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Drodzy, œwi¹tecznie bliscy Pañstwo!
Z okazji Œwi¹t i koñcz¹cego siê
roku chcielibyœmy tak wiele Pañstwu
przekazaæ, wszak to tradycyjny czas
podsumowañ. Wyt³umaczyæ siê z
pewnych dzia³añ, za inne przeprosiæ, obiecaæ poprawê, podziêkowaæ
za to, ¿e aktywnie kibicowaliœcie.
Osobne s³owa wdziêcznoœci nale¿¹
siê „starszemu bratu”, czyli „Przegl¹dowi Koniñskiemu” za umo¿liwienie kontaktowania siê z Pañstwem. Zreszt¹ otrzymaliœmy od

1. Z kart
przesz³oœci

2.

Ze

wspomnieñ

3.

Z dziejów
Konina

4.

5.

Tworzyli
wizerunek
miasta

Naszym
zdaniem
6.

Inspiracje
kulturalne

7. Z ¿ycia TPK
8.

9.

Barwy
codziennoœci

Inne

Z

kart

Zygmunta Kowalczykiewicza „Koniñskie œwiêtowania”. Bardzo ciekawe –
polecamy. Zachêcamy równie¿ gor¹co
do lektury wspomnieñ o ostatniej okupacyjnej Wigilii, opowiedzianych
przez siedmioro, nak³onionych przeze mnie do zwierzeñ, rozmówców. Jestem im bardzo wdziêczny, ¿e zgodzili siê podzieliæ z nami tymi czêsto trudnymi prze¿yciami.
Janek Sznajder przyniós³ tym razem choinkê, ods³ania równie¿ osobi-

ste zwi¹zki ze swoim ojcem, w setn¹
rocznicê jego urodzin. Lech Hejman
recenzuje najnowsz¹ ksi¹¿kê Janiny
Wenedy. Niech powieœæ Janiny Perathoner – koniñskiej pisarki, bêdzie
Jej gwiazdkowym podarunkiem
ofiarowanym Pañstwu.
Na stronie ostatniej prezentujemy pok³osie konkursu poetyckiego
o nagrodê „Milowego S³upa”.
Ze œwi¹tecznym pozdrowieniem
Stanis³aw Sroczyñski

przesz³oœci

Nadszed³
Ka¿dy mieszkaniec Konina wiedzia³, ¿e w tym dniu trzeba wczeœnie
wstaæ z poœcieli, by czasu starczy³o
na wszystkie przewidziane czynnoœci.
Ponadto wczesne wstawanie wró¿y³o
d³ugie ¿ycie w pe³ni zdrowia. Wypêdzenie chorób i k³ótni zapewnia³o wyniesienie z domu œmieci jeszcze nim
na dworze uka¿e siê brzask zimowego
dnia. Nads³uchiwano, w któr¹ stronê
szczeka pies, wiadomy znak zbli¿aj¹cego siê goœcia. W tym dniu nie nale¿a³o podnosiæ g³osu, okazywaæ zdenerwowania, jeœli nawet by³y ku temu powody. (...)
W dzieñ wigilijny rzemieœlnicy
uczniów i czeladników wczeœniej zwalniali z pracy, uprzednio dziel¹c siê z
nimi op³atkiem i obdarowuj¹c drobnym
podarunkiem. Kupcy dla sta³ych klientów te¿ mieli przygotowane prezenty.
Mieszkañcy obrze¿y miasta, jeœli posiadali inwentarz, pozdrawiali zwierzêta przed ich karmieniem.
Od samego rana wyczuwa³o siê w
powietrzu dziwn¹ podnios³oœæ. Nawet
serce ratuszowego dzwonu jakby inaczej godziny odmierza³o. Dzieciaki mia³y ferie szkolne, przeto matczyska nimi
siê wys³ugiwa³y, daj¹c im zlecenia, aby
w te pêdy bieg³y do mydlarni po pastê
mahoniow¹ do pod³ogi, do sklepiku
kolonialnego, bo brak³o w domu pieprzu, do mleczarni po œmietanê i mas³o. – Przynieœ wody! Wynieœ pomyje! IdŸ do piwnicy (komórki) po wêgiel! Rozkazy pada³y raz za razem. Nie
by³o gdzie siê przed nimi skryæ, bo w
ka¿dym z domów by³o podobnie.
Chyba, ¿e mróz na dworze sku³ wodê
na podmiejskich b³oniach i za zgod¹
matuli chwilê poœlizgaæ siê da³o.
Zreszt¹, niespecjalnie na dwór dzieciska siê naprasza³y, bo trzeba by³o
ubraæ choinkê, a takiej przyjemnoœci
nikt dobrowolnie nie odpuœci.
Najwiêksza krz¹tanina by³a w
kuchni. Moczone od wczoraj grzyby i
groch wymaga³y gotowania, tak samo
jak s³odka i kwaœna kapusta. Mak trzeba by³o utrzeæ w makutrze, ³azanki
ugotowaæ, sprawione wczeœniej ryby
usma¿yæ. Do tego na jarzynach uwa-

dzieñ

rzyæ czerwony barszcz i naszykowaæ
uszka z farszem grzybowym. Czym
mniejsze, tym wiêksza duma pani
domu, bo znaæ, ¿e sztukê kulinarn¹ dobrze opanowa³a. (...)
Godziny pêdzi³y jak szalone. Na
wszystko ma³o czasu, a tu ju¿
zmierzch do izb siê wdziera i jeœli tylko pogoda pozwoli, na niebie pierwsz¹
gwiazdkê co bystrzejszy zoczyæ zdo³a. Na schodach, w sieni, pod drzwiami s³ychaæ kroki. To zaproszeni na
wieczerzê biesiadnicy. Znak, ¿e za

grafika – J. Sznajder

¯yczenia
Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia ¿yczymy mi³ym
Czytelnikom, by Gwiazda Betlejemska zawiod³a ich na Wyspy Szczêœliwe, gdzie mi³oœæ, zgoda i pokój panuje.
Zarz¹d Towarzystwa
Przyjació³ Konina

