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Drodzy – znerwicowani koñcz¹cymi siê
wakacjami – Czytelnicy

1. Z kart
przesz³oœci
– ciekawostki z dawnej
prasy koniñskiej

2.

Ze

wspomnieñ

N i e s t e t y,
wszystko co dobre prêdzej czy
póŸniej siê koñczy. Cieszmy siê
ze œwie¿ej opalenizny i nie odzwyczajajmy zbyt szybko od zdrowego
wakacyjnego przebywania na œwie¿ym powietrzu. Zreszt¹ na pocieszenie zostaj¹ nam tradycyjne polskie
d³ugie weekendy. Z okazji przypadaj¹cego w sierpniu œwiêta lotnictwa
polecam gor¹co wspomnienia Ryszarda Grundmana z kultowej ju¿

defilady lotniczej, gdzie po raz pierwszy pokazano s³ynn¹ „polsk¹ taflê”.
Ryszard tam by³ – zreszt¹ prawie na
czele tej niesamowitej kawalkady! Janusz Gulczyñski, tradycyjnie wyszukuj¹cy ró¿ne rocznice, tym razem opisuje „Echa I wojny œwiatowej”. Poniewa¿ we wrzeœniu zostanie ods³oniêta
tablica pami¹tkowa poœwiêcona Antoniemu Studziñskiemu, przypominamy
Jego ¿yciorys we fragmentach pióra
Kazimierza Goœcimskiego. Danusia Olczak w „poetyckich zamyœleniach”
oprowadza nas po swoim nieco udziw-

nionym, ale jak¿e piêknym i ciekawym
œwiecie poety. Zygmunt Kowalczykiewicz wyjaœnia sk¹d wziê³o siê jeziorko na Zatorzu, zaœ Piotr Rybczyñski
daje rys historyczny iluminowania naszego miasta. I tak po maleñku otrzymujemy dok³adniejszy obraz Konina.
W³odek Kowalczykiewicz (m³odszy)
przypomina swoimi „Retrospekcjami”
rodzicom i dzieciom, ¿e najwy¿szy
czas pomyœleæ o ksi¹¿kach i przyborach szkolnych.
Sierpieñ to taki dziwny miesi¹c,
koñczy siê wakacyjna swoboda, ale pa-

– przedruk fragmentów
pamiêtników
i wspomnieñ

Lotnicza tafla nad Warszaw¹

3. Z dziejów
Konina

Pierwsze defilady lotnicze w Polsce odby³y siê w okresie miêdzywojennym i by³y doskona³ym sposobem zaprezentowania techniki i umiejêtnoœci polskich lotników. W okresie
powojennym ówczesne w³adze równie¿ doskonale rozumia³y propagandowy aspekt tego
typu imprez.

– 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

Dlatego ju¿ we wrzeœniu 1945 r. w
Warszawie odby³y siê pierwsze po
wojnie pokazy lotnicze. Nad Polem
Mokotowskim przedefilowa³y wówczas w ugrupowaniach bojowych samoloty podstawowych rodzajów lotnictwa. Pierwsza typowa defilada lotnicza odby³a siê jednak dopiero w rocznicê zwyciêstwa nad faszyzmem w
dniu 9 maja 1946 r. Nad Placem Zwyciêstwa w Warszawie zaprezentowano wówczas pierwszy symboliczny
szyk, ugrupowanie w kszta³cie liter
„LP” – skrót od nazwy „Lotnictwo Polskie”. Dalej lecia³y samoloty bombowe, szturmowe i myœliwskie w ugrupowaniu kluczy. W miarê rozwoju
struktur polskiego lotnictwa wojskowego oraz wprowadzania do uzbrojenia kolejnych typów nowych samolotów bojowych w³adze wojskowe prezentowa³y je na kolejnych paradach,
których sta³ym i charakterystycznym
akcentem by³a czêœæ powietrzna. W
1950 r. po raz pierwszy na pokazie
lotniczym zaprezentowano myœliwski
samolot z napêdem odrzutowym Jak17. W rok póŸniej zademonstrowano
ju¿ grupê 15 samolotów myœliwskich
Jak-23, które przelecia³y w prostym
ugrupowaniu kolumny trójek. Nowe
samoloty pilotowali œwie¿o przeszkoleni polscy piloci z 1.MPL. Jednak
ca³kowit¹ rewelacj¹ tej imprezy by³
dopiero przelot pi¹tki skoœnoskrzyd³ych myœliwców MiG-15. O tempie
rozwoju technicznego lotnictwa pocz¹tku lat 50. niech œwiadczy fakt, ¿e
ju¿ w 1952 r. odby³a siê ostatnia defilada lotnicza, w której bra³y udzia³ samoloty z napêdem t³okowym. W
kolejnych latach odbywa³y siê coraz
wiêksze i efektowniejsze parady wojskowe. Tymi starannie re¿yserowanymi przedstawieniami odwracano uwagê spo³eczeñstwa od licznych niedostatków i niepowodzeñ ówczesnych

w³adz. Jedn¹ z wiêkszych defilad lotniczych zaplanowano w 1957 r. nad
warszawskim lotniskiem wojskowym
Babice z okazji dorocznego Œwiêta
Lotnictwa. Impreza ta sk³ada³a siê zasadniczo z dwóch czêœci: pokazów lotnictwa cywilnego i wojskowego oraz
defilady lotnictwa wojskowego. Wówczas to nad lotniskiem zaprezentowano po raz pierwszy nowe myœliwce
przechwytuj¹ce MiG-17PF,
które pilotowali piloci z
WSP z Modlina. Okres
ten by³ dla polskiego lotnictwa
wojskowe-

szawie. Defiladê mia³ prowadziæ jak
zwykle lider w postaci samolotu bombowego I³-28 w asyœcie czterech myœliwskich Lim-2. Dalej grupa samolotów myœliwskich w postaci czterech
kolumn, z których ka¿da mia³a siê sk³adaæ z piêciu 4-samolotowych rombów.
W sumie ugrupowanie mia³o liczyæ
80 samolotów Lim-5 i Lim-2.
Kolejne ugrupowanie to 20samolotowa kolumna w
kszta³cie rombu sk³adaj¹ca siê z 16 bombowców. W odstêpie 600 m
dalej mia³a

go szczytowym osi¹gniêciem. Dysponowa³o ono wówczas
ponad 2 000 samolotów
zgrupowanych w dziesiêæ dywizji lotniczych, z czego wiêksz¹
czêœæ stanowi³y odrzutowce. Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju – gen. dyw.
pil. Jan Frey-Bielecki, który by³ jego
architektem i twórc¹, doskonale wczuwa³ siê w jego potrzeby i zna³ jego z³o¿on¹ problematykê oraz dyscyplinê
lotnicz¹, co jasno i wyraŸnie uwidoczni³o siê w skokowo zwiêkszonym poziomie bezpieczeñstwa latania. Wiosn¹
1959 r. powsta³a specjalna grupa do
zorganizowania wielkiej parady wojskowej, która mia³a siê odbyæ w War-

przelecieæ kolumna
trzech 16-samolotowych rombów z³o¿onych z samolotów Lim5 i Lim-2. Wreszcie kulminacyjny punkt defilady grupa najnowszych, naddŸwiêkowych samolotów poœcigowych typu MiG-19P, które mia³y zaprezentowaæ grupowy przelot w szyku delta oraz pojedynczy
MiG-19 prezentuj¹cy na odpowiedniej
wysokoœci przekroczenie bariery
dŸwiêku. Ten typ mia³ byæ prezentowany jako niespodzianka po raz pierwszy. W sumie do defilady zaplanowano wykorzystaæ ponad 200 samolotów odrzutowych, w tym 37 bombowych I³-28 i 7 naddŸwiêkowych MiG-

