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– ciekawostki z dawnej
prasy koniñskiej

2.

Ze

wspomnieñ

– przedruk fragmentów
pamiêtników
i wspomnieñ

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

4.

Tworzyli
wizerunek
miasta

– sylwetki ludzi
zas³u¿onych dla miasta

5.

Naszym

zdaniem

– wypowiedzi na aktualne
tematy dotycz¹ce
rozwoju miasta

6.

Inspiracje
kulturalne

– poezja, proza, rysunek
koniñskich twórców

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

8.

Barwy
codziennoœci

– podpatrzone
fotoobiektywem obiekty
w mieœcie

9.

Odpowiedzi
redakcji

10, Oko w oko
– konkursy ze znajomoœci
miasta dla Czytelników

11.

Inne

– tematy inne ni¿
wymienione powy¿ej

Witaj¹c Pañstwa w tym przedziwnym polskim wrzeœniu, nie bardzo wiem od czego zacz¹æ, jak ustaliæ hierarchiê wa¿noœci. Polski wrzesieñ wywo³uje bowiem same wa¿ne
skojarzenia dla rodaków.
Janina Weneda przywo³uje tragiczne wspomnienia sprzed 65 lat – wspomnienia, których nasi kolumbowie nie
potrafi¹ nigdy zapomnieæ. Zreszt¹, na
szczêœcie, nie tylko oni. Dziêkujemy
równie¿ naszej pisarce za piêkne, stosowne do okolicznoœci, wiersze.
Natomiast braci uczniowskiej
ofiarowujemy konterfekt kole¿anek
i kolegów, b³ahostka, sprzed prawie
70 lat. Ale przyznaæ musicie, ¿e „tam-

ci uczniowie” wygl¹daj¹ nie tylko godnie, ale i bardzo sympatycznie.
Leszek przypomina sylwetkê
przemi³ej nauczycielki, pani Klary
Michalskiej korzystaj¹c z Jej wspomnieñ zachowanych przez Wojciecha
Michalskiego. (Jej brat pan Ryszard,
ceniony regionalista i malarz, zosta³
przedstawiony w pierwszym numerze „Koninianów”).
Z okazji 130-lecia stra¿y po¿arnej
Piotr Rybczyñski opowiada jak to ze
stra¿¹ ogniow¹ w Koninie bywa³o.
Wreszcie artyku³y nieco l¿ejszego
autoramentu. W³odek Kowalczykiewicz daje próbkê jêzyka, jakim pos³ugiwali siê onegdaj koninianie. Dzisiaj

NR 9 (18)

Janina

Mili – pewnie ju¿ spowici babim latem – Czytelnicy

1. Z kart
przesz³oœci

r.

na Starówce mo¿na jeszcze us³yszeæ
owe s³owa. Ciekawe! Natomiast Janek Sznajder, korzystaj¹c równie¿ z
niekonwencjonalnych wyra¿eñ,
przedstawia sylwetkê Feliksa Makowskiego, s³ynnego „Dziadka” z Powiatowego Domu Kultury. To by³a
bardzo silna osobowoœæ. Równie¿
przypominamy poetom, ¿e ich czas
„zbli¿a siê nieodwo³alnie”! Mirka odkrywa ulicê Portow¹, podajcie nam
gdzie ona siê znajduje?
PS Dziêkujemy serdecznie za
przesy³ane fotografie, listy, pozdrowienia – sami równie¿ pozdrawiamy
jak najserdeczniej.
Stanis³aw Sroczyñski

Czar
starych
fotografii
Fotografiê dedykujemy wszystkim beanom, którzy 1 wrzeœnia odmeldowali
siê w swoich szko³ach. ¯yczymy, abyœcie we w³aœciwym czasie, tak jak oni,
szczêœliwie dobili do swoich portów przeznaczenia.
Fotografia pochodzi z prywatnych zbiorów pani Marii Ludomiry Klupiñskiej, z d. Or³owskiej.
PS na ostatniej stronie przedstawiamy podpisy nauczycieli i uczniów z³o¿one na zdjêciu. Pomo¿e to w lepszej identyfikacji postaci. Mo¿e ktoœ siê
ujawni, a mo¿e jakieœ spotkanie? Czekamy na propozycje. (Szko³a, to aktualSt.S.
na „1” przy ulicy Kolskiej.)

Weneda

W O J N A 1939 R.
grzmia³o niebo tysi¹cem
bombowców
spad³y gromy na miasta i
wioski
strach przenikn¹³ umêczony kraj
œmieræ zbiera³a krwawe
¿niwo —
plu³y gêstym
ostrza³em armaty
pod murami padali
rozstrzelani
zamkniête szko³y,
koœcio³y, muzea
patrzy³y bezsilnie
na barbarzyñstwo
—
obozy koncentracyjne
otworzy³y bramy
i wessa³y miliony istnieñ
ludzkich
skazanych na œmieræ
g³odow¹ na pracê
nieludzk¹
na ¿êr do pieców krematoryjnych —
zniewolenie
cz³owieka i poni¿anie go
uprawia³ Herrenvolk morderców i
katów
w imiê chorej
wyobraŸni nieudolnego malarza —
„Ludzie ludziom
zgotowali ten los”.

