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1. Z kart
przesz³oœci
– ciekawostki z dawnej
prasy koniñskiej

2.

Ze

wspomnieñ

– 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

9.

Odpowiedzi
redakcji

Mia³o byæ
wakacyjnie, na
luzie, bezproblemowo, ale ambicje naszych redaktorów s¹ nie
do okie³znania. W zwi¹zku z czym
bêdzie trochê wspomnieñ historycznych, powa¿nych autorstwa Janusza
Gulczyñskiego. Du¿o wspomnieñ
sentymentalnych Marylki Cieœlak –
któr¹ serdecznie witamy na ³amach.
Natomiast klimat liryczny, swoim
planowanym cyklem „poetyckie zamyœlenia”, zapewni Danusia Olczak.
Przedrukowujemy obszerne fragmenty opowiadania „Kupalnocka” z
„Koniñskich œwiêtowañ” Zygmunta
Kowalczykiewicza. Natomiast W³odzimierz Kowalczykiewicz (m³odszy) zachêca do odwiedzenia zak¹tków Ziemi Koniñskiej, które nied³ugo ju¿ stan¹ siê jeziorem („M³yn na
Golance”). Piotr Rybczyñski pisze
o wystawie dokumentuj¹cej potop
szwedzki na ziemiach koniñskich.
Zachêcam równie¿ do zapoznania siê
z notatkami Ryszarda Grundmana o
niezidentyfikowanych obiektach lataj¹cych. Wszak piktogramy kosmiczne (?!) dotar³y nawet w zesz³ym roku do Lichenia. A w s³ynnym ju¿ Wylatowie zainstalowano
przeró¿ne urz¹dzenia techniczne,
aby wreszcie schwytaæ na gor¹cym

Z

uczynku „buszuj¹cych w zbo¿u zielonych ludzików”. Janek Sznajder
przypomina postaæ niezrównanego
regionalisty i gawêdziarza Zygmunta Pêcherskiego (pisa³ ju¿ o nim w nr.
3 „Koninianów” Janusz Gulczyñski).
Natomiast w felietoniku „Pochwa³a
staroœci” dodajê ducha nie tylko Jankowi Sz. (zamierzona z³oœliwoœæ), ale
przede wszystkim sobie. Je¿eli
komuœ jeszcze równie¿ pomo¿e, bêdzie mi bardzo mi³o.
Serdeczne pozdrowienia
wakacyjne mogê jedynie
przes³aæ z koniñskiej Starówki
Stanis³aw Sroczyñski
PS Odznak¹ Towarzystwa Przyjació³ Konina uhonorowaliœmy w
czerwcu dwoje artystów muzyków po
koncercie w Ratuszu (niech ¿a³uje kto
nie by³) Pana L. Dawidsona oraz jego
¿onê Irenê Czubek
PS Tak siê z³o¿y³o, ¿e ten numer
„Koninianów” by³ ju¿ praktycznie
zamkniêty i gotowy do druku, gdy dotar³a do nas ta niezmiernie smutna i
tragiczna wiadomoœæ – po ciê¿kich
cierpieniach zmar³ Lech Hejman. By³
jednym „z ojców za³o¿ycieli” naszej
gazety i nie by³o wydania bez Jego
artyku³u. W tym wydaniu jest, niestety, tylko tytu³ zamierzonej wypowiedzi Leszka.
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LECH HEJMAN

„DLACZEGO
WYBRA£EMKONIN”
Nigdy nie dowiemy siê ju¿, dlaczego Leszek wybra³ Konin, aby zapuœciæ w nim korzenie. Pozosta³
tylko tytu³ i proœba - jak wrócê ze
szpitala, to zadzwoniê, ¿e artyku³ gotowy, zostaw dla mnie
miejsce.
Pozostawi³em Ci Leszku
ulotne miejsce w
„Koninianach” i
zapewniam, ¿e w
mojej i przyjació³
pamiêci pozostaniesz tak d³ugo,
jak d³ugo bêdzie
to mo¿liwe . Pozostajesz jako
przyjaciel, jako niezwykle skromny

cz³owiek, ale tak bardzo rzetelny i
uczciwy. Nigdy nie odmówi³eœ ¿adnej proœbie, choæ
ostatnio z coraz
wiêkszym trudem siada³eœ
przed komputerem. Twoje eseje
by³y zawsze perfekcyjnie przemyœlane i dopracowane,
jak
zreszt¹ na polonistê przysta³o.
Kocha³eœ to miasto i w swoich felietonach robi³eœ
wszystko, aby i
inni poznali jego
historiê i równie¿
je pokochali. Takiego bêdziemy
Ciê pamiêtaæ - spoczywaj w pokoju.

Wstrz¹œniêci œmierci¹ Leszka Hejmana kierujemy wyrazy szczerego
wspó³czucia do ¯ony, Dzieci i najbli¿szych.
£¹czymy siê z Wami w smutku
Redakcja: „Koninianów”

zamyœlenia

Spotkanie z ¿yciem
Co ma do zaoferowania nasz œwiat oprócz cierpienia, prób, doœwiadczeñ, niepewnego
jutra? Ma nas - ludzi, którzy swoj¹
obecnoœci¹ nadaj¹ wszystkiemu sens.
¯ycie to nieustanny ruch wpisany w
cztery pory roku. To zachwyt, ból,
uœmiech, drêcz¹cy niepokój, cudowna cisza, bezradnoœæ, wytyczanie celu.
¯yæ - to rozwijaæ siê, zmieniaæ, ale
przede wszystkim dojrzewaæ wewnêtrznie.
Uwa¿nie obserwujê ¿ycie.
Wszystko, cokolwiek siê dzieje, sk³ada siê z pewnych etapów. Zawsze jest
jakieœ „na pocz¹tku”, „potem” i „na
koñcu”. To tylko kwestia czasu. Znaj¹c pocz¹tek czegoœ, raczej nie jesteœmy w stanie przewidzieæ, co bêdzie
potem, a ju¿ szczególnie odgadn¹æ
zakoñczenia. I jest w tym jakaœ prawid³owoœæ. Bo ¿ycie nie daje nam gotowych scenariuszy. Daje pomys³.
Dok³adny scenariusz jest pisany po-

woli, dzieñ po dniu. Czy chcemy, czy
nie chcemy, uczestniczymy w tym.
Czêsto kolejne karty ¿ycia mijaj¹ siê
z naszymi oczekiwaniami. Co wówczas? Jedni buntuj¹ siê, s¹ wœciekli i
za wszelk¹ cenê szukaj¹ winnego. Inni
zamykaj¹ siê w sobie, czuj¹c siê wrêcz
ofiarami. Jeszcze inni próbuj¹ siê jakoœ
pozbieraæ, wyci¹gaj¹ wnioski, zabarwiaj¹c je w³asn¹ filozofi¹. Ktoœ przestaje ufaæ sobie i ¿yciu, ktoœ przechodzi bolesn¹ transformacjê i budzi siê
na nowo zupe³nie odmieniony. Udowodniono, ¿e ka¿dy cz³owiek w danej sytuacji zareaguje inaczej. Wynika
to z jego innoœci i przebytych doœwiadczeñ. Jedno jest pewne. Cokolwiek siê dzieje - ¿ycie toczy siê dalej!
Co zatem zrobiæ, aby to pisanie
scenariusza codziennoœci mia³o sens?
Jak powiadaj¹ niektórzy, nadmierny
wysi³ek jest tak samo szkodliwy jak
bezczynnoœæ i zniechêcenie. Gdzie
wiêc jest ten „z³oty œrodek”, równo-

