkuj¹cej te tereny wiemy bardzo niewiele. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e panteon bóstw pogañskich by³ w tym okresie wspólny dla
plemion s³owiañskich z obszaru dzisiejszej œrodkowej Polski. Wprowadzenie nowej religii – chrzeœcijañstwa,
nie przebiega³o bezkonfliktowo. W
mniejszych osadach i odosobnionych
skupiskach ludzkich d³ugo jeszcze oddawano czeœæ pogañskim bo¿kom. W

o

Wspomnienia
Jesieni¹ 1979 roku w klubie „Hutnik” zorganizowano turniej szachowy
dla m³odzie¿y ze szkó³ œrednich. Moja
szko³a do dru¿yny sk³adaj¹cej siê z
dwóch ch³opców do³¹czy³a dziewczynê. To by³ wtedy mój pierwszy, ale nie
ostatni krok, kiedy przekroczy³am
progi klubu „Hutnik”. Na tym turnieju
zosta³am zauwa¿ona przez kierownictwo sekcji szachowej, panów: Jana
Kaczmarka i Kazimierza Kaczyñskiego. Za ich namow¹ tego samego roku
zapisa³am siê do sekcji, któr¹ ci panowie prowadzili. Tak przez przypadek
dziêki szachom na parê ³adnych lat
zwi¹za³am siê z Klubem Hutnik. Spotykaliœmy siê dwa razy w tygodniu
intensywnie ucz¹c siê tajników gry. Po
krótkotrwa³ym treningu wystartowa³am na turnieju i od razu uda³o mi siê
zdobyæ II kategoriê szachow¹, upo-

s³upie

wierzeniach, zwyczajach i demonologii ludowej pewne relikty pradawnej
wiary przetrwa³y do dnia dzisiejszego. Koœció³, od chwili chrystianizacji
ziem polskich, próbowa³ wykarczowaæ
przejawy ba³wochwalstwa poprzez
likwidacjê „ba³wanów”. Palono drewniane bo¿ki, niszczono gontyny, rozbijano pos¹gi. Innym sposobem by³o
pozbawianie pogañskich obrzêdów ich
pierwotnych funkcji, tworz¹c nowe np.
Zielone Œwi¹tki, noc œwiêtojañska,
Matka Boska Zielna, Zaduszki itp.
(zob. A. Brückner – „Mitologia s³owiañska i polska”).
Odnieœmy te rozwa¿ania do koniñskiego s³upa. Czas jego powstania jest

koniñskim

rzecz¹ sporn¹, nie do koñca jasna jest
te¿ jego pierwotna lokalizacja, o czym
pisze Wêdzki. Inny autor przewodników po Koninie – Piotr Maluœkiewicz
przyznaje, ¿e geneza s³upa nie jest
wyjaœniona, ¿e mo¿e kryje siê w nim
rzeŸba pogañska, wtórnie u¿yta w XII
wieku. Z. Œwiêchowski w ksi¹¿ce „Budownictwo romañskie w Polsce” pisze wrêcz: „ustawiony w pobli¿u koœcio³a parafialnego s³up koniñski jest
zabytkiem zwi¹zanym z okresem
przedchrzeœcijañskim... Funkcja s³upa
milowego i zwi¹zany z nim napis s¹
zatem pochodzenia wtórnego... Forma
s³upa wyraŸnie nie dostosowana do
monumentalnego napisu...”

szachistki

wa¿niaj¹c¹ do udzia³u w mistrzostwach
Polski juniorek, które odby³y siê w
Chorzowie. Wynik, jaki uzyska³am, nie
by³ rewelacyjny, ale pozna³am wielu
ciekawych ludzi, miêdzy innymi
Agnieszkê Brustman czy te¿ Joannê
Jagodziñsk¹, wtedy m³ode, dobrze zapowiadaj¹ce siê szachistki.
W klubie by³am jedyn¹ dziewczyn¹, do tego najmniejsz¹, chocia¿ nie
najm³odsz¹. To drugie mia³o swoje plusy. Pamiêtam sytuacjê, kiedy na prze³omie roku odby³o siê spotkanie cz³onków sekcji przy lampce szampana.
Gdy po rozlaniu wina wzniesiono toast, us³ysza³am: „– Jasiu, rozpijasz ma³oletnie panienki” i stoick¹ odpowiedŸ
prezesa „– Tu nie ma ma³oletnich”.
Wiem, ¿e wielu mu nie uwierzy³o.
Mija³y miesi¹ce, sta³am siê cz³onkiem dru¿yny szachowej klubu „Hut-

