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Uprzejmie donosimy, ¿e nie ulegliœmy pokusie zafundowania sobie
odsapu i postanowiliœmy pozostaæ
z Wami przez wakacje. Gorzej, je¿eli oka¿e siê, ¿e Pañstwo postanowicie odpocz¹æ od „Koninianów”.
Pocieszamy siê jednak, ¿e to chyba
niemo¿liwe. A wiêc spieszê donieœæ,
co przygotowaliœmy dla Was tym
razem.
Leszek z uporem dokopuje siê
do nowych wiadomoœci dotycz¹cych Zofii Urbanowskiej. Trudzi siê
zreszt¹ na Pañstwa wyraŸne ¿ycze-

Z

kart

nie. Cieszy nas, ¿e uda³o siê ponownie
odkryæ pisarkê dla Konina.
Prawdziwym „cymesikiem” jest
korespondencja ze Szwecji. Józef Lewandowski, autor wspomnieñ koniñskich „Cztery dni w Atlantydzie”
przypomina ¿ydowskich kamieniarzy.
Dla nas to ju¿ terra incognita, tym bardziej ¿e ich wyroby zniknê³y razem z
¿ydowskim cmentarzem.
Koniecznie nale¿y zapoznaæ siê z
artyku³em ks. Andrzeja Mendroka
przedstawiaj¹cego pracê duszpastersk¹
w Koninie pastora Roberta Badke, któ-

rego przywi¹zanie do Konina walczy³o o lepsze z niemieckoœci¹. Piêkny
przyk³ad wspó³¿ycia kultur.
W³odek Kowalczykiewicz, po ciep³ym przyjêciu „Konina na nos wziêtego” nabiera rozpêdu pisarskiego, a
podpisuje siê „jeszcze wierniejszy starokoninianin”, ano, niech mu bêdzie.
Otrzymujecie Pañstwo równie¿
piêkny prezent od firmy „Sypniewski
i synowie”. To kolekcja fotogramów
autorstwa Macieja Sypniewskiego
„Konin noc¹”. Oj, Panie Wojciechu syn
wyraŸnie bierze rozbrat z rzetelnym

rzemios³em i ucieka do bohemy - taka
pewno kolej rzeczy. Ale za zdjêcia
bardzo dziêkujemy.
Pozdrawiam
Stanis³aw Sroczyñski
PS. Za poœrednictwem „Koninianów” p. Jadwiga Szymczak alarmuje, ¿e nie najlepiej przedstawia siê
otoczenie cmentarzyka z lat I wojny
œwiatowej. Do³¹czamy siê i prosimy
kierownika odpowiedniego wydzia³u z Urzêdu Miejskiego o zainteresowanie siê spraw¹. Towarzystwo
deklaruje pomoc.

przesz³oœci

Dwie
Zofii
W trzeciej korespondencji zamieszczonej w Gazecie Polskiej w
1870 roku w numerze 85 Zofia Urbanowska odnios³a siê do problemu
braku œrodków na dzia³alnoœæ szpitala œw. Ducha i ochronki, o czym
pisa³a poprzednio. Jej zdaniem ...Konin ma 6-tysiêczn¹ ludnoœæ, otó¿
gdyby mieszkañcy zamiast ja³mu¿n
udzielanych pod rozmaitymi postaciami, zgodzili siê p³aciæ do
Kasy Rady Opiekuñczej regularnego, ale dobrowolnego podatku,
choæby po 2 ruble rocznie, zebra³oby siê kapita³ w iloœci 12000 rs,
a poniewa¿ prawie trzecia czêœæ
ludnoœci jest tak ubog¹, ¿e wymienionej sumy p³aciæ nie by³aby w
stanie dla tej prostej przyczyny, ¿e
sama potrzebuje wsparcia, przeto
odtr¹camy 4000 rs, a pozostaje
8000 rs, na które pewno liczyæ
mo¿emy, z tych 1000 rs mo¿na by
przeznaczyæ na op³acenie d³ugów
szpitalnych i zakup placu pod
ogród, 200 rs na sta³e utrzymywanie starców i kalek, którzy jakkolwiek maj¹ w szpitalu schronienie,
w³ócz¹ siê po mieœcie, w karczmach
przepijaj¹ wy¿ebrane grosze, 2800
rs na za³o¿enie ochronki i zaopatrzenie jej w pierwiastkowe potrzeby, 4000 rs na za³o¿enie przy szpitalu kantoru, który by ubogiej ludnoœci dawa³ zapomogi pieniê¿ne
na kupno warsztatów, sprzêtu,
odzie¿y itp. w formie zwrotnej po¿yczki roz³o¿onej na wiele lat i bezprocentowej... Zdaje nam siê, ¿e
podatek 2 rs nie jest wielkim, mo¿na by sk³adania go u³atwiæ publicznoœci przez roz³o¿enie po 16 i
pó³ kopiejki miesiêcznie (prawie
grosz dziennie)... Zdaje nam siê s³yszeæ zarzut, ¿e 2800 rs na ochronkê nie wystarcza. W istocie jest to