waga, klucz do problemu? Niestety
nie ma gotowych recept na szczêœcie i
sens ¿ycia oraz rozwi¹zañ jednakowych dla wszystkich. Chocia¿, kto
wie? Jest coœ... Oto pewna sentencja:
Ka¿dy kryzys jest kierunkowskazem
do naszego „ja”, do naszej prawdziwej osobowoœci. I jeszcze jedna, trochê trudniejsza: Wszystko, cokolwiek
siê dzieje, s³u¿y wy³¹cznie naszemu
dobru. Tak, kryzysy nas nie omijaj¹.
Prawdziw¹ sztuk¹ ¿ycia jest wyjœæ z
nich zwyciêsko!
Szukanie swojego miejsca to indywidualne zadanie ka¿dego z nas.
Czy œwiadomoœæ, ¿e uczestniczymy
w czymœ wa¿nym, ma tu jakieœ znaczenie?
A œwiadomoœæ, ¿e klêska wcale
nie musi jej oznaczaæ i po raz trzeci
œwiadomoœæ, ¿e jesteœmy nieszczêœliwi na tyle, na ile sobie pozwolimy wystarczy? Je¿eli nie, trzeba nieustannie pytaæ samego siebie o sens i cel

¿ycia. Pytaæ samego siebie... W biblijnej Ksiêdze Koheleta czytamy:
Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy
pod niebem. ¯ycie naprawdê to potwierdza.
Ka¿dy z nas przychodz¹c na ten
œwiat otrzyma³ „swój ogród” do uprawy, drogê – któr¹ musi przebyæ, ³zy,
które musi wyp³akaæ i radoœæ, któr¹
musi wype³niæ serce, a potem podzieliæ j¹ z innymi. ¯yczmy sobie powodzenia!
Któregoœ dnia podczas poetyckiego zamyœlenia, napisa³am:
¯ycie – to bezkresny ocean
a zdarzenia to fale
obmywaj¹ce brzeg czasu
ka¿dego dnia s¹ inne
bo nic nie jest takie samo...
Danuta Olczak

Jest taka szko³a

O. Maksymilian
Tarejwo

„A kiedy w³osy szron mocno pokryje
Zaœ zmarszczki gêsto twarz mi przyozdobi¹
Powrócê myœl¹ do mej drogiej szko³y...”

(„Sztandary powstañcze”)
Jest kawa³ek
dobrej poezji w
tej akurat chwili,
kiedy Andrzej
Warzecha (jeden z
moich ulubionych
krakowskich poetów) wchodzi
nagle nogami na
stó³ w knajpie
„Pod Gruszk¹” (róg Rynku G³ównego
i Szczepañskiej), tam, gdzie zbieraj¹ siê
doro¿karze, uliczni klezmerzy i ró¿nej
maœci artyœci (np. Kiejstut B. przybrany w kolejarski mundur). Tak wiêc
staje Andrzej Warzecha na stole i tutaj,
z wysokoœci zaczyna recytowaæ swoje „Sztandary powstañcze”:
Co to ma znaczyæ
pytali uczniowie
gdy na skrzyd³ach Bia³ego Or³a
pojawi³a siê nagle
stru¿ka krwi

Pamiêtacie Ojca Pio
któremu Bóg skaleczy³ d³onie
niewidzialnym gwoŸdziem
i otwieraj¹c jego skórê
otworzy³ oczy gapiom
zapyta³ uczniów nauczyciel
– A wiesz, Andrzeju, jest w moim Koninie na miejskich b³oniach ogromny krzy¿,
w miejscu, gdzie 19 lipca 1864 roku Moskale powiesili powstañca – zakonnika,
ojca Maksymiliana Tarejwê. Kiedy czêsto przechodzê tamt¹ stron¹, wydaje mi
siê, ¿e to w³aœnie rêce i nogi ojca Tarejwy
przybite gwoŸdziami wisz¹ na tym krzy¿u. A zim¹, ¿e krople krwi spadaj¹ wprost
na ziemiê, i œnieg jest w tym miejscu bia³oczerwony.
Kraków, Konin - póŸna zima,
wczesna wiosna 2001.
Utwór z tomu wierszy „Ulica Kolska i inne okolice”, Konin 2002.
Janusz Gulczyñski
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Stary krzy¿ – reprodukcja ze zbiorów H. £echtañskiego
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Tak planowa³am uczyniæ, pisz¹c
kiedyœ s³owa hymnu Zespo³u Szkó³
Zawodowych im. M. Kopernika w
Koninie i myœlê, ¿e chyba teraz nadszed³ czas na wspomnienia.
A dlaczego teraz?
Po pierwsze, warunki wymienione w tym fragmencie hymnu zosta³y spe³nione. Czas p³ynie szybko, pamiêæ potrafi p³ataæ figle. Po
drugie, niedawno mia³am okazjê powspominaæ Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ z absolwentami, których
kiedyœ uczy³am fizyki. Od tamtych
czasów w ich ¿yciu zmieni³o siê
du¿o. Uzupe³nili œrednie wykszta³cenie, ukoñczyli studia wy¿sze i
dziœ z dum¹ mówi¹ o w³asnych firmach, warsztatach rzemieœlniczych,
o pe³nieniu odpowiedzialnych funkcji w przemyœle, handlu, o swoim
udanym ¿yciu rodzinnym. S¹ doskonali w swoim zawodzie, poniewa¿ wybrali, z ró¿nych powodów,
d³u¿sz¹ drogê edukacji.
Ze wzruszeniem wspominali
swoj¹ star¹ szko³ê przy ul. D¹browskiego, skromne warsztaty, w których odbywali naukê zawodu. Ciep³o wspominali koniñskich rzemieœlników, handlowców, zak³ady
pracy (z którymi wspó³pracowa³a
szko³a), poniewa¿ przekazali m³odzie¿y nie tylko wiedzê, doœwiadczenie, ale równie¿ rzetelnoœæ, zami³owanie do zawodu i pasje.
Musia³o min¹æ kilka lat, bym bez
emocji, z pewnym dystansem umia³a spojrzeæ na swój 30-letni okres
pracy w szkolnictwie zawodowym.
Coraz chêtniej wspominam ludzi,
sukcesy, radosne chwile, natomiast
k³opoty, problemy nie budz¹ ju¿
¿adnych emocji i odchodz¹ w zapomnienie.
Pracê w Zasadniczej Szkole Zawodowej zaproponowa³ mi w 1970
roku ówczesny dyrektor tej placówki p. Stanis³aw Sp³awski - wspania³y, ¿yczliwy przyjaciel m³odzie¿y i
nauczycieli.
Posiada³am ju¿ za sob¹ 10-letni
sta¿ w szko³ach podstawowych. W
nowej szkole czeka³a mnie praca z
doros³¹ m³odzie¿¹, realizowanie nowych programów nauczania, zupe³nie inne problemy wychowawcze. W
tej szkole spor¹ grupê stanowili
uczniowie doje¿d¿aj¹cy na zajêcia z
ma³ych miejscowoœci i odleg³ych
wsi. Czasem wybór tej szko³y by³
dla m³odych ludzi koniecznoœci¹ jednoczesnego podjêcia nauki i pracy,
by jak najszybciej zarabiaæ pieni¹dze na w³asne utrzymanie, rodziców
i rodzeñstwa.
Zdziwiona by³am, jak wielu
uczniów rozpoczyna³o naukê z wysok¹ œredni¹ na œwiadectwie ukoñczenia szko³y podstawowej, chc¹cych siê nauczyæ zawodu swoich rodziców: stolarz, kowal, fryzjer, fotograf, mechanik samochodowy, kucharz, by jak najszybciej przej¹æ
warsztaty i kontynuowaæ tradycje
rodzinne. Znamy przecie¿ w Koni-