Ze

wspomnieñ

Janiny

Wenedy

Nie, nie wierzy³am, ¿e wojna wybuchnie. Bo dlaczego? „Korytarz”?
Przez polskie ziemie niepodleg³e? Jakim prawem? Przecie¿ my niczego z³ego nie uczyniliœmy! Niektórzy mówili: – W¹tpisz? A aneksja Austrii, zagarniêcie obszaru Sudetów, K³ajpedy,
Czech i Moraw? Tak, ale ... – mówi³am
– ale prawie bez wystrza³u! Niemcy
wiedz¹, ¿e my nie pozwolimy siê zniewoliæ! Nie wygraj¹ z nami. Gen. broni
Leon Berbeci powiedzia³ wyraŸnie –
„Jesteœmy silni, zwarci i gotowi”! A on
wie, co mówi! Genera³! Wiêc wojny
niemiecko-polskiej nie bêdzie! Samo
s³owo w o j n a mnie przera¿a³o i nie
œmia³am je wymawiaæ, bo choæ brzmia³o ³agodnie, to zawiera³o w sobie s t r a
s z l i w e treœci.
Ale coraz czêœciej pojawia³o siê w
rozmowach, jak mija³y dni sierpniowe.
I pe³no by³o w nich nerwowoœci i niepokoju. Zebrania naszego zastêpu harcerskiego toczy³y siê wokó³ tematyki
patriotycznej. Siedzieliœmy w ko³o na
pod³odze harcówki, a druhna Janina Sz.
zapewnia³a, „¿e nie oddamy „korytarza”, ani piêdzi ziemi, ani guzika od
szaty”. Bêdziemy broniæ kraju do
ostatniej kropli krwi! Z³o¿ymy swe
¿ycie na o³tarzu Ojczyzny, jak zajdzie
potrzeba. Wojna nie bêdzie trwa³a d³u¿ej jak trzy, cztery tygodnie. Francja i
Anglia przyjd¹ nam z pomoc¹! Znacznie pocieszeni tymi zapewnieniami,
radoœnie przystêpowaliœmy do œpiewania pieœni, które rozgrzewa³y serca:
„Jedzie, jedzie na kasztance...”, „Wojenko, wojenko, có¿eœ ty za pani...”,
„Choæ burza huczy wko³o nas....”,
„Rozkwitaj¹ p¹ki bia³ych ró¿...” i in-

Tworzyli

nych równie piêknych.
Ogarniêci byliœmy œwiêtym zapa³em i zaraz gotowi stan¹æ w obronie
Kraju. „Jak piêknie i zaszczytnie jest
umieraæ za Ojczyznê” – mówili ju¿ staro¿ytni Rzymianie. A wiêc czuj duch i
b¹dŸ gotów! Ale wkrótce poczu³am siê
srodze zawiedziona, bo gdy spad³y
pierwsze bomby we wrzeœniu, kazano
nam pójœæ do domu. Tylko starsze
druhny i starsi druhowie pe³nili dy¿ury w miejscach zagro¿onych.
Wojska niemieckie szybko zagarnia³y coraz wiêksze po³acie naszego
kraju. Ludzi ogarnê³a panika. Na zebraniu rodzinnym i towarzyskim ustalono, ¿e trzeba uciekaæ. Najlepiej na
wieœ do rodziny za Ko³em, gdzieœ, daleko od skupisk ludzkich. Mama uszy³a
nam torby z pasami, które mo¿na by³o
zarzuciæ na ramiona, wiêc zapakowaliœmy co najwa¿niejsze i wczesnym
œwitem wyruszyliœmy w cztery rodziny. Tylko mój ojciec zosta³, by pilnowaæ mieszkañ przed rabusiami i zorientowaæ siê w zamiarach okupanta. Mój ojciec by³ cz³owiekiem ³agodnym, przyjazny ludziom, wydawa³o
siê, ¿e miêkkim i ulegaj¹cym wp³ywom.
Ale nie! W potrzebie potrafi³ byæ nad
wyraz odwa¿ny, nieugiêty i ofiarny.
Przekona³am siê o tym w trudnych latach okupacji, gdy chroni³ nas z nara¿eniem w³asnego ¿ycia. Zosta³ w Koninie, by trwaæ na placówce mimo zagro¿enia.
A my maszerowaliœmy poln¹ drog¹
w s³oneczny dzieñ wrzeœniowy z plecakami na ramionach. Tylko wujek
taszczy³ walizkê i by³o mu bardzo niewygodnie. Zarzuca³ na plecy, stawia³

wizerunek

na ramiê, ale tylko na krótko by³o lepiej.
Drog¹ spieszyli tak¿e inni uciekinierzy na wozach, rowerach, pieszo lub
pchaj¹c ró¿nego rodzaju wózki. Dzika
ewakuacja bez porz¹dku i planu. Wszyscy zd¹¿ali na wschód, byle dalej od
nadchodz¹cych wojsk hitlerowskich.
Nieraz us³yszeliœmy dalekie odg³osy spadaj¹cych bomb. Nalot! Warkot
maszyn zbli¿a³ siê. Ruszyliœmy w pole
i padaliœmy na ziemiê. Ukryliœmy g³owy w ramiona. Czekaliœmy na œmieræ
z nieba. Ale bomby nie pad³y, ani nie
nast¹pi³ ostrza³ uciekinierów.
– Spójrzcie w górê! – zawo³a³ wujek.
– Odwróciliœmy g³owy. Na dalekim, bezchmurnym niebie szybowa³y,
podobne do ptaków, lotne myœliwce,
wykonuj¹c skrêty, ³uki, nurkowanie,
nadlatywanie od ogona, okr¹¿anie
wokó³ wiêkszej maszyny.
– To Heinkel, nios¹cy prawie dwa
tysi¹ce kilogramów bomb, a os³aniaj¹
go dwa Messerschmitty. Atakuj¹ dwa
polskie myœliwce PZL P. 11a! W¹tpiê,
by wygra³y tê bitwê. Technika, ot co!
Walka na niebie by³a pasjonuj¹ca.
Smugi wystrza³ów wi¹za³y poszczególne samoloty w jedn¹ œwietlist¹, ale
œmiercionoœn¹ pajêczynê. Wydawa³o
siê, ¿e jest to niewinna gra zrêcznoœciowa, ale tak nie by³o. Nieraz jeden z
myœliwców zacz¹³ dymiæ i spadaæ bez³adnie na ziemiê. Obserwowaliœmy go
i nie zauwa¿yliœmy, kiedy inne maszyny odlecia³y. Niebo by³o znów czyste
i tylko dymy z p³on¹cego samolotu
czerni³y horyzont. Nie wiedzieliœmy,
jaka maszyna zosta³a str¹cona, ale po-

zdj. - RAD.