NR 8 (29)
miêtajmy o tej prawdziwej swobodzie,
która zaczê³a siê równie¿ w sierpniu
25 lat temu. Pamiêtajmy o tym!
Serdecznie pozdrawiam.
Stanis³aw Sroczyñski
PS. W lipcu odznak¹ Towarzystwa Przyjació³ Konina zosta³ uhonorowany Mendel Jakubowicz – jeden z bohaterów ksi¹¿ki Theo Richmonda
PS. Równie¿ szczególnie „dodajemy ducha” naszym poetom i przypominamy ju¿ po raz ostatni regulamin konkursu.
PS. „Koniniana” wrzeœniowe poœwiêcimy wspomnieniom nieod¿a³owanej pamiêci Lecha Hejmana – je¿eli ktoœ z Czytelników chcia³by coœ
napisaæ bardzo prosimy
19P.
By³em jednym z 64 pilotów bior¹cych udzia³ w locie pierwszej „tafli”.
Prze¿y³em du¿o emocji i wra¿eñ.
W samolotach ustawionych w takim szyku na ziemi nie odczuwa³o siê
powa¿niejszych k³opotów. Wiadomo,
sta³y w miejscu, wyrównane na jednakowym poziomie, spokojnie jak konie
u ¿³obu. Prawdziwy balet zaczyna³ siê
dopiero w powietrzu, kiedy samoloty
zaczê³y falowaæ, przemieszczaj¹c siê
w pionie i w poziomie. ¯aden podrêcznik nie dawa³ odpowiedzi na pytanie, jak dzieliæ uwagê kiedy w rozedrganym powietrzu przed sob¹ widzia³em ziej¹cy ogniem otwór dyszy, z którego gor¹ce gazy trzepota³y moim statecznikiem, a obok i za mn¹ niebezpiecznie blisko tañczy³y tony metalu
innych samolotów. Wiedzieliœmy, ¿e
zachowuj¹c ¿elazn¹ dyscyplinê i zimn¹
krew damy sobie radê. Nie na darmo
legitymujemy siê „gap¹” polskiego pilota. „Taflê” zbudowa³ spokój, rozs¹dek i gor¹cy jednoczeœnie zapa³. Gor¹cy zapa³ - s³owa nadu¿ywane przy
byle okazji tu znalaz³y sw¹ w³aœciw¹
treœæ.
„Tafla” w powietrzu przypomina³a ³awicê srebrnych ryb miotanych silnym pr¹dem wody, albo stado wêdrownych ptaków, które zaatakowa³
przeciwny wiatr. A przecie¿ musieliœmy siê utrzymaæ w szyku, wytrwaæ
na swoich pozycjach, bezwzglêdnie
utrzymaæ nakazane odstêpy i odleg³oœci. Lecia³em jak w kleszczach zamkniêty ze wszystkich stron. Nie tylko
zreszt¹ ja, dziesi¹tki innych kolegów
pilotów, którzy nie zajmowali miejsc
na krawêdziach wielkiej „tafli”, inni
przynajmniej z jednej strony mieli
woln¹ przestrzeñ, w któr¹ mogli w krytycznym momencie odskoczyæ. Moja
trudnoœæ polega³a jeszcze na tym, ¿e
jako zastêpca prowadz¹cego „taflê”,
musia³em troszczyæ siê nie tylko o
utrzymanie w³asnej pozycji, lecz tak¿e obserwowaæ k¹tem oka trasê, utrwalaæ w pamiêci charakterystyczne punkty orientacyjne, zwracaæ uwagê na czas,
aby nie byæ zaskoczonym w chwili
koniecznej do podjêcia dowodzenia
„tafl¹”.
p³. dypl. pil. Ryszard Grundman

Z

cyklu:

Poetyckie

zamyœlenia

Dzieñ – okruch z diamentu ¿ycia?
w³asnym lustrem? Po co tak naprawdê
przychodzi? Aby nas powitaæ i wkrótce
po¿egnaæ, przypomnieæ kim jesteœmy, a
mo¿e zostawiæ œwiat³o prawdy?
Dzieñ niewiele ró¿ni siê od cz³o-

wieka. Œmieje siê s³oñcem, p³acze deszczem, biegnie wskazówkami zegara,
zachwyca siê piêknem, zamyœla nad
cierpieniem, ukrywa bezsilnoœæ, chce
zatrzymaæ chwile szczêœcia. Czy tych
kilkanaœcie godzin ka¿dego dnia jest w
stanie zmieniæ coœ w naszym ¿yciu?

rzekê nadziei. Mo¿e zamieniæ ¿ycie w
kwitn¹cy ogród, albo w ruinê, jak¹ czyni gwa³towny huragan. Potrafi uciszyæ
fale wewnêtrznego oceanu, cofn¹æ czas
o dziesi¹tki lat, odmieniæ teraŸniejszoœæ, nauczyæ nas czegoœ wa¿nego
poprzez cierpienie. Jeden dzieñ mo¿e

Jeziorko Zatorze

portowano go do miejsc sk³adowania,
zwanych zwa³owiskami. Dzielono je
na: zewnêtrzne – powstaj¹ce w fazie
odkrywania stropu pok³adu wêgla oraz
wewnêtrzne – w miejscach powyrobiskowych, czyli tam, gdzie wêgiel ju¿
zosta³ wydobyty.
Id¹c ulic¹ Paderewskiego z dzielnicy Nies³usz, po Miêdzylesie, widzimy po prawej stronie gara¿e samochodowe i ogródki dzia³kowe. Powsta³y
one na zwa³owiskach wewnêtrznych
odkrywki „Nies³usz”. Kiedy zbli¿ymy siê do ulicy Kleczewskiej, widoczne s¹ strzêpiaste wyniesienia zwa³owiska zewnêtrznego. W latach dzia³ania odkrywki „Nies³usz” nie stosowano przenoœników taœmowych i zwa³owarek. St¹d zwa³owisko przy Kleczewskiej ma nieregularne kszta³ty
odbiegaj¹ce od innych, sypanych w latach póŸniejszych.
W czerwcu 1959 r. wydobyto ostatnie tony wêgla z zachodniej czêœci z³o-

¿a odkrywki „Nies³usz” i przyst¹piono do zasypywania terenu powyrobiskowego. Zwa³owisko wewnêtrzne zosta³o objête rekultywacj¹ polegaj¹c¹ na
wyrównywaniu wierzchowiny i przygotowaniu jej do celów rolniczych, na
których wytyczono tereny pod ogródki dzia³kowe dla mieszkañców miasta.
Od po³owy lat szeœædziesi¹tych
XX wieku Konin prze¿ywa³ dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego i obiektów u¿ytecznoœci
publicznej.
W czasie rekultywacji terenów odkrywki „Nies³usz” zrodzi³a siê koncepcja przeznaczenia czêœci gruntów na
obiekty sportowe i rekreacyjne. Plantuj¹c powierzchniê zwa³owiska wewnêtrznego uformowano p³aszczyznê
o powierzchni ponad 12 hektarów, która w zamiarze mia³a byæ stadionem
sportowym. Stykaj¹c¹ siê z nim od strony zachodniej i pó³nocnej ziemiê przeznaczono na ogródki dzia³kowe o are-

ale 11 ha. Uœrednione warstwice terenu
przedstawia³y siê nastêpuj¹co: 94 m
n.p.m. p³yta projektowanego stadionu,
97 m n.p.m. ogródki oraz 120 m n.p.m.
najwy¿szy poziom zwa³owiska zewnêtrznego. Jako ciekawostkê podajemy, ¿e ulica Paderewskiego jest u³o¿ona na wysokoœci ~ 108 m n.p.m.
Ze stadionu przy Kleczewskiej
zrezygnowano w latach siedemdziesi¹tych na rzecz lokalizacji obiektu sportowego miêdzy mostami na Warcie i jej
odnodze. Po wzniesieniu domów osiedla Zatorze, coraz wiêcej mieszkañców
spacerowa³o i wypoczywa³o na terenach pokopalnianych. Sta³y siê one
atrakcyjniejsze, kiedy p³aszczyznê
niedosz³ego boiska wype³ni³a woda..
Powsta³o jeziorko z wysepk¹, do którego przylgnê³a nazwa Zatorze. Jego
powierzchnia, wraz z drzewami i krzewami porastaj¹cymi brzegi, zajmuje
15 hektarów.
Zygmunt Kowalczykiewicz

Z czasem jednak przemiany by³y
nieuchronne. Ludzie powoli odchodzili
od naturalnego rytmu dnia i nocy, a
dziêki zmianom w kszta³cie urbanistycznym i architektonicznym miast
groŸba po¿arów stawa³a siê mniejsza.
Ciemne ulice zaczê³y byæ w tej sytuacji k³opotliwe, a nawet niebezpieczne
i w koñcu sprawa oœwietlenia ulic i placów miast sta³a siê przedmiotem uregulowañ administracyjnych.
Postanowienie namiestnika Królestwa Polskiego z 1820 r. nie tylko nak³ada³o obowi¹zek oœwietlania ulic miasta, ale tak¿e okreœla³o sposób finansowania i realizacji. Koszty zakupu i napraw latarñ oraz oœwietlenia ulic ponosi³a nie kasa ekonomiczna miasta, lecz
w³aœciciele domów w formie odrêbnej
sk³adki, tworz¹cej specjalny fundusz.