i udzieli³ im ostatniego namaszczenia.
Mêczeñska œmieræ obywateli miasta z
dwóch ró¿nych œrodowisk religijnych
i spo³ecznych po³¹czy³a mieszkañców.
Zaraz po wojnie z ¿yczliwoœci dla
pierwszych w Koninie ofiar ulicê Kramow¹ przemianowano na ulicê S³odkiego (kilka lat póŸniej wrócono do
dawnej nazwy). Obecnie S³odki i Kurowski maj¹ „swoje” ulice na osiedlu
Zeme³ki.
LeH

z

nik” i z ni¹ wyje¿d¿a³am na mecze i
turnieje do wielu miast w Polsce. Szczególnie wspominam wyjazd do S³upska,
bowiem obok zawodników, w tym juniorki Kasi Bukowskiej, by³ z nami honorowy kapitan dru¿yny pan Aleksander Warwas. W ¿yciu prywatnym by³
emerytowanym oficerem Wojska Polskiego, ¿o³nierzem wrzeœnia 1939 roku.
Dzisiaj nie wiem jaki by³ wynik meczu, ale pamiêtam, ¿e po jego zakoñczeniu kapitan Warwas sprawi³ mnie i
mojej kole¿ance wielk¹ frajdê obwo¿¹c nas wzd³u¿ morskiego brzegu wynajêt¹ prywatnie taksówk¹. Gest przemi³ego, niedawno zmar³ego, wtedy ju¿
starszego pana, na zawsze pozostanie
w mojej pamiêci.
W d³ugim okresie mojej aktywnoœci zawodniczej przez sekcjê przewinê³o siê parê pokoleñ amatorów kró-

Przytoczone, skrótowo podane
dane, uzasadniaj¹ hipotezê, ¿e nasz
koniñski s³up, zanim zosta³ s³upem
milowym, pe³ni³ rolê pogañskiego bo¿ka, byæ mo¿e zwi¹zanego z kultem
p³odnoœci, co sugeruje jego kszta³t.
Jeœli puœcimy wodze fantazji, mo¿emy tak¿e pokusiæ siê o genezê nazwy miasta Konina. Wœród naukowców panuje raczej zgodnoœæ, ¿e nazwy
Setidava lub Getidava umieszczonej na
mapie Ptolomeusza nie nale¿y uto¿samiaæ z Koninem. Tak¿e osadnictwo na
naszych terenach siêga czasów wczeœniejszych ni¿ sugeruje to legenda o
rycerskiej dru¿ynie i ksiêciu poluj¹cym
w okolicach Konina, któremu stado

klubu

koni ocali³o ¿ycie. Legenda odnosi siê
do pocz¹tków feudalnych, a wiêc oko³o po³owy XI wieku.
Bior¹c pod uwagê pierwotn¹ funkcjê s³upa koniñskiego, mo¿emy przypuszczaæ, ¿e domniemanemu bóstwu
sk³adano miêdzy innymi krwawe ofiary. A. Brückner w „Mitologii s³owiañskiej i polskiej” (str. 53) pisze, ¿e wœród
ofiar zwierzêcych pogañscy bogowie
szczególnie upodobali sobie konie.
Brückner kilka nazw miejscowoœci
wywodzi od tego pradawnego rytua³u
np. Koniecko, Konojady. (Konina nie
wymienia – L.H.) Zak³adaj¹c kultowe
przeznaczenie s³upa koniñskiego, hipoteza o pochodzeniu nazwy miasta
od ofiar z koni, sk³adanych pogañskiemu bóstwu, wydaje siê prawdopodobna.
Jan Sznajder
Nic nie ujmuj¹c wywodom kolegi
Jana Sznajdra, pozostanê zwolennikiem
teorii, ¿e nazwa naszego miasta wi¹¿e
siê z przypisaniem jego mieszkañcom,
jako osady s³u¿ebnej, powinnoœci w
postaci dostarczania koni – dworowi
ksi¹¿êcemu.
L.H.