Naczelnego „PK” obietnicê, ¿e od nowego roku bêdziemy ukazywaæ siê
systematycznie w ka¿dy drugi wtorek
miesi¹ca. Ponadto na stronie tytu³owej
bêdzie informacja „Dziœ Koniniana”.
Jest to proœba du¿ej liczby czytelników.
W dzisiejszym wydaniu, co nie
powinno byæ zaskoczeniem, zamieszczamy sporo tekstów traktuj¹cych o
Œwiêtach Bo¿ego Narodzenia. Drukujemy obszerne fragmenty z ksi¹¿ki

wigilijny

chwilê gospodarz domu op³atek weŸmie do r¹k i dziel¹c siê nim, najserdeczniejsze ¿yczenia wszystkim z³o¿y.
W g³êbokiej powadze spo¿ywano
danie za daniem, a wszystkich potraw
trzeba skosztowaæ, aby przez ca³y rok
mieæ dostatek w domu. W tym te¿ celu
obdarowywano siê rybimi ³uskami,
które ani chybi, œci¹gn¹ pieni¹¿ki. Przeto uwa¿nie do kieszonek portmonetek
i sakiewek je chowano i daj¹c baczenie
aby siê nie zagubi³y. Gospodynie chwa-

lono za smakowite jad³o. Dobre s³owa
mia³y ten skutek, ¿e wnet zapomina³a
o bólach krzy¿a i o oparzeniu d³oni,
gdy ni¹ niebacznie gor¹cego rondla dotknê³a.(...)
W miarê trwania wieczerzy stawa³a
siê ona mniej dostojna. Doroœli dra¿nili siê z dzieæmi na temat podarków.
Potem ktoœ intonowa³ „Lulaj¿e Jezuniu moja pere³ko...” i p³ynê³y kolêdy,
jedna za drug¹. Przenika³y okna domów, wybiega³y na ulicê miasta, wieszcz¹c o narodzinach Dzieci¹tka.
Potem od sto³u wstawali gospodarze, zabieraj¹c resztki op³atka i nie zjedzonego chleba. Szli do bydl¹tek i innego domowego zwierza, by podzieliæ
siê nimi radosn¹ wiadomoœci¹ o narodzinach Pana, a zwierzaki mia³y w tê
cudown¹ noc mówiæ ludzkim g³osem.
Pamiêtano i o burkach pilnuj¹cych obejœcia, o kotach zawziêcie poluj¹cych na
myszy.
Bywa³o, ¿e piêkny wieczór koñczy³ siê wizyt¹ kolêdników przebranych za anio³y, diab³y i inne stwory.
Œpiewali, ha³asowali, straszyli i schlebiali biesiadnikom. Biesy straszy³y
porwaniem do piek³a, wzglêdnie wysmaganiem diabelskim ogonem. Turonie k³api¹cy paszcz¹ zaleca³y siê do
dorodnych niewiast, próbuj¹c je ludzkimi rêkami po poœladkach poklepywaæ. Dzieciaki piszcza³y ze strachu,
chowaj¹c siê po k¹tach lub pod mamin¹ spódnicê lub za tatowe spodnie.
Inni kolêdnicy nosili szopki wykonane z kartonów, a w nich nieporadne
wyobra¿enie Dzieci¹tka i Œwiêtej Rodziny. Ma³a œwieczka chwiej¹cym p³omykiem oœwietla³a wnêtrze stajenki
dŸwiganej ma³ymi r¹czkami. Bieda
szopki korespondowa³a z siermiê¿nymi dzieciêcymi ubrankami i nieporadnie odœpiewan¹ kolêd¹. Jednak¿e te
wizyty budzi³y w sercach najwiêcej
uczuæ i wzruszeñ. Obdarowani pieni¹¿kami i s³odyczami kolejn¹ kolêd¹ ¿egnali
goœcinne ciep³e wnêtrza izb.
Wieczór siê skoñczy³ i noc przemierza³a ulicami miasta. Zbli¿a³ siê czas
wyjœcia na Pasterkê.
Zygmunt Kowalczykiewicz

Gwiazdkowy

prezent

Wenedy

Bohaterowie
Wenedy
w Ameryce

okolice Konina. W najnowszej powieœci „Uwik³ani w cierniach. Emigracja”
zwi¹zków z naszym miastem Czytelnicy nie znajd¹ ¿adnych.
Bohater, magister anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Rafa³ z ¿on¹
Iwon¹, z wykszta³cenia lekarzem i ma³ym synkiem Sebastianem, przybywa
do Nowego Jorku jako emigrant polityczny. Ma jasno okreœlone cele, pragnie mo¿liwie szybko zdobyæ pieni¹dze, doktoryzowaæ siê, uzyskaæ znacz¹ce stanowisko na uczelni, by znaleŸæ siê w elicie towarzyskiej nowej
ojczyzny. Nie zwa¿a na pocz¹tkowe
trudnoœci, znosi przejawy agresji na
swojej rodzinie przez œwiat przestêpczy w metrze, w sklepie i na ulicy, a
nawet bezwzglêdnoœæ wymiaru sprawiedliwoœci podejrzliwego wobec emigrantów. Patrzy na Amerykê jak na kraj
wszelkiej szczêœliwoœci i wysokiej
cywilizacji technicznej. Ka¿e swojej
¿onie bezkrytycznie podziwiaæ niebotyczne wie¿owce, pe³ne towarów supermarkety, mkn¹ce po ulicach limuzyny, wspania³e muzea, kina, teatry,
restauracje. Dra¿ni go niechêtny stosunek ¿ony do Ameryki, ma jej za z³e,
¿e nie podejmuje pracy i chce wracaæ
do Polski. Za szkodliwe uwa¿a jej sentymentalne odwo³ywanie siê do trwa³oœci ma³¿eñskiej, do praw cz³owieka.
Rafa³ doœwiadcza wszystkich uroków ¿ycia w Stanach Zjednoczonych.
Realizuje siê jako wyk³adowca na uni-