korespondencje
Urbanowskiej
ma³o lecz gdyby urz¹dzono na pocz¹tek chocia¿ kilka ³ó¿ek mog³oby to uchroniæ kilka istot od zepsucia i œmierci g³odowej.
W dalszej czêœci artyku³u autorka przybli¿y³a czytelnikom stan
szkolnictwa elementarnego w Koninie. Pisa³a... Szko³a elementarna
w Koninie nieŸle jest prowadzona;
dzieli siê na dwa oddzia³y, ch³opców i dziewcz¹t. Na wyk³ady skar¿yæ siê nie mo¿na, uczniowie pilniejsi du¿o skorzystaæ mog¹, nauczanie jest bezp³atne zatem na
pozór przystêpne, wszelako szkoda,
¿e nie wszyscy siê garn¹. W szkole
tylko porz¹dnie odziane dziecko
uczyæ siê mo¿e, a wiêc zamo¿niejsze. Ci zaœ co nie maj¹ odzie¿y ca³ej
nie œmi¹ - chocia¿ kto wie czy nie
lepiej by³oby i tych bosych malców
do nauki przypuœciæ. Mo¿e ziarno
zdrowe w m³od¹ duszê wrzucone
przyjê³oby siê i kiedyœ wyros³o.
Gmina izraelska pod tym wzglêdem
urz¹dzi³a siê lepiej. Tam ka¿de
dziecko (ch³opcy) znaæ musi talmudyczne nauki i czytaæ umieæ w rodzinnym jêzyku. Istnieje w naszym
mieœcie kilka takich szkó³ek, z tych
jedna s³u¿y bogatszym za miesiêczn¹ op³at¹, inne wy³¹cznie dla
biednych przeznaczone, nauczaj¹
bezp³atnie, a na uposa¿enie nauczyciela (me³ameda) sk³ada siê
ca³a gmina, któr¹ on sam z puszk¹
obchodzi. Groszaki i z³otówki
sypi¹ siê pod³ug tego ile kto daæ
mo¿e lecz pokazuje siê, ¿e te dary
wystarczaj¹ kiedy szkó³ki utrzymuj¹ siê. Nauki religii i wiadomoœci niezbêdnych s³uchaj¹ pacholêta bose, obdarte bez wzglêdu na
zamo¿noœæ. Wiedza jakkolwiek
szczup³a przystêpn¹ jest dla wszystkich. Gmina ewangelicka pomiê-

dzy jednym a drugim stanowi œrodek. W szkó³ce nauczanie odbywa
siê troskliwie i systematycznie, dzieci przychodz¹ czysto odziane i ucz¹
siê pilnie. Szkó³ka ewangelicka
posiada tak¿e dwa cenne przymioty, których poprzednim brakuje,
czystoœæ i porz¹dek.
Korespondencjê czwart¹ w
„Gazecie Polskiej” zamieszczon¹ w
1870 roku w numerze 132 prawie w
ca³oœci poœwiêci³a Zofia Urbanowska wydarzeniom kulturalnym, jakie mia³y miejsce w naszym mieœcie.
W kwietniu w Koninie koncertowa³
pianista p. Karol Melcer, a towarzyszy³y mu miejscowe amatorki. Koncert nie cieszy³ siê du¿¹ frekwencj¹,
mimo i¿ czêœæ dochodu miano przeznaczyæ na szpital (dosta³ niewiele
rubli). Kilkanaœcie krótkich utworów scenicznych wystawi³a trupa z
Kalisza p. Anastazego Trapszo. Korespondentka pisa³a: Pan Trapszo
stosuj¹c siê do gustu publicznoœci
wybiera rzeczy lekkie, weso³e, z
efektownymi tytu³ami, takie te¿
sztuki lepiej siê udaj¹ od dramatów powa¿niejszego nakroju.
Przedstawienia odbywaj¹ siê w
starej zrujnowanej stajni, bez sufitu i pod³ogi; uporz¹dkowana naprêdce jest uprzywilejowanym
miejscem widowisk wszelkiego rodzaju. Tu wystêpowa³o towarzystwo dramatyczne p. Okoñskiego,
tu odbywa³y siê sztuki magiczne i
pieski uczenie przewraca³y kozio³ki. P. Trapszo ma przynajmniej
w³asn¹ orkiestrê. Okoñski pos³ugiwa³ siê miejscow¹, u³o¿on¹ z
dwóch skrzypków i basetlisty, którzy stale grywaj¹c w karczmach,
nie mniej ochoczo przygrywali publicznoœci. Je¿eli miasto chce czêœciej cieszyæ siê ulubion¹ sobie roz-