Na drodze publicznej licytacji „in minus” wy³aniano przedsiêbiorcê, który
za zadeklarowan¹ sumê mia³ zapewniæ
oœwietlenie ulic. Kontrakt zawierano na
trzy lata, po czym og³aszano kolejny
przetarg. Teoretycznie mia³ to byæ sposób najmniej k³opotliwy dla w³adz miejskich, ale w praktyce by³ Ÿród³em nieustannych k³opotów i konfliktów. W
toku licytacji wygrywaj¹cy czêsto oferowali siê przej¹æ eksploatacjê latarñ
miejskich za tak zani¿on¹ kwotê, ¿e
póŸniej mieli k³opoty z wywi¹zaniem
siê z umowy. Jeszcze gorsze by³o to, ¿e
dzier¿awcy, chc¹c obni¿yæ koszty w³asne, maksymalnie oszczêdzali na niezbêdnych bie¿¹cych naprawach, co w
konsekwencji prowadzi³o do ich szybkiego zu¿ycia. Pomimo tego wprowadzony u zarania Królestwa Kongreso-

Do odmierzania samych s³onecznych dni

dochodz¹cy od strony po³udnia do
obecnej dzielnicy Zatorze. Granic¹
zachodni¹ by³a szosa wiod¹ca z Konina do Kazimierza Biskupiego. Dla celów wydobywczych tereny górnicze
zosta³y podzielone na dwa pola wydobywcze, zwane odkrywkami: „Nies³usz” i „Gos³awice”. Oba zak³ady
wchodzi³y w sk³ad Kopalni Wêgla Brunatnego „Konin”.
Koniñski wêgiel brunatny powsta³
w trzeciorzêdzie, epoce mioceñskiej.
Zalega na g³êbokoœci umo¿liwiaj¹cej
wydobywanie go metod¹ odkrywkow¹. Spoczywaj¹ na nim i³y plioceñskie oraz czwartorzêdowe ska³y, zbudowane z gliny, szarej i ¿ó³tej, piasków,
¿wirów i namu³ów. Utwory nadwêglowe nosz¹ nazwê nadk³adu. W czasie
eksploatacji z³o¿a nies³uskiego trans-

Niegdysiejsze miejskie
latarnie
Mrok wspó³czesnego miasta rozœwietlaj¹ setki
ulicznych latarni. Kiedy nagle przestaj¹
dzia³aæ, spowite ciemnoœci¹ miasto
wygl¹da wrêcz nierealnie i trudno nawet wyobraziæ sobie codzienne ¿ycie
w takich warunkach. Jedynie najstarsi
pamiêtaj¹ wojenne „zaciemnianie”, które mia³o utrudniaæ dzia³anie lotnictwa i
doœæ iluzorycznie chroniæ przed bombardowaniem.

str. II

Wyrwany ze snu
klaksonem œwitu
niezbyt dok³adnie odmierzy³
co dla kogo

uczyniæ coœ niewyobra¿alnie piêknego, wa¿nego, trudnego lub wyj¹tkowego, czego ju¿ nie dokona nawet sto dni!
Czy on rozumie ludzi, do których
przychodzi? Czy wie, jak bardzo ró¿ni¹ siê myœlami, pogl¹dami, odczuwaniem, ocen¹ najwy¿szych wartoœci?
Czy zna labirynty uczuæ, które wytycza ¿ycie w ich sercach? Czy wie, ¿e
choæ ludzie pragn¹ siebie uszczêœliwiaæ,
tak do koñca nigdy im siê to nie udaje?
Dzieñ najbardziej kocha chwilê
obecn¹. Jest ona najpiêkniejszym kwiatem czasu, z którym mo¿na czuæ siê
bezpiecznie. Bo wtedy przesz³oœci ju¿
nie ma, a przysz³oœci jeszcze nie ma.
Pozostaje to, co mieœci siê w d³oniach obecnoœæ tu i teraz...
Co robi dzieñ, gdy s³yszy s³owa,
których nie mo¿na ju¿ cofn¹æ, ani zapomnieæ? Jak przyjmuje bolesn¹ skargê i najczulsze wyznanie? Dok¹d chce
zaprowadziæ cz³owieka, który stoi nad
przepaœci¹? Czy b³ogos³awi ka¿d¹
sp³ywaj¹c¹ ³zê, ka¿dy wysi³ek, który
próbuje zniszczyæ z³o? Dlaczego dzieñ
opuszcza cz³owieka w chwili, gdy znalaz³ prawdê i chce o tym porozmawiaæ?
A cz³owiek? Czy zaprasza dzieñ
na herbatê wspomnieñ, na d³ugi spacer
œcie¿k¹ zrozumienia? Czy ma œwiadomoœæ jego nieustannej obecnoœci i po-

W
lutym
1952 r. Prezydium Rz¹du zobowi¹za³o przewodnicz¹cego
Pañstwowej Komisji Planowania Gospodarczego do
zlecenia biurom projektowym Niemieckiej Republiki Demokratycznej
wykonania projektu kombinatu „Konin”, w sk³ad którego mia³y wejœæ:
kopalnia odkrywkowa, nowa brykietownia, koksownia, wytlewnia i elektrownia. Od tej pory wiadomym siê
sta³o, ¿e eksploatacja koniñskich z³ó¿
wêgla brunatnego nie zakoñczy siê na
odkrywce „Morzys³aw”.
Bogate pok³ady wêgla zalega³y w
pobli¿u uruchomionej w 1946 r. brykietowni. Zasoby obejmowa³y obszar

Tak! Mo¿e zaprowadziæ nas do miejsca, które istnia³o jedynie w naszych
marzeniach, albo uczyniæ coœ, co zabije nasz¹ duszê. Jest w stanie obmyæ
nas z kurzu bezsensu, obudziæ uœpion¹

zdj. – RAD

Przychodzi,
gdy otwieramy
oczy budz¹c siê
ze snu, a odchodzi, gdy zapada
zmierzch. Ju¿ nigdy nie wraca, jedynie we wspomnieniach...
Dzieñ ma niewiele czasu, by powiedzieæ kim naprawdê jest i dlaczego
przychodzi. Najczêœciej go nie rozumiemy. Przemawia dziwny jêzykiem
zdarzeñ. Przynosi prezenty, które nie
zawsze nam siê podobaj¹ i wcale tego
nie ukrywamy. A ju¿ w ogóle nie przychodzi nam do g³owy, ¿eby traktowaæ
go jak przyjaciela. Bo có¿ to za przyjaciel na kilkanaœcie godzin? Szukamy
czegoœ bardziej konkretnego, co przynios³oby jak¹œ korzyœæ, zadowolenie i
spokój. Mamy doœæ nierozwi¹zanych
spraw i pytañ bez odpowiedzi. A
dzieñ? Jak to dzieñ, przychodzi i odchodzi. Czy warto z nim w ogóle rozmawiaæ? Co on wie o naszym zmêczeniu, zagubieniu? A co kropla wody wie
o deszczu? Wszystko! No w³aœnie...
Sk¹d przychodzi ka¿dy kolejny
dzieñ? Z dalekiej przesz³oœci, z krainy
s³oñca, z odleg³ego wczoraj, z bliskiego
jutra? Kim jest? Cierpliwym nauczycielem, mêdrcem wszechœwiata, czy naszym

mocy? Coraz wiêcej pytañ...
Kiedyœ napisa³am wiersz pt.
„Dzieñ”. Do dziœ nie mogê siê nadziwiæ dlaczego w³aœnie tak ujê³am ten
temat:

Tymczasem nasi protoplaœci przez
stulecia ¿yli w mieœcie, które po zmroku
ogarnia³y przys³owiowe egipskie ciemnoœci. Rytm ¿ycia wyznacza³y wschody i zachody s³oñca, nawet w czterech
œcianach w³asnego domu. Œwiat³o by³o
równoznaczne z otwartym ogniem, a ten
budzi³ strach. Jednym z najwiêkszych
koszmarów by³o widmo po¿aru, który
w mgnieniu oka móg³ obróciæ w perzynê
ca³e miasto. Szczególnie, kiedy niespo-

dziewanie wybucha³ w nocy, gdy mieszkañcy pogr¹¿eni byli we œnie. Bezwzglêdnie egzekwowano zatem obowi¹zek wygaszania ognia po zmroku. Po
ciemnych, i z regu³y ton¹cych w b³ocie,
ulicach œredniowiecznego miasta przechadzali siê z zazwyczaj jedynie stra¿nicy,
których g³ównym obowi¹zkiem by³o
wypatrywanie ognia. Niewiele zmieni³o
siê tak¿e w nastêpnych kilku stuleciach
doby nowo¿ytnej.

nieostro¿nie
rozsypa³ obietnice
przela³
musuj¹cy niepokój
nie dowa¿y³
kilka gramów szczêœcia
a przecie¿
my klienci chcemy
aby nas traktowano
jednakowo
Przychodzi, gdy otwieramy oczy
budz¹c siê ze snu. Nie zra¿a go nic.
Ani wiatr, ani nasz smutek, ani zamkniête okna i drzwi. Przychodzi od
pocz¹tku do koñca naszej drogi i zamiast „Dzieñ dobry”, mówi: „Poznaj
siebie”. Czêsto powtarza s³owa, których nigdy nie zapomina nasze serce:
Istnieje coœ wiêcej ponad niepewnoœæ, lêk, samotnoœæ, ludzkie b³êdy i
ich skutki. Jest coœ, co pozwala wyjœæ z
beznadziejnej pustki i unieœæ siê ponad
ten ca³y chaos - do œwiat³a...
Czy wiesz co to jest?
Danuta Olczak

wego system zarz¹dzania oœwietleniem
miasta przetrwa³ w zasadniczym kszta³cie do koñca zaboru.
W 1825 r. zamontowano w Koninie pierwsze cztery opalane olejem latarnie uliczne, tzw. rewerberowe. Z
czasem ich liczba uleg³a powiêkszeniu
i w po³owie XIX stulecia znajdowa³o
siê ju¿ 15 takich latarñ. By³y to proste
urz¹dzenia montowane na drewnianych
s³upach, które nie doœæ, ¿e nie wygl¹da³y efektownie, to jeszcze by³y nietrwa³e. W 1864 r. zamontowano kolejne 3 latarnie, ale ju¿ na kosztownych

s³upach ¿elaznych, którymi równie¿
zast¹piono z czasem drewniane s³upy
pozosta³ych latarñ ulicznych.
Na prze³omie XIX i XX wieku
miasto posiada³o ju¿ 57 lamp ulicznych. Wzrost iloœciowy by³ istotny,
ale powiêkszy³o siê samo miasto, a co
wiêcej wzros³y wymagania mieszkañców, którym zwyk³e lampy nie by³y
w stanie sprostaæ. Lampa olejowa, z
czasem zast¹piona naftow¹, dawa³a
niewiele œwiat³a i na pocz¹tku XX stulecia powszechna by³a opinia, ¿e
oœwietlenie ulic w Koninie jest fatalne.

W tej sytuacji w 1907 r. przyst¹piono do monta¿u nowych naftowych
lamp ciœnieniowych typu „Waszyngton’. W 1911 r. by³o w mieœcie ju¿ 18
tego rodzaju lamp, w tym 3 potrójne o
sile œwiat³a 1000 œwiec i 14 dwuramiennych o sile œwiat³a 750 œwiec. Nowe
lampy by³y jednak skomplikowane i
k³opotliwe w eksploatacji, co przy
wspomnianym sposobie dzia³ania
dzier¿awców prowadzi³o do op³akanych skutków. W tym¿e 1911 r. zamontowane zaledwie cztery lata wczeœniej lampy znajdowa³y siê ju¿ w fa-

Echa I wojny œwiatowej
Konin, sierpieñ 1914 r.
W sierpniu
1914 r., wraz z
wybuchem wojny
œwiatowej, echa
tragicznych wydarzeñ z pobliskiego
Kalisza dotar³y równie¿ i do Konina.
Zawi¹za³ siê wówczas w mieœcie Komitet Bezpieczeñstwa Publicznego,
który prawdopodobnie sta³ siê rzecznikiem puszczenia w obieg w mieœcie i
regionie kilku numerów pierwszej prasy koniñskiej. „Wieœci z Konina”, bo
tak siê nazywa³a owa efemeryda prasowa (rodzaj gazetek, druków ulotnych)
wydawane by³y w koniñskiej drukarni
Ernesta Paw³a Michela. Znanych jest
wspó³czeœnie zaledwie szeœæ numerów
pisma przechowywanych w zbiorach
Muzeum Okrêgowego w Koninie.
Oto kilka wypisów z tego niezmiernie cennego Ÿród³a, informacji na
temat sytuacji w Koninie w burzliwych
dniach sierpnia 1914 r.
„Wieœci z Konina” nr 2 z 7 sierpnia 1914 roku:
- „Komitet bezpieczeñstwa publicznego wyda³ odezwê do mieszkañców, w której ostrzega przed t³umnym
gromadzeniem siê na ulicach w razie

przemarszu lub postoju wojska.”
- „Obywatele - poœród siebie ¿ywimy kilka parszywych owiec - szpiclami zwanych. Judasze ci, gotowi za pieni¹dze pod fa³szyw¹ przysiêg¹ obmówiæ i oczerniæ w³asnych braci i w ten
sposób wytworzyæ zamêt - s¹ u nas
niepo¿¹dani. [...] Radzimy tym panom
gdzie indziej poszukaæ pola zarobku.
A tych, którzy utrzymuj¹ stosunki z
podobnymi osobnikami, ostrzegamy,
¿e sami podaj¹ siê w podejrzenie.”
„Wieœci z Konina. Dodatek Nadzwyczajny”, sobota, 8 sierpnia 1914
roku:
- „Wczoraj oko³o godziny 10-tej
wieczorem ukaza³ siê nad naszym miastem balon systemu Zeppelin. Furkotanie œmig³a tak by³o g³oœne, ¿e wywabi³o na ulice tysi¹ce osób. Balon poszybowa³ w kierunku wschodnim.”
- „W nocy z pi¹tku na sobotê rozrzucona zosta³a po wsiach przez przelatuj¹cy balon w tysi¹cach egzemplarzy „Odezwa do Polaków”. Zewnêtrzna jej szata i styl wskazuj¹, ¿e jest to
pruska robota, a zatem wilk w owczej
skórze [...].
- „Zabiegi Komitetu ³¹cznie z
cz³onkami Stra¿y Ogniowej i Towarzystwa Wioœlarskiego oko³o utrzyma-

nia ³adu, porz¹dku i spokoju w mieœcie, jak dot¹d nie posz³y na marne.
Oprócz niewczesnych ekscesów kilku
niedorostków, porz¹dek nigdzie nie
zosta³ zak³ócony. Niech tak pozostanie i nadal. Niech ka¿dy w miarê si³ i
mo¿noœci wspó³dzia³a w tym wzglêdzie z Komitetem.”
„Wieœci z Konina” nr 3, wtorek,
11 sierpnia 1914 r.
- „Od kilku dni codziennie przyje¿d¿a do naszego miasta wozami po
kilkanaœcie rodzin z Kalisza, wystraszonych tamtejszymi wypadkami.
Opowiadania uciekinierów, sk³adaj¹cych siê przewa¿nie z ¯ydów, s¹ na
wiek XX wprost nieprawdopodobne nale¿y je przyjmowaæ z ostro¿noœci¹.”
- „Wobec tego, ¿e jak zauwa¿ono,
ca³y szereg osób samowolnie przyw³aszczy³ sobie prawo noszenia bia³ej
przepaski na lewym rêkawie jako odznaki cz³onkowskiej, Komitet bezpieczeñstwa publicznego podaje do wiadomoœci, ¿e prawo to posiadaj¹ ni¿ej
wyszczególnione osoby: [24 nazwiska,
nie wszystkie do pe³nego odczytania z
powodu zniszczonego, naddartego egzemplarza pisma - J.G.] Borowski Fr.,
Bossak M., Buczyñski J., Szajsner T.,
Flonder M. Godlewski, D. Kowalski J.,