str. II

wersytecie miejskim CUNY w Nowym
Jorku potem na uniwersytecie w Waszyngtonie. Kupuje samochód, gra na
gie³dzie zwiêkszaj¹c maj¹tek, zaczyna
bywaæ w klubach i rezydencjach ludzi
bogatych, w drogich restauracjach,
ubiera siê w renomowanych magazynach. Ma to czego chcia³, ale autorka
nie ma dla niego litoœci. Demaskuje jego
pod³e postêpowanie wobec ¿ony, któr¹
zdradza, aby
za pieni¹dze
kochanki
Heleny Fishberg, ¿ony
bankiera,
osi¹gn¹æ powy¿sze cele.
Bohater traci
nielicznych
przyjació³,
opuszcza go
¿ona zabieraj¹c do Polski
synka. Praca
zawodowa
nie przynosi
mu satysfakcji, bowiem ju¿ po
paru zajêciach
na
uczelni
uœwiadamia
sobie, ¿e
studenci w
Ameryce reprezentuj¹
poziom wiedzy polskiej
szko³y œredniej, a na
otwarcie
przewodu
doktoranckiego szanse ma niewielkie.
Po kilku latach pobytu do jego œwiadomoœci dociera inna prawda o Ameryce ni¿ zak³ada³. Obok bogatych, ¿yj¹cych w kulcie pieniêdzy i bezlitosnych
w walce z innymi o dostatni byt, widzi bezdomnych i biedaków. Styka siê
z destrukcyjnym dzia³aniem narkotyków na organizm m³odych ludzi, z kobietami nie potrafi¹cymi ¿yæ bez psychoanalityków, z wszechobecnym w
¿yciu codziennym pragmatyzmem i
postmodernizmem w sztuce. Obserwacje uœwiadamiaj¹ mu, ¿e bylejakoœæ
audycji telewizyjnych, epatowanie
groz¹ i zabijaniem w filmach i grach
telewizyjnych, zalew kiczu podczas
koncertów muzycznych, s³u¿¹ kszta³towaniu pogl¹dów, sposobowi myœlenia i zachowañ odbiorców jako oczekiwanych przez polityków i biznesmenów powi¹zanych kapita³owo z prywatnymi mediami, z organizatorami
taniej rozrywki.
Obraz Ameryki przedstawiony
przez Wenedê nie zachêca do osiedlania siê w niej Polaków. Kilka przypadkowych spotkañ bohatera z Polakami
na Manhattanie potwierdzaæ ma jego
niechêæ do rodaków i przekonanie, ¿e
w powodu braku dobrej znajomoœci
jêzyka angielskiego, niskiej kultury
osobistej, braku solidarnoœci grupowej,
zas³uguj¹ na wyzysk przez miejscowych. Œrodowisko to opisa³ Edward
Redliñski w satyrycznych powieœciach

„Szczuropolacy” i „Szczurojorczycy”.
Jednak w koñcowej czêœci znajdujemy w powieœci Wenedy nazwiska
trzech Polaków, wtedy, gdy toczy siê
akcja utworu, w czasach prezydentury Reagana, znacz¹cych. S¹ to Jerzy
Kosiñski, Zbigniew Brzeziñski i Czes³aw Mi³osz. Pierwszego z nich, którego bulwersuj¹ce powieœci ukaza³y siê
tak¿e na polskim rynku („Malowany
ptak”, „Kroki”, „Cockpit”) przedstawia w sposób demaskatorski nie szczêdz¹c s³ów krytycznych. Do dwu pozosta³ych ma ciep³y stosunek, podkreœlaj¹c ich nostalgiê za Polsk¹ i niebagatelne osi¹gniêcia, pierwszego jako polityka i doradcê prezydenta Cartera,
drugiego chwali za piêkn¹ i m¹dr¹ poezjê, która przynios³a mu Nagrodê Nobla.
Czy nowa powieœæ Wenedy znajdzie zainteresowanie odbiorców, pewnie tak. Przeczytaj¹ j¹ na pewno Czytelnicy zachêceni nazwiskiem lub znajomoœci¹ koniñskiej pisarki. Tym, którzy œledz¹ panuj¹ce w USA stosunki
spo³eczne, polityczne i obyczajowe
polecam powieœæ jako utwór zawieraj¹cy wiele przes³añ do analogicznych
wydarzeñ zachodz¹cych obecnie w
naszym kraju. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ jej odniesienia do roli zwi¹zków zawodowych, demokracji, korupcji, kryzysu rodziny, poziomu kszta³cenia, tolerancji wobec innych ludzi,
wolnego rynku, bezrobocia, przestêpczoœci, reform gospodarczych.
Autorka nie bêd¹c nigdy w USA
wykaza³a zadziwiaj¹c¹ erudycjê w
obrazowaniu panuj¹cej tam atmosfery
¿ycia obyczajowego, w znajomoœci
realiów politycznych, a szczególnie w
znajomoœci literatury amerykañskiej.
Jêzyk, jakim operuje, jest nasycony
terminami i zwrotami, które maj¹ naœladowaæ atmosferê ¿ycia amerykañskiego. Czy osi¹gnê³a ten cel pozostawmy opinii Czytelnikom ksi¹¿ki
„Uwik³ani w cierniach. Emigracja”,
podobnie jak i ciekawoœæ co do ostatecznego losu Rafa³a.
Lech Hejman
P.S. Ksi¹¿kê mo¿na nabyæ u autorki i w koniñskich ksiêgarniach.

grafika –W. Sznajder

Po raz drugi Janina Weneda zaskakuje Czytelników publikuj¹c ksi¹¿kê
w treœci dalekiej od powieœci historycznych zwi¹zanych z Koninem lub Ziemi¹ Koniñsk¹, do których zd¹¿y³a nas
przyzwyczaiæ. Ju¿ w poprzednim
utworze nazwanym przez autorkê
powieœci¹ futurologiczn¹ ulokowa³a
akcjê w odleg³ych krainach, ale przynajmniej enklaw¹ przesz³oœci uczyni³a