rywk¹ winno pomyœleæ o dogodniejszych dla obu stron warunkach; nale¿a³oby wystawiæ odpowiedni budynek z desek, niekosztowny, niewielki rozmiarem, ale
dogodne daj¹cy pomieszczenie.
Niechby by³ raz na zawsze zatytu³owany teatrem i wynajmowany za
cenê umiarkowan¹. Podobne
przedsiêbiorstwo mo¿na by uskuteczniæ si³ami zbiorowymi, na zasadzie dzielenia zysków miêdzy
przedsiêbiorców.
W koñcowej czêœci korespondencji m³oda dziennikarka przedstawi³a informacje gospodarcze dotycz¹ce Konina i powiatu koniñskiego. Pisa³a: Powiat koniñski wywozi za granicê stosunkowo znaczn¹
iloœæ zbo¿a; statki co wiosn¹ zabieraj¹ 70 do 80 tys. korcy, a by³ czas,
¿e cyfra dochodzi³a 100 tys. Sam
Dom Handlowo-Komisowy Rolników Kaliskich (prowadzi³ go Urbanowski) wysy³a³ 40 tys. gdy w tym
roku ograniczy³ siê na znacznie
mniejsz¹ liczbê. Konin chocia¿ w
korzystnych warunkach po³o¿ony,
posiadaj¹cy kilka szerokich traktów i rzekê sp³awn¹ - miastem przemys³owym nazwaæ nie mo¿na, leniwo na tej drodze postêpuj¹c. Nie
tylko wiêksze instytucje, ale pomniejsze nawet zak³ady utrzymaæ
siê nie mog¹. Artyku³y ¿ywnoœci liche, p³acimy drogo; chudy i zestarza³y inwentarz na rzeŸ prowadzony daje miêso ma³o po¿ywne. Obecnie czêœæ mieszkañców wstrzymuje
siê od u¿ycia wo³owiny z powodu
objawienia siê u byd³a choroby
karbunku³em zwanej; kilka sztuk
pad³o w mieœcie, o dalszym szerzeniu siê nie s³yszeliœmy. Handel drzewem budulcowym nale¿y do znaczniejszych objawów miejscowego
przemys³u; wywo¿¹ st¹d rokrocznie
setki tysiêcy sztuk na tratwach.
Fragmenty z „Korespondencji
z nad Warty” Zofii Urbanowskiej
wybra³ i tekst
opracowa³ Lech Hejman

wizerunek

miasta

Ks.

pastor

Robert

strony. Ukoñczy³ gimnazjum w Kole,
w miêdzyczasie uczestnicz¹c jako ¿o³nierz w wojnie polsko-bolszewickiej.
Po zdaniu matury (1921) rozpocz¹³
studia teologiczne na Uniwersytecie
Warszawskim i tam zetkn¹³ siê z polskim ewangelicyzmem, osi¹gniêciami
reformacji polskiego nurtu narodowego. Wczeœniej wpajano mu, ¿e ewangelicyzm zwi¹zany jest z niemieckoœci¹. Pisa³ „Tutaj by³em pierwszy raz
na ewangelickim nabo¿eñstwie w jêzyku polskim. To zrobi³o na mnie wielkie wra¿enie. Tutaj pozna³em..., ¿e koœció³ luterski nie jest tylko koœcio³em
niemieckim... Ju¿ wtedy sobie uprzytomni³em, ¿e dla s³ugi Chrystusa nie
ma wy¿szego imperatywu jak zwiastowanie ewangelii we wszystkich jêzykach, zgodnie z nakazem misyjnym
Jezusa.”
Studia Robert Badke zakoñczy³
uzyskaniem dyplomu w 1926 i jeszcze tego samego roku po zdaniu egza-

minu koœcielnego zosta³ przez biskupa ks. Juliusza Bursche wyœwiêcony,
czyli ordynowany na ksiêdza. Najpierw obj¹³ obowi¹zki wikariusza w
parafii œw. Trójcy w Warszawie, nastêpnie po zdaniu kolejnego egzaminu
z dniem 1 kwietnia 1928 roku skierowany zosta³ do Konina na wakuj¹ce
stanowisko proboszcza. Biskup Juliusz Bursche musia³ mieæ do niego zaufanie, w przeciwnym razie nie da³by
mu do obs³ugi parafii obejmuj¹cej nie
tylko miasto, ale i okoliczne miejscowoœci z Domami Modlitwy i liczb¹
wiernych przekraczaj¹c¹ 7000, przy
tym sk³ócon¹, gdy¿ czêœæ ewangelików
chcia³a nabo¿eñstw po polsku. Koniñscy ewangelicy propolscy serdecznie
przywitali nowego duszpasterza, a niemiecka wiêkszoœæ parafian od razu siê
zdystansowa³a od niego. Jednak po
pewnym czasie to siê zmieni³o i ks.
Badke 28 maja 1929 roku otrzyma³
potwierdzenie na urzêdzie proboszcza