Curriculum vitae
Antoniego Studziñskiego
Antoni Studziñski urodzi³ siê w
1909 roku w Rz¹dkowie ko³o Skierniewic, w rodzinie inteligenckiej. Mia³
starszego o piêæ lat brata Gustawa.
Ch³opcy przyszli na œwiat jeszcze w
czasach zaborów, ale wychowywani
byli przez rodziców w kulcie ¿ywych
i bogatych tradycji narodowych. Wychowanie w rodzinie zaowocowa³o w
latach póŸniejszych. Antoni w wieku
13 lat wst¹pi³ do dru¿yny harcerzy
im. Zawiszy Czarnego w Skierniewicach. W 1927 roku ukoñczy³ gimnazjum i wst¹pi³ do szko³y mierniczej w
£om¿y. Tam dalej dzia³a³ w harcerstwie,
zdobywa³ sprawnoœci, pe³ni³ ró¿ne
funkcje. Po skoñczeniu w 1930 roku
kursu podharcmistrzowskiego zosta³
mianowany podharcmistrzem, jednym
z najm³odszych w kraju. W £om¿y zosta³ wybrany hufcowym, a wkrótce
powo³any na cz³onka Komendy Chor¹gwi Bia³ostockiej. W 1935 roku
uczestniczy³ w zlocie w Sopocie, gdzie
pe³ni³ funkcjê oboŸnego V podobozu
Chor¹gwi Bia³ostockiej. Równolegle z

dzia³alnoœci¹ harcersk¹ rozwija³a siê
jego dzia³alnoœæ zawodowa, odbywa³
praktyki miernicze i podj¹³ pierwsz¹
pracê w rejonie Nowogrodu.
Od 1937 roku dla Antoniego Studziñskiego rozpocz¹³ siê nowy etap
¿yciowej marszruty. Przyby³ do Konina, obj¹³ stanowisko mierniczego w
Starostwie Powiatowym. Nie myœla³
wówczas, ¿e w Koninie pozostanie na
zawsze, do koñca ¿ycia. Tutaj rozwin¹³ swoje skrzyd³a i za³o¿y³ rodzinne gniazdo. W 1938 roku spo³ecznoœæ
harcerska obdarzy³a m³odego podharcmistrza kredytem zaufania i powo³a³a
na komendanta. Przygotowanie zawodowe, wiedza, zdolnoœci, pracowitoœæ
m³odego komendanta budzi³y wielkie
nadzieje. Wszystko to przerwa³ wybuch II wojny œwiatowej w 1939 roku.
Hufcowy Studziñski w³¹czy³ siê natychmiast w szkolenie harcerzy, dokonywanie przydzia³u zadañ dla poszczególnych s³u¿b: porz¹dkowej, patrolowej, ³¹cznoœci, przeciwgazowej i
sanitarnej. Nastêpnie zosta³ wspó³or-

ganizatorem struktur konspiracyjnych.
Najpierw Harcerskiej Organizacji Wojskowej, a nastêpnie AK, zachowuj¹c
stanowisko komendanta na Konin. Pracuj¹c w okresie okupacji jako mierniczy, zabezpieczy³ wiele dokumentów
przed zniszczeniem. Po wyzwoleniu
organizowa³ placówki geodezyjne w
Koninie i Kole. 23 marca 1945 roku
Antoni Studziñski wraz z grup¹ harcerzy wznowi³ dzia³alnoœæ Hufca koniñskiego i zosta³ jego pierwszym powojennym hufcowym. Organizowa³ szkolenia, kursy i obozy, których by³ komendantem. O jego zaanga¿owaniu
œwiadcz¹ sobotnie i niedzielne wyjazdy w teren powiatu koniñskiego w celu
lustrowania i szkolenia dru¿yn harcerskich, odbierania przyrzeczeñ harcerskich, nadawania krzy¿y, uczestniczenia w uroczystoœciach wrêczania
sztandarów, np. w S³upcy 6 czerwca
1948 r. Z chwil¹ rozwi¹zania ZHP
przez w³adze zawiesi³ swoj¹ dzia³alnoœæ, któr¹ reaktywowa³ dopiero po
1956 roku. Powróci³ ochoczo do pro-

talnym stanie technicznym.
Rewolucja w zakresie oœwietlenia
ulic Konina nast¹pi³a dopiero w latach
I wojny œwiatowej. W oczach Niemców (którzy jesieni¹ 1914 r. zajêli miasto) lampy naftowe, którymi w Koninie nadal oœwietlano nie tylko ulice, ale
tak¿e budynki u¿ytecznoœci publicznej i mieszkania, by³y cywilizacyjnym
prze¿ytkiem. W tym czasie nawet
mniejsze miasteczka w zaborze pruskim posiada³y gazownie lub elektrownie, a czêsto i oba te zak³ady. W tej
sytuacji w³adze okupacyjne zainicjo-

wa³y proces elektryfikacji Konina.
Ju¿ w 1915 r. zainstalowano pierwsze latarnie elektryczne, które pocz¹tkowo wykorzystywa³y agregaty pr¹dotwórcze znajduj¹ce siê w kilku koniñskich zak³adach przemys³owych. By³o
to mo¿liwe dlatego, ¿e z braku surowców i materia³ów zak³ady te prawie zaprzesta³y produkcji. Uruchomienie w
koñcu 1916 r. elektrowni miejskiej, pierwszego nowoczesnego przedsiêbiorstwa
komunalnego, ostatecznie wprowadzi³o
Konin w epokê elektrycznoœci.
Piotr Rybczyñski

Klotz Iz., Kuznowicz [? - J.G.] P.,
Maciejewski, Michel E.P., Odziemski
P., Paw³owski W., Szczepañski St.,
Szretter T., Dr Œlepowroñski A., Sztark
D., Bander. Trêbaczkiewicz St., Zaremba A., Miller E. oraz cz³onkowie magistratu: p. Or³owski, Reymont i Sikorki.
Lekarze, felczerzy, weterynarze i akuszerki maj¹ prawo nosiæ wyszyty na
bia³ej przepasce czerwony krzy¿.”
„Wieœci z Konina. Dodatek Nadzwyczajny”, sobota, 22 sierpnia 1914
roku:
- „W areszcie miejskim przebywa
kilku przestêpców, co do których
œledztwo nie zosta³o w ci¹gu trzech
miesiêcy ukoñczone. W ubieg³y czwartek 3 aresztantów, pod wp³ywem pog³osek o wypuszczeniu wiêŸniów z
Kalisza, zaczê³o krzyczeæ, ha³asowaæ
i domagaæ siê g³oœno uwolnienia. Przyby³ych, w celu ich uspokojenia, cz³onków komitetu przywitali ceg³ami z rozebranego uprzednio pieca. Dopiero
strza³ z rewolweru, skierowany w jednego przestêpcê, ugasi³ w zarodku
wybuch³y bunt, ale ofiar¹ jego pad³ jeden z aresztantów, który otrzyma³ w
bok postrza³. Lekko rannego odwieziono do szpitala, gdzie pozostaje na kuracji. Po tym wypadku w areszcie zapanowa³ spokój, jak nigdy.”
- „Mieszkañcy wsi i miasta powinni nadzwyczaj ostro¿nie obchodziæ siê
z ogniem, aby nie wznieciæ po¿aru,