nie wiele takich rodzinnych firm.
Szko³a zawodowa, do której trafi³am, mieœci³a siê wtedy przy ul.
D¹browskiego, a lekcje odbywa³y siê
na zmiany w kilku salkach w dwóch
ma³ych budynkach.
Wprawdzie nie by³o tu ani sali
gimnastycznej, ani boiska z prawdziwego zdarzenia, ale nie przeszkadza³o to m³odzie¿y w zdobywaniu
czo³owych miejsc w pi³ce no¿nej,
p³ywaniu, jeŸdzie szybkiej na lodzie, nawet na centralnych zawodach. Nie by³o œwietlicy, ale ¿ycie
kulturalne rozwija³o siê znakomicie.
M³odzie¿ bawi³a siê w teatr, istnia³y grupy wokalne, taneczne, bo takie by³o zapotrzebowanie na kulturê. Myœlê nawet, ¿e w tak trudnych
warunkach sprawdza³y siê prawdziwe talenty pedagogiczne i wychowawcze.
Zajêcia z przedmiotów ogólnokszta³c¹cych i zawodowych odbywa³y siê w szkole 2-3 razy w tygodniu (w zale¿noœci od zawodu), natomiast nauka zawodu w pozosta³e
dni na szkolnych warsztatach lub w
zak³adach pracy. Sta³ym partnerem
szko³y w dzia³aniach dydaktycznowychowawczych by³ Cech Rzemios³ Ró¿nych.
Rozpoczynaj¹c pracê z ciekawoœci¹ przegl¹da³am stare kroniki
szko³y, z których dowiedzia³am siê,
¿e Zasadnicza Szko³a Zawodowa i
Dokszta³caj¹ca ma d³ug¹ historiê. Jej
pocz¹tki siêgaj¹ roku 1921, kiedy
jako Kursy Dokszta³caj¹ce Rzemieœlnicze kierowane przez p. Wac³awa Dybczaka, z siedzib¹ w budynku Szko³y Powszechnej przy ul.
Koœcielnej (obecnie Dom Parafialny), przygotowywa³y m³odzie¿ do
zawodu.
W 1927 r. Kursy, przekszta³cone w Dokszta³caj¹c¹ Szko³ê Zawodow¹, przeniesiono do zachodniej
czêœci nowego budynku Publicznej
Szko³y Podstawowej przy ul. Kolskiej i tam nowa szko³a do 1935 r.
kierowana by³a przez p. Antoniego
Kasprzaka, a nastêpnie do 1939 r.
przez p. Józefa Rybarskiego.
Zaraz po wojnie dzia³alnoœæ Publicznej Szko³y Dokszta³caj¹cej
wznowi³ p. Józef Rybarski, kieruj¹cy jednoczeœnie Szko³¹ Podstawow¹
nr 2 przy ul. Wodnej, poniewa¿ dawny budynek szko³y przy ul. Kolskiej zosta³ w czasie dzia³añ wojennych zniszczony. W 1953 r. oddzia³y Publicznej Szko³y Dokszta³caj¹cej przeniesiono do budynku przy
ul. D¹browskiego 3, które wczeœniej
zajmowa³a Techniczna Obs³uga Rolnictwa, a kierownictwo nad ni¹ obj¹³
p. Walerian Streker do roku 1955.
Zasadnicza Szko³a Zawodowa i
Zasadnicza Szko³a Dokszta³caj¹ca
pozosta³y w tym budynku do 1975
r. Kolejno kierowali nimi: p. Jan Lembowski (1955-1967) i p. Julian Stêpieñ (1964-1967), p. Mieczys³aw
Chojnacki (1967-1970) i p. Julian
Stêpieñ (1967-1970). W 1970 r. sta-

nowisko dyrektora obu szkó³ powierzono p. Stanis³awowi Sp³awskiemu.
30 wrzeœnia 1975 dokonano po³¹czenia Zasadniczej Szko³y Zawodowej i Dokszta³caj¹cej, licz¹cej ju¿
40 oddzia³ów i 1439 uczniów, z
Technikum Mechaniczno-Elektrycznym z 16 oddzia³ami w du¿y,
jeden z najwiêkszych w Polsce Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. Miko³aja Kopernika w Koninie.
Technikum Mechaniczno-Elektryczne dzia³a³o ju¿ od 1961 roku
pod kierownictwem p. Aleksandra
Koz³owskiego, korzystaj¹c pocz¹tkowo z pomieszczeñ Liceum Ogólnokszta³c¹cego, póŸniej Szko³y Podstawowej nr 6, a od 1.IX.1964 wprowadzi³o siê do w³asnego budynku
przy Alejach 1 Maja 22. Uczniowie
tej szko³y odbywali zajêcia praktyczne w Hucie Aluminium, Elektrowni, KZN i innych zak³adach
Konina.
Kierowanie Zespo³em powierzono p. Stanis³awowi Sp³awskiemu.
Powstanie Zespo³u Szkó³ by³o wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu obu placówek a tak¿e miasta, które sta³o siê
stolic¹ województwa. Utworzenie
Zespo³u to nie tylko po³¹czenie m³odzie¿y zdobywaj¹cej wiedzê na ró¿nych poziomach kszta³cenia, nauczycieli we wspólne grono pedagogiczne, ale równie¿ integracja dzia³añ dydaktyczno-wychowawczych
i wypracowanych dot¹d przez wiele lat bogatych tradycji, ceremonia³ów szkó³.
Jeszcze dziœ z wielkim wzruszeniem myœlê o m¹drych nauczycielach, którzy tak szybko, z ¿yczliwoœci¹ zaakceptowali siê wzajemnie i stworzyli wspania³e grono pedagogiczne.
Po odejœciu p. Stanis³awa Sp³awskiego kierowanie placówk¹ w latach
1983-90 powierzono p. Tadeuszowi Pawlakowi, a póŸniej w latach
1990-95 p. Wojciechowi Jaskólskiemu. Od 1995 Zespo³em Szkó³ kieruje p. Tomasz Kucharczyk. W tym
czasie szko³a przesz³a wiele zmian
dotycz¹cych profilu kszta³cenia,
liczby oddzia³ów itp.
Minê³o wiele lat, odk¹d rozpoczê³am pracê w zawodzie nauczycielskim, zaledwie kilka od chwili
odejœcia na emeryturê. Nigdy nie zapomnê nauczycieli, na których przyjaŸñ i ¿yczliwoœæ zawsze mog³am
liczyæ.
Z prawdziw¹ sympati¹ wspominam uczniów, dziœ absolwentów, rodziców, którzy sprawili, ¿e ¿ycie
moje mia³o g³êboki sens, a którym
odda³am cz¹stkê mego serca.
Nic dziwnego, ¿e czêsto wchodzê do szko³y, by porozmawiaæ
choæ przez chwilê z moimi przyjació³mi, „pooddychaæ” t¹ wyj¹tkow¹
atmosfer¹ stworzon¹ przez m³odzie¿ i nauczycieli, nad którymi czuwa duch wielkiego Astronoma.
Maria Cieœlak

Ogniem nieprzyjacielskim
zgorza³y...
ty ³anowej, na prze³omie czerwca i lipca 1655 r. stanê³o obozem pod Ujœciem.
Pod nieobecnoœæ genera³a wielkopolskiego dowodzili wojewodowie:
poznañski – Opaliñski, i kaliski – Grudziñski. Wkrótce z Pomorza nadci¹gnê³y pod Ujœcie równie¿ wojska
szwedzkie w sile ok. 17 tys. ludzi.
Dowodzone przez feldmarsza³ka Arvida Witenberga, sk³ada³y siê z doskonale wyszkolonych i wyposa¿onych
¿o³nierzy, dla których wojna by³a profesj¹. Ju¿ pierwsze, drobne utarczki
wykaza³y ró¿nicê w przygotowaniu
bojowym, a tak¿e zupe³ny brak planów obrony i jednolitego dowództwa
si³ polskich. Narastaj¹ce zamieszanie i
dezercje pog³êbia³y defetyzm, co w
koñcu doprowadzi³o do haniebnej kapitulacji i zdrady.
W dniu 26 lipca zawarto traktat,
moc¹ którego województwa poznañskie i kaliskie odda³y siê w protekcjê

Kupalnocka
S³oñce o letniej porze patrzy
na nas spod zenitu, zim¹ zaœ podgl¹da nisko znad
horyzontu. Dwudziestego pierwszego
czerwca w Polsce mamy najd³u¿szy
dzieñ w roku wynosz¹cy 16 godzin i
47 minut. Do spania zosta³o nam tylko 7 godzin i 13 min. Trudno te godziny nazwaæ nocnymi, bowiem po zachodzie s³oñca d³ugo jeszcze jest widno i ci, co cierpi¹ na bezsennoœæ, ogl¹daj¹ pasek jasnej poœwiaty widoczny
nad pó³nocnym horyzontem.
Zjawiska przyrodnicze zawsze fascynowa³y ludzkoœæ. W ich periodycz-
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nym porz¹dku dopatrywano siê si³
nadprzyrodzonych. Ceremonie solarne
znane s¹ na wszystkich szerokoœciach i
d³ugoœciach geograficznych i we
wszystkich religiach. Równie¿ u S³owian oddaj¹cych czeœæ s³oñcu. Wiara w
tego boga nie wygas³a po chrystianizacji Polan. Jeszcze przez d³ugie wieki
Koœció³ walczy³ z ludow¹ obrzêdowoœci¹ zwi¹zan¹ z kultem s³oñca, ognia i
wody. Bogów tych szczególnie czczono w okresach zimowych i letnich przesileñ. Zw³aszcza w czerwcowe dni, kiedy ogieñ, bêd¹cy na ziemi odpowiednikiem s³oñca, przymierza³ siê z wod¹.
S³owo Kupalnocka to po³¹czenie
dwóch s³ów: k¹pieli i nocy. Aby wy-

królowi szwedzkiemu, w zamian za
formalne porêczenie swobody wyznaniowej oraz zachowanie dotychczasowych praw i przywilejów szlacheckich.
Wielkopolska stanê³a otworem
przed Szwedami, którzy bez oporu
poczêli j¹ zajmowaæ. Witenberg, przez
Poznañ i Pyzdry, dotar³ dnia 21 sierpnia do Konina, zajmuj¹c zamek królewski. Jednoczeœnie w po³owie sierpnia w granice Rzeczpospolitej wkroczy³ osobiœcie król Karol Gustaw wraz
z pozosta³¹ czêœci¹ wojsk szwedzkich,
który przez Gniezno dotar³ równie¿
do Konina. Tutaj Karol Gustaw w dniu
24 sierpnia zatwierdzi³ nies³awny traktat ujski. Nastêpnie po³¹czone wojska
szwedzkie stanê³y obozem pod Ko³em, by w koñcu skierowaæ siê dalej w
kierunku Warszawy.
W wa¿niejszych oœrodkach, w tym
równie¿ w Koninie, pozostawiono jed-

okolicznoœciowej wystawie w koniñskim archiwum pañstwowym. Zapisano w nim m.in. /.../ ogniem nieprzyjacielskim zgorza³o domów osiemdziesi¹t i siedm, mielcuchów ze zbo¿ami i
browarami dziewiêtnaœcie, domków
mansjonarskich gdzie ksiê¿a mieszkali farnych dwa, domów zamkowych
trzy, koœcio³ek przy zamku œw. Krzy¿a, m³yn s³odowy, browary dwa zamkowe, które browary i mielcuchy, tak
zamkowe jako i miejskie, z s³odami i
ró¿nemi zbo¿ami pogorza³y. Na
przedmieœciu na Grobli domów dziesiêæ zgorza³o, na przedmieœciach dalszych rozebranych domów od nieprzyjaciela szeœæ...
Dane zawarte w lustracji miasta z
1660 r. oddaj¹ rozmiary kataklizmu,
który spotka³ Konin w latach „potopu”. W mieœcie by³o zaledwie 25 domów, podczas gdy przed najazdem
127 i 4 karczmy. Z kilkudziesiêciu
rzemieœlników pozosta³o zaledwie
kilku, z 10 rybaków 2, z 30 sukienników tylko 3. Trzeba by³o pó³tora stulecia, aby Konin odzyska³ dawny potencja³ gospodarczy.
Piotr Rybczyñski

zbyæ siê chorób, uroków i innych nieszczêœæ nêkaj¹cych ludzi, nale¿a³o
dokonaæ ablucji, a potem przeskoczyæ
ognisko dla wzbogacenia si³ witalnych.
Sobótka to dzieñ poprzedzaj¹cy œwiêto. G³êboko zakorzenione zwyczaje
sobótkowe opiera³y siê religijnym zakazom. Kiedy na nic zda³y siê kl¹twy
koœcielne, dopasowano wydarzenia
biblijne do pogañskich wierzeñ. W V
wieku naszej ery dzieñ 24 czerwca
zosta³ przypisany Janowi Chrzcicielowi i wraz z katolicyzmem przywêdrowa³ do nas w X wieku.
We wspó³czesnym Koninie sobótkowe godziny mia³y charakter zabawowy. Wody u nas wszêdzie by³o dostatek, tako i ³¹k zielonych, przeto
panny mia³y z czego pleœæ wianki, a
potem swoimi zgrabnymi r¹czkami
rzucaæ je na wodne tonie. Zanim to
uczyni³y, pl¹sa³y wokó³ ogniska roz-

palonego przez ch³opaczysków. Tañce ³ama³y niejedno kawalerskie serce i
kiedy po zdjêciu z g³ówki dziewczê na
fale wianek ciepnê³o, ten¿e do wody
chybko wskakiwa³, by trofeum sercowe do domu swego zanieœæ. Zamieszania przy tym by³o wiele, bowiem, jak
to w ¿yciu bywa, po wianeczek piêknotki wiêcej naraz ch³opaków skaka³o,
co te¿ prowadzi³o do waœni.
Gdyby w czerwcowy wieczór lotem ptasim unieœæ siê nad miastem,
wtedy by siê zobaczy³o wiele ognisk
nad Wart¹ i jej rzeczychami. A przy
nich multum ludzi w ró¿nym wieku
obarczonych wiktua³ami i napitkami.
Muzycznie utalentowani nieœli instrumenty, którymi do tañców przygrywali. Kiedy s³oñce szerokim ³ukiem
dobieg³o nad horyzont, coraz bardziej
rumieni³o siê, patrz¹c na swawole
mieszczuchów. By³o piêknie i mi³o. Z

ognisk siwe dymy odpêdza³y wszelkie uroki, z³e moce ludziom szkodz¹ce, a iskry ku niebu wystrzeliwa³y ich
nadzieje i ¿yczenia.
Œwiêtojanowa noc nie mog³a obyæ
siê bez wyprawy do lasu po baœniowy
kwiat paproci. Do podkoniñskich borów by³o dalej ni¿ do wody i ³¹k, przeto m³odzie¿ na kilka kwadransów przed
pó³noc¹ ognisko opuszcza³a, zostawiaj¹c przy nim bardziej statecznych koninian. Poniewa¿ poszukiwania czarodziejskiego kwiatu s¹ przyjemniejsze
we dwoje, tedy parami pod¹¿ano do
leœnych gêstwin. Zdarza³o siê, ¿e niejedna panienka marszem nieco os³abiona na miedzy przysiada³a, a przy niej
jej ch³opak. Widz¹c j¹ dr¿¹c¹ od ch³odu ramieniem ku siebie przygarnia³ i
ustami kwiat paproci na wargach
dziewczyny odnajdywa³.
Zygmunt Kowalczykiewicz

o NOL-ach nie wymaga ¿adnych kosztów ani wysi³ku, a by³by to krok do
powa¿nego potraktowania osób sk³adaj¹cych meldunki. Ponadto w przysz³oœci komuœ
materia³y te mog¹
okazaæ siê przydatne. Z drugiej
strony, powa¿ne
potraktowanie,
b¹dŸ co b¹dŸ g³êbokich prze¿yæ
osób spotykaj¹cych NOL-e,
prze³amie opory
i pobudzi do nieskrêpowanych
wypowiedzi i
przekazania informacji ukrywanych przed otoczeniem w obawie oœmieszenia.
Nale¿y oficjalnie
poprzeæ za³o¿enie, ¿e je¿eli czegoœ nie mo¿emy
poj¹æ w³asnym
rozumem,
to
wcale nie znaczy,
¿e tego nie ma.
Trzeba wyjœæ na-

przeciw temu, co i tak siê dzieje bez
naszej wiedzy i udzia³u.
p³k dypl. pil. w st. spocz.
Ryszard Grundman

WYDARZENIA

Lotnictwo wojskowe a UFO
Ze zjawiskiem Niezidentyfikowanych Obiektów Lataj¹cych (NOL) spotykano siê od wieków, ale dopiero po zakoñczeniu II wojny œwiatowej zarysowa³ siê zdumiewaj¹cy przyrost
informacji o tych tajemniczych obiektach. Wytworzy³o siê nawet przekonanie, ¿e wszystkie
te zjawiska s¹ dzie³em si³ pozaziemskich, choæ nie ma pewnych dowodów na potwierdzenie
takiego pogl¹du.
Nie zmienia to faktu, ¿e naukowcy ostatniego s³owa jeszcze nie powiedzieli, próbuj¹c odkryæ istotê obserwowanych zjawisk, jak dot¹d bez jednoznacznych wniosków. Polska nie
stanowi pod tym wzglêdem wyj¹tku.
Nad obszarem naszego kraju zaobserwowano wiele przypadków pojawienia siê ró¿nych obiektów, najczêœciej
w porze nocnej. Czêœæ tych zjawisk
wyjaœniono, obalaj¹c ró¿ne wymys³y
œwiadków, którzy dali siê ponieœæ w³asnej wyobraŸni. Inne zaœ pozosta³y do
dzisiaj zagadk¹. Piloci wojskowi równie¿ zetknêli siê z tym osobliwym zjawiskiem, ale podchodzili do niego bardzo krytycznie, choæ niektóre obiekty
- jak twierdz¹ - sprawia³y niesamowi-

te wra¿enie i by³o trudne do wyt³umaczenia nie tylko ich pojawienie siê, ale
i zachowanie. Ci piloci, którzy zetknêli
siê z NOL-ami, mówi¹, ¿e coœ w tym
musi byæ.
Takich ciekawych spotkañ z NOLami mo¿na przeczytaæ dziesi¹tki.
Koñczy³y siê one jednakowo – materia³ów nie sk³adano w jedno miejsce,
po prostu z czasem znika³y do prywatnych zbiorów – ginê³y. Powy¿szy artyku³ celowo zatytu³owany zosta³ prowokuj¹co, aby sugerowa³, ¿e
wojsko dostrzega w UFO problem,
którym siê zajmuje lub powinno zaj¹æ.
Ale nie o to chodzi. Znam problemy
przyziemne, z którymi wojsko boryka siê na co dzieñ i nie musi ono szukaæ

dodatkowych atrakcji w poszukiwaniu rozwi¹zañ pochodzenia NOL-i.
Spotkaniami z NOL-ami interesuj¹ siê
tak w cywilu, jak i w wojsku tylko
pojedyncze osoby – amatorzy i nie ma
to charakteru naukowego. W latach 80.,
gdy pracowa³em na stanowisku szefa
S³u¿by Ruchu Lotniczego, doszliœmy
do porozumienia z by³ym szefem lotnictwa p³k. J. Topolnickim, aby
wszystkie wp³ywaj¹ce meldunki o
NOL-ach by³y sk³adane do jednej teczki
zdeponowanej u niego. Do mojego odejœcia ze sztabu WLOP uzgodnienia te
funkcjonowa³y. Obecnie nikt jednoznacznie tym tematem siê nie interesuje, a szkoda. Wyznaczenie miejsca
gromadzenia informacji - meldunków
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W bie¿¹cym
roku mija 350 lat
od
najazdu
szwedzkiego, potocznie nazywanego
„potopem”. W burzliwych dziejach
naszej Ojczyzny mia³o póŸniej miejsce tak wiele tragicznych wydarzeñ,
¿e z czasem odsunê³y one na dalszy
plan narodowej pamiêci dramat sprzed
stuleci. Tymczasem wojna z lat 16551660 i jej skutki gospodarcze oraz demograficzne stanowi¹ jeden z punktów
zwrotnych w historii kraju. Tak¿e w
historii miasta Konina, które na wiele
dziesiêcioleci pogr¹¿y³o siê po tej wojnie w regresie gospodarczym.
Wobec groŸby ataku szwedzkiego
Wielkopolska by³a zupe³nie nieprzygotowana do obrony, a co gorsze brak
by³o woli walki. Z trudem zebrane
pospolite ruszenie szlacheckie w liczbie ok. 13 000 ludzi, wraz z tysi¹cem
jazdy zaciê¿nej i 1400 ludŸmi piecho-

nak garnizony, które rozpoczê³y systematyczny rabunek kraju. Ciê¿ar okupacji, który rych³o dotkn¹³ i dwory
szlacheckie, spowodowa³ narastaj¹cy
opór wszystkich warstw spo³ecznych.
Pocz¹tkowo niezorganizowany, wkrótce przybra³ formê walk partyzanckich.
Wiosn¹ 1656 r. wojenna po¿oga
ogarnê³a tak¿e Konin. Od dnia 1 maja
oddzia³y powstañcze rozpoczê³y oblê¿enie miejscowego garnizonu
szwedzkiego, którego g³ównym punktem oporu by³ koniñski zamek. Oblê¿enie trwa³o kilka tygodni, gdy¿ pocz¹tkowo nie uda³o siê z³amaæ oporu
Szwedów. Dopiero kiedy miejscowi
powstañcy zostali wsparci przez oddzia³ pu³kownika Ba³³abana, z armii
hetmana Czarneckiego, uda³o siê pokonaæ najeŸdŸców.
Za zwyciêstwo mieszkañcy Konina zap³acili jednak straszliw¹ cenê,
gdy¿ w toku walk sp³onê³o praktycznie ca³e ówczesne miasto. Nied³ugo
potem przedstawiciele koniñskich
mieszczan wnieœli do miejscowych
ksi¹g grodzkich relacjê o tym, co siê
wtedy wydarzy³o. Ten bezcenny dla
historii miasta dokument przetrwa³ i
niedawno mo¿na go by³o zobaczyæ na
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Taki

sobie

felietonik...

wrêcz cudown¹ mo¿liwoœæ odzwyczajania siê, a nawet rezygnacji z pewnych,
doœæ nieraz uci¹¿liwych obowi¹zków
m³odoœci i w ogóle ¿ycia. To piêkna mo¿liwoœæ powolnego ¿egnania siê prawie
bez ¿alu ze wszystkim, co nas otacza i
co coraz bardziej staje siê dla nas niezrozumia³e, a bywa, ¿e nawet obce. Jest to
powolne i oby bezbolesne zanurzanie siê
w filozofii przechodzenia na drug¹ stronê Styksu.
Porzucanie naszych trzech wymiarów (bez fizyki Einsteina) na rzecz –
no w³aœnie, na rzecz czego!? Jaki¿
wspania³y temat do spekulacji. Mo¿na wszak z ka¿dej religii wybraæ co
smaczniejsze „rodzynki” – przecie¿

Pochwa³a staroœci
czyli nieco smutnawej filozofii
Coraz czêœciej mam wielk¹ ochotê
protestowaæ przeciwko obiegowemu powiedzeniu, ¿e staroœæ nie uda³a siê Panu
Bogu – aczkolwiek przyznajê, ¿e jeszcze do niedawna by³em gor¹cym tej tezy
zwolennikiem. I choæ w wielu zak¹tkach
œwiata starcy otaczani s¹ zas³u¿on¹ byæ
mo¿e estym¹ – to w innych podobno

mówi¹, ¿e staroœæ nie ma patentu na
m¹droœæ. Zaœ jeszcze gdzie indziej podobno wpêdzaj¹ starców na drzewo i
poddaj¹ „próbie trzêsienia”, je¿eli nie
spadn¹, wygrywaj¹ nastêpny rok ¿ycia.
Wracaj¹c do tytu³u felietoniku (zw³aszcza ¿e utrzyma³em siê na drzewie) doszed³em do wniosku, ¿e staroœæ daje nam

Regionalista
By³o to w czasach, gdy triumfy
motoryzacyjne œwiêci³a nasza „warszawa”. Przerobiona z radzieckiej „pobiedy”, nosi³a brzydk¹ nazwê „garbus”,
nawi¹zuj¹c¹ do jej garbatego kszta³tu.
Po mieœcie kursowa³o zaledwie kilkanaœcie samochodów osobowych, przewa¿nie owych „warszaw”. Tylko starosta i doktor Pa³ys licytowali siê na
bardziej okaza³e marki, zaczynaj¹c od
reprezentacyjnych „wo³g”. A Zygmunt
kupi³ sobie „mikrusa”. To by³o autentyczne maleñstwo. Gara¿owa³o toto w
blaszaku bez dna, postawionym obok
bloku w nowym Koninie, gdzie Zygmunt mieszka³. Myœmy mieli œwietn¹
zabawê. Cichaczem, w kilku osi³ków,
wyci¹galiœmy „mikrusa” spod blachy i
stawialiœmy go w pobliskiej piaskownicy dla dzieci.
Pêcherski mia³ s³aby wzrok. Nosi³
okulary. Opowiada³ mi znajomy, który po raz pierwszy wsiad³ do rzeczonego minisamochodzika. Pêcherski
mknie z osza³amiaj¹c¹ prêdkoœci¹ 50
km/godz., dogania wielki, wolno tocz¹cy siê wóz z sianem. Pêdzi prosto.
Znajomy czeka spokojnie na efektowny wira¿, ale widz¹c niebezpiecznie
zmniejszaj¹c¹ siê odleg³oœæ, wo³a nerwowo: – Zygmunt, przed tob¹ wóz! –
Wóz? Gdzie? – pyta zdziwiony kierowca. Ma³o kto wie, ¿e stoj¹cy przy
ul. Kolskiej piêtrowy budynek z lat
50., to pierwszy w Koninie dom wybudowany przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹. Jej za³o¿ycielem i pierwszym
prezesem by³ Zygmunt Pêcherski. A¿
siê prosi o tablicê pami¹tkow¹ z jego
imieniem. Poza dzia³alnoœci¹ zawodow¹, by³ Pêcherski zami³owanym re-
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Moje miniopowieœci o ludziach, którzy
niewidoczni kr¹¿¹
po ulicach miasta,
którzy odeszli w niebyt, a jednak istniej¹, bo istniej¹ w mojej pamiêci, opowieœci te nie roszcz¹ sobie prawa do
przedstawiania dat, pracy zawodowej,
osi¹gniêæ, s³owem ca³ej tej przys³owiowej ankiety personalnej. Ot, tworzê ich
wizerunek z kilku anegdot, z niedopowiedzeñ, a przecie¿ chyba rysujê jakieœ ma³e portrety. Powtórzê za Tadeuszem Konwickim – „Wiêc nasz³a mnie
chêæ ¿eby id¹c przed siebie, ale jakby
wstecz, spotkaæ jeszcze raz tych, których ju¿ nigdy nie spotkam...”
W moich dotychczasowych wspomnieniach nie odwa¿y³em siê operowaæ nazwiskami. Wydaje mi siê to zrozumia³e. Z drugiej strony takie ograniczenia, pominiêcie czegoœ wa¿nego,
czasem wrêcz kamufla¿, utrudniaj¹cy
identyfikacjê postaci, pozbawi³ j¹ wielu
pozytywów. Ba³em siê fa³szywego
odczytania moich intencji. Tu pos³u¿ê
siê s³owami Olgi Lipiñskiej – „ Dla
wielu ludzi nie ma wiêkszej radoœci ni¿
idea³, który siêgn¹³ bruku”. Tych „radosnych uczuæ” chcia³em pozbawiæ
pewnej czêœci czytelników, unikaj¹c
wymienienia bohaterów moich opowieœci z imienia i nazwiska. To jednak
nie jest s³uszny punkt widzenia.
Dzisiaj chcê powiedzieæ kilka s³ów
o Zygmuncie Pêcherskim. By³ znany
w Koninie. Czêsto goœci³ na ³amach
prasy. Podawano jego ¿yciorys, osi¹gniêcia. A ja, jak zwykle, potraktujê go
anegdotycznie.

Brawo dla Ani i Bogdana za stworzenie edenu w œrodku starego Konina
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gionalist¹. Wspó³twórc¹, z Antonim
Studziñskim i Ryszardem Michalskim,
pierwszego w dziejach Konina Muzeum Regionalnego. Muzeum dzia³a³o
pod egid¹ Koniñskiego Oddzia³u
PTTK, którego prezesem by³ tak¿e
Pêcherski.
Z racji zas³ug dla spó³dzielczoœci,
turystyki i krajoznawstwa uda³o siê
znaleŸæ Zygmuntowi w gronie osób
wytypowanych do wyjazdu wycieczkowego na Krym. Na owe czasy by³o
to wybitnym wyró¿nieniem. W dzia³aj¹cym w Koninie kabarecie „Koñski
Ogon” aktorka œpiewa³a kuplety, wcielaj¹c siê w rolê ¿ony wycieczkowicza
– „...gdy m¹¿ z odczytem o Koninie
pojecha³ a¿ na Krym...”. ¯ona Zygmunta, Krysia Pêcherska, prze¿y³a
mê¿a o 30 lat. Sama by³a animatork¹
kultury, œciœle zwi¹zan¹ z placówkami
kulturalnymi miasta. Pracowa³em z ni¹
razem w Domu Harcerza, w D.K.D. i
M. Gdzie prowadzi³a dzieciêce zespo³y taneczne, w Pow. Domu Kultury,
gdzie zajmowa³a siê teatrem dzieciêcym... Trochê przykro, ¿e na jej pogrzebie nie znalaz³ siê nikt z przedstawicieli œwiata kultury.
Ze wzglêdu na wiedzê historyczn¹
i znajomoœæ regionu powo³ywano czêsto Pêcherskiego do sk³adu komisji sêdziowskich, modnych wówczas konkursów wiedzy o Polsce i regionie. Jeden z takich konkursów zosta³ zorganizowany dla m³odzie¿y szkó³ zawodowych. Przebieg konkursu relacjonowa³ mi póŸniej Pêcherski – m³ody cz³owiek wyci¹gn¹³ karteczkê z pytaniem:
wymieñ trzech wielkich malarzy polskich! Bez chwili wahania wyrecytowa³ – Matejko! ...i utkn¹³. Widaæ by³o
wysi³ek myœlowy m³odzieñca. Kropelki potu ukaza³y siê na czole ... Wreszcie olœnienie! – Che³moñski! I tu niestety koñczy³a siê jego wiedza o sztuce. – No œmia³o! Jeszcze tylko jeden! zachêcali cz³onkowie komisji. Z trudem wielkim, z wysi³kiem ponad miarê skromnej pamiêci, m³ody cz³owiek
usi³owa³ wybrn¹æ z niekorzystnej sytuacji. Niezrêczna cisza wisi w powietrzu. Jurorzy czekaj¹. Pustka w g³owie odpowiadaj¹cego... Nagle widzê –
opowiada Pêcherski – jak twarz delikatnie nabiera wyrazu ulgi. Pada trzecie nazwisko – Sznajder! i wie pan panie Janie, uzna³em mu!
Tak, dziêki Zygmuntowi Pêcherskiemu i anonimowemu uczniowi szko³y zawodowej, siêgn¹³em wy¿yn Olimpu.
Jan Sznajder

Dobry Pan jest tylko Jeden, a wybór
drogi pozostawi³ na szczêœcie (albo i
nie) samemu homo sapiens.
Na szczêœcie m¹dry Stwórca potrafi utrzymaæ w tajemnicy „co te¿
mo¿e byæ po tamtej stronie”. Zreszt¹
ju¿ raz zaufa³ cz³owiekowi - by³o to
dawno temu w Edenie. A mo¿e, choæ
ostro¿niej – ryzykuje w³aœnie po raz
drugi. A mo¿e tajemnica jest konieczna, by ta wiedza nie „rozregulowa³a”
tych naszych mizernych zabezpieczeñ
¿yciowych.
A oto, co na ten temat mówi¹ du¿o
m¹drzejsi ludzie:
* Arystoteles: „Staroœæ nie jest niczym innym, jak tylko powtórzeniem (po-

noæ najmilszego) wieku dzieciêcego”.
* Marc Chagall – „Ludzie, którzy
nie potrafi¹ siê starzeæ, to ci sami, którzy nie umieli byæ m³odzi”.
* Najgorsze, ¿e „M³odoœæ nie wierzy doœwiadczeniu starych” – tak mówi
T. Do³êga-Mostowicz.
* Zaœ Tadeusz Kotarbiñski konstatuje: „Do tego, by dobrze siê dzia³o,
potrzebne s¹ m³ode rêce i stare g³owy”.
* Ale niezrównany G. B. Shaw
ostrzega nas: „Starzy ludzie s¹ niezwykle niebezpieczni, przysz³oœæ jest im
obojêtna”.
Pozostajê z du¿ym
niedosytem – Stanis³aw
Sroczyñski

M³yn na „Golance”
Na ³aweczce
ustawionej pod
œcian¹ oficyny
domu przy ulicy
Trzeciego Maja
usiedli jego mieszkañcy. Pod koniec
lat piêædziesi¹tych spotykali siê na niej
bardzo czêsto – dziel¹c siê mniej lub
bardziej nieprawdopodobnymi historiami. Gdy jeden ze s³uchaczy wiod¹cemu
prym w dyskusji zarzuci³ pewn¹ dozê
fabulacji, najczêœciej spotka³ siê z nastêpuj¹c¹ ripost¹: – Co ty mo¿esz wiedzieæ? Gdzie ty by³eœ? Mo¿e, ze dwa
razy na m³ynie... i raz na wiatraku!
Wówczas pobyt na m³ynie lub wiatraku – to dla niektórych szczyt mo¿liwoœci w poznawaniu otaczaj¹cego go œwiata.
Zawieœmy na chwilê powy¿sze
wspomnienia. Na wysokoœci wsi Rumin, do Warty wpada rzeczka o nazwie Powa, zwana tak¿e Pokrzywnic¹
lub ze swojska Strug¹. Patrz¹c na p³yn¹c¹ wodê trudno uwierzyæ, jaka drzemie w niej moc. Jej na pozór leniwy
nurt by³ si³¹ napêdow¹ w trzech m³ynach miel¹cych zbo¿e w: Starym Mieœcie, Golance i Niklasie.
Niegdyœ – mój tato, w niedzielne
popo³udnie zdecydowa³: – Choæ pojedziemy – dziœ poka¿ê ci m³yn na Golance. By³a to wyprawa, ¿e ho, ho...
nale¿a³o rowerem marki „Bobo” (w
moim przypadku) jechaæ w kierunku
Starego Miasta, nastêpnie skrêciæ w
drogê prowadz¹c¹ na Lisiec Wielki,
by po przejechaniu kilkuset metrów
w¹skim parowem dotrzeæ do m³yna.
Na trakcie czêœciej spotka³o siê furmankê zaprzê¿on¹ w konia ni¿ samochód.
Na miejscu moim oczom ukaza³ siê
niewielki drewniany budynek, obok
którego przep³ywa³a woda. Z murowanego domu stoj¹cego opodal wyszed³
jego gospodarz. Przywita³ siê z ojcem z gestów i s³ów odnios³em wra¿enie, ¿e
siê znali. M³ynarz na proœbê taty, z nieukrywan¹ radoœci¹ objaœnia³, w jaki sposób po podniesieniu stawide³ woda
wpada³a na turbinê obracaj¹c j¹ mozolnie. Którêdy wsypywano zbo¿e, by
walce napêdzane za pomoc¹ turbiny,
me³³y ziarno na bia³y puch. Na zawsze
pozosta³em pod wra¿eniem tego urokliwego miejsca. Pojecha³em tam jeszcze tylko dwa razy... W pamiêci pragn¹³em zachowaæ obraz zapamiêtany z
dzieciñstwa. Przez lata wspomnienia
uzupe³nia³y luŸne rozmowy zas³yszane wœród mieszkañców miasta i okolic
o altruizmie w³aœciciela m³yna: „Panie,
¿eby pan wiedzia³ ile on w czasie wojny nam pomóg³ daj¹c m¹kê za darmo”.
Zupe³ny przypadek sprawi³, ¿e
dowiedzia³em siê o mieszkaj¹cym nie-
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daleko potomku rodziny Gundlachów
- w³aœcicieli m³yna. Poprosi³em o opowiedzenie historii m³yna i... zosta³em
zauroczony oraz przyt³oczony ogromem wiadomoœci posiadanych przez
Henryka Gundlacha – syna ostatniego
w³aœciciela m³yna na Golance. Wspomnienia dostosowa³em do ³amów miesiêcznika „Koniniana” – st¹d wiele
skrótów.
...W 1892 roku Henryk Gundlach –
w³aœciciel ju¿ od dawna istniej¹cego
maj¹tku na Golance, postanowi³ dokupiæ ziemi. Przeprowadzona transakcja
umo¿liwi³a jego synowi Aleksandrowi
wraz z ¿on¹ August¹ pobudowaæ m³yn.
Mija³y lata... Aleksander, podobnie jak
jego ojciec, w 1931 roku prawa w³asnoœci scedowa³ na syna Waldemara. Proces mielenia do 1938 roku przebiega³
„tradycyjnymi” metodami - Waldemar,
tego¿ roku postanowi³ m³yn unowoczeœniæ przeprowadzaj¹c jego remont kapitalny. Wówczas kamienie m³yñskie
zast¹pi³y metalowe „walce”. Od pana
Henryka dowiedzia³em siê, ¿e w przypadku niskiego stanu wody si³ê napêdow¹ w m³ynie stanowi³ „motor gazowy”. Pod gospodarskim okiem Waldemara Gundlacha m¹kê mielono do roku
1945. Po wojnie – wskutek reformy
rolnej... m³yn wraz z zabudowaniami
zabrano w³aœcicielowi, a jego maj¹tek
rozparcelowano. Od tego momentu wielokrotnie zmieniali siê jego „w³aœciciele”. W 1946 m³yn, jako „darowiznê”,
otrzyma³ repatriant ze wschodu. Upañstwowienie prawie wszystkich ga³êzi
gospodarki spowodowa³o, ¿e obiekty
przejê³y Rejonowe Zak³ady M³ynów
Gospodarczych. Kolejnym nadzorc¹
by³ Urz¹d Gminy, a ostatnim GS Stare
Miasto. Zmieniaj¹cy siê „w³aœciciele”
doprowadzali m³yn do dewastacji, a¿
w koñcu popad³ w ruinê...
Zadziwiaæ mo¿e zmieniaj¹ca siê
wraz z up³ywem czasu wartoœæ poznanych faktów. Dla ówczesnych pobyt w m³ynie to ma³o znacz¹cy epizod – uznawany za wrêcz wstydliwy.
Dla ¿yj¹cych w dwudziestym pierwszym wieku jest powodem do dumy.
Gotów jestem za³o¿yæ siê o konia z
rzêdem, ¿e niewielu bywa³o w m³ynie
lub wiatraku w czasach ich œwietnoœci.
Ma³o kto pamiêta turkot wozów przywo¿¹cych zbo¿e. Szum wody spadaj¹cej na m³yñskie ko³o, czy szelest wiatracznych œmigie³.
W³odzimierz Kowalczykiewicz
PS. Tereny, o których wspominam,
zostan¹ nied³ugo zalane przez wody
zbiornika retencyjnego. Zanim to siê
stanie gor¹co zachêcam do odwiedzenia miejsc, gdzie dawniej rody Czerwiñskich, Gundlachów spokojne(?)
¿ycie wiod³y.
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