Duchy
Uliczki starego Konina, zau³ki, zakamarki ciasnych podwórek, odwiedzaj¹ duchy. Kr¹¿¹ wœród murów dawnego miasta. Siadaj¹ na schodkach domów. PóŸnym wieczorem, gdy zamiera uliczny gwar i nastaje cisza, czas
cofa siê do dawnych lat. ZapóŸnieni
przechodnie mog¹ wtedy napotkaæ cienie postaci, znajome sylwetki, ju¿ dawno odesz³e w przesz³oœæ. Tam, starsza

miasta
pani z lorgnon wygl¹da zza firanki
okna. Tam, cieñ w cylindrze przemkn¹³
siê za rogiem uliczki. Tu, ktoœ rozstawia sztalugi, rozk³ada farby, i pêdzlem
szkicuje nierealny pejza¿ miasta. To
mój ojciec. 14 grudnia 2003 roku mia³by sto lat. Jak inni odszed³ w mrok
wspomnieñ i czasem tylko wyobraŸnia znów pozwala zobaczyæ Go maluj¹cego swoje miasto.
Jan Sznajder

Pejza¿ miejski
Ojcu mojemu dotrzymuj¹c kroku,
szed³em przez miasto. Ten dom zapamiêta³
sady wieczorne, bokiem ustawione ceg³y,
na których kocio³, z paruj¹c¹ mas¹
kopyœci¹ od dna przegarnianych œliwek,
i œwiat³o ognia na sylwetce ch³opca,
czekaj¹cego swojego Murilla...
¯elazny balkon przez a¿ur rdzy czarny,
pamiêta lato czternastego roku,
ciê¿kie obrêcze rz¹dowych furmanek,
ko³a na bruku, carskie akta w skrzyniach,
i urzêdniczy dobytek rodzinny.
¯elazny balkon, ciê¿ki od przeznaczeñ,
¿egna te, w nieizwiestnym pochowane grobie,
rdzaw¹ ³z¹ wita powroty do kraju...
Domy miasta, ulice galaktyk,
skrzêtnie zakrytych firankami okien,
Domy-katedry potraw sma¿onych na t³uszczu,
z zapachem perfum i potu mi³oœci,
b³yszcz¹cych pod³óg smarowanych past¹,
zmieszan¹ z moczem œciekaj¹cym w bramie Tak pachnie miasto, tamto dawne miasto
mojego ojca.
Wiersz ten jest wspomnieniem wêdrówki z moim
ojcem zau³kami i uliczkami starego Konina, miasta,
które pamiêta³ sprzed I wojny. Dziœ, 14 grudnia 2003
roku ojciec mój obchodzi³by stulecie swoich urodzin.
zapisa³ siê w pamiêci miasta jako „cz³owiek ze
sztalug¹”, malarz i pedagog.
Jan Sznajder

Ostatnia okupacyjna wieczerza
O mrocznej nocy, w której rodzi³ siê dzieñ jasny...
Grudzie 1944 roku by bardzo mro ny, zalega y wysokie zaspy bielutkiego niegu. W takiej bajkowej scenerii trwa y przygotowania
do ostatniej okupacyjnej wigili (ludzie bali si marzy , czy na pewno ostatniej?). Przeczucia, poparte komunikatami zas yszanymi z
zakonspirowanych radioodbiornik w (cz sto na tzw. kryszta ku) b yskawicznie przekazywano s siadom. Jakie by o wtedy zaufanie i
solidarno pomi dzy lud mi! O czasach tych, s owami wi n cymi cz sto w gardle i zami w oczach, zechcieli si z nami podzieli
znani i szanowani obywatele naszego miasta.
Wspomina Danuta Koz³owska,
lekarka, by³a ordynator oddzia³u wewnêtrznego w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym w Koninie:
– Tamtego dnia byliœmy wyj¹tkowo wzruszeni i podnieceni, poniewa¿
ukrywaj¹cemu siê bratu uda³o siê przedrzeæ na œwiêta do domu. Musieliœmy
uwa¿aæ szczególnie na folksdojczów,
którzy znaj¹c polsk¹ tradycjê spêdzania wspólnie œwi¹t bo¿onarodzeniowych, tropili uciekinierów. Pods³uchiwali równie¿ czy ludzie nie œpiewaj¹
kolêd. Choæ by³o bardzo biednie, to wyj¹tkow¹ radoœæ sprawia³a zdobyta w
niedalekim lesie choinka. Zamiast
op³atka by³ zwyk³y kartkowy chleb.
Zamiast tradycyjnych potraw – zupa
buraczana. Nie by³o koœcio³a, pasterki
i tylko w myœlach, œpiewane sercem,
przesuwa³y siê kolejne kolêdy. I do dzisiaj w wyobraŸni, widzê ³agodne, faluj¹ce œwiat³o z karbidowej lampki.
Pu³kownik Ryszard Grundman,
as przestworzy, autor ksi¹¿ek o tematyce lotniczej, zapamiêta³ ten dzieñ tak:
– Poniewa¿ Niemcy wyrzucili nas z
mieszkania przy ulicy Kolskiej, znaleŸliœmy azyl po nielegalnej ucieczce z podkoniñskiego Gr¹blina, u siostry mamy
na ulicy Kaliskiej. Nas szeœcioro, rozgrzana do czerwonoœci „koza” wraz z
biegn¹c¹ przez ca³y pokój rur¹, zapewnia³y tej jednej izdebce a¿ nadmiar „rodzinnego ciep³a”. Nie wiem sk¹d, ale
by³a choineczka. Obwiesiliœmy j¹ papierowymi ³añcuchami oraz smacznymi ¿ytnimi ciasteczkami. Nie by³o op³atka, nie by³o prezentów - by³y jednak
œpiewane pó³g³osem kolêdy. By³y równie¿ ¿yczenia, aby wszyscy doczekali
koñca okupacji. By³ jeszcze wspania³y
placek z marchwi. Wiele wspomnieñ