...A lato by³o piêkne tego roku

cieszaliœmy siê, ¿e niemiecka, bo przecie¿ Polacy s¹ wspania³ymi lotnikami.
– Có¿ z tego! – powiedzia³ smutnie wujek. – Kiedy Niemcy posiadaj¹
przygniataj¹c¹ si³ê w sprzêcie o wysokiej technice.
– My te¿! – wyszepta³am przez
zaciœniête gard³o. Przecie¿ g³oszono, ¿e
gdy Niemcy zaatakuj¹ , to tysi¹ce maszyn wystartuje w obronie polskiego
nieba. Stalowe or³y zgniot¹ Luftwaffe
na miazgê... nie przepuszcz¹ wroga w
g³¹b kraju... pogoni¹ z powrotem do
Berlina....
– ChodŸmy! Poœpieszmy siê! –
powiedzia³ pan Sz., przyjaciel naszej
rodziny. – Nadlec¹ inne samoloty i
sprawi¹ nam ³aŸniê!
Podnieœliœmy siê. Bez dalszych
przeszkód dotarliœmy do naszych
krewnych, mieszkaj¹cych na zapad³ej
wsi, daleko od szosy i od torów kolejowych. Przyjêli nas serdecznie.
– Odgrodzeni od œwiata, cieszyliœmy

miasta

Klara
Michalska:
wierna
morzys³awskiej
szkole

str. II

szkolnego dawali podwody i zwozili
piasek, ceg³ê. A ci co nie mieli koni pracowali rêcznie, lasowali wapno, wodê
wozili beczkami z rzeki... Wymurowane fundamenty sta³y tak 8 lat. W miêdzyczasie w 1931 roku spali³a siê nasza staruszka szko³a. Dziêki energicznej akcji miejscowej stra¿y po¿arnej
spali³y siê dachy na budynku mieszkalnym i na zabudowaniach gospodarczych. Szybko odbudowano j¹, bo dzieci uczy³y siê na dworze. Zosta³a otynkowana i dach pokryto dachówk¹.
Odm³odnia³a i wy³adnia³a staruszka
szko³a.
Pamiêtam zabawny epizod z tego
po¿aru. Pali siê s³omiany dach, ludzie
wynosz¹ ³awki, a tu zaje¿d¿a nasza
stra¿. Naczelnik jej staje przede mn¹,
jej za³o¿ycielk¹ i sekretark¹ stra¿y na
bacznoœæ i melduje przybycie oraz prosi o rozkazy, co maj¹ ratowaæ najpierw.
Pomimo tragizmu chwili œmiaæ mi siê
chcia³o i rzek³am: – A ratuj pan co
chcesz, byle prêdko i dobrze.
W 1937 roku dostaliœmy trochê gotówki z Towarzystwa Budowy Szkó³,
czêœæ da³a gmina, reszta ze sk³adek i stanê³y mury budynku, a w 1938 zaczêliœmy naukê w 4 nowych klasach. W starej szkole zosta³y 2 ma³e klasy. Nowa
szko³a rok póŸniej zajêta zosta³a przez

Niemców. Uruchomiono w niej na trzy
miesi¹ce coœ w rodzaju szko³y o 4 nauczycielach, a mnie zwolniono z pracy,
a potem wysiedlono do Generalnej Guberni. Budynek Niemcy wykorzystywali na biura kopalni wêgla brunatnego.

zdj. - ze zbiorów rodz.

Przepracowa³am w szkolnictwie
50 lat, od 1915 do 1965 roku, w Morzys³awiu od roku szkolnego 1918/
19 do czasu przejœcia na emeryturê.
Ciê¿ka i trudna by³a praca w tej szkole. By³a ona pocz¹tkowo jednoklasówk¹, potem zaczê³a siê rozwijaæ.
Trzeba by³o wynajmowaæ na wsi izby
i uczyæ w okropnych nieraz warunkach. Bywa³o, ¿e dzieci mdla³y na lekcjach. Nauczyciele wy¿szego wzrostu
w ferworze nauczania uderzali rêkami
w belki sufitu. Zdarzy³o siê, ¿e podczas lekcji zapali³y siê sadze w staroœwieckim kominie i kierowniczka, czyli
ja po ugaszeniu po¿aru wysz³am z tego
komina czarna, wiêcej podobna do diab³a ni¿ do cz³owieka. Innym razem
przewróci³ siê ¿elazny piecyk z rozpalonym wêglem. Takich wynajêtych
klas by³o kilka. Rozrzucone by³y po
ca³ej wsi, a nauczyciele biegali, by zd¹¿yæ na lekcje.
Zaczêliœmy myœleæ o budowie nowej szko³y. Otrzymaliœmy piêknie
po³o¿ony plac, a ludnoœæ opodatkowa³a siê po 4 z³ od morgi i jesieni¹ 1929
roku po³o¿ono kamieñ wêgielny i zbudowano tylko fundamenty, bo nadszed³
kryzys. Zbo¿e stania³o o 50% i sk³adki przesta³y wp³ywaæ. Gospodarze ze
wszystkich wsi nale¿¹cych do rejonu

Kiedy po piêciu latach wróci³am z
wysiedlenia trzeba by³o wszystko zaczynaæ od nowa. Wyrzucaæ zbêdne
przepierzenia i powstawiane drzwi. 24
kwietnia 1945 roku zaczê³a siê nauka.
Przez pierwsze dni, gdy nie by³o