gdy¿ w miejscowoœciach, gdzie og³oszony jest stan wojenny, jak to ma
miejsce u nas, ¿adne prywatne towarzystwo ubezpieczeñ, jako te¿ rz¹dowy wydzia³ ubezpieczeñ, nie daj¹ ¿adnego wynagrodzenia za poniesione
wskutek po¿aru straty.”
„Wieœci z Konina” nr 7, wtorek,
25 sierpnia 1914 roku:
- „Pomimo wielokrotnych ostrze¿eñ, nie wszyscy mieszkañcy naszego
miasta stosuj¹ siê do wydanego przez
Komitet bezpieczeñstwa publicznego
rozporz¹dzenia o zamykaniu bram i
sieni domów najpóŸniej o godz. 10-tej
wieczorem. Otó¿ nie stosuj¹cy siê do
tego zarz¹dzenia, maj¹cego na celu dobro publiczne, bêd¹ poci¹gani do surowej odpowiedzialnoœci.”
- „Jakkolwiek warta nocna odprawiana przez mieszkañców miasta jest
powinnoœci¹ obywatelsk¹, nie wszyscy jednak¿e uœwiadamiaj¹ sobie moralny obowi¹zek wziêcia udzia³u w dy¿urach. Wzywamy wiêc opiesza³ych,
by pospieszyli do odpowiednich Opiekunów cyrku³owych z zaofiarowaniem
swojej w tym wzglêdzie pomocy.”
PS Szersze omówienie „Wieœci z
Konina”, z podaniem ca³oœciowych treœci og³oszeñ miejscowych w: Janusz
Gulczyñski, Koniñska efemeryda prasowa z 1914 roku, „Rocznik Koniñski” 1999 nr 13.
Janusz Gulczyñski

wadzenia obozów harcerskich, zosta³
cz³onkiem Komendy Hufca, a nastêpnie sekretarzem Powiatowej Rady
Przyjació³ Harcerstwa. W 1957 roku
mianowano go harcmistrzem.
Pocz¹wszy od lat piêædziesi¹tych
Antoni Studziñski ¿ywo interesuje siê
poznawaniem i badaniem przesz³oœci
naszego miasta, powiatu i regionu. Jest
wspó³organizatorem placówek kulturalnych, miêdzy innymi Koniñskiego
Towarzystwa Regionalnego, któremu
prezesowa³ przez 13 lat. Dzia³a³ równie¿ aktywnie w TWP. By³ cz³onkiem
zespo³u redakcyjnego wydawnictwa
„Ziemia Koniñska”, a potem „Roczników Wielkopolski Wschodniej”. Co
wymaga³o wspó³pracy z wydawnictwem poznañskim. Jest autorem opracowañ o Powstaniu Styczniowym, kilku monografii, wspomnieñ z okupacji
hitlerowskiej. Przez wiele lat gromadzi³ wiedzê o tych, którzy zginêli w
czasie II wojny œwiatowej. Zewidencjonowa³ 1200 osób. Ta dzia³alnoœæ
prowadzi³a do wspó³pracy z oœrodkami uniwersyteckimi w Poznaniu i
£odzi, a tu szczególnie z p. doc. Janin¹
Kamiñsk¹. Jego zainteresowania by³y
tak szerokie, ¿e inspirowa³ równie¿
badania archeologiczne. Antoni Studziñski by³ cz³owiekiem z pasj¹ i wielkim charakterem, nie lubi³ bezczynnoœci. W latach powojennych by³ mandatariuszem i zasiada³ w radzie miej-

skiej i powiatowej. Da³ siê poznaæ jako
doskona³y fachowiec, regionalista i
dzia³acz spo³eczny. Jako geodeta wyje¿d¿a³ w teren. Te wyjazdy by³y czêsto okazj¹ do gromadzenia ró¿nych ciekawostek o naszym regionie. Pilnie
ws³uchiwa³ siê w wypowiedzi mieszkañców odwiedzanych miejscowoœci,
rejestrowa³ je w pamiêci, a potem ze
wzglêdu na ich wagê przenosi³ na papier. Tak powstawa³y jego zbiory o
przesz³oœci miasta i powiatu. Choæ nie
pochodzi³ st¹d, szybko siê zaaklimatyzowa³ i wrós³ w koniñsk¹ glebê, zdoby³ powszechny szacunek i zaufanie
œrodowisk, w których dzia³a³.
W roku 1970 odszed³ na zas³u¿ony odpoczynek, jednym z powodów
by³y k³opoty ze zdrowiem. Antoni
Studziñski godnie wype³ni³ sw¹ misjê
zawodow¹ i spo³eczn¹. Za ¿ycia i poœmiertnie otrzyma³ wiele odznaczeñ
pañstwowych, regionalnych, wojskowych i harcerskich. Jednym z nich to
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski.
Antoni Studziñski zmar³ 8 maja
1993 roku w Koninie. Dla wielu koninian to cz³owiek-legenda. Jego grób na
cmentarzu przy ul. Kolskiej seniorzy
harcerscy ozdobili krzy¿em harcerskim. Pamiêæ o nim jest i pozostanie
wci¹¿ ¿ywa.
opracowano wg tekstu
K. Goœciñskiego
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Druh Zdzis³aw
Moja mama,
w okresie gimnazjalnym, przyjaŸni³a siê z Zoch¹
Szklarkowsk¹.
Obie póŸniej zosta³y nauczycielkami. Zocha wysz³a za
m¹¿ i od tej chwili nazywa³a siê p.
Zofia Jachimska. Jej m¹¿ by³ nauczycielem wychowania plastycznego w
Szkole Podstawowej nr 2 przy ul.
Wodnej. W czasie, gdy obie kole¿anki
by³y jeszcze uczennicami, przyszed³
na œwiat brat p. Zofii, Zdzis³aw. Starszej siostrze przypad³a rola opiekunki
dziecka. Oczywiœcie moja mama dorywczo pomaga³a we wszystkich
czynnoœciach, jakie wykonuje siê przy
ma³ym dziecku. Minê³y lata, a mama
w dojrza³ym ju¿, pe³nym splendoru
mê¿czyŸnie widzia³a ci¹gle brzd¹ca z

obsikanymi pieluchami... Tak patrzeæ
na, b¹dŸ co b¹dŸ, burmistrza miasta to
trochê ¿enuj¹ce.
Zdzis³aw Szklarkowski wybra³
karierê urzêdnicz¹. Przez pewien czas
by³ kierownikiem wydzia³u Finansowego Powiatowej Rady Narodowej. Za
jego kadencji Wydzia³ rozrós³ siê do
niespotykanych granic. Nie, to nie by³a
¿adna biurokracja! Po prostu œwie¿o
upieczeni maturzyœci, którym poœlizgnê³a siê noga przy egzaminach na
studia, znajdowali pracê w wydziale
kierowanym przez Szklarkowskiego.
Zdawa³ sobie sprawê, ¿e za rok ich po¿egna, dostan¹ siê na jakieœ studia, a on
przyjmie kolejnych pechowców. Kto
dziœ zaryzykuje tak¹ inicjatywê?!
Druh Zdzis³aw nie by³ stra¿akiem,
nie by³ harcerzem, ale lubi³ zwracaæ siê
do innych per druhu. ZaprzyjaŸnieni