zdj. - archiwum

W latach 1928-40 parafi¹ augsbursko-ewangelick¹ w Koninie administrowa³ ks.Robert Badke, obywatel polski
pochodzenia niemieckiego, jak o sobie
napisa³ w autobiografii. Zast¹pi³ na
tym stanowisku ks. Adolfa Leflera,
nacjonalistê niemieckiego, którego w
1926 roku zmuszono do odejœcia m.in.
za odprawianie nabo¿eñstw i wykonywanie czynnoœci koœcielnych (œluby,
pogrzeby) tylko po niemiecku, co sk³óci³o parafian.
Robert Badke urodzi³ siê 21 stycznia 1901 roku we wsi Sompolinek ko³o
Sompolna, jako syn w³aœciciela ziemskiego. Mia³ trzy siostry i trzech braci. Ojciec zmar³ mu w 1905 roku. Naukê pobiera³ w szkole ewangelickiej w
Sompolnie pod kierunkiem Ferdynanda Kufeldta, a jêzyka polskiego uczy³
go prywatnie Derfert. Przez rok 1913/
14 uczy³ siê w szkole handlowej w
£odzi (pomoc starszego brata), ale po
wybuchu wojny wróci³ w rodzinne

Badke

zdj. – P. Hejman

Tworzyli

Pastor Badke z m³odzie¿¹ w czasie konfirmacji

Z

dziejów

(pastora). Nabo¿eñstwa w Koninie
odbywa³y siê ka¿dej niedzieli, przy
czym raz w miesi¹cu w jêzyku polskim. W œwiêta koœcielne i pañstwowe
nabo¿eñstwa w jêzyku polskim odbywa³y siê po po³udniu. Prowadzone
by³y te¿ nabo¿eñstwa dla dzieci w jêzyku polskim przez kantora (diakona)
Artura Wittmayera. Ksi¹dz Badke prowadzi³ lekcje religii w gimnazjum i w
szkole podstawowej w jêzyku polskim, ponadto aktywnie zaj¹³ siê dzia³alnoœci¹ spo³eczno-kulturaln¹. Za³o¿y³ Komitet Pañ Opiekunek, które
objê³y patronatem parafialny przytu³ek, opiekê nad biednymi, dla dzieci
organizowa³y „gwiazdkê”. Panie zdobywa³y fundusze organizuj¹c loterie
fantowe, „czarn¹ kawê z tañcami”,
kwesty, zabawy karnawa³owe. Ksi¹dz
Badke rozwin¹³ ruch œpiewaczy, organizowa³ konkursy zespo³ów muzycznych. Chóry dzia³a³y w Koninie, Œwiêci, Bielawach, Borowie, D¹browie,
Wêglewskich Holendrach, Brzezinach
Holenderskich, a orkiestry w Œwiêci,
Nowym Czarkowie, Wêglewskich
Holendrach, Bielawach. ¯ycie parafialne toczy³o siê w Domu Parafialnym
przy ulicy Wodnej 37, tam mia³o siedzibê Towarzystwo M³odzie¿y Ewangelickiej.
Ks. Badke przeprowadzi³ w tym
czasie remont koœcio³a i plebanii otrzymuj¹c wsparcie w takich osobach jak
notariusz Muller, nauczycielka Esse,
aptekarz Laube, Trenkler, Janz, Dec-

Konina

Wincenty
Urbanowski
ajentem
ubezpieczeniowym
Przez okres dziesiêciu lat (186070) Wincenty Urbanowski prowadzi³
agencjê Domu Handlowo-Komisowego Rolników Kaliskich. Jednak wobec
silnej konkurencji kupców ¿ydowskich
i niemieckich handel zbo¿em sta³ siê
dla niego nieop³acalny i agencjê zlikwidowa³. W po³owie 1871 roku p. Wincenty zosta³ ajentem Warszawskiego
Towarzystwa Ubezpieczeñ od Ognia.
Sta³o to siê dziêki wstawiennictwu Józefa Sikorskiego, redaktora „Gazety
Polskiej”, z którym od roku wspó³pracowa³a córka Zofia, przesy³aj¹c do redakcji korespondencje z Konina. Na

str. II

³amach gazety kilkakrotnie (w 1871
roku w oœmiu numerach, poczynaj¹c
od numeru 216), ukaza³o siê og³oszenie informuj¹ce czytelników o tym, ¿e
w Koninie, we w³asnym domu ajentura przyjmuje ubezpieczenia miejskie i
wiejskie. Koszt zamieszczenia og³oszeñ móg³ wzi¹æ na siebie redaktor Sikorski w geœcie wobec Urbanowskiego, z którym znali siê osobiœcie.
Towarzystwo, które Wincenty
Urbanowski reprezentowa³, zosta³o
zatwierdzone przez cara z dniem 1
maja 1870 roku i rozpoczê³o dzia³alnoœæ od lipca po rozpisaniu akcji (8000