uleg³o zatarciu, ale smak tamtego placka pozosta³.
Jerzy Ziêba – jeden z by³ych dyrektorów Huty Aluminium, harcerz
„Szarych Szeregów” opowiada:
– Ostatnia okupacyjna Wigilia zapowiada³a siê dla mnie niezbyt weso³o.
Najbli¿si – matka i m³odszy brat, ju¿
wczeœniej wywiezieni zostali na roboty
przymusowe do Niemiec. Mnie pozostawiono jako zatrudnionego w niemieckiej firmie E.P.Michla. Rodziny
¿adnej w Koninie nie mia³em, wiêc przygotowywa³em siê psychicznie do Wigilii w samotnoœci. Na szczêœcie zaprosi³
mnie do siebie serdeczny przyjaciel,
mieszkaj¹cy zreszt¹ u swojej ciotki.
Kolacja by³a skromniutka, przed³u¿aliœmy j¹ rozmowami o najbli¿szej przysz³oœci. Rodzi³y siê pytania jak szybko
rusz¹ zza Wis³y Rosjanie i kiedy dotr¹
do Konina. Nastrój zdecydowanie psu³y triumfalne hitlerowskie komunikaty
o sukcesach niemieckiego uderzenia w
Ardenach.
Janina Perathoner (Weneda) – literatka, pedagog, tegoroczny laureat
statuetki „Z³otego Konia” i zaszczytnego tytu³u „Cz³owieka Roku” wspomina:
– Wigilia 1944 roku by³a dla mnie
niezwyk³a. Nie ze wzglêdu na wystawnoœæ potraw przygotowanych na wieczerzê, bo by³y one równie ubogie jak
w innych latach okupacji. Niezwyk³a,
gdy¿ jednoczeœnie radosna i bardzo
smutna. Radosna, gdy¿ front wschodni
przesuwa³ siê zdecydowanie na zachód
i czekaliœmy rych³ego wyzwolenia.
Smutna, poniewa¿ trapi³a nas troska o
moj¹ siostrê Marysiê, przebywaj¹c¹ w
Generalnej Guberni i od kilku miesiêcy nie daj¹c¹ znaku ¿ycia. Baliœmy siê

o ni¹ gdy¿ wiedzieliœmy, ¿e by³a odwa¿na i nie pozostawa³a obojêtna na los
przeœladowanych. Jednak w ten wieczór Narodzenia Pañskiego dzieliliœmy
siê otuch¹, ¿e wkrótce spotkamy siê
wszyscy, ju¿ w wolnej Polsce.
Józef Karykowski – zas³u¿ony
budowniczy lotnisk (m.in. Powidza),
ale przede wszystkim naszego miasta.
S³ynne „rondo Karykowskiego” to w³aœnie jego sprawka:
Wigiliê wraz z rodzicami spêdzi³em na terenie Niemiec w miejscowoœci
Pannehof. W maj¹tku zarz¹dzanym
przez Niemca, który rolnictwa uczy³ siê
w Ma³opolsce, pracowa³o 46 Polaków.
W³aœciciel znajdowa³ siê w obozie za
krytykê rz¹dów Hitlera. Wœród robotników by³a Polka z obywatelstwem niemieckim, która posiada³a radioodbiornik i czêsto pozwala³a nam (pod kocem) s³uchaæ audycji. Dekonspiracja
zagra¿a³a wszystkim. Ostatnia okupacyjna Wigilia by³a wyj¹tkowo smutna
bowiem dowiedzieliœmy siê o œmierci
bliskiego krewnego – uczestnika powstania warszawskiego. By³a to Wigilia bez op³atka, bez choinki, bez ciasta,
bez ryb i grzybów. W gronie najbli¿szych jedliœmy przygotowan¹ przez
mamê kapustê z fasol¹ i kluski z makiem oraz czarny chleb. Kolêdy œpiewano tylko w myœlach. Wszyscy ¿yli
blisk¹ nadziej¹ na zwolnienie z niewoli.
Kazimierz Oblamski – lekarz,
by³y zastêpca ordynatora oddzia³u internistycznego w WSZ w Koninie, historyk medycyny koniñskiej, w 1944
roku mieszka³ w Œlesinie, tak pamiêta
ten dzieñ:
– Moja ostatnia okupacyjna Wigilia i towarzysz¹ce jej grudniowe dni

by³y wyj¹tkowe z wielu powodów. Baliœmy siê jak wszyscy w kraju Polacy, ale
my m³odsi nie mogliœmy odmówiæ sobie pewnego ryzyka. Planowaliœmy wypady bojowe na wroga maj¹c jeden pistolet i kilka sztuk amunicji. Zapa³ do
walki mia³ zast¹piæ braki w uzbrojeniu. Zreszt¹ wszystkie znaki na niebie i
ziemi wskazywa³y, ¿e jakieœ zmiany nied³ugo nast¹pi¹. Nie mogliœmy jeszcze
och³on¹æ po upadku powstania warszawskiego, ale czuliœmy, ¿e ju¿ nast¹pi³o jakieœ przesilenie. A to w okolicach Œlesina zosta³ zrzucony na spadochronie rosyjski zwiadowca – niestety, otoczony przez Niemców rozerwa³
siê granatem. A to Niemcy dziwnie posmutnieli. Pozwalali siê upijaæ przez
s¹siadów – Polaków i zaczynali narzekaæ na wojnê. Œlesiniacy zaczynali w
swoich chlewikach znajdowaæ œwinki,
których przecie¿ normalnie nie by³o.
Zaczê³y mno¿yæ siê nadspodziewanie
króliki. Jednym s³owem, trudno w to
uwierzyæ, ale œwiêta zapowiada³y siê,
je¿eli nie bogato, to jednak nie biednie.
Spêdziliœmy je ca³¹ rodzin¹ z mnóstwem przygarniêtych ludzi. By³a choinka oraz kolêdy, które œpiewano na
ulicy z kompletnie pijanym niemieckim
policjantem. Zdo³aliœmy równie¿ wys³aæ paczki œwi¹teczne do obozów jenieckich. Miêdzy innymi do genera³a
Kwapiszewskiego oraz porucznika
Salamona (z kompanii honorowej prezydenta Moœcickiego). Tak spêdza³
ostatnie pod okupacj¹ œwiêta niepokorny Œlesin, ale ³uku triumfalnego na
wszelki wypadek ju¿ nie zbudowano.
Wspomina Jan Sznajder, regionalista, kolekcjoner, cz³owiek sztuki,
cz³onek zarz¹du Towarzystwa Przyjació³ Konina:

Naszym

– W czasie okupacji mieszka³em w
L¹dku, w domu babki ze strony matki.
Cha³upa by³a gliniana, kryta wielk¹
s³omian¹ strzech¹, mia³a obszern¹ sieñ.
Po zmroku wieœ sprawia³a wra¿enie
wymar³ej. Jedynie na granatowym niebie pilnowa³a mieszkañców potê¿na,
czarna bry³a barokowego koœcio³a,
zamienionego przez Niemców na magazyn. Na pocz¹tku grudnia przed koœcio³em stanê³y niemieckie wozy taborowe. Nocny pejza¿ L¹dka wzbogaci³
siê o sylwetki zmieniaj¹cych siê wartowników, odg³osy podkutych butów i
coraz to narastaj¹c¹ ciszê oczekiwania. Po zmroku ¿ycie przenosi³o siê do
wnêtrza domów. Przy s³abym œwietle
naftowych lamp lub przemyœlnych karbidówek, ludzie dzielili siê zas³yszanymi wiadomoœciami z odleg³ych stron
Polski. W tak¹ noc zasiedliœmy do wigilijnej wieczerzy. By³a skromna. W poprzednich latach bywa³o, ¿e po kolacji,
zgodnie z tradycj¹, mimo surowych
zakazów w³adz niemieckich i godziny
policyjnej, odwa¿ni ch³opcy, poprzebierani za kolêdników, cichaczem przemykali miêdzy op³otkami, pukali do
okien chat i wpuszczani do œrodka odgrywali jase³ka. W owym 1944 roku
nikt nie zapuka³ do okna, ale zaskrzypia³y frontowe drzwi. Ktoœ zabarykadowa³ nam wyjœcie, a po chwili pop³ynê³a zza drzwi znana nam, kochana
melodia „Jeszcze Polska nie zginê³a”.
Ucich³o. Drzwi ust¹pi³y, ale po niezwyk³ych kolêdnikach nie by³o ju¿ œladu.
W taki sposób, miast opowieœci o królu Herodzie i jego niecnych czynach,
us³yszeliœmy, po raz pierwszy od kilku
lat, nasz narodowy hymn. Po latach
pozna³em owych odwa¿nych „kolêdników”, byli to Fabian Frankiewicz, potem lekarz oraz Kazik Frankiewicz i
Gabryœ Urbaniak nie¿yj¹cy, odeszli by
uczyæ wigilijne anio³y naszych narodowych pieœni.
Wszyscy moi rozmówcy serdecznie prosili o z³o¿enie, w ich imieniu,
drogim Czytelnikom, jak najpiêkniejszych ¿yczeñ œwi¹tecznych – co z
wielk¹ przyjemnoœci¹ niniejszym czyniê. Niech dzieñ Bo¿ego Narodzenia
przynosi nam wszystkim tylko radosne prze¿ycia, niech w g³êboki cieñ
skryj¹ siê ciê¿kie i trudne czasy.
Stanis³aw Sroczyñski

zdaniem

W¹sowska
Udana interwencja
opowieœæ
wigilijna
Dziedzic w¹sowski nie mia³ powodów do zmartwienia. Urodzaje by³y
dobre, spichrze pe³ne. Zbli¿a³a siê pora
uczty wigilijnej. Obszed³ jeszcze raz
podwórze folwarczne i uda³ siê do
dworu. Wszêdzie widaæ by³o porz¹dek i dostatek.
Na wieczerzê przygotowano tradycyjnie dwanaœcie potraw. Goœci
przy stole by³a iloœæ parzysta. Jak
bowiem wiadomo i liczba przy stole
musi byæ parzysta i nic nie powinno
przerywaæ wieczerzy. Skonsumowano ju¿ kilka potraw, gdy da³o siê s³yszeæ pukanie do drzwi. Pocz¹tkowo
ciche i nieœmia³e, stawa³o siê coraz bardziej natarczywe. Nastrój pocz¹³ siê
psuæ. Sam dziedzic podszed³ do drzwi.
Wionê³o zimnem. Zawieja by³a du¿a.
W drzwiach sta³a biedna wdowa i prosi³a o wsparcie. Wiatr wygniót³ jej

ogieñ. Nie ma czym napaliæ w piecu.
Dzieci marzn¹. Nie ma im co daæ do
jedzenia. Dziedzic oburzony niestosown¹ por¹ wyrzuci³ wdowê za drzwi
i odmówi³ wsparcia. Zdenerwowany
wróci³ do sto³u. Lecz w miarê konsumowania dalszych potraw, zakrapianych s³ynnym w¹sowskim miodem,
humor zacz¹³ siê poprawiaæ, a ju¿ przy
œpiewaniu kolêd zapomniano o incydencie z biedn¹ wdow¹.
Po kolacji przypomnia³o siê dziedzicowi, ¿e w noc wigilijn¹ zwierzêta
mówi¹ ludzkim g³osem. Postanowi³
wiêc udaæ siê do obory i pos³uchaæ, o
czym mówi byd³o. Wszed³ do obory,
potem uda³ trzaœniêcie drzwiami, ¿e
wychodzi, a sam schowa³ siê za kup¹
siana. S³ucha³, lecz jedynymi dŸwiêkami by³o stêkanie zwierz¹t i odg³osy
prze¿uwania. Ju¿ wydawa³o mu siê
zdrzemn¹æ, gdy us³ysza³ mowê ludzk¹.