Retrospekcja...
Sierpniowe
s³oñce 1963 roku
grzeje jeszcze
bardzo mocno. Z
podwórek i skwerów dobiega g³os rozbawionej dziatwy.
Jednak¿e dzieci z coraz wiêkszym niepokojem spogl¹daj¹ na kalendarz - do
koñca wakacji pozosta³ jeszcze tylko
tydzieñ.
O finanse potrzebne na zakup pomocy szkolnych rodzice k³opocz¹ siê
ju¿ od po³owy lipca. W pierwszej kolejnoœci wypada³oby kupiæ: piórnik najlepiej drewniany, z mnóstwem przegródek i z zasuwanym wieczkiem.
Koledzy pyszni¹ siê przywiezionymi
prosto z Zakopanego - s¹ lakierowane
oraz bogato zdobione motywami góralskimi, a¿ zazdroœæ bierze. Pojawi³y
siê stanowi¹ce novum piórniki plastykowe. Osobiœcie wolê ten drewniany w wypadku walki na tornistry...
W wyposa¿enie wejd¹: obsadka na
stalówki, gumka myszka, o³ówki i co
najwa¿niejsze - stalówki. Z ich doborem jest zawsze najwiêkszy k³opot.
Winny byæ z³ote (sic) i z krzy¿ykiem
- bowiem tylko takie robi¹ najmniej
kleksów. Aha.. za pamiêci kupimy bibu³ê oraz atrament - ten w szkolnych
ka³amarzach nie grzeszy jakoœci¹. Z
wypiekami na twarzy rozmawiamy o
„wiecznych piórach” - tusz¹c, ¿e w
czwartej klasie „Pelikany”, „Zenity” na
sta³e zast¹pi¹ dotychczasowe przybory.
Wœród kolegów, jak co roku, zapanuje konsternacja gdzie dokonaæ zakupów? W zale¿noœci od miejsca zamieszkania, tradycji, ulubionego sprzedawcy, rówieœnicy pobiegn¹ po artyku³y
do „Kopisiowej” na garncarskie przedmieœcie lub do sklepu papierniczego na
rogu ulic PCK i Trzeciego Maja. Rankiem opornie ustawimy siê w kolejce
po: zeszyty, wycinanki, kredki œwiecowe, cyrkiel - m³odsi bêd¹ pamiêtaæ o
liniuszku. Drobne sprawunki za³atwimy sami - natomiast z rodzicami udamy siê na zakup tornistrów. W sklepach spotkamy siê z bardzo skromnym wyborem, sprzedawcy zaproponuj¹ skórzane lub alternatywne do nich
- z drewnianymi bokami ob³o¿onymi
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lœni¹c¹ skaj¹. Uczniowie, szelmowsko
wykorzystuj¹c nieœwiadomoœæ opiekunów, wybior¹ te najbardziej sztywne - jak przyjd¹ œniegi, bêdzie siê na
nich zje¿d¿a³o z wa³u, a¿ mi³o. Osobiœcie bêdê „tupa³ nogami” za kupnem u
„G¹siora” - na Trzeciego Maja wytwarza najbardziej odporne na „œcieranie”.
W domu, wykorzystuj¹c „Gumê
arabsk¹” ob³o¿ymy szarym papierem
ksi¹¿ki kupione ju¿ na zakoñczenie
minionego roku szkolnego. Pozostanie
umieszczenie naklejek z informacjami
o tytule, jej w³aœcicielu oraz klasie, do
której bêdzie uczêszczaæ... i czas iœæ
spaæ - na drugi dzieñ czeka nas wizyta
u fryzjera. Sklepy papiernicze w Koninie s¹ tylko dwa - za to „golibrodów”
obrodzi³o. I nie bêdzie to g³ówny powód, ¿e z uprzejmym przyjêciem spotkamy siê w zak³adzie fryzjerskim „u
Œlesiñskiego” - przy Moœcie Toruñskim. Pod „szóstk¹” na Placu Wolnoœci równie serdecznie nas oczekuj¹.
Szeroko otwarte drzwi zastaniemy u
„Œwiêcickiego” przy ulicy Kramowej.
Pokonuj¹c drewniane schody wejdziemy do zak³adu pana „Dziubczyñskiego” - naprzeciwko „fary”. Hen na garncarskim przedmieœciu powita nas zawsze uœmiechniêty pan „Grêdkiewicz”.
Wyboru dokonamy, ale... nie wyrazimy spolegliwoœci fachowcom, buntuj¹c siê przeciw proponowanemu fasonowi strzy¿enia. Czy oni nie s³yszeli,
¿e na rynku muzycznym zaczynaj¹
królowaæ Beatlesi?”
Wieczorem grzecznie (?) udamy
siê do ³aŸni miejskiej przy ulicy Staszica, by dokonaæ corocznej ablucji. Na
miejscu kupimy bilet i bêdziemy
(nie)cierpliwie czekaæ, a¿ pani „Walczakowa” przydzieli nam odpowiedni¹ „kabinê”. D³u¿¹cy siê czas wype³nimy ogl¹daniem odje¿d¿aj¹cych autobusów z dworca naprzeciwko. Podziwiaj¹c sylwetki „Jelczy”, „Leylandów” us³yszymy znajomy g³os ³aziennej wywo³uj¹cej nasz numerek. Wyk¹pani - za to z czerwonymi zadkami od
œrodka dezynfekuj¹cego wanny, powrócimy do domu. Jutro zaczyna siê
kolejny rok szkolny... Czym siê martwiæ, za rok znów wakacje.
W³odzimierz Kowalczykiewicz

równie¿ mówili do niego - druhu Zdzis³awie.
Mia³ bzika na punkcie fotografowania. Nale¿a³ zreszt¹ do Zwi¹zku
Polskich Artystów Fotografików. W
1959 roku powsta³ Powiatowy Dom
Kultury. By³ pierwszym jego instruktorem, prowadz¹c pracowniê fotografii amatorskiej. Drug¹ pracowniê, zajêæ plastycznych, prowadzi³em ja, st¹d
moja bliska z nim znajomoœæ.
Znamienne to by³y czasy. Od 1957
roku Zwi¹zek Radziecki bombardowa³
kosmos swymi sputnikami, w 1959
wys³ano kosmonautê, s³ynnego psa
£ajkê. Wybra³em siê w³aœnie z kumplem
na póŸny spacer po mieœcie, na „nocne
rodaków rozmowy”. Nagle, w op³otkach starego Konina, ujrzeliœmy dwie
zjawy w pi¿amach. Jedna wysoka,
szczup³a, druga ma³a i korpulentna, kr¹¿¹ca wokó³ tej wysokiej. Pat i Pataszon.
Ma³y wykrzykiwa³: No, patrz, Czesiu! ja pier....! na, patrz! leci sk...! - To
druh Zdzis³aw, z wielk¹ emocj¹, komen-

towa³ przed s¹siadem, Czes³awem Dobreckim, sun¹cy po niebie ma³y, b³yszcz¹cy punkcik z psiakiem w œrodku.
Bo, patrz¹c od podszewki. Szklarkowski by³ z cicha pêk. Gdy zosta³
burmistrzem, mia³ zwyczaj wczesnym
rankiem spacerowaæ po swoich w³oœciach. Któregoœ dnia dotar³ do ratusza,
gdzie mieœci³y siê biura magistratu. Ulice jeszcze puste, psa z kulaw¹ nog¹, a
ratusz otwarty, drzwi na oœcie¿. Sprz¹taczki spokojnie oddawa³y siê obmawianiu bliŸnich w jednym z odleg³ych
pomieszczeñ. Pan burmistrz, ma³o myœl¹c, wszed³ do œrodka, porozrzuca³
akta, narobi³ ba³aganu i spokojnie wróci³ do domu. Mieszka³ blisko, przy ul.
Staszica. Sprz¹taczki skoñczy³y konferencjê i rozesz³y siê do swoich zajêæ.
Zauwa¿y³y ba³agan. Nic, tylko w³amanie! Wiêc dawaj dzwoniæ po milicjê!. W
komendzie urzêdowali akurat milicjanci spoza Konina. Przyszli z psem, który doprowadzi³ ich prosto do mieszkania burmistrza. - Proszê siê ubraæ, pój-

Mi³y Staszku
Obieca³am napisaæ parê s³ów z pleneru, ale praca - rysowanie, poch³onê³o mnie na tyle, ¿e zapomnia³am o ca³ym œwiecie. Wróci³am zmêczona i wypoczêta zarazem.
Zmêczona, bo jak ju¿ wspomnia³am
pracowa³am intensywnie, wypoczêta, bo
wy³¹czona zupe³nie z codziennych obowi¹zków. Uczestniczy³am wielokrotnie
w plenerach, ale by³y to plenery projektowe - wikliniarskie i meblowe, natomiast
na malarskim by³am po raz pierwszy.
Sytuacja doœæ stresuj¹ca, bo chcia³oby
siê dobrze wypaœæ przed kole¿eñstwem
„po fachu”, a poza tym na pokazie, na
zakoñczenie pleneru, sponsor rekwiruje
jedn¹ z prac.
Dzie³o musi byæ skoñczone i nie
ma mo¿liwoœci nabrania dystansu do
tego, co siê wykona³o.
Czym jest dla artystów plener? ano w³aœnie mo¿liwoœci¹ oddania siê
ca³kowicie malowaniu, czy rysowaniu,
bo przecie¿ tylko nielicznym udaje siê
z tego zajêcia ¿yæ.
Ktoœ mo¿e z³oœliwie powiedzieæ,
¿e najlepszym tak, ale ktoœ inny napisa³, ¿e „historia sztuki jest raczej przypadkowym wyborem nielicznych dzie³
i ¿yciorysów na tle bezmiaru nierozpoznanych talentów”.
Plener to tak¿e spotkanie ludzi ulepionych z tej samej gliny, z podobnym poczuciem humoru. W wyposa¿eniu warsztatu, do pracy, wa¿nym dla
wielu jest sk³adany sto³eczek, taki, jakiego u¿ywaj¹ wêdkarze.
Rozpiêtoœæ wieku od ...dziestu do
kilkudziesiêciu lat, nie wypominaj¹c
wieku, szczególnie paniom. Wszyscy
pracowali, jak mróweczki. Gospodarz
oœrodka, w którym mieszkaliœmy, dziwi³ siê, ¿e nie mo¿e nas skusiæ atrakcjami w rodzaju kie³baski na ognisku,
czy przeja¿d¿ka wozem zaprzê¿onym
w dorodne konie - konie tak, ale jako
motyw do malowania.
Wspomnia³am, ¿e by³ to plener
malarski, technika wprawdzie dowolna, ale ja bardzo szybko wróci³am do
rysowania. Sesja w plenerze trwa zazwyczaj dwie do trzech godzin. Siedzia³am nad jeziorem ch³on¹c piêkny
pejza¿ i maluj¹c kredkami pastelowymi oczywiœcie. WyobraŸ sobie Staszku dwie godziny nad talerzem z zielon¹ sa³at¹, dorzuæ ogórek, mo¿e bro-