³awek, dzieci uczy³y siê siedz¹c na
pod³odze, pisa³y na sto³kach i ³awach
poprzynoszonych przez rodziców z
domów. Za zeszyty s³u¿y³y czyste
kartki niemieckich druków. Klasa
pierwsza mia³a drukowane w Poznaniu elementarze w zeszytach tygodniowych, starsze klasy podrêczników nie
mia³y. Musia³y s³u¿yæ im pojedyncze
egzemplarze przedwojenne, s³owo nauczyciela, kreda i tablica. Ale dzieci
uczy³y siê bardzo pilnie. Rozumia³y,
¿e musz¹ odrobiæ minione piêæ lat wojny. Z pocz¹tku by³y dwie klasy, dla
takich co nic nie umia³y i co trochê czyta³y i pisa³y. Po paru miesi¹cach mo¿na by³o ich podzieliæ na klasy, a potem
ci¹gi przyspieszone i w 1946 roku by³y
ju¿ klasy pi¹te i szóste, a w 1947 wydano pierwsze œwiadectwa ukoñczenia szko³y.
Wrócê do dawnych wspomnieñ.
Gdy w 1918 roku organizowa³am szko³ê w Morzys³awiu, mia³a tylko ³awki,
star¹ szafê i stó³. Przez 21 lat zgromadzi³am trochê pomocy naukowych,
ksi¹¿ek do biblioteki, umeblowa³am
klasy, ale przysz³a wojna i wszystko
przepad³o. Najgorsze minê³o. Dzieci
przybywa³o, znów przysz³a praca nad
rozbudow¹ szko³y, œrodki da³o pañstwo, pomagali górnicy. W miarê przy-

siê s³onecznym wrzeœniem, dojrza³ymi
jab³kami spadaj¹cymi z drzew, zabawami na pastwisku przy stawie, gdzie
wœród olszyn i sosen odkrywaliœmy czarodziejski œwiat dziwnej i tajemniczej
przyrody... Najwiêksz¹ radoœæ sprawia³o nam nocowanie w stodole na szeleszcz¹cej s³omie. Przez szpary miêdzy deskami zagl¹da³ do nas srebrny ksiê¿yc i
by³am gotowa przysi¹c, ¿e mruga³ porozumiewawczo do mnie.
Wtedy nie wiedzia³am, ¿e prze¿ywamy piêkn¹, radosn¹, o s t a t n i ¹
jesieñ i ju¿ za progiem dziesiêciu dni
czeka nas okrutna noc okupacyjna.
Wtedy nie wiedzia³am, ¿e cz³owiek
cz³owiekowi katem, a nasz¹ ziemiê
pokryj¹ miliony mogi³.
Wtedy nie wiedzia³am, ¿e nie wystarczy ³ez i oczy pozostan¹ puste
rozpacz¹ na wszystkie przysz³e lata
... na wiecznoœæ.
(Tytu³ wziêty z wiersza K.I.
Ga³czyñskiego: „Pieœñ
o ¿o³nierzach z Westerplatte”.)
bywania nowych sal, przenosi³y siê
klasy mieszcz¹ce siê w starej szkole.
W 1951 roku szko³a zosta³a oddana do
u¿ytku, a poniewa¿ okaza³a siê za
du¿a, w dwa lata póŸniej wprowadzono do niej Liceum Pedagogiczne.
Nasza szko³a podstawowa sta³a siê
szko³¹ æwiczeñ i tak by³o do 1967 roku
do czasu likwidacji Liceum Pedagogicznego. Wtedy te¿ zlikwidowano moj¹
szko³ê, a dzieci z Morzys³awia zaczê³y uczêszczaæ do szko³y w Koninie.
Klara Michalska ur.13 sierpnia
1897 r. w S³upcy w rodzinie ch³opskiej.
Naukê pobiera³a w ¿eñskiej szkole miejskiej w S³upcy, a potem corocznie zdawa³a egzaminy eksternistycznie w gimnazjum w Kaliszu. W 1914 r. otrzyma³a œwiadectwo ukoñczenia rocznego
kursu nauczycielskiego w £êczycy.
Przez kolejne trzy lata (1915-18) uczy³a w szkole ¿eñskiej w S³upcy, a od 1
wrzeœnia 1918 podjê³a pracê nauczycielki, zarazem kierowniczki szko³y w
Morzys³awiu, gdzie pracowa³a 47 lat,
a¿ do przejœcia na emeryturê w 1965 r.
W tym czasie podnosi³a kwalifikacje
zawodowe na licznych kursach nauczycielskich w Koninie (1917 i 1918), w
Kielcach (1922), w Nowym S¹czu
(1930), w Ustroniu Cieszyñskim
(1947), w Lublinie (1949-50), w Gi¿ycku (1950). W okresie miêdzywojennym pracowa³a spo³ecznie w Kó³ku
Rolniczym, Organizacji M³odzie¿y Wiejskiej, w Stra¿y Po¿arnej, której by³a
wspó³organizatork¹, od 1937 r. w Kole
Gospodyñ Wiejskich i w tej organizacji
pe³ni³a funkcjê przewodnicz¹cej organu powiatowego. Po wojnie udziela³a
siê w Stronnictwie Demokratycznym.
Zmar³a 16.02.1980 r.
opr. Lech Hejman
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Stra¿y
Ogniowej

GroŸba po¿aru od zarania miasta
towarzyszy³a mieszkañcom Konina.
Obok „morowego powietrza” i
„wody”, czyli epidemii oraz powodzi,
„groŸba ognia” budzi³a lêk i przera¿enie. Niebezpieczeñstwo zwiêksza³o siê
w okresach licznych wojen, ale nawet
w szczêœliwych czasach rozwoju miasta wystarczy³a chwila, aby jego
mieszkañcy stali siê nêdzarzami.
W st³oczonej, ciasnej i w du¿ej
mierze drewnianej zabudowie dawnego Konina nawet niewielki po¿ar grozi³ b³yskawicznym rozprzestrzenieniem siê w ca³ym mieœcie. Starano siê
zatem przede wszystkim do minimum
ograniczyæ niebezpieczeñstwo wybuchu po¿aru. Temu mia³y s³u¿yæ m.in.
rygorystyczne zasady pos³ugiwania siê
ogniem, nocne stra¿e i lokowanie
warsztatów rzemieœlniczych pos³uguj¹cych siê w toku produkcji ogniem
poza zwart¹ zabudowê miejsk¹. Na
prze³omie XVIII i XIX wieku wprowadzono obowi¹zkowe ubezpieczenia