Byd³o komentowa³o wyrzucenie biednej wdowy na mróz i g³ód. Najbardziej
pomstowa³y krowy, gor¹co potêpiaj¹c okrutny czyn dziedzica. Wo³y próbowa³y znaleŸæ okolicznoœci ³agodz¹ce. Dziedzic z przera¿eniem czeka³ na
zapadniêcie wyroku. W koñcu s¹d
zwierzêcy postanowi³, ¿e dziedzic ma
siê zmieniæ w bezdomnego psa, wiecznie g³odnego i ¿ebrz¹cego o jedzenie.
Na wniosek jednak wo³ów zdecydowano, ¿e zaklêcie nie bêdzie wieczne i
trwaæ bêdzie tak d³ugo, a¿ w noc wigilijn¹ ktoœ nie nakarmi tego bezdomnego psa.
Dziedzic znikn¹³. Ludnoœæ zaœ
W¹soszy do dziœ pilnie uwa¿a, aby
przez przypadek nie nakarmiæ w noc
wigilijn¹ jakiegoœ obcego psa. Kara dla
dziedzica ma bowiem trwaæ jak najd³u¿ej.
Zygmunt Pêcherski

Piêkny i m¹dry artyku³ pani Jadwigi Szymczak, dotycz¹cy cmentarza wojskowego z I wojny œwiatowej
(Koniniana nr 7) przeczytaliœmy, zgadzaj¹c siê z ka¿d¹ linijk¹ tekstu, choæ
sami nie bardzo wierzymy w dobroczynne dzia³anie s³owa pisanego.
Onegdaj, z pocz¹tkiem lat 80., po
uprzednim doprowadzeniu cmentarza
do wzglêdnego porz¹dku, w otoczeniu
zaczê³o powstawaæ nowe osiedle
mieszkaniowe, nazwane osiedlem Zeme³ki. Dewastacja cmentarza zaczê³a
siê od nowa. A to walaj¹ce siê resztki
materia³ów budowlanych, a to pozosta³oœci po pijackich libacjach. Zdekompletowane ogrodzenie z p³yt,
przydatnych z³odziejom, straszy³o
szczerbami... Cmentarz powoli wrasta³
w osiedle, niszcza³, wrêcz zawadza³
mieszkañcom.
Postanowiliœmy interweniowaæ.
Ba, do kogo? – i tu wpadliœmy na niez³y pomys³. By³ jeszcze czas PRL-u i

s¹siad zza wschodniej granicy surowym okiem œledzi³ nasze polskie poczynania. Jak wiadomo, nie wszystko
by³o nam wolno.
Cmentarz sk³ada siê z grobów poleg³ych ¿o³nierzy niemieckich i rosyjskich. Znany w³adzom negatywny stosunek naszego spo³eczeñstwa do
wszystkiego, co rosyjskie, wykorzystaliœmy w interwencji. Po prostu zadzwoniliœmy do Wojewódzkiej Komendy Milicji Obywatelskiej z zapytaniem, czy wiedz¹ co siê dzieje z grobami ¿o³nierzy rosyjskich na cmentarzu wojennym w Koninie? Nadmieniliœmy przy tym, ¿e byæ mo¿e dewastacja cmentarza nie jest niczym innym
jak tylko demonstracj¹ wrogoœci wobec naszych wschodnich przyjació³.
Milicja, wietrz¹c aferê, po³knê³a haczyk. Przez d³ugi okres czasu patrolowano teren cmentarza, co oczywiœcie
wp³ynê³o korzystnie na jego wygl¹d.
Danka Czerwiñska
i Jan Sznajder

str. III

MILOWY S£UP
XXIII edycja

Ka¿dy konkurs poetycki, w którym biorê udzia³ w roli jurora, lub jakiejkolwiek innej, dostarcza mi krzepi¹cej radoœci. Wbrew powszechnej
opinii o poezji, która jakoby nikogo
nie interesuje, dziesi¹tki albo i setki
ludzi w ró¿nym wieku siêgaj¹ po pióra, by spisaæ swoje doœwiadczenia.
Niespodziewanie jêzyk wiersza okazuje siê jedynym jêzykiem na tyle pojemnym, elastycznym, maj¹cym
wsparcie tradycji, a do tego za ka¿dym razem indywidualnym, czasami
wrêcz nowatorskim, by tê szczególnoœæ naszych prze¿yæ móc wypowiedzieæ i uszanowaæ. Dopóki wiêc cz³owiek posiada jakieœ ¿ycie duchowe,
dopóty istnienie poezji jest niezagro¿one.
Wszyscy, którzy pisz¹ wiersze
zdaj¹ mi siê zwyciêzcami, wznieœli siê
przecie¿ ponad poziom wspó³czesnej
kultury, o której s³ychaæ niejednokrotnie, ¿e duchowych potrzeb nie inspiruje i nie ceni, pokonali swoj¹ nieœmia³oœæ, zawi¹zali trudny dialog z Czytelnikami. Choæ jednak wszyscy zwyciê¿yli, to niektórzy zwyciê¿yli bardziej
ni¿ inni.
/fragm. opinii o wierszach
dr Piotra Œliwiñskiego/

Wiersze

wyró¿nione

i

zauwa¿one

Danuta Olczak /Konin/

Lech Stefaniak /Konin/

Monika Jedliñska /.Konin/

Ewangelia codziennoœci
W przypowieœciach
o marnotrawnym ¿yciu
zagubionych per³ach
siewcach id¹cych donik¹d

Kolejne, delikatne napomnienie
dla najbli¿szych
Nie daæ siê zepchn¹æ do mieszkania,
jednego pokoju, miejsca przy biurku,
³ó¿ka w k¹cie. Oczywiœcie z pokor¹
nale¿y dodaæ - zbyt wczeœnie. Piszê to
rejestruj¹c, nie po raz pierwszy,
coraz szybciej obracaj¹ce siê ¿arna czasu.