„Hutnik”

lewskiej gry. Z zakamarków serca odnajdujê nazwiska Mirka Maciejewskiego, Andrzeja Œwi¹tnickiego, Zygmunta Kulczewskiego, Darka Grabowskiego, Józia Szymañskiego. Z nimi uczestniczy³am w turniejach rozgrywaj¹c
coroczne zawody miêdzyzak³adowe,
górnicy kontra hutnicy. Wspólnie zdobyliœmy tytu³ mistrzów Polski w grze
korespondencyjnej w czasach stanu
wojennego. Tytu³ jest przedmiotem
mojej dumy i do dzisiaj przechowujê
kartki pocztowe z tamtego czasu, cenne i z tej racji, ¿e by³y ostemplowane
przez cenzurê wojskow¹.
Niestety, up³yw czasu spowodowa³, ¿e wielu przyjació³ opuœci³o nas
na zawsze i dzisiaj pewnie rozgrywaj¹
swoje partie w niebiosach. Wykonuj¹
roszady i gambity, wspomniany pan
Warwas, pan Komorowski, kierownik

sekcji szachowej, pan Budzyñski, który z ¿on¹ Barbar¹ organizowa³ turnieje
szachowe we w³asnym ogródku. Bywa³a na nich arcymistrzyni Hanna Ereñska-Radzewska.
Minê³o ponad 20 lat mojej dzia³alnoœci szachowej. Gdy jako nastoletnia
dziewczyna zasiad³am trochê przypadkowo przy szachownicy w „Hutniku”
nie s¹dzi³am, ¿e zami³owanie do gry
zmieni w znacznym stopniu moje
¿ycie. Dziêki szachom, najpierw jako
zawodniczka, póŸniej instruktor, obecnie sêdzia, zawar³am wiele przyjaŸni,
pozna³am wielu ciekawych i wartoœciowych ludzi, odwiedzi³am wiele piêknych miejscowoœci w kraju i poza
Polsk¹. A przecie¿ nie odstawiam szachownicy na pó³kê, gram nawet bez
przeciwników. Wiele jeszcze partii
przede mn¹.
Barbara Ryszkiewicz
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Galeria
Piêknego
Przedmiotu
Pretekstem do powstania Galerii
Piêknego Przedmiotu „Giotto” by³y
moje „Obrazki koniñskie”. Rysowanie,
szczególnie starego Konina, sta³o siê
sposobem na bardziej emocjonalny
kontakt z miastem. Jestem rodowit¹
poznaniank¹ i nie tyle wypada³o, ile
czu³am potrzebê bli¿szego poznania
miejsca, w którym mieszkam i ¿yjê od
wielu lat. Tworzenie rodzi potrzebê
prezentacji, konfrontacji z odbiorc¹ i
tak powsta³ pomys³ na galeriê.
W naszej pracowni plastycznej,
razem z mê¿em, zorganizowaliœmy
Salon Wystawowy, który ku naszej
satysfakcji zaistnia³ na mapie kulturalnej Konina, satysfakcji tym wiêkszej,
¿e od pomys³u do realizacji wystawy
wykonujemy wszystko sami, dysponuj¹c tylko w³asnymi, skromnymi
œrodkami finansowymi.
Obydwoje jesteœmy absolwentami
Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych

w Poznaniu – obecnie ASP (Giotto
wydzia³u rzeŸby, Miros³awa architektury wnêtrz).
Udzia³ w tworzeniu galerii ma tak¿e syn Christo, absolwent Politechniki Poznañskiej, zajmuj¹cy siê opraw¹
graficzn¹ wystaw. Wœród bywalców
wernisa¿y mamy kolekcjonerów naszych druków. Na domowym sprzêcie komputerowym powsta³y nie tylko zaproszenia i katalogi, ale tak¿e
okolicznoœciowe kartki, czy np. kalendarz na 2000 r. z wspomnianymi ju¿
wczeœniej „Obrazkami koniñskimi”.
Christo zajmuje siê równie¿ redakcj¹ i publikacj¹ w sieci Internet serwisu o galerii, sponsorowanego przez
firmê TEAM sp. z o.o. z Konina.
Galeria „Giotto” proponuje wystawy z ró¿norodnych dziedzin twórczoœci plastycznej, chc¹c w ten sposób
zainteresowaæ jak najwiêksze grono
bywalców. W zamierzeniu promuje