Przy ulicy 3 Maja, naprzeciwko
ma³ego, murowanego kiosku, b³êdnie
nazywanego dawn¹ rogatk¹ miejsk¹,
znajduje siê budynek, którego przeznaczenie podlega³o nader zmiennym kolejom losu. Wybudowany przed wojn¹
na siedzibê POW, w czasie okupacji
pe³ni³ funkcjê restauracji „nur fûr Deutsche”. Po wojnie zosta³ zajêty przez
organizacjê m³odzie¿ow¹, Zwi¹zek
Walki M³odych, przemianowany póŸniej na Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej.
Po likwidacji ZMP, budynek sta³ siê
siedzib¹ trzech zwi¹zków: Zwi¹zku
M³odzie¿y Socjalistycznej, Zwi¹zku
M³odzie¿y Wiejskiej i Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Ponadto pod swój
dach m³odzie¿ przyjê³a biuro Polskiego Czerwonego Krzy¿a i biuro Wydzia³u Kultury Powiatowej Rady Narodowej. Potem lokatorem sta³ siê Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej. W 1959 roku powo³ano, pierwszy
w historii miasta, Powiatowy Dom
Kultury, wciœniêty równie¿ do przepe³nionego u¿ytkownikami budynku.
Na domiar wszystkiego zacz¹³ siê remont kina, zatem bezdomne kino „Górnik” tak¿e egzystowa³o w tym obiekcie. Z biegiem lat poszczególne organizacje zaczê³y siê wyprowadzaæ do
nowego Konina. Wreszcie budynek
otrzyma³a Szko³a Muzyczna i z po-

od ognia, które mia³y ³agodziæ skutki
ewentualnych nieszczêœæ.
W latach Królestwa Kongresowego pojawi³y siê przepisy tzw. policji
budowlanej, tworz¹cej zrêby wspó³czesnego prawa budowlanego. Wprowadza³y one m.in. zasadê wznoszenia
w centrum miast budynków murowanych, zakazywa³y pokrywania dachów strzechami oraz budowy w obrêbie zwartej zabudowy stodó³. Wówczas tak¿e wprowadzono jednolite
przepisy nak³adaj¹ce na miasto i jego
mieszkañców obowi¹zek posiadania
okreœlonego sprzêtu przeciwpo¿arowego. Zgodnie z postanowieniem namiestnika Królestwa z 1818 r. miasta
licz¹ce ponad 100 domów mieszkalnych – oprócz sprzêtów stanowi¹cych
w³asnoœæ w³aœcicieli nieruchomoœci
(drabiny i wêborka) oraz zakupionych
na ich koszt (na ka¿de 10 domów mia³y byæ 4 sikawki rêczne, wêborkowe
oraz st¹gwie do wody) – mia³y posiadaæ sikawki wê¿owe lub wêborkowe

oraz st¹gwie do wody w iloœci zale¿nej od wielkoœci miasta.
Sprzêt ogniowy nale¿¹cy do miasta pocz¹tkowo przechowywano w
specjalnej wozowni mieszcz¹cej siê
przy ratuszu oraz w drewnianych szopach. W latach po powstaniu styczniowym na b³oniach przy ówczesnej
ulicy Nowej (obecnie ul. Staszica)
wybudowano specjaln¹ murowan¹
szopê na – jak je wówczas nazywano
– narzêdzia ogniowe. Stan i iloœæ sprzêtu by³y regularnie kontrolowane i w
tym celu urz¹dzano coœ na kszta³t
próbnych alarmów po¿arowych w
mieœcie.
Obowi¹zek gaszenia po¿aru spoczywa³ praktycznie na wszystkich
mieszkañcach i to stanowi³o s³abe ogniwo ca³ego systemu. Metoda pospolitego ruszenia zupe³nie siê nie sprawdza³a. Brak wyszkolenia, dyscypliny
oraz organizacji powodowa³, ¿e czêsto pomimo ofiarnoœci mieszkañców
efekty prowadzonych dzia³añ by³y

Dziadek
wodzeniem wykorzystuje go do dnia
dzisiejszego.
Zmieniali siê u¿ytkownicy, ale jedynym niezmiennym elementem, jakby dusz¹ budynku, by³ woŸny, Feliks
Makowski, który od powojny trwa³
na swym stanowisku. Tu by³o jego
królestwo. Razem z murami, pomieszczeniami, sprzêtem, ba, razem z
wszystkimi u¿ytkownikami. Czu³ siê
wspó³w³aœcicielem tego wszystkiego.
Nic nie mog³o siê wydarzyæ bez jego
wiedzy, a czêsto i interwencji. Mówi³o siê do niego per „dziadek”. M³odym
naówczas ludziom woŸny wydawa³ siê
staruszkiem, choæ mia³ wtedy zaledwie piêædziesi¹t kilka lat.
Nie miejsce tutaj na przedstawienie ¿yciorysu dziadka. Myœmy zapamiêtali go z nieprzeliczonej iloœci anegdot, charakterystycznych dla jego sposobu bycia. Przytoczê niektóre z nich.
Ju¿ za kadencji wydzia³u kultury robiono spis inwentarza. Nagle k³opot –
wszystko jest, brakuje tylko 40 krzese³. Dziadek ca³y czas milcz¹cy obserwuje miotaj¹cych siê inwentaryzatorów, wreszcie mówi, ¿e tych krzese³