O Koninie
Miasto moje - owad olbrzymia g¹sienica
ogon jej opiera siê o park Chopina gdzie bezdomni strusia zjedli,
co smakowa³ jak kurczak g³owa to Jezioro Gos³awskie
szyjê stanowi schronisko
dla bezdomnych zwierz¹t ci¹gle porzucanych,
gorset to Maliniec, Miêdzylesie,
Nies³usz i centrum z Wie¿¹ Ciœnieñ
-ogonem jest ¿elazny most Pi³sudskiego,
Wa³ mêczennika Tarejwy,
Starówka z wiekow¹ far¹,
a¿ po ukochan¹ Strugê,
co wre i kipi, szumi i pryska...

dziej¹ siê nasze œmierci
i zmartwychwstania
my - uczniowie œwiat³oœci
wydaj¹cy owoce z cierpkiego drzewa
potykaj¹cy siê o puste dzbany serca
porzucone srebrniki
czasem uzdrawiamy dobrym s³owem
próbujemy rozmna¿aæ samotny chleb
wype³niæ œwiête przykazanie mi³oœci
my - wiêŸniowie samych siebie
boimy siê dotkn¹æ szaty przebaczenia
wskrzesiæ umar³e szczêœcie
w winnicy smutku wyciskamy ³zy
os¹dzamy
kto jest bez winy
niech pierwszy rzuci kamieniem
w okno codziennoœci
œwiecie nasz miêdzy niebem a ziemi¹
b¹dŸ wola twojego przeznaczenia.

rozko³ysane
na ³odygach ciszy
wyros³y planety
na ga³êzi œwiata
dojrzewa³a ziemia
zbyt jeszcze lekka
aby w d³oniach Ewy
nabraæ kszta³tu jab³ka
zbyt jeszcze cierpka
by w Adama ustach
nabraæ smaku grzechu
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Komisja konkursowa z przewodnicz¹cym doktorem polonistyki z UAM Piotrem Œliwiñskim przyzna³a równorzêdne
nagrody Henrykowi Liszkiewiczowi z Pi³y, Mi³oszowi Kamilowi Manasterskiemu z £omianek, Danucie Olczak i Lechowi
Stefaniakowi z Konina. Wyró¿nienia otrzymali: Dorota Dziedzic
z Warszawy, Grzegorz Giedrys
z Torunia, Agnieszka Jêdrzejczak
z Leszna i Urszula Michalak z
£odzi. Za wiersze o Koninie nagrody Tow. Przyj. Konina otrzymali : Monika Jedliñska i Tomasz
Jankowski z Konina. Nagrodê
Ko³a Przyjació³ Biblioteki otrzyma³ Lech Lament z Turku. Na
konkurs 110 autorów nades³a³o
345 wierszy.

Wieczór poetycki w bibliotece publicznej

nagrodzone,

OLGA ze S³upcy
Genesis
W czarnoziem nocy
rzuci³ ziarna z³ote
i zakwit³y

Z komunikatu

Ledwie zd¹¿y siê zauwa¿yæ pory roku, jaœmin,
ju¿ stygnie woda w jeziorach.
-Nawet nie skosztowa³em truskawek.
-Nad cichn¹cymi lasami krzyk zbieraj¹cych siê gêsi.
-Sk¹d wzi¹æ pieni¹dze na œwi¹teczne prezenty?
miesi¹ce jak przechodnie przed oknem, wodnik, panny,
w³aœnie mignê³a z³ota grzywa Lwa
(Aslan? - czy to by³o wczoraj? Nie
to ju¿ 8 lat tato). Kolorowe dni
zlewaj¹ siê w szaroœæ.
Myœlê z nostalgi¹ o hodowcach bonzai,
budowniczych katedr, œni¹cych sen
o Polsce.

Dorota Ryst /Warszawa/
Sen bogów
kiedy
bogowie
zmêczeni
wojnami o które nie prosili
przejedzeni
ofiarami
których nie chcieli
zasn¹
znu¿eni
zamkn¹ lœni¹ce oczy
wtedy
w mroku
niezauwa¿eni
przemkniemy siê do siebie
wreszcie bez reszty
sennie bez snu
kropla po kropli
w Ocean Niespokojny
wmodlimy grzech

Miasto moje - owad szumi¹cy milionem ¿yæ
i dawnych i przysz³ych
przechodzi metamorfozê chce staæ siê motylem

Lech Lament /Turek/
Jak pisaæ wiersze
Jak pisaæ wiersze
by nie sch³y na wargach jak liœcie
by jak œnieg nie topnia³y na
d³oniach
by zachodzi³y
g³êboko
a¿ do serca
jak to czyni nó¿ zdrady
albo ostrze mi³oœci
dotyk czu³y od którego pamiêæ
umiera z têsknoty
i pragnie jeszcze wiêkszej czu³oœci
jak pisaæ wiersze
by jak cedry ros³y
i szumia³y wiecznie
jak przekonaæ wiecznoœæ
do wierszy

Anna Ma³gorzata Piskurz
/Gniezno/
Anio³ w hospicjum
Anio³ w hospicjum
nie rozk³ada skrzyde³
móg³by narobiæ ha³asu
przemyka cicho na palcach
do twarzy mu w zielonym
fartuchu
opowiada dzieciom o niebie
b³êkitnym i ciep³ym
jak oczy mamy
noc¹ poprawia kroplówki
zaklina szpik kostny
¿eby siê przyj¹³
kiedy umiera maciuœ
kasia albo pawe³ek p³acze
tak ca³kiem po ludzku
Autorka zmar³a
w paŸdzierniku br.

Janusz M¹drowski /Konin/
„Tacy bêdziemy”
Stary cz³owiek ju¿ nie biegnie
Tam gdzie wieje radosny wiatr przygody
Nie wspina siê na drzewo by zerwaæ ostatnie jab³ko
Nawet nie myœli o przysz³oœci
Tylko rozkoszuje siê chwilami z przesz³oœci
Roztrz¹sa stare batalie i ca³uje piêkne dziewczyny z dawnych lat
Czêsto te¿ siedzi samotny przed oknem
I wpatruje siê w pust¹ jednolit¹ przestrzeñ
Z tak¹ fascynacj¹ jak ogieñ, który li¿e suche drzewo
Wiêc ¿yje tak bezszelestnie i bezgrzesznie
Zawieszony gdzieœ pomiêdzy ¿yciem a œmierci¹ w zimnym œwiecie
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