po 250 rs.) i zgromadzeniu po³owy z
przewidzianego dla Towarzystwa kapita³u w wysokoœci 2 mil.rs. Siedzibê
mia³o w Warszawie i zasiêg na ca³e
Królestwo Polskie. Za³o¿yli je bogaci
Rosjanie i Polacy: ksi¹¿ê Sergiusz Koczubcy, asesor Teodor Pauli, ksiêgarz
Maurycy Wolf, obywatel Jan Wargunin oraz bankierzy: Leopold Kronenberg, J.G. Bloch, Julian Wartheim, Jakub Natanson, Henryk Gunzberg,
Wsiewo³od Istomin. Od wrzeœnia
1870 r. w zarz¹dzie zasiada³o piêciu
dyrektorów (Kronenberg, Natanson,
Wertheim, Zamojski i Zieliñski). Obo-

wi¹zki prezesa pe³ni³ Tomasz hr Zamojski.
Zadaniem ajenta by³o, przed wystawieniem polisy, sprawdzenie opisu
oszacowanej, zwykle przez miejskiego budowniczego, nieruchomoœci (bez
gruntu) i przedmiotów zg³oszonych do
ubezpieczenia (meble, powozy,
odzie¿, naczynia, ksi¹¿ki, szk³o, instrumenty, obrazy, itp.) oraz zatwierdzenie wysokoœci strat szacowanych tak¿e przez budowniczego lub osobiœcie,
gdy dochodziæ mia³o do wyp³aty odszkodowañ.
Czy ajentura przynosi³a p. Win-

kert, Melzer, Milbrandt, rodzina Walterów i Torentzów i innych koniñskich
mieszczan.
Gdy w 1937 roku podczas nabo¿eñstwa dwóch parafian rozdawa³o
ulotki prohitlerowskie ks. Badke nie
zawaha³ siê poinformowaæ o tym
w³adz s¹dowych i winni zostali ukarani. W 1940 roku niemiecki Konsystorz
z £odzi wys³a³ do Konina inspekcjê,
w której uczestniczy³ ks. Lefler i Adolf
Ulbrich z GrodŸca, obaj znani z antypolskich zachowañ. W wyniku wizytacji ksiêdza Badke skierowano do Kleczewa, aby dokona³ przemianowania
koœcio³a katolickiego w ewangelicki,
kiedy odmówi³ zosta³ usuniêty z Koœcio³a jako duchowny i aresztowany
przez gestapo. Dziêki wstawiennictwu
parafian zosta³ uwolniony, musia³ przeprowadziæ siê do Kalisza, gdzie pracowa³ jako cywilny referent finansowy.
W 1943 roku skierowano go do wojska
na front w Jugos³awii i Grecji. Po wojnie przedosta³ siê do Lubeki, gdzie
spotka³ siê z rodzin¹. Na krótko zosta³
duszpasterzem dla przesiedleñców aby
ostatecznie z koñcem stycznia 1951
roku osiedliæ siê z ¿on¹, córk¹ i synem
w Kanadzie. Do przejœcia na emeryturê w 1966 roku pe³ni³ obowi¹zki pastora w parafii niemieckojêzycznej pw.
œw. Paw³a w Edmonton, gdzie zmar³
27 lipca 1977 roku.
Opr. ks. Andrzej Mendrok, proboszcz parafii augsbursko-ewangelickiej w Koninie

centemu jakiœ dochód trudno powiedzieæ, dzia³aæ mu przysz³o w zasadzie
tylko w œrodowisku chrzeœcijañskim,
bowiem w Koninie od lutego 1870 roku
funkcjonowa³a agentura II Rosyjskiego Towarzystwa Ubezpieczeñ od
Ognia, któr¹ z nominacji dyrekcji w
Warszawie reprezentowa³ ¿ydowski
kupiec Sander o imieniu Haymann.
Towarzystwo powsta³o w 1835 roku
w St. Petersburgu, mia³o wiêc d³u¿sz¹
tradycjê, wiêkszy kapita³ i ubezpiecza³o podobnie: p³ody rolne, urz¹dzenia
fabryczne, warsztaty, towary w magazynach i na statkach, wszelkie ruchomoœci i nieruchomoœci. Reklamowa³o „z akuratnoœci¹” wyp³atê odszkodowañ. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w naszym mieœcie w tamtym czasie wœród
ludnoœci przewa¿ali ¯ydzi, w tym
kupcy posiadaj¹cy domy, inwestuj¹cy w zakupy towarów, czyli bardzo
zainteresowani ubezpieczeniem swoich dóbr i pewnie wspierali agenta Sandera.
Lech Hejman

Ze

wspomnieñ

Chodzi za mn¹ od dawna krótkie
wspomnienie o koniñskich ¿ydowskich
kamieniarzach. Produkt ich, kute w piaskowcu nagrobki, mia³ jedno przeznaczenie, staæ na cmentarzu i upamiêtniaæ osobê le¿¹c¹ w grobie. Cmentarz
¿ydowski w Koninie mieœci³ siê za
miejskim parkiem. W parku spêdza-