wydzia³ nigdy nie mia³, bo jeszcze za
czasów ZMP zosta³y po imprezie na
wsi, pewnie w Rzgowie.
Gdy funkcjonowa³ Dom Kultury
przyje¿d¿a³y do Konina objazdowe
teatry z Gniezna, Kalisza, £odzi. Najpierw za³atwiano salê i terminy. Przyje¿d¿a³ organizator i czêsto trafia³ na
dziadka Makowskiego. – A w jaki sprawie - dziadek mówi³ gwar¹ – sala zainta, byli ju¿ ³atwiæ na zebranie. Na sali
odbywa³y siê zebrania wielu koniñskich zwi¹zków, i instytucji. Z inicjatywy dziadka kultura musia³a ust¹piæ
przed niezbyt pewnym zebraniem.
Tu muszê wtr¹ciæ istotn¹ uwagê
do publikacji Zygmunta Kowalczykiewicza „Koniñskie œwiêtowania”. Autor opisuje, zreszt¹ na podstawie mojego przekazu, s³ynn¹ scenê ustawiania sto³ów w sali. Mia³o siê odbyæ zebranie Ligi Kobiet, której przewodnicz¹c¹ by³a pani Zimna. Przewodnicz¹ca próbowa³a ustawiæ sto³y w sposób
nietuzinkowy, co siê nie udawa³o. Dziadek cierpliwie obserwowa³ zmagania i
nie wytrzyma³. Podszed³ do niej, poklepa³ po ramieniu i z flegm¹ wyrazi³

mizerne. Z czasem sta³o siê jasne, ¿e
niezbêdna jest mniej liczna, ale za to
zorganizowana i wyszkolona grupa
osób. W du¿ych miastach zaczêto wiêc
tworzyæ sta³e stra¿e zawodowe, w
mniejszych – których nie by³o staæ na
takie rozwi¹zanie – organizowano stra¿e sk³adaj¹ce z obywateli-ochotników.
Koniñska Ochotnicza Stra¿ Ogniowa powsta³a ostatecznie w 1874 r.
Magistrat przekaza³ pod jej pieczê
posiadany przez miasto sprzêt po¿arowy wraz z budynkiem, w którym
by³ sk³adowany. Ten¿e zosta³ kilka lat
póŸniej rozbudowany, tak ¿e by³o w
nim miejsce na zebrania stra¿aków.
Organizowano w nim równie¿ bale i
przedstawienia, z których dochód przeznaczany by³ na zakup indywidualnego wyposa¿enia stra¿aków: mundurów, he³mów, pasów itp. Koszty zakupu i remontu sikawek, wê¿y, beczkowozów itp., nadal pokrywa³a kasa
miejska. W 1878 roku koniñska stra¿
mia³a do dyspozycji m.in. 5 sikawek,
12 beczek dwuko³owych do przewo¿enia wody, cztery drabiny szteigerskie z hakami, 151 he³mów skórzanych,
150 bluz p³óciennych, 30 pasów szteigerskich i 30 toporków szteigerskich.
Oko³o 1880 r. w szeregach koniñskiej
stra¿y pozostawa³o 120 czynnych
cz³onków.
Od pocz¹tku stra¿ ogniowa (dopiero od 1926 r. oficjalnie nazywana
stra¿¹ po¿arn¹) odgrywa³a pierwszo-

planow¹ i wyj¹tkow¹ rolê w ¿yciu
kulturalnym i spo³ecznym miasta. W
szeregach stra¿y spotykali siê bowiem
mieszkañcy ró¿nych stanów spo³ecznych, narodowoœci i wyznania. ¯adna
inna z organizacji dzia³aj¹cych w Koninie w latach zaborów i w okresie
dwudziestolecia miêdzywojennego nie
mia³a tak uniwersalnego i powszechnego charakteru.
Przede wszystkim jednak stra¿acy stawali do walki z groŸnymi ¿ywio³ami. Gasili po¿ary w mieœcie i okolicy, ratowali ludzi i ich dobytek tak¿e
w trakcie powodzi. Czêsto by³y to
wydarzenia dramatyczne, a obecnie
zupe³nie zapomniane. Tak jak katastrofalny po¿ar, który wybuch³ w Koninie w lipcu 1912 r. w rejonie Rynku
Garncarskiego (obecnie plac Zamkowy). Jak póŸniej ustalono, prawdopodobnie od pozostawionej œwiecy, zapali³a siê stajnia, a nastêpnie kolejne
budynki. W ciasnej, st³oczonej zabudowie opanowanie i ugaszenie po¿aru
by³o niezmiernie trudne. G³ównym
problemem by³ brak wody, któr¹ trzeba by³o dowoziæ i donosiæ z rzeki. Kiedy zakoñczono walkê z ¿ywio³em straty okaza³y siê powa¿ne. Sp³onê³o 17
budynków mieszkalnych i 52 ró¿nej
wielkoœci budynki gospodarcze. Wysokoœæ strat oszacowano na 31970 rubli. W tym czasie ca³y roczny bud¿et
miasta Konina wynosi³ niespe³na 20
tys. rubli.
Piotr Rybczyñski

swoj¹ opiniê: – Tu by³ taki jedyn, ty¿
chcio³ inaczy ustawiæ sto³y i wi Zimna
co? usro³ siê, a nie ustawi³. Kowalczykiewicz zmieni³ s³owo na „skichn¹³”.
Niech mu dziadek zza grobu wybaczy.
Upieram siê aby owe dra¿ni¹ce co delikatniejsze uszy wyrazy przytoczyæ
w dos³ownym brzmieniu. Taki by³ dziadek, bez dosadnoœci jêzyka by³by po
prostu nieprawdziwy.
Mój stryj, tak¿e Jan, na co dzieñ
nie przywi¹zywa³ wiêkszego znaczenia do ubioru. Kiedyœ przyszed³ do
Domu Kultury ekstra wystrojony.
Miano mu wrêczyæ jakieœ odznaczenie. Dziadek popatrzy³, pocmoka³ i z
podziwem skomentowa³: – Ale siê pan
Sznajder odpi...i³!
Kiedy w budynku rozlokowa³o siê
kino, to dziadek by³ pierwszym widzem i pierwszym krytykiem filmowym. Taki ¿yciowy film – mówi³, albo
gówno warty. I ludzie, polegaj¹cy na
jego opinii szli, albo nie szli do kina.
Od dziadka zale¿a³a frekwencja.
Strych budynku czêsto by³ wykorzystywany na dekoratorniê. Nagle
kiedyœ na strychu zawis³o pranie. Dziadek, zdejm to swoje pranie bo ci siê
zakurzy. Na to dziadek: – Jeszcze za
ZMP kobita moja ty¿ robi³a pranie,
wywiesi³a na dworze, ale powietrze
by³o ch...we, to zanies³a je na strych, a