Mister
zmienia
Nie tylko pracownicy zlikwidowanego z koñcem stycznia br. Oddzia³u
NBP w Koninie pamiêtaj¹, ¿e budynek oddany w 1968 roku nosi³ miano
„mister banków”. By³ wtedy jedyn¹
architektoniczn¹ „pere³k¹” w centrum
nowego Konina i do dzisiaj nie straci³
nic ze swego uroku.
Teraz, gdy w budynku ma znaleŸæ
siedzibê Miejska Biblioteka Publiczna, warto przypomnieæ pó³wieczn¹
dzia³alnoœæ banku w Koninie. Oddzia³
oficjalnie otwarto 11 wrzeœnia 1950
roku, wczeœniej przez dwa miesi¹ce
funkcjonowa³a kasa NBP przy PPRN.
Pierwszym zrealizowanym zadaniem
by³a wymiana pieniêdzy. Powo³any na
kierownika Eugeniusz Dmochowski
mia³ do dyspozycji 5 pracowników, a
oddzia³ zajmowa³ czêœæ pokoju w ówczesnym Banku Rolnym przy ulicy
Armii Czerwonej (obecnie 3 Maja). W
miarê rozwoju miasta i regionu ros³y
zadania banku. Dostarcza³ œrodki pieniê¿ne dla wszystkich ga³êzi gospodarki w mieœcie i powiecie, zajmowa³ siê
obs³ug¹ skarbowo-kasow¹ zak³adów
pracy, kredytowa³ i kontrolowa³ wydatki inwestycyjne. W ci¹gu kolejnych

banków
u¿ytkownika

lat zwiêksza³a siê liczba pracowników,
zmieniali siê kierownicy. Wœród nich
byli Bronis³aw Jasiñski i Bogdan Duda
(1954-60). Stabilizacja na stanowisku
kierowniczym nast¹pi³a w 1961 roku,
gdy funkcjê dyrektora obj¹³ Stanis³aw
Wiœniewski. Za jego kadencji trwaj¹cej 7 lat dosz³o do wybudowania
obiektu przy ulicy Dworcowej oraz do
przydzia³u mieszkañ spó³dzielczo-zak³adowych pracownikom. Gmach banku postawi³o Koniñskie Przedsiêbiorstwo Budowlane wed³ug projektu opracowanego w pracowni Politechniki
Gdañskiej pod kierownictwem mgr.
in¿. Henryka Kleszczewskiego. W uroczystoœci otwarcia nowej siedziby banku uczestniczyli Jerzy Albrecht, ówczesny minister finansów, Stanis³aw
Majewski, prezes NBP, dyrektorzy
banków z Poznania i województwa poznañskiego, przedstawiciele w³adz
Konina.
W nowoczesnym, przestronnym
obiekcie pod nowym kierownictwem
Antoniego Szepelaka (Wiœniewski odszed³ na emeryturê), mo¿liwe sta³o siê
zwielokrotnienie us³ug. W 1969 roku
kredytowano 42 przedsiêbiorstwa na

Stanis³aw Wiœniewski z pracownikami NBP (1968 rok)
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przede wszystkim przedmiot, tak wiêc
obok wystaw malarstwa, rysunku, grafiki, rzeŸby, witra¿u i ceramiki by³y
wystawy wikliny, mebli, tkaniny. Spe³nia równie¿ rolê edukacji artystycznej.
Wiele osób przyznaje, ¿e po raz pierwszy mia³o okazjê uczestniczyæ w wernisa¿ach, poznaæ bli¿ej jêzyk plastyczny, oswoiæ siê z okreœleniami
„przedmiot artystyczny”, „aran¿acja”
i tym podobne. Wizyty ró¿nych goœci
staj¹ siê czêsto okazj¹ do dyskusji o
sztuce, bywa ¿e z mojej strony mini
wyk³adów np. o technikach malarskich,
czy graficznych.
Od grudnia 1997 r. do dnia dzisiejszego zorganizowaliœmy 33 wystawy.
Ka¿da mia³a swój niema³y odzew w
lokalnych mediach, tj. w prasie, radiu i
telewizji. Ponadto by³o kilka prezentacji w programie kulturalnym pt.
„Afisz” w Telewizji Poznañ.
Kronika galerii jest pe³na zdjêæ z