Józefa

Lewandowskiego

szkolnych czêsto do nich zagl¹da³em,
ich dom by³ tylko o krok od szko³y. W
podwórzu sta³a szopa, w której mieœci³ siê warsztat g³owy rodziny. Szwarcowie osiedli tu na prze³omie lat 20 30-tych, sk¹d przybyli nie wiem, postawili domek, mieli siê dobrze. Zagl¹da³em do nich z racji ich synka, sym-

by³ mu do niczego niepotrzebny, dlaczego wiêc wynajmowa³ mu szopê?
Nigdy do szopy kamieniarza nie wchodzi³em, ale przez uchylone drzwi widzia³em p³yty piaskowca, rylce, m³otki. Nie zagl¹da³em, bo pan Lipszyc
bynajmniej do tego nie zachêca³. Na
pewno w pi¹tek wieczorem zmienia³

³em du¿o czasu, wiêc chc¹c nie chc¹c
ociera³em siê o cmentarz. Zagl¹da³em
tam jednak rzadko, szczerze mówi¹c
tylko z okazji pogrzebów osób bliskich. Nie ci¹gnê³o mnie na cmentarz,
bo nie by³ ciekawy, ani ³adny. Piasek,
piasek bez zieleni, bez drzew i prawie
darni, piach przedzielony kopczykami grobów i pionowo stercz¹cymi,
podobnymi do siebie skromnymi kamieniami. W œrodku cmentarza wyró¿nia³ siê jedyny grobowiec, po hebrajsku ohel, wystawiony chyba w XIX
w. przez jak¹œ bogat¹ rodzinê, której
chyba ju¿ nikt w mieœcie za moich czasów nie pamiêta³. Ten ohel te¿ by³
skromny i nie narusza³ zgrzebnego
wyrazu cmentarza. Widaæ istnia³o g³êboko u ¯ydów zakorzenione przeœwiadczenie, ¿e skoro jesteœmy równi
wobec Boga, to nikt z nas nie ma podstaw by siê pyszniæ przed jego obliczem. Skromnoœæ cmentarza by³a chyba i wynikiem mieszczañskiego przeœwiadczenia, ¿e zapewnienie egzystencji ¿yj¹cym, trudne, czêsto granicz¹ce
z niemo¿liwoœci¹, jest wa¿niejsze ni¿
cmentarny przepych. Martwym przecie¿ i tak jest wszystko jedno. Wszêdzie wiêc piaskowiec, ale nagrobki nie
budzi³y mojego zainteresowania, bo
hebrajski zna³em s³abo, a dla rozszyfrowania inskrypcji potrzebna by³a
równie¿ znajomoœæ skrótów i symboliki, wiedza której nigdy nie zg³êbi³em.
Nie wiem kto ry³ imiona wieczyste dla katolików i protestantów, bo
nie ¯ydzi. Zna³em natomiast w miarê
dobrze i nadal pamiêtam dwie rodziny
miejscowych kamieniarzy ¿ydowskich.
Szwarcowie mieli domek na Mickiewicza. Jako ch³opiec po zajêciach

patycznego, rozgarniêtego ch³opca
chodz¹cego do tej samej klasy co i ja.
Stary Szwarc by³ du¿y, ociê¿a³y, ma³omówny, nieco gburowaty. Nie, nie
u¿ywa³ nigdy brzydkich s³ów, czy
przekleñstw, ale by³ taki jakiœ niekontaktowy. Jego zawód ³¹czy³ siê z religi¹, ale jak pamiêtam, by³ umiarkowanie pobo¿ny. Owszem, chodzi³ do synagogi, ale nie co tydzieñ, a wymogi
¿ydowskiego rytua³u spe³nia³ chyba
dlatego, ¿e ¿y³ w spo³ecznoœci i ze
spo³ecznoœci. I jeszcze jeden drobiazg
- jako jedyni w mieœcie ¯ydzi Szwarcowie byli posiadaczami dwóch psów,
kundelków. ¯ydzi w zasadzie psów
nie cierpieli, rzadko kto mia³ w domu
kota, najwy¿ej kanarki lub szczyg³y w
klatkach. Zwracam uwagê na te psy,
bo w Szwarcach by³o coœ wiejskiego,
odbiegaj¹cego od miasteczkowych
norm spo³ecznoœci ¿ydowskiej.
Druga rodzina to Lipszycowie. Ci
byli zakorzenieni w Koninie od niepamiêtnych czasów. Mieszkali na Zamkowej pod pi¹tym, w domu Wintera,
w tym samym na piêtrze rezydowa³a
rodzina rabina. Rodzina kamieniarza
mieszka³a jednak w ma³o presti¿owej
piwnicy, ta któr¹ zajmowali by³a obszerna, jaœniejsza ni¿ znana mi suterena na GwoŸdziarskiej, gdzie w ciemnoœci gnieŸdzi³y siê dwie rodziny.
Mieszkanie w piwnicy by³o wyznacznikiem stanu maj¹tkowego. W odró¿nieniu od majêtnych Szwarców Lipszycowie byli biedni. Stary Lipszyc
mia³ swój warsztat w szopie u ogrodnika Serafiñskiego na ulicy Ogrodowej.
Serafiñski by³ powstañcem wielkopolskim, endekiem, dzia³aczem antysemickiego Stronnictwa Narodowego. Z
wynajmu szopy mia³ grosze. Lipszyc