gdy taki jedyn zaczun rozkazywaæ,
¿e strych nie jest od prania i poszed³
na skargê do sekrytorza, dziadek odpowiedzia³: – Co mi sekrytorz bydzie
pier...i³ i pranie zosta³o.
Na ciasnym piêterku prowadzi³em
zajêcia plastyczne z dzieæmi. Dziadek
lubi³ przypatrywaæ siê maluj¹cym dzieciakom. Chodzi³ miêdzy sztalugami,
udziela³ rad, ex catedra ocenia³ prace.
By³ przy tym ciep³y i nad wyraz serdeczny wobec ma³ych malarzy. Sam
mia³ kilkoro dzieci. Jego najm³odsza
córka, Mirka wykazywa³a bardzo du¿e
zdolnoœci plastyczne, potem wnukowie, którzy uczestniczyli w zajêciach.
Kiedy w domu przy 3 Maja zapanowa³a Szko³a Muzyczna, dziadka
przeniesiono do mieszkania w s¹siednim budynku. Odszed³ na emeryturê,
zmar³ 20 sierpnia 1978 roku. Nikt z
pracowników kultury nie by³ na Jego
pogrzebie.
Jan Sznajder

S³ownictwo i zwyczaje starokoninian
Podró¿uj¹c po kraju, czêsto spotykaliœmy siê z wyra¿eniami lub poszczególnymi s³owami „zrozumia³ymi” tylko
dla lokalnej spo³ecznoœci. Dla odwiedzaj¹cych dany region stanowi³y pewien
problem jêzykowy. Równie¿ w Koninie
na co dzieñ pos³ugiwano siê jêzykiem
ma³o zrozumia³ym dla przyjezdnych.
Proponujê na chwilê powrót do lat
szeœædziesi¹tych. Na jednym z podwórek mog³a(?) zdarzyæ siê taka rozmowa:
– Kochana, wczoraj piek³am placek z
rabarbarem, bo na przepustkê z wojska
przyje¿d¿a Wojtek. Gdy byliœmy u niego
na przysiêdze, to siê przestraszy³am, syn
„wygl¹da³, jak Klejnego koñ”. – Co Pani

nie powie? – Wypiek siê uda³? – Gdzie¿
tam, mia³ zakalec na dwa palce. Proszê
swojego mê¿a o pomoc w naprawie pieca, ale mówiæ do niego to jakby „gadaj
do lampy, a lampa swoje”.
Wyjaœnienie rozmowy brzmi bardzo
prozaicznie. Koñ w³aœciciela by³ bardzo
mizernej postury. St¹d okreœlenie cz³owieka chudego, zabiedzonego. W przypadku porównania „Gadaj do...” – mamy
do czynienia ze zmian¹ przez koninian
znanego w Polsce powiedzenia „Mówi³
dziad do obrazu, a obraz ani razu”.
Na co dzieñ rodzice zwracali siê do
swoich pociech: IdŸ po wodê na „garn-

carski rynek” lub kupisz „to” na „garncarskim przedmieœciu”, dzieci wiedzia³y,
¿eby wykonaæ polecenie nale¿a³o udaæ
siê w dwa bardzo odleg³e od siebie miejsca. Pierwsze polecenie mo¿na by³o zrealizowaæ na placu Zamkowym, natomiast
drugie w okolicach skrzy¿owania dzisiejszych ulic Kolskiej, 3 Maja i D¹browskiego. Koninianie czêsto skracali sobie
wyraz „garncarski” wymawiaj¹c „garcarski”. W niektóre niedzielne popo³udnia
chodziliœmy na spacer: „za most” lub na
„s³upeckie przedmieœcie”, w tym wypadku obydwa okreœlenia dotyczy³y ulicy
Wojska Polskiego.
Opiekuj¹cy siê chorym stawiali dia-

gnozê: – „Potrzeba mu kawy z bu³k¹”.
Kawa i Bu³ka s¹ to nazwiska lekarzy praktykuj¹cych w Koninie przed wojn¹. Przy
bardzo powa¿nych dolegliwoœciach chorobowych kwitowano stan chorego
stwierdzeniem: – „Tu pomo¿e tylko Pa³ys”. I w tym wypadku mamy do czynienia z nazwiskiem lekarza. Bardzo szanowanego obywatela miasta.
Na targu pytano o cenê: Pani! – „wiela” to kosztuje? lub Pani! – „po wiela” te
jajka? Po „dobiciu” targu sprzedaj¹cy pakowa³ towar w „tytkê”– pod t¹ tajemnicz¹
nazw¹ kry³a siê papierowa torba. „Tytki”
mia³y pojemnoœæ 0,5, 1 lub 2 kilograma.
Przy zakupie kilku produktów ze strony

PS Janku, z pe³n¹ œwiadomoœci¹,
mimo Twoich nalegañ i wrêcz pogró¿ek, poprosi³em pani¹ Izê, aby niektóre s³owa „wykropkowa³a”. Wszystkie
te epitety spadn¹ pewno na moj¹ g³owê
– przyjmê je z pokor¹. St.S.