kwotê 820 mln. z³ (w 1958 r. za 57
mln. z³), zmieniono technikê ksiêgowania z rêcznej na mechaniczn¹. W 1970
roku, celem koncentracji w jednym
miejscu operacji finansowo-kontrolnych przedsiêbiorstw w rozwijaj¹cym
siê zag³êbiu paliwowo-energetycznym,
do NBP w³¹czono Bank Inwestycyjny. W 1974 r. Bank zatrudnia³ 50 osób.
Kolejnym wyzwaniem dla Oddzia³u NBP w Koninie by³a realizacja zadañ w warunkach województwa koniñskiego, co mia³o miejsce pod kierownictwem najpierw Zdzis³awa Hy¿ego (1975-1991), potem przez 8 lat
Juliana Lewandowskiego. W latach
1977-1978 budynek rozbudowano
przed³u¿aj¹c go w kierunku zachodnim,
dziêki czemu powsta³a czêœæ administracyjna, drugi skarbiec i zaplecze gospodarcze. Obiekt nie straci³ na wygl¹dzie, o co zadba³a Pracownia Badawczo-Projektowa Politechniki Gdañskiej
pod kierownictwem poprzedniego projektanta in¿. Henryka Kleszczewskiego. Kolejn¹ modernizacj¹ objêto proces obs³ugi kont i klientów wprowadzaj¹c komputerow¹ technologiê informatyczn¹ oraz obok tradycyjnego
(stra¿nicy) tak¿e elektroniczne zabezpieczenie budynku.
Ostatnimi dyrektorami,
po zmianach administracyjnych i w³¹czeniu oddzia³u do
województwa wielkopolskiego, byli: Stefan Pospiech
i Danuta Sosnowska, której
w udziale przypad³a rola likwidatora banku w Koninie.
W³aœciciele banku wspania³omyœlnie pozostawili swoim nastêpcom spore iloœci
sprzêtu i urz¹dzeñ, z których
w du¿ej czêœci korzystaæ
bêd¹ mieszkañcy miasta jako
czytelnicy biblioteki. Czy
duch pieniêdzy unosz¹cy siê
ze skarbców towarzyszyæ
bêdzie bibliotecznej ksi¹¿ce,
poka¿e przysz³oœæ.
Lech Hejman

wernisa¿y, ¿yczliwych wpisów i dedykacji odwiedzaj¹cych nas goœci i kilkudziesiêciu wycinków z prasy z publikacjami na temat naszych wystaw.
Artyœci wspó³pracuj¹cy z Galeri¹
„Giotto” to absolwenci Akademii i
Wy¿szych Uczelni Plastycznych.
Wyj¹tkiem by³a ostatnia wystawa
„Kolorowy Œwiat z Borzêciczek”, zorganizowana przy wspó³udziale Fundacji Haliny Sroczyñskiej z Kalisza , a
towarzysz¹ca Abilimpiadzie Osób
Niepe³nosprawnych w Koninie.

Serwis galerii (www.giotto.art.pl)
zosta³ zauwa¿ony i wyró¿niony w
1998 r. przez pismo komputerowe
„Cyber”, jako interesuj¹ce zjawisko w
dziedzinie kultury w polskich zasobach
sieci Internet. W 1999 r. zostaliœmy
mianowani do tytu³u „Cz³owiek
Roku”, przyznawanego przez redakcjê „G³osu Wielkopolskiego”, Radia
„66” i Koniñskiej Izby Gospodarczej.
W 2001 r. uzyskaliœmy nagrodê „Z³otego Konia”, przyznawan¹ przez prezydenta miasta Konina.
Miros³awa Dimitrow

Wernisa¿ w Galerii „Giotto”, kwiecieñ 2003

Inspiracje

kulturalne

Danuta Olczak
Kamienny koñ
zaintrygowa³ mnie od pocz¹tku
sta³ na stra¿y miasta
a jednoczeœnie by³ wolny
patrzy³ na mnie z ciekawoœci¹
có¿... by³am kolejnym
przybyszem z dalekich stron
nie obiecywa³ mi
³atwej drogi
trwa³ych przyjaŸni i zrozumienia
mojego œwiata – zosta³am
musia³am nauczyæ siê
wiary w siebie
szacunku do przesz³oœci
oraz tego
¿e ucieczka to droga
donik¹d – musia³am nauczyæ siê
przegrywaæ
aby dziœ po latach
powiedzieæ – MOJE MIASTO
Autorka od 1978 roku mieszka w Cukrowni Gos³awice
Wyda³a tomiki wierszy:
Na przekór samotnoœci,
W ogrodzie czasu,
Dotyk przestrzeni,
Cztery pory zadziwienia,
Modlitwa wieczorna
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