ubranie, ale mnie utkwi³ w pamiêci w
roboczym, szarym od odprysków kamienia cha³acie. Wysoki, barczysty
chasyd, jeden z filarów chasydzkiej
bó¿nicy, w wieku chyba lat 60, by³ ma³omówny i nie pamiêtam bym z nim
kiedykolwiek rozmawia³, chocia¿ do
ogrodnika po warzywa czêsto chodzi³em. Pod tym wzglêdem by³ zupe³nie
podobny do Szwarca. Zastanawiam siê
czy mrukliwoœæ nie by³a zwi¹zana z
zawodem, narzucaj¹cym pracê w samotnoœci i w du¿ym skupieniu - przecie¿ nawet drobny b³¹d, literówka, w
ich wypadku oznacza³ zniszczenie
wielodziennej pracy, koniecznoœæ ponownego wykucia p³aszczyzny i
¿mudnej pracy nad literami. Kamieniarzom nie wolno by³o siê myliæ. Lipszycowie mieli piêciu synów i jedn¹
córkê. Potomstwo by³o doros³e i ju¿
wyp³ynê³o w œwiat. Jeden syn mieszka³ w Belgii. Córka z mê¿a Montagowa mieszka³a w £odzi, by³a rozwódk¹,
wysoka, zgrabna, o melodyjnym g³osie, mówi³a piêkn¹, literack¹ polszczyzn¹, by³a oczytana. Bez wykszta³cenia i zawodu utrzymywa³a siê z czego siê da³o, przewa¿nie z pracy cha³upniczej, zarobki mia³a marne, chorowa³a i zmar³a na gruŸlicê. Jej córka 6cioletnie nadinteligenckie dziecko zamieszka³o w piwnicy u dziadków. Najm³odszy, znany mi syn Lipszyców Josek by³ ode mnie starszy o jakieœ 8 lat.
Smuk³y, przystojny szatyn by³ w mieœcie przedmiotem podziwu, mówiono,
¿e jest genialnym skrzypkiem. Josek
by³ ciê¿ko chory, wiosn¹ 1935 roku
rodzina zdoby³a siê na du¿y wydatek,
na wys³anie go do sanatorium w Otwocku. Cudu nie by³o i Joska umieraj¹cego
trzeba by³o stamt¹d natychmiast za-

Wspomnienie o osobach
widywanych, a nieznanych
O czym tak myœlisz? Zapyta³a
¿ona. Przed moimi oczami w bezw³adny sposób przesuwaj¹ siê obrazy. Nieznani mi ludzie opuszczaj¹ hotel przy
ulicy S³owackiego. Z warsztatu œlusarskiego mieszcz¹cego siê naprzeciwko,
dŸwigaj¹c torbê z narzêdziami wychodzi pan „Ograbisz”. Ciekawe komu
zaci¹³ siê tym razem zamek? W
drzwiach budynku przy skrzy¿owaniu ulic S³owackiego i Przechodniej stoi
„Marsza³ek” ubrany w szynel wojskowy. Pojawi³ siê z nieod³¹cznymi „s¹dami” na ramionach „Kaziu nosi woda”.
Panowie k³aniaj¹ siê sobie.
Oczyma wyobraŸni widzê prowa-

dz¹cego rower od strony Warty „Gadomskiego – rybaka nocnego”. Na ramie ma umocowane niezmierzonej d³ugoœci „leszczynowe” wêdki. Ile ryb
minionej nocy pozwoli³aœ zabraæ sobie ukochana rzeko? Z placu Wolnoœci
dolatuje dŸwiêk metalowej szyny uderzanej m³otkiem, w ten sposób
„£apka”, ostrz¹cy no¿e i no¿yczki informuje o gotowoœci podjêcia pracy.
S³ychaæ turkocz¹ce kó³ka wózka „Ejgo”
- dostawcy wêgla.
We wspomnieniach powraca „Sabcia” rozstawiaj¹ca swój stragan z owocami tu¿ obok wejœcia do zak³adu fryzjerskiego „u Dziubczyñskiego”, przy

znakach drogowych naprzeciwko fary.
S³yszê, jak œwistem bata pan Maciaszek, dostawca miêsa z rzeŸni miejskiej pogania swojego leniwego konia.
Ka¿dego ranka w kolejce przed sklepem miêsnym na widok nadje¿d¿aj¹cego pojazdu wzrasta³o o¿ywienie.
Nawo³ywaniem, w³aœciciel kramu
przez dzieci zwany „Kogucikiem” zachêca przechodniów do kupna lizaków
oraz towarów „wszelakich”. Widocznie dzisiaj nie ma w okolicy ¿adnego
odpustu, bo swój stragan ustawi³ przy
ogrodzeniu koœcielnym.
Na ulicy Kramowej przekupki
swarz¹c siê miêdzy sob¹ rozstawiaj¹