kupuj¹cego pada³o pytanie – „Wiela to uczyni?” T³umacz¹c z polskiego na „nasze” –
Ile mam zap³aciæ? Zmêczone zakupami
gospodynie po powrocie do domu siada³y
nie na taborecie, lecz na „ryczce”.
W rozmowach dnia powszedniego
„wszechw³adn¹” rolê pe³ni³ przymiotnik
„galanty”. Gospodynie chwali³y siê: –
Kupi³am kawa³ek miêsa i wyszed³ ca³kiem „galanty” obiad lub „z³ociutka”, taka
jestem „styrana”, bo wczoraj zrobi³am
„galante” pranie. Us³yszeæ równie¿ mo¿na by³o ¿al, czy te¿ zdziwienie: – Pani!
¯eby Pani widzia³a, jakiego „galantego”
ch³opa za mê¿a dosta³a (i tu pada³o imiê).
Równie¿ z pomoc¹ wspomnianego przymiotnika chwalono pracê np. malarza: –
Skoñczyliœmy malowanie. Nawet „galancie” wysz³o.

dokoñczenie w paŸdzierniku
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FELIETONIK

Po¿egnanie
domu
Zadzwoni³ przyjaciel, co nie by³o
niczym dziwnym, ale ju¿ nastêpne
Jego s³owa wprowadzi³y mnie w silne
podekscytowanie – powiedzia³ bowiem: „idŸ i po¿egnaj siê z naszym
domem”.
Poszed³em. Dom stoi (przynajmniej sta³ jeszcze i patrzy³ smutnymi
oczodo³ami okien, kiedy pisa³em te s³owa) przy skrzy¿owaniu ulic GwoŸdziarskiej i Grunwaldzkiej. Przy tak
zwanym kiedyœ b³oniu – dziœ piêknym
parkingu. Mieszkaliœmy tam przez ca³¹
okupacjê (przesiedleni przymusowo i
pozbawieni ca³ego dobytku) oraz
pierwsze lata powojenne. Tam w³aœnie,
mimo wszystko, up³ynê³y nasze naj-

matki solidnie wype³nia³y rodzicielskie
powinnoœci pasem lub tym, co by³o
akurat pod rêk¹. Upomnienie dzia³a³o
dzieñ, góra dwa dni. Potem strzela³o
siê, ale zdecydowanie dalej od domu.
Choæ podziurawiony kulami – Niemcy strzelali gêsto, uciekaj¹c przez b³onia
do mostu – dom do¿y³ jednak sêdziwego wieku. Jest jednym z nielicznych domów z tego rocznika w Koninie, który

jeszcze nie zosta³ rozebrany.
Na pewno ¿al, ale niestety taka jest
ju¿ kolej rzeczy. Dodam dla porz¹dku,
¿e w³aœcicielami domu byli pañstwo
Œwiniarscy. Ich syn, Wac³aw by³ niezrównanym ³y¿wiarzem. Jego jazda
figurowa by³a naprawdê piêkna.
A wiêc ¿egnaj domku – byæ mo¿e,
twoj¹ smutn¹ ostatnio egzystencjê
odrobinê przed³u¿y ten felietonik.
Stanis³aw Sroczyñski

¿ycia Towarzystwa
Przyjació³
Konina

Cz³onkowie zarz¹du uczestniczyli w miejskich obchodach 60. rocznicy
wybuchu wojny przy pomniku pomordowanych obywateli Konina i okolic przez hitlerowców. Wœród weteranów i kombatantów byli cz³onkowie
Towarzystwa Danuta Koz³owska, Jan
Sznajder, Kazimierz Miller i inni.
Cz³onek zarz¹du Lech Hejman zaprezentowa³ zbiory regionalne Miejskiej Biblioteki Publicznej na konferencji metodycznej nauczycieli historii
ucz¹cych w gimnazjach. Pedagodzy s¹
zainteresowani czynnym w³¹czeniem
siê do pracy w naszym Towarzystwie.
Wspó³organizowany przez Towarzystwo konkurs poetycki o nagrodê
„Milowego S³upa” zbli¿a siê do fina³u.
Wiersze przyjmowane bêd¹ w Bibliotece Publicznej przy ulicy Mickiewicza do 20 wrzeœnia.

„Gdzie dziewczêta z tamtych lat...”

zdj. – P. Hejman

Z

szczêœliwsze lata dzieciñstwa i czas
wczesnoszkolny.
Tam zaczêliœmy poznawaæ œwiat
– mimo ¿e rodzice bardzo czêsto przerywali rozmowê w po³owie s³owa, gdy
wchodziliœmy do domu. Nie wiedzieliœmy dlaczego, tak jak nie rozumieliœmy, co to w³aœciwie ta okupacja.
Wtedy najwa¿niejsze by³o nasze
b³onie. Latem zielone i nadaj¹ce siê do
gry w „szmaciankê”. Zim¹ zalane wod¹
i zamarzniête do jazdy na ³y¿wach,
przywi¹zanych do butów mocnym
sznurkiem lub rzemykiem. Rzemyki
udawa³o siê czasem wyprosiæ u mistrza
nad mistrzami pana Parucha³y. Obuwie robi³ nam z opon rowerowych,

drewna i w³aœciwie wszystkiego, co
by³o pod rêk¹.
A wiêc szmacianka, palant, str¹k
(klipa) i oczywiœcie nieœmiertelna –
budz¹ca powszechn¹ zazdroœæ – fajerka! Wtajemniczeni wiedz¹ o co chodzi, zaœ niewtajemniczeni i tak nic niezrozumiej¹.
Od czasu do czasu Niemcy zapêdzali ca³e rodziny do wyskubywania
trawy spomiêdzy ulicznych kamieni.
Dla nas dzieci by³a to jednak bardziej
zabawa ni¿ praca. Za nas, aby nie naraziæ siê okupantowi, robili to rodzice.
Tutaj zasta³o nas wyzwolenie. Niezapomniane wra¿enie, gdy na naszym
b³oniu wyl¹dowa³a eskadra „kukuruŸników” czyli dwup³atowych samolotów. D³ugo potem, kiedy ju¿ sam lata³em na podobnych, dowiedzia³em siê,
¿e Rosjanie nazywali je „nocnymi
bombowcami” (potrafi³y szybowaæ
nad cel z wy³¹czonymi silnikami), ale
to ju¿ zupe³nie inna historia.
Tutaj w pierwszych powojennych
dniach namiêtnie rozbrajaliœmy ró¿