ku³y i wpatruj siê w to intensywnie
przez dwie, albo trzy godziny.
Nad jeziorem w tej miejscowoœci
jest bajkowy wrêcz zamek. Mieœci siê
w nim sanatorium dla dzieci. Wie¿yczki, balkoniki, tarasy, bogato rzeŸbiony
portal z XVI w... Najczêœciej przesiadywa³am w parku otaczaj¹cym zamek.
Cisza, spokój, œpiew ptaków i np. siwa
czapla parê metrów dalej. Mieszkañcy miasteczka nie wchodz¹ na teren
oœrodka, tylko w niedzielê pojawiaj¹
siê odwiedzaj¹cy.
Miejscowoœæ, w której odbywa³
siê plener, po³o¿ona na pagórkowatym
terenie niezwykle malownicza. Motywów na co najmniej trzy spotkania.
Uliczki wznosz¹ce siê w górê i w dó³,
czêsto brukowane jeszcze jezdnie.
Domy stare i nowe, urokliwe nazwy
ulic - Boczna, Ma³a koœcielna, Tylna,
Podgórna. Zabytkowe koœcio³y i ich
wie¿e widoczne z ka¿dego miejsca w
mieœcie.
Koœció³ klasztorny franciszkanów
z niezwykle oryginalnym wnêtrzem wystrój w drewnie, detale rokokowe
malowane na bia³o. Tylko biel i kolor
dêbowego drewna.
Równie oryginalny jest tam cudowny obraz Matki Bo¿ej Bolesnej. Zazwyczaj jest to scena przedstawiaj¹ca
Chrystusa zdjêtego z krzy¿a, z³o¿onego na kolanach Matki. W tym koœciele obraz przedstawia Matkê czuwaj¹c¹ nad œpi¹cym dzieckiem. Ch³opczyk wsparty policzkiem na zgiêtej
Regulamin konkursu „Milowego S³upa”
1. Konkurs ma charakter otwarty dla osób w
wieku powy¿ej 16 lat
2. Uczestnik na adres organizatora przesy³a zestaw 3 wierszy po trzy egzemplarze (maszynopisy) utworów dot¹d nie publikowanych i nie nagradzanych.
3. Ka¿dy zestaw winien byæ opatrzony god³em, a
dane osobowe z adresem winny znajdowaæ siê w
zaklejonej kopercie.
4. Zestawy nie spe³niaj¹ce warunków podanych
w punktach 2 i 3 nie bêd¹ uwzglêdniane.
5. Ostateczny termin nadsy³ania prac up³ywa z
dniem 20 wrzeœnia 2005 roku.
6. Prace oceniaæ bêdzie jury powo³ane przez organizatorów.
7. Organizatorzy nie zwracaj¹ nades³anych prac.
8. Og³oszenie wyników konkursu, wrêczenie

zdjêcia portretowe: RAD

dzie pan z nami! Nic nie pomog³y t³umaczenia: - Ale ja w³aœnie jestem burmistrzem! - To siê jeszcze oka¿e! - Rad
nierad, w towarzystwie gorliwych milicjantów, pomaszerowa³ na komendê.
Tam oczywiœcie sprawa siê wyjaœni³a.
Kierowanie magistratem sz³o Szklarkowskiemu znakomicie. Ze wszystkimi za pan brat, potrafi³ wyegzekwowaæ swoje pomys³y. O jedno tylko mia³em do niego pretensje. Przy Domu
Kultury w starym Koninie czynna by³a
ma³a, przytulna kawiarenka. Z inicjatywy burmistrza przerobiono j¹ na salê
rycersk¹, z klinkierem, halabardami, rycerskimi tarczami na œcianach. We wspó³czesnym budynku, w którym obecnie
mieœci siê Szko³a Muzyczna, by³o to ni
przypi¹³, ni przy³ata³.
Taki ju¿ by³. Chodzi³ w³asnymi
drogami. Kto wie, czy gdyby ¿y³, nie
próbowa³by zrekonstruowaæ koniñskiego zameku.
Jan Sznajder

rêce, drug¹ opiera na krzy¿u. Obok
królewskiego pos³ania (purpurowe
poduszki, koronki) bukiet ró¿ - symbol mi³oœci i cierpienia. Matka gestem
r¹k próbuje stworzyæ os³onê przed
czekaj¹cym Syna cierpieniem. Obok
napis: „Dzieci¹tko Pani¹tko œpi snem
zmorzone”. Artysta, autor obrazu,
madonnê w³oskich malarzy zamieni³ w
subteln¹ pietê. Chodziliœmy tam wieczorami na piêknie celebrowane przez
zakonników apele jasnogórskie.
Pogoda dopisywa³a nam przez ca³y
czas. Na pokaz prac przysz³o doœæ liczne grono goœci, tak¿e przyjezdnych.
To by by³o na tyle o plenerze i nie
tylko - klimat tworz¹ wra¿enia.
Na zakoñczenie jeszcze historyjka, która brzmi trochê jak anegdota.
Wracaj¹c z kolejnego wypadu do zamkowego ogrodu zatrzyma³am siê przed
domem z maleñkim ogródkiem. Kwiaty w koszach i kamionkowych pojemnikach, miêdzy roœlinami motylki i jakieœ inne ozdoby - wszystko w zasiêgu rêki przechodnia. Zagadnê³am podlewaj¹ca ogródek kobietê - jak to siê
dzieje, ¿e tu nie ma p³otów i obawy
przed z³odziejami. Nie ma, „sami
swoi”. Pani widz¹c mój ekwipunek
zapyta³a z kolei, czy rysowa³am koœció³. Rysowa³am. Goœci³ u niej wnuczek i przed wyjazdem poprosi³ o sto³eczek, kredki i kartkê. Usiad³ po drugiej stronie ulicy i oœwiadczy³, ¿e namaluje dla babci, na pami¹tkê, jej domek. Zdziwiona babcia próbowa³a dociec sk¹d przyszed³ ch³opcu taki pomys³ do g³owy - widzia³em pani¹ w
mieœcie, rysowa³a koœció³.
Serdecznoœci. Mira D.
nagród i spotkanie z jurorami nast¹pi w drugiej
po³owie listopada 2005 r., o czym laureaci zostan¹ poinformowani pisemnie.
9. Prace nagrodzone i wyró¿nione zostan¹ opublikowane w wydawnictwie zwartym (bez honorarium).
10. Laureaci otrzymaj¹ nagrody (pieniê¿ne) i
wyró¿nienia (ksi¹¿kowe), w tym specjalne dla
twórców regionu koniñskiego. Jury dokona podzia³u nagród. Dotychczasowi zdobywcy pierwszego miejsca nie bêd¹ pretendowaæ do g³ównej
nagrody.
11. Prace konkursowe nale¿y nadsy³aæ na adres:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul.
Dworcowa 13, 62-510 KONIN, z dopiskiem:
MILOWY S£UP
Informacje o konkursie:
tel./fax (0-63) 242 85 37
e-mail: mbp@konin.home.pl
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