zdj. – P. Hejman

Kamieniarze,
wytwórcy
macew

braæ. Pieni¹dze na taksówkê kolosaln¹
na owe czasy kwotê 700 z³., da³ Serafiñski. W pogrzebie m³odego cz³owieka udzia³ wziê³o wielu mieszkañców.
To by³o krótko przed wybuchem
II wojny œwiatowej. Potem nadesz³a
Zag³ada. Z parotysiêcznej ludnoœci
¿ydowskiej Konina wojnê przetrwa³o
znacznie mniej ni¿ sto osób. Ze Szwarców i Lipszyców nikt nie ocala³.
Przenieœmy siê w czasie. Lata 90te, po d³ugiej przerwie znów jestem w
Koninie. Jest pó³ wieku po Zag³adzie.
Inaczej ni¿ przed wojn¹, teraz za ka¿dym pobytem w mieœcie, zachodzê na
plac, na którym by³ ¿ydowski cmen-

tarz. Gdyby nie skromna ¿eliwna tabliczka trudno by siê domyœleæ, ¿e by³o
to œwiête dla ¯ydów miejsce. Zginêli
ludzie, poginê³y materialne œlady ich
dawnej obecnoœci, zag³uch³a pamiêæ o
nich. Ilu nas jest, tych co jeszcze maj¹
w Ÿrenicach niezatarty obraz wymordowanej spo³ecznoœci? Trzech, czterech, piêcioro? Jesteœmy starzy, nied³ugo i nas nie stanie.
Autor urodzi³ siê w Koninie w 1923
roku, jest emerytowanym historykiem,
autorem wspomnieñ o przedwojennym
Koninie „Cztery dni w Atlantydzie”,
mieszka w Szwecji.

wiadra pe³ne kwiatów. Ciekawe, od
którego z koniñskich ogrodników kupi³y tak cudnie pachn¹ce lewkonie? W
czyich ogrodach uros³yœcie dumne mieczyki? Czy to rêce Kolañskiego, Kowalczykiewicza, a mo¿e Zawieruchy
was pielêgnowa³y? Ze œmietan¹ i serami pojawi³a siê jak zawsze uœmiechniêta pani Wróblowa.
W myœlach przenoszê siê na plac
Zamkowy. Tam na wprost by³ego
¿ydowskiego bes medreszu, w bramie
kamienicy Gluby, pan Lorenc ³aduje na
wózek skrzynki wype³nione czereœniami. Spieszy siê, by zaj¹æ miejsce do
sprzeda¿y tu¿ przy wylocie ulicy
PCK. Pracy s¹siada przygl¹da siê pan
Urbaniak, sam bêd¹c bieg³ym w sztuce
murarskiej nie u³o¿y³by tylu cegie³ ile
skrzynek zmieœci³o siê na wózku.
Widzê, id¹cego równym krokiem
przez Rynek Garncarski, czyli plac
Zamkowy pana Rybarskiego. Z wrodzon¹ gracj¹ odwzajemnia uk³ony pozdrawiaj¹cym go przechodniom. Za-

pewne spieszy siê do Szko³y Podstawowej nr 2, której jest kierownikiem.
Naprzeciw kamienicy „Zeme³ki”
na ³aweczce usiad³ „Bajan” (Mieczys³aw Kowalczykiewicz) z pêdzelkiem
i puszk¹ bia³ej farby. Bêdzie czeka³, a¿
wyjdzie petent z wydzia³u komunikacji, wówczas wprawn¹ rêk¹ wymaluje
mu numery rejestracyjne, zwykle na
motorze, nadane przez urz¹d. Ratuszowy zegar wybija godzinê siódm¹. Rozpoczyna siê kolejny dzieñ.
Pytasz Kochana – o czym myœlê?
Przecie¿ widywa³em wymienione postaci prawie codziennie, wydawa³o mi
siê, ¿e je znam – obecnie wiem, ¿e jednak nie zna³em. Zastanawiam siê czy
teraz gdy s¹ po „tamtej stronie” – daj¹
tyle radoœci innym, jak mnie w czasach mojego dzieciñstwa?
¯onie dedykuje jeszcze
wierniejszy... starokoninianin
W³odzimierz Kowalczykiewicz
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Konin noc¹ wg Macieja Sypniewskiego

Firma Sypniewski i Synowie
jest najstarszym zak³adem fotograficznym w Koninie.
Istnieje od 1910 roku.
Za³o¿ycielami byli bracia
Karol, Marcello i Boles³aw Pêcherscy.
Od roku 1936 w³aœcicielem zak³adu
sta³ siê Józef Sypniewski i jego nastêpcy.
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