MIESIÊCZNIK

Towarzystwa

Zapewniam, ¿e robimy wszystko, aby nasze artyku³y nie by³y napastliwe, przeœmiewcze czy potêpiaj¹ce w czambu³ wszystko, co
oœmiela siê ¿yæ nieco inaczej, ni¿
my sobie to wyobra¿amy. To poœrednia odpowiedŸ dla pani Jadwigi Szymczak wraz z serdecznymi
przeprosinami, za byæ mo¿e, zbyt
du¿¹ ingerencjê w Jej tekst „Taka
ma³a kropelka”. Natomiast, Zbyszka S. (na szczêœcie przyjaciela) nie
przepraszamy, ¿e tak czêsto w tekstach przepraszamy – ale uwagi weŸmiemy do serca. Chcemy tylko i
wy³¹cznie odbieraæ od Pañstwa

– ciekawostki z dawnej
prasy koniñskiej

Ze

wspomnieñ

– przedruk fragmentów
pamiêtników
i wspomnieñ

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

4.

– sylwetki ludzi
zas³u¿onych dla miasta

Naszym

zdaniem

– wypowiedzi na aktualne
tematy dotycz¹ce
rozwoju miasta

6.

wskazania typu „nie dajcie siê wci¹gn¹æ w ¿adne rozgrywki, ani moralizatorstwo, ani niewczesne pouczenia”.
Chcemy, aby koloryt naszego miasta
by³ raczej sielankowy. Poza tym artyku³y naszych korespondentów ukazuj¹
rzeczy z doœæ odleg³ej perspektywy –
gdzie¿ wiêc tutaj miejsce na zacietrzewienie. Dziêkujê najserdeczniej za list
(prawdopodobnie od by³ego ucznia)
napisany z wyj¹tkow¹ znajomoœci¹
sztuki epistolarnej. By³o nam wiêcej
ni¿ mi³o. Dajemy równie¿ odpowiedŸ
autorowi na jego zagadkê. Ale prosimy
o ujawnienie siê – chêtnie zaprosimy
do wspó³pracy.

Listopadowe

Tworzyli
wizerunek
miasta

5.

Konina

9-15 grudnia 2003 r.

Inspiracje
kulturalne

Z przyjemnoœci¹ dzielimy siê z
Pañstwem wiadomoœci¹, ¿e p³k. Ryszard Grundman – koninianin, honorowy cz³onek Towarzystwa Przyjació³
Konina zosta³ ostatnio odznaczony
przez Prezydenta RP Krzy¿em Komandorskim OOP, takim co siê go zawiesza na du¿ej wstêdze na szyi. Jego
zas³ug¹ by³o aktywne cz³onkostwo w
grupie inicjuj¹cej rozwój wspó³pracy
z pañstwami nale¿¹cymi do NATO.
Panie Ryszardzie, koninianie trzymaj¹
kciuki i ¿ycz¹ Panu wê¿yków generalskich na pagonach.
W numerze KONINIAN, który
macie w rêku, znajdziecie ciekawe wspo-

Wydarzenia listopada 1918 r. okreœlano nieraz w miêdzywojniu, pos³uguj¹c siê nieco jêzykiem wyros³ym z
XIX w., epok¹ wielkich powstañ narodowowyzwoleñczych – jakoby w
Polsce „wybuch³a niepodleg³oœæ”.
Z perspektywy czasu mo¿na powiedzieæ, i¿ by³o to nazwanie ma³o
adekwatne, figura s³owna granicz¹ca z
jêzykow¹ metafor¹, wymowna, ale niezbyt przystaj¹ca do listopadowej, z
1918 r., rzeczywistoœci.
Nie przysz³a niepodleg³oœæ z dnia
na dzieñ, a nawet z roku na rok. Tak
naprawdê na przywrócenie wolnoœci i

zieñ Magdeburga, komendant Józef Pi³sudski, któremu Rada Regencyjna formalnie przekaza³a w³adzê. Zaczêto odbudowywaæ wolne, suwerenne pañstwo, chocia¿ jak pokaza³y kolejne dni
i lata, o pe³n¹ niepodleg³oœæ przysz³o
Polakom d³ugo jeszcze walczyæ: w powstaniu wielkopolskim, powstaniach
œl¹skich, plebiscycie na Warmii i Mazurach, przede wszystkim w wojnie z
nawa³¹ bolszewick¹.
Tradycje obchodów listopadowego œwiêta siêgaj¹ pierwszych lat wolnoœci. W II Rzeczpospolitej corocznie
w ró¿ny sposób odwo³ywano siê do

osób; wiele by³o rannych, z czego w
nastêpnym dniu zmar³y jeszcze dwie
osoby. Pogrzeb ofiar odby³ siê 13 listopada. Sta³ siê ogromn¹ manifestacj¹ spo³eczeñstwa Konina; zw³oki z³o¿ono na cmentarzu parafialnym
przy ulicy Kolskiej. Ksi¹dz Stanis³aw
Szabelski, proboszcz koniñskiej fary
i kierownik Szko³y Handlowej, wyg³osi³ nad trumnami poleg³ych ujmuj¹c¹ przemowê, która z czasem zosta³a opublikowana w formie okolicznoœciowej broszury w koniñskiej
t³oczni (drukarni) Ernesta Paw³a Michla. Niezwyk³e to wydawnictwo

suwerennoœci pañstwa polskiego oczekiwano (licz¹c od III rozbioru w 1795
r.) przesz³o 120 lat. Na dzie³o niepodleg³oœci z³o¿y³y siê zmagania wielu pokoleñ Polaków, wola narodu wyra¿ana
zarówno w ruchach zbrojnych, jak i w
pokojowej pracy pozytywistycznej;
dzia³aniach politycznych, gospodarczych, w walce o zachowanie kultury,
religii, jêzyka.
11 listopada jest dla dzie³a niepodleg³oœci dat¹ jedynie symboliczn¹. W
tym dniu dosz³o do podpisania rozejmu w Compiegne, stanowi¹cego de facto kapitulacjê Niemiec. Koñczy³a siê I
wojna œwiatowa. Dzieñ wczeœniej, 10
listopada, powróci³ do Warszawy wiê-

wydarzeñ z listopada 1918 r., chocia¿
oficjalnie dzieñ 11 listopada zaczêto
czciæ ustawowo, jako œwiêto pañstwowe dopiero od 1937 r. W powojennej,
komunistycznej Polsce starano siê wymazaæ z tradycji historycznej i ze œwiadomoœci spo³ecznej znaczenie i wartoœæ tego œwiêta. Obchodzimy je od
kilku lat ponownie, po prze³omie politycznym 1989 r.
***
Dzieñ 11 listopada 1918 r. w Koninie okryty zosta³ kirem ¿a³obnym.
Tego¿ dnia w godzinach wieczornych
na rynku (obecnym placu Wolnoœci)
dosz³o do wypadków, w wyniku
których poleg³o od kul niemieckich 5

podaje nazwiska ofiar z 11 listopada: Kazimierz Mosica, Kazimierz
Piotrowski, Kazimierz Pawlicki, Jan
Prymus, Marianna Mikulska, Józef
¯yzniewski, Aleksander Nowicki.
Byli to w wiêkszoœci ludzie m³odzi:
14-, 15-, 16-letni, w wiêkszoœci
uczniowie wspomnianej ju¿ Szko³y
Handlowej, znajduj¹cej siê w historycznym gmachu, tzw. Domu Zeme³ki.
W 1984 r. w œcianê Domu Zeme³ki
wmurowano pami¹tkow¹ tablicê z nazwiskami ofiar. W miejscu tym zwykle od lat odbywaj¹ siê w dniu 11 listopada oficjalne uroczystoœci rocznicowe.

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

Egzotyka

miasta

– podpatrzone
fotoobiektywem ¿ycie
mieszkañców

Oko

w oko

– konkursy ze znajomoœci
miasta dla Czytelników

9.

Inne

– tematy inne ni¿
wymienione powy¿ej

fot. – P. Hejman

Barwy
codziennoœci

– podpatrzone
fotoobiektywem obiekty
w mieœcie

mnienia Józefa Lewandowskiego o
dyrygencie orkiestry stra¿ackiej – Gabrylewiczu, a tak¿e refleksje Janusza
Gulczyñskiego na temat listopadowego œwiêta niepodleg³oœci i prawdê o
koniñskich myœliwych pióra Mariana
Przy³êbskiego. Zachêcamy równie¿ o
poparcie pomys³u nazwania „kawa³eczka Konina” imieniem Antoniego
Studziñskiego. Prosimy te¿ o chwilê
zadumy przy czytaniu artyku³ów
„non omnis moriar”. Lech Hejman
zbli¿a siê z histori¹ miasta do XV wieku – konieczna lektura. Poza tym nasze sta³e pozycje. Pozdrawiam i zapraszam do wspó³pracy.
Stanis³aw Sroczyñski

refleksje

– poezja, proza, rysunek
koniñskich twórców

8.
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Szanowni acz niecierpliwi (niektórzy) Czytelnicy!

1. Z kart
przesz³oœci

2.

Przyjació³

Jeszcze kilka koniñskich akcentów,
przypominaj¹cych 11 listopada z okresu miêdzywojnia. Obchodzono ten
dzieñ, jako pami¹tkê odzyskania niepodleg³oœci, zawsze niezwykle uroczyœcie. Na d³ugo wczeœniej zawi¹zywa³y siê komitety, przygotowywano
pochody, przemówienia, dekorowano
miasto. Zazwyczaj w przeddzieñ, 10
listopada w godzinach wieczornych,
przy blasku pochodni odbywa³ siê
wojskowo-harcerski capstrzyk. A nazajutrz z rana, na odg³os symbolicznej
pobudki odegranej z wie¿y ratusza, ruszali gromadnie koninianie do koœcio³a
œw. Bart³omieja na uroczyste nabo¿eñstwo. Warto zaznaczyæ, ¿e w tym czasie organizowano mod³y i nabo¿eñstwa
równie¿ w synagodze ¿ydowskiej i koœciele ewangelickim. Nastêpnie formowa³ siê pochód i rusza³ w rynek. Maszerowali przedstawiciele w³adz pañstwowych i samorz¹dowych, reprezentacje urzêdów, sz³y ze sztandarami
grupy zwi¹zków, stowarzyszeñ, cechów rzemieœlniczych, organizacji politycznych i spo³ecznych, kolumny
stra¿y po¿arnej z orkiestr¹, m³odzie¿ i
dziatwa szkolna, kombatanci etc., etc.
Godziny popo³udniowe rezerwowano zazwyczaj dla spotkañ, akademii, wieczornic, najczêœciej w kinoteatrze „Polonia”. PóŸniej spieszyli
wszyscy do miejskiego parku, na dalszy ci¹g imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.
Warto pos³u¿yæ siê w tym miejscu, dla przywo³ania niepowtarzalnej
atmosfery dawnego Konina, chocia¿
jednym cytatem. Oto, co pisa³ dziennikarz „G³osu Koniñskiego”: Miasto
ca³e, jak równie¿ wszystkie gmachy
publiczne, samorz¹dowe, banki, okna
wystawowe sklepów, balkony, by³y
udekorowane flagami narodowymi,
œlicznie przybrane zieleni¹ i oœwietlone ro¿nokolorowemi lampionami elektrycznemi. W oknach zaœ pojawi³y siê
œwiece, tak, ¿e ca³e miasto tonê³o w
³unie ró¿nokolorowych œwiate³, na twarzach wszystkich mieszkañców malowa³ siê szczery i serdeczny uœmiech
radoœci i zadowolenia...
Janusz Gulczyñski

Ze

wspomnieñ

GABRYLEWICZ,
kapelmistrz
orkiestry
stra¿ackiej

Mo na by o nie wiedzie , kto jest starost , burmistrzem, komisarzem policji, ale nie spos b by o nie zna Aleksandra Gabrylewicza, kapelmistrza orkiestry Ochotniczej Stra y Po arnej. Trzy razy do roku, 19 marca, 3 maja i 11 listopada, w miasteczku odbywa y si defilady. Atrakcji w mie cie by o ma o, podczas defilad trotuary by y
pe ne publiczno ci. Przyjmowa defilad starosta, a otwiera komendant garnizonu pu kownik Fija kowski. Za nim kroczy a stra acka orkiestra. Z ros ym, spr ystym,
uciele nieniem wojskowej postawy Gabrylewiczem na czele. Za orkiestr maszerowa Zwi zek Oficer w Rezerwy, p niej Zwi zek Rezerwist w, za nimi post powa o
prawdziwe wojsko, zawodowa szko a podoficerska dla ma oletnich.
jest Ukraiñcem, ale nie s³ysza³em o
nim z³ego s³owa. Nie wiem, gdzie siê
urodzi³, sk¹d przyby³, nie jestem nawet pewien, czy by³ Ukraiñcem. Przecie¿ go o to nie pyta³em. Tyle tylko,

mieœcie jako rozbitek Ukraiñskiej Republiki Ludowej, to za³amanie siê
œwiata [po wkroczeniu hitlerowców]
musia³ odczuæ dotkliwie, przecie¿
wk³ada³ wiele zapa³u w uto¿samianie

historii, socjologii, demografii, nauk
politycznych.
Jak potoczy³y siê losy Gabrylewiczów po wkroczeniu Niemców do
Konina? Kwatermistrzem stacjonu-

¿e tak o nim mówiono. Co nic nie znaczy. Móg³ przybyæ do Polski jako
Ukrainiec, a póŸniej siê spolszczyæ,
nie tylko jêzykowo. By³aby w tym
nawet prawid³owoœæ, du¿a czêœæ polskiej szlachty i inteligencji by³a ruskiego czy wrêcz ukraiñskiego pochodzenia. Wiêc móg³ siê spolszczyæ i
Gabrylewicz.
Jeœli moje przypuszczenia s¹
s³uszne, jeœli Gabrylewicz osiad³ w

siê z polsk¹ rzeczywistoœci¹. I co z
tego? By³ ponoæ Ukraiñcem, ale –
wracam do tego – kto wie, kim czu³
siê i w jakim stopniu? W tej czêœci
Europy zjawisko zmiany poczucia narodowego i jeszcze czêstsze zjawisko
dwunarodowoœci wystêpowa³o i nadal wystêpuje w zagêszczeniu gdzie
indziej nie spotykanym, czego nie
chc¹ przyj¹æ do wiadomoœci nacjonaliœci wszelkiej naœci, ale i uczeni od

j¹cej jesieni¹ 1939 roku jednostki by³
kapitan Laub. Zna³em go, zachodzi³
do nas, by³ antynazist¹, t³umaczy³
nam, ¿e winniœmy uciec na sowieck¹
stronê, od hitlerowców mo¿emy
oczekiwaæ tylko z³a. To przy nim
Gabrylewicz pozwoli³ sobie na manifestacjê i gdy do jego mieszkania
przy ulicy Koœciuszki wkroczyli
Niemcy z poleceniem natychmiastowego opuszczenia, zasiad³ do piani-

fot. archiwum

Rola Gabrylewicza nie ogranicza³a siê do defilad. Raz czy dwa razy do
roku stra¿ po¿arna urz¹dza³a festyn.
Równie¿ tutaj Gabrylewicz narzuca³
takt dm¹cym w mosiê¿ne tr¹by, bij¹cym w bêbny stra¿akom. PóŸniej s³ucha³em lepszych wykonañ, ale nadal
mam szacunek dla dobrej woli spragnionych muzykowania stra¿ackich
amatorów. W mieœcie Gabrylewicza
uwa¿ano za dobrego nauczyciela. Nauka Gabrylewicza sprowadza³a siê do
æwiczeñ, æwiczeñ i æwiczeñ. By³em
krótko jego uczniem. Nauczy³ mnie
melodii „Przyjmij Jehowo nasz¹ przysiêgê!”, obecnego hymnu Izraela.
Pamiêtam mieszkanie Gabrylewiczów. Pokój z kuchni¹. Mia³ mi³¹ ¿onê,
mówi¹c¹ z przyœpiewem, syna Józia,
talent, 14-letni student konserwatorium. £o¿e, szafa, krzes³a, chyba kanapa. I pianino. W czasie lekcji ciasno. Gabrylewicz dorabia³ lekcjami,
nie wiem, czy inni uczniowie byli
zdolniejsi. W³aœciwie winien zdyskwalifikowaæ mnie przy pierwszym
przes³uchaniu, ale nie, uzna³, ¿e mam
dobry s³uch. Ku mojemu i jego utrapieniu.
Jak trafi³ do Konina Gabrylewicz,
tego nie wiem. Mo¿e wyrzuci³a go fala
uchodŸstwa. W Strza³kowie, kilkanaœcie kilometrów st¹d, by³ obóz, po
1920 roku schronienie niedobitków
uchodz¹cych przed bolszewikami petlurowców. S¹dzê, ¿e Gabrylewicz
przywêdrowa³ z tu³aj¹c¹ siê armi¹. W
miasteczku mówiono, ¿e Gabrylewicz

Cz owiek jest my liwym od chwili pojawienia si na Ziemi. owy by y jednym z pierwszych i
najwa niejszych zaj m czyzny. Dostarcza y po ywienia, sk r na ubiory i ko ci na narz dzia.
Dzisiaj z owiectwa nikt w Polsce, czy nawet w Europie nie utrzyma by siebie i rodziny.

80-lecie
Zwi¹zku

Najnowsze prawo ³owieckie,
uchwalone w 1995, zak³ada, ¿e
„gospodarka ³owiecka jest dzia³alnoœci¹ w zakresie ochrony, hodowli
i pozyskiwania zwierzyny”, przy
czym pozyskiwanie wystêpuje na
ostatnim miejscu. Gospodarkê
prowadz¹ jako dzier¿awcy ko³a
³owieckie w obwodach ³owieckich
oraz jako zarz¹dcy w wielu obwodach – Oœrodki Hodowli Zwierzyny.
Powsta³y w 1923 roku z ró¿nych towarzystw, zwi¹zków i kó³
Polski Zwi¹zek £owiecki liczy w
jubileuszowym 80-tym roku istnienia ponad 100 tysiêcy myœliwych. Kraj podzielony jest na
okrêgi. W jednym z 49 okrêgów –
Koniñskim dzia³alnoœæ prowadz¹
34 ko³a ³owieckie, które dzier¿awi¹ 48 obwodów z ogólnej liczby
77 obwodów po³o¿onych na terenie okrêgu. Pozosta³e 29 obwodów
u¿ytkuj¹ ko³a z Warszawy, Pozna-

str. II

Polskiego
£owieckiego

nia, £odzi, Bydgoszczy, Kalisza i
Skierniewic.
Ko³a ³owieckie uzyskuj¹ doc h o d y z e s k ³ a d e k c z ³ o n k ó w, z
op³at za polowania wnoszone
przez myœliwych zagranicznych,
ze sprzeda¿y upolowanej zwierzyny, z ró¿nych dotacji i z prac
wykonywanych na rzecz obwodów. Z dochodów pokrywane s¹
op³aty dzier¿awne dla urzêdów
gminnych, wydatki na zagospodarowanie i dokarmianie zwierz¹t w
okresie zimowym, odszkodowania
za szkody poczynione przez dzikie zwierzêta, a tak¿e zakupy
zwierz¹t i ptactwa w celu ich zasiedlenia gdy stan siê zmniejsza.
W roku ubieg³ym na nasz teren
wypuszczonych zosta³o 2300 ba¿antów, 153 dzikie króliki i 34 zaj¹ce, a w tym roku zakupiono 1000
kuropatw, które przetrzymywane
w wolierach wypuszczone zostan¹
w lutym.

Polowania obecnie prowadzone maj¹ na celu zachowanie równowagi w przyrodzie. Odstrza³y
dotycz¹ zwierz¹t, których populacja staje siê za wysoka, a samoregulacja, wbrew opinii ekologów,
staje siê niemo¿liwa. Wspó³czeœni
myœliwi to przede wszystkim hodowcy chroni¹cy zagro¿one gatunki przed wyginiêciem. Poluj¹ na
zwierzynê, której nadmiar na danym terenie przyczynia siê do
strat w rolnictwie i leœnictwie.
Uprawianie ³owiectwa jest obecnie
bardzo kosztowne i mo¿liwe
przez pasjonatów, którzy lubi¹
wypoczynek i sport na ³onie natury, którzy kultywuj¹ wielowiekowe tradycje ³owieckie.
W imieniu koniñskich myœliwych ¿yczymy wszystkim czytelnikom du¿o zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci oraz pozdrawiamy myœl i w s k im p o z d ro w ie n ie m D a rz
Bór!
Marian Przy³êbski

Z

dziejów

na, które musia³ zostawiæ i zagra³
polski hymn. To by³y ostatnie akordy zagrane przezeñ w mieœcie. Laub
uda³, ¿e nie s³yszy. Ponoæ rodzinê
Gabrylewiczów wysiedlono do Tarnowa. Nie wykluczam, ¿e pojecha³
tam nawet bez eskorty. Mo¿e sam
wybra³. Bo w Tarnowie równie¿ by³
obóz niedobitków petlurowskich.
Nadal tam mieszka³o sporo Ukraiñców i Gabrylewicz móg³ tam mieæ
krewnych, przyjació³. Wszystko to
domniemania. Przy jakiejœ okazji bowiem znalaz³em w sprawozdaniach
Delegatury Rz¹du, ¿e w lutym 1941
roku z mojego miasta [Konina] – mia³o byæ czysto niemieckie – deportowano pó³ tysi¹ca Polaków w³aœnie do
Tarnowa. A wiêc Gabrylewicz mo¿e
jednak uda³ siê tam pod konwojem,
w bydlêcym wagonie, mo¿e i zaplombowanym. Jako Polak.
Legendy s¹ trwalsze ni¿ cz³owiek,
ale i one znikaj¹, podobnie jak fale
wzbudzone rzuconym kamieniem.
Nie ma Gabrylewicza, zniknie i legenda. Notujê opowieœæ wraz ze strzêpkami refleksji, bo to ostatnia chwila,
by legendê choæ w tej postaci utrwaliæ. „Póki my ¿yjemy”.
Józef Lewandowski, Szwecja
PS Autor urodzi³ siê w Koninie w
1923 roku. Emerytowany profesor historii. Napisa³ wspomnienia i refleksje o naszym mieœcie „Cztery dni w
Atlantydzie”. Mieszka w pobli¿u
Sztokholmu. Ksi¹¿kê mo¿na nabyæ w
Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Konina

O stra¿y
po¿arnej
w Koninie
W 1954 roku, gdy Koniñska Stra¿
Po¿arna obchodzi³a jubileusz 80-lecia
istnienia (powo³ana w 1874 roku), mia³a do dyspozycji cztery samochody,
w tym jeden zabytkowy rewindykowany z Niemiec, dok¹d wywieŸli go
okupanci. Wozy bojowe w sta³ej gotowoœci utrzymywa³ Stanis³aw Broniszewski z zespo³em pracowników
warsztatowych. Do stra¿y nale¿a³o 75
cz³onków, w tym za³o¿ony w 1953
roku oddzia³ kobiecy licz¹cy 8 cz³onkiñ z Halin¹ Zembrzyck¹, Józef¹ Koœcielsk¹, Mari¹ Bia³kowsk¹. Do bardzo ofiarnych w walce o mienie obywateli w ci¹gu ostatnich 50 lat stra¿aków nale¿eli nadal bardzo aktywni seniorzy: Józef i W³adys³aw Bia³kowscy oraz W³adys³aw Lisowski. Du¿ym
stra¿ackim sta¿em mogli pochwaliæ siê
Zygmunt Eszrych i Stanis³aw Leœniewski. Do najczêœciej uczestnicz¹cych w
walce z ogniem nale¿eli: Jan Ka³u¿ny
(kierowca), Stefan Zembrzycki i Ze-

non Lewandowski. Obok udzia³u w
akcjach gaœniczych (ka¿dego roku dochodzi³o do œrednio 15 po¿arów), stra¿acy rocznie przeprowadzali po kilkaset kontroli stanu zabezpieczenia domów przed mo¿liwoœci¹ zaprószenia i
zwalczenia ognia.
W remizie stra¿ackiej, w prowadzonej przez Zenobiusza Wawrzyniaka œwietlicy, têtni³o ¿ycie kulturalne,
odbywa³y siê zabawy taneczne, koncertowa³y zespo³y. Licz¹c¹ ponad 30
muzyków orkiestrê podziwiali mieszkañcy podczas obchodów œwi¹t pañstwowych, z okazji tygodnia po¿arnictwa lub festynów ludowych.
Funkcjê naczelnika Koniñskiej
Stra¿y od 1938 roku (z przerw¹ okupacyjn¹) pe³ni³ Roman Jarominiak.
Wysok¹ aktywnoœci¹ wyró¿nia³ siê
sekretarz organizacji mecenas Tadeusz
Antecki.
Na podst. art.
z G³osu Wielkopolskiego
|opr. Lech Hejman

Non

omnis

moriar

Po¿egnanie

Naszym

Pedagoga

W dniu 8 pa dziernika odszed od nas ceniony, wspania y pedagog, by y dyrektor I Liceum Og lnokszta c cego, Tadeusz Worw g.
Przypad³ mi zaszczyt po¿egnania
Pana Profesora, mego wychowawcy.
Pozwolê sobie przytoczyæ parê s³ów,
jakie wyg³osi³am podczas ostatniej drogi w imieniu wszystkich pedagogów i
wychowanków szko³y.
Wielce czcigodny Profesorze.
¯egnamy Ciê w imieniu licznej rzeszy Twoich wychowanków i szko³y
– I Liceum w Koninie, w której spêdzi³eœ 22 lata swego zawodowego
¿ycia, w tym 5 na stanowisku dyrektora. Z wielkim ¿alem przyjêliœmy
wiadomoœæ o Twojej œmierci. Zaledwie kilka dni temu ³¹czy³eœ siê z nami
myœl¹ z okazji 5 zjazdu absolwentów I Liceum i przekaza³eœ nam list,
który pozwolê sobie, jako jedna z

Twoich wychowanek, przeczytaæ,
gdy¿ jest on œwiadectwem serdecznej wiêzi, jaka panowa³a zawsze miêdzy Tob¹, a Twoimi wychowankami.
Szanowni drodzy Absolwenci,
uczestnicy 5 zjazdu. W tej chwili jestem myœl¹ i sercem z wami. W pamiêci nasuwaj¹ mi siê wasze
uczniowskie sylwetki, s³yszê gwar,
rozmowy, okrzyki. Widzê równie¿
sylwetki waszych dostojnych Profesorów. Zabrak³o jednak pisz¹cego
do was – nie mogê – pozwalaj¹ si³y i
prze¿yte lata. By³em z wami 22 lata.
Prze¿ywaliœmy ró¿ne momenty. Byæ
mo¿e, ¿e moje wymagaj¹ce postêpowanie pozostawi³o w sercach wa-

szych ¿al, a mo¿e zadrê. Zapomnijcie! Wybaczcie! ¯yczê wam radosnych chwil i wspomnieñ – oraz zdrowia, równowagi ducha – jasnej przysz³oœci dla was i waszych rodzin.
Tadeusz Worw¹g
Trudno pogodziæ siê z myœl¹, ¿e
te pe³ne ¿yczliwoœci i ciep³a s³owa, to
ostatnie, które wypowiedzia³eœ do nas.
Zostaniesz w naszych sercach i
wdziêcznej pamiêci jako wspania³y
pedagog i zacny cz³owiek. £¹czymy
siê w ¿alu z Twoimi synami i rodzin¹ i
prosimy o przyjêcie wyrazów ubolewania. ¯egnamy Ciê Profesorze, a dobry Bóg niech przyjmie Ciê do siebie.
Gra¿yna
Sêkiewicz-Winczewska

W dniu 22 pa dziernika w gronie du ej liczby koninian po egnali my r wnie Eryka Rosina.

Z

po¿egnania
farmaceuty
Eryka Rosina

Zmar³y w wieku 92 lat Eryk Rosin
by³ absolwentem szko³y œredniej w
Koninie oraz Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu, gdzie na Wydziale Farmacji otrzyma³ tytu³ magistra.
Jego praca dyplomowa uznana zosta³a
za najlepsz¹ na roku. Pracê zawodow¹
rozpocz¹³ w Wolbromiu, ale w niespe³na dwa lata póŸniej przeniós³ siê do
Ko³a i tu pozosta³ do wybuchu wojny.
Podczas okupacji niemieckiej pracowa³
w aptece w Warszawie anga¿uj¹c siê w
dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ w organizacji Armia Krajowa. By³ uczestnikiem
powstania warszawskiego na najgorêtszym odcinku od mostu Poniatowskiego do portu Czerniakowskiego. Nieste-

Z

dziejów

ty, jak wielu powstañców, trafi³ do niewoli i znalaz³ siê w niemieckim obozie
w miejscowoœci Sandbestel. W 1945
roku po wyzwoleniu przez aliantów
wst¹pi³ do I Dywizji Pancernej genera³a
Maczka w charakterze oficera do spraw
sanitarnych.
Po zdemobilizowaniu, w sierpniu
1947 roku, wróci³ do kraju i zacz¹³ pracê
w aptece przy placu Wolnoœci, potem
by³ jej kierownikiem do 1978 roku, tj.
do chwili przejœcia na emeryturê. Jeszcze przez wiele lat zajmowa³ siê farmacj¹ w GrodŸcu i w aptece Polskiego
Czerwonego Krzy¿a. Z t¹ organizacj¹
zwi¹zany by³ od wielu lat pe³ni¹c w
niej funkcje cz³onka zarz¹du i d³ugo-

letniego prezesa w zarz¹dzie powiatowym i wojewódzkim. By³ te¿ aktywnym animatorem w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym. Za dzia³alnoœæ wojskow¹, zawodow¹ i spo³eczn¹
uhonorowany zosta³ Krzy¿em Virtuti
Militari, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i
Kawalerskim Orderem Odrodzenia
Polski oraz wieloma odznaczeniami
PCK. Odszed³ cz³owiek wielkiego serca i charakteru, bez reszty oddany ojczyŸnie i zawodowi farmaceutycznemu, osoba godna naœladowania dla m³odego pokolenia.
opr. wed³ug mowy po¿egnalnej
prof. Dionizego Skwarskiego,
wiceprezesa PTF w Poznaniu

Konina

W XV-wiecznym

O wygl dzie miasta i jego urz dzeniu oraz o warunkach ycia mieszka c w w p nym redniowieczu wi cej mo e mie do powiedzenia nasza wyobra nia ni przekazy r d owe. Niemniej zachowany do dzisiaj uk ad urbanistyczny Star wki, nieliczne dokumenty lustracyjne i wiedza ksi kowa
o yciu mieszka c w w podobnych miastach, pozwalaj na dokonanie poni szego opisu.
„ L okacyj ny w ójt” w koñcu
XIII wieku, wzorem zachodnioeuropejskiego schematu, wytyczy³
plac centralny i ulice wychodz¹ce
z jego naro¿ników. Z ró¿nych powodów miasto rozwija³o siê wolno (ma³e terytorium, biedni mieszkañcy, wylewy rzeki, po¿ary) i
przez ca³e dziesi¹tki lat zabudowane by³y tylko ulice wokó³ rynku i w najbli¿szym jego otoczeniu.
Du¿e obszary zajmowa³y ogrody,
³¹ki i pola uprawne oraz nale¿¹ce
do niego okoliczne wsie po obu
stronach Warty. Warunki terenowe
ukszta³towa³y miasto na wyd³u¿onym kierunku pó³nocno-po³udniowym. Po zbudowaniu zamku w
XIV wieku i w przybli¿onym czasie ceglanego koœcio³a oraz murów
³¹cz¹cych obie budowle miasto
sta³o siê w miarê obronne. Dostêpu broni³y dwie bramy, jedna na
trakcie z Kalisza, w pobli¿u koœcio³a farnego, i druga przy przeprawie mostowej zwanej póŸniej
toruñsk¹. Granice zachodnie i

wschodnie, zalewane wodami Warty, stanowi³y z wyj¹tkiem zim naturaln¹ obronê mieszkañców przed
wrogiem zewnêtrznym.
Stan domów i ulic by³ przez
d³ugie lata op³akany. Przewa¿a³y
niskie budynki drewniane i gliniane, kryte s³om¹ lub trzcin¹. Okiennice i kotary zastêpowa³y szk³o
okienne. W³aœciciele domów dbali
o podwórka i nie troszczyli siê o
ulice. Jako bezpañskie, wtedy jeszcze niewybrukowane, by³y niebezpieczne dla pieszych z powodu
wybojów, kurzu i b³ota, a w zimie
nieusuwanego œniegu. S³u¿y³y te¿
jako œmietniki, na które wprost z
drzwi wyrzucano odpady i wylewano nieczystoœci. Ponadto nie
usuwane ³ajno koñskie i bydlêce,
œcierwa drobnych zwierz¹t cuchnê³y, gromadzi³y robactwo i gryzonie, co sprzyja³o szerzeniu siê
chorób zakaŸnych. Czêste epidemie duru, czarnej ospy, ró¿y czy
pl¹sawicy dziesi¹tkowa³y ludnoœæ,
a po¿ary drewnianych budowli do-

pe³nia³y nieszczêsnego losu jego
mieszkañców. Z braku latarñ miasto tonê³o w ciemnoœciach i poruszanie siê po zmierzchu mo¿liwe
by³o z pomoc¹ drugich osób nios¹cych pochodnie. Nocami raczej
nie opuszczano domostw, a nad
bezpieczeñstwem œpi¹cych obywateli czuwa³ przechodz¹cy siê
ulicami stra¿nik miejski. W rodzinach mieszczañskich rodzi³o siê
du¿o dzieci, ale œmiertelnoœæ matek i noworodków by³a wysoka,
co mia³o wp³yw na utrzymywanie
siê niskiej liczebnoœci miasta.
¯ycie religijne mieszkañcom
Konina i okolic organizowali duchowni z koœcio³a farnego pw. œw.
Bart³omieja i koœcio³a Œwiêtego
Krzy¿a. Ci pierwsi, obok pos³ug
kap³añskich, prowadzili te¿ szkó³kê parafialn¹. Drugi koœció³, chocia¿ nie znajdowa³ siê na terenie
zamku, pe³ni³ funkcjê kaplicy zamkowej dla za³ogi, urzêdników i goœci starosty. Od 1422 roku z fundacji Berwalda z Liœca na przed-

zdaniem

Cudze
chwalicie,
swego nie znacie...
Jak¿e piêknie potrafi³ wykorzystaæ dobiegaj¹ce koñca swoje, ostatnie tygodnie ¿ycia pan Antoni Studziñski. Kto chcia³by wtedy pos³uchaæ m¹drych monologów, porozmawiaæ o skoñczonoœci i nieskoñczonoœci zjawisk tego œwiata, czy wreszcie
dowiedzieæ siê ostatnich (albo i nie
ostatnich) anegdot, udawa³ siê do parku Chopina. Tam, podpieraj¹c siê laseczk¹, spacerowa³ pan Antoni Studziñski karmi¹c nad stawem ³abêdzie,
kaczki i co tam jeszcze p³ywa³o lub
tapla³o siê w b³ocie parkowych zalewisk. Zreszt¹ Antoni Studziñski tak
bardzo by³ wroœniêty w krajobraz
Konina, ¿e w³aœciwie trudno pogodziæ
siê z tym, ¿e ju¿ go wiêcej nie zobaczymy. Mija jednak nieub³aganie czas
i obraz harcerza, regionalisty, obywatela, cz³owieka zaczyna siê powoli
zacieraæ w œwiadomoœci nawet jego
przyjació³, do których zreszt¹ mia³em szczêœcie siê zaliczaæ – nie istnia³a bowiem dla Antoniego ¿adna cezura czasowo-wiekowa. Potrafi³ doceniæ

Inspiracje

m¹droœæ m³odych i obœmiaæ g³upotê
oraz indolencjê starszych.
Dlatego z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ i poczuciem zaszczytu przyj¹³em
zamys³ nieco starszych kolegów harcerzy – byli moimi przybocznymi czy
dru¿ynowymi – aby przedstawiæ publicznie ich intencjê nazwania ulicy lub
placu czy ronda... jednym s³owem, aby
kawa³eczek naszego miasta nazwaæ
imieniem Cz³owieka, który ca³e swoje
¿ycie z³¹czy³ z Koninem i opisywa³
go zawsze z olbrzymim sentymentem.
Doœæ skrupulatnie ¿ycie pana Antoniego Studziñskiego przedstawi³ w
numerze 5 KONINIANÓW Janusz
Gulczyñski – zalecamy zapoznanie siê
z treœci¹ artyku³u. Zreszt¹ planujemy
zamieszczaæ jeszcze inne wspomnienia o tym wspania³ym regionaliœcie i
kronikarzu Konina.
PS Wszelkie s³owa poparcia lub
negacji pomys³u prosimy kierowaæ
pod adresem: mbp@konin.home.pl lub
pod numer telefonu 242-85-62 do dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Stanis³aw Sroczyñski

kulturalne

Joanna Chrzanowska
Moje miasto
Kocham to moje miasto,
gdy noc¹ gaœnie z cicha,
przyæmione œwiat³o lampy,
okr¹g³a twarz ksiê¿yca.
Uœpiony Stary Rynek
i szare kamienice
i ciche wnêtrze Fary,
koniñskie me ulice.

Koninie
mieœciu przy trakcie do Ko³a funkcjonowa³ dom opieki dla ludzi ubogich i chorych z koœció³kiem Œwiêtego Ducha. Nieznajduj¹cy tam
miejsca zdrowi ¿ebracy zbierali ja³mu¿nê przed koœcio³ami.
¯ycie gospodarcze i towarzyskie mieszkañców i przybywaj¹cych goœci, szczególnie w dni targowe i jarmarki, skupia³o siê na rynku. Jego ozdob¹ by³ stoj¹cy poœrodku drewniany ratusz, siedziba
burmistrza i miejsce spotkañ rajców. Tam tworzono i potem przechowywano dokumenty miejskie,
tam by³a te¿ zbrojownia, wozownia i areszt dla ludzi wystêpnych.
Nazwy ulic d³ugo nieustalane
urzêdowo, czêsto siê zmienia³y lub
okreœlano zwyczajowo np. od profesji mieszczan (GwoŸdziarska,
Kramowa) b¹dŸ topografii (Wodna,
Krzywa, Œliska). Domy nie mia³y
numeracji, bo nieliczni mieszkañcy znali siê ze sob¹, jednak dla rozró¿nienia lub zawodu w³aœcicieli,
mia³y wywieszki lub nosi³y nazwy
zlokalizowanych w nich warsztatów rzemieœlniczych, kramów, zajazdów czy karczm. Te ostatnie
prawie zawsze by³y dochodowe,
bo okazji do picia by³o du¿o. Opi-

jano transakcje handlowe, spory
s¹dowe, uroczystoœci miejskie, cechowe, wreszcie rodzinne. Wyroby w³asne i sprowadzane z zewn¹trz pili ludzie miejscowi, goœcie oraz podró¿ni. ¯yciu gospodarczemu i spo³ecznemu nadawa³y ton zrzeszenia rzemieœlnicze
(cechy) i kupieckie, których cz³onkowie organizowali produkcjê ,
wymianê towarow¹ oraz ¿ycie religijne i towarzyskie swoich rodzin. Czêsto w mieœcie goœcili przejezdni kuglarze i komedianci, wystawiaj¹c ku uciesze widzów pocieszne fiko³ki, ¿onglerkê, scenki
biblijne lub œwieckie moralitety,
grasowali te¿ z³odzieje.
Miasto by³o samorz¹dne, mia³o
obieralnych rajców, ³awników i burmistrza. Nad samorz¹dem czuwa³
przedstawiciel króla, czyli starosta
lub rezyduj¹cy w jego imieniu
urzêdnik, czêsto zreszt¹ ingeruj¹cy
w sprawy miejskie.
Ponad 300 lat up³ynie zanim
dojdzie w Koninie do poprawy higieny, zasobnoœci kasy miejskiej i
polepszenia warunków codziennego ¿ycia jego mieszkañców.
Lech Hejman

str. III

¿ycia Towarzystwa
Przyjació³
Konina

Zarz¹d Towarzystwa w pe³nym
sk³adzie uczestniczy³ w uroczystoœci
ods³oniêcia tablicy przy ulicy Kolejowej, na miejscu obozu pracy przymusowej dla ¯ydów, upamiêtniaj¹cej ich
dramatyczny los w latach 1942-43.
Najwiêkszy udzia³ w przygotowaniu
miejsca pamiêci i przebiegu uroczystoœci w dniu 7 paŸdziernika mia³ kolega
Zygmunt Kowalczykiewicz.
W siedzibie MBP 16 paŸdziernika
odby³o siê spotkanie z emerytowanym
dyrektorem, jednoczeœnie d³ugoletnim
wiceprzewodnicz¹cym Koniñskiego
Towarzystwa Regionalnego – Romanem Sobczakiem, autorem wspomnieñ
i refleksji z 40 lat dzia³alnoœci w ruchu
kulturalnym i spo³ecznym w Koninie .
Na og³oszony przez MBP przy
udziale Towarzystwa konkurs poetycki o nagrodê „Milowego S³upa”, o czym
czêsto przypominaliœmy, wiersze nades³a³o 110 autorów, w tym 20 z Konina. Wiersze nagrodzone przez Towarzystwo zamieœcimy. Spotkanie
laureatów konkursu i mi³oœników po-

fot. 2x – P. Hejman

Z

cerski Krzy¿ OOP. Gratulacje dla honorowego cz³onka naszego Towarzystwa
przes³aliœmy do Szwecji, za co podziêkowa³ s³owami: „Serdeczne dziêki za gratulacje, a zw³aszcza za to, ¿e jesteœcie myœlami przy mnie. Lewandowski”. Mi³o
nam dodaæ, ¿e list gratulacyjny do profe-

kilkakrotnie spotyka³ siê z m³odzie¿¹ z koniñskich szkó³ prezentuj¹c im dokumenty dotycz¹ce dziejów miasta.
Honorowy cz³onek Towarzystwa p³k Ryszard Grundman otrzyma³ w Belwederze Krzy¿ Koman-

K o n k u r s

Rozwi¹zanie
konkursu
OKO w OKO
Trudno nam zrozumieæ dlaczego na
konkurs fotograficzny, wakacyjn¹ zabawê redakcji „KONINIAN” (zob. nr
4 i nr 5) z czytelnikami – mieszkañcami Konina, nie nap³ynê³y odpowiedzi.
Chcemy wierzyæ, ¿e zdjêcia obiektów
podoba³y siê, wielu zaintrygowa³y i
podczas spacerów po Starówce z powodzeniem by³y rozwi¹zywane. Da³
temu wyraz „wierny, a¿ do bólu starokoninianin” (czekamy na ujawnienie
nazwiska) w liœcie do nas informuj¹c
w imieniu swoim i znajomych, ¿e fotografie by³y ciekawe, a „rozwi¹zania
sprawi³y im szalon¹ przyjemnoœæ”. Nie
wys³ali odpowiedzi, bowiem „znajomoœci¹ zagadnienia dziel¹ siê tylko z
bliskimi dumni ze swoich wiadomoœci”.
Aby nie przeci¹gaæ w czasie oczekiwania na odpowiedzi, podajemy rozwi¹zanie konkursowych zagadek, maj¹c nadziejê, ¿e wielu szczególnie m³odych koninian pójdzie naszym œladem,
bêdzie przygl¹daæ siê budynkom, aby
naocznie przekonaæ siê, ¿e fotografie
nie k³ami¹c, ukazywa³y detale archi-

tektoniczne warte upamiêtnienia.
Fotografia 1 przedstawia element
fasady kamienicy na placu Wolnoœci,
w której mieœci siê apteka. Na fotografii 2 znajduje siê element gzymsu kamienicy pod numerem 6 przy pl.Wolnoœci. Detal pompy stoj¹cej na pl. Wolnoœci pokazuje fotografia 3. Na fotografii 4 uchwycona jest wie¿yczka na
dachu dawnej synagogi, a na fotografii
5 ¿elazny parkan przed synagog¹. Balkon z piêknymi drewnianymi ozdobami na fotografii 6 mieœci siê na podwórku przy ulicy Krótkiej, a p³askorzeŸba herbu miasta (fotografia 7) na frontonie ratusza. Na fotografii 8 zarejestrowana jest informacja o roku budowy i inicja³y pierwszego w³aœciciela
domu przy ulicy Kramowej.
Lech Hejman
PS W odpowiedzi na zagadkê naszego czytelnika informujemy, ¿e tablica z napisem „Postój doro¿ek konnych” znajdowa³a siê na ongiœ pustej
parceli blisko ratusza (obecnie dom
p.Winczewskich) przy ulicy 3 Maja.

Inspiracje

kulturalne

Krystyna Kraczyñska
Szczêœcie

ezji odbêdzie siê w siedzibie Biblioteki
27 listopada.
Emerytowany profesor historii, koninianin Józef Lewandowski otrzyma³ w
ambasadzie polskiej w Sztokholmie Ofi-

sora wys³a³ te¿ prezydent miasta Konina
Kazimierz Pa³asz .
Prezes Towarzystwa, Piotr
Rybczyñski, w ramach Dni Otwartych w archiwach pañstwowych,

dorski OOP. Ostatnio ukaza³ siê
zbiór opowiadañ „Gniazdo”, dostêpny w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
L.H. i St.S.

Wrzuæ monetê do sadzawki
Lub znajdŸ czterolistn¹ koniczynê.
Na pó³ce postaw ró¿owego s³onia
z tr¹b¹ wzniesion¹ ku górze.
Nad drzwiami przybij z³ot¹ podkowê,
na szyi powieœ magiczny talizman,
A w kieszeni schowaj królicz¹ ³apkê.
Wreszcie usi¹dŸ wygodnie w fotelu,
i tylko uwa¿aj,
by nie st³uc lustra.
Wiersz nades³any na XXII edycjê
konkursu o nagrodê „Milowego S³upa”.
Autorka mieszka w Koninie.

H u m o r
– Czy jêzyk ³aciñski nale¿y do
martwych?
– Tak, synu.
– To dlaczego go jeszcze nie pogrzebali?
***
– Jak móg³byœ ¿yæ beze mnie, najdro¿szy?
– Jak? Nieco taniej.
***
– Mamusiu, co wola³abyœ, czy gdybym
z³ama³ rêkê, czy gdybym rozdar³ spodnie?

– Ale¿ Tadziu, naturalnie, gdybyœ
rozdar³ spodnie.
– Wiêc sta³o siê tak, jak wolisz,
mamusiu.
***
– Nasz szef powinien siê leczyæ.
– A có¿ mu dolega?
– Przecie¿ nie ma ju¿ si³y, by podnieœæ – nam pensjê.
Humor z prasy
miêdzywojennej wybra³ L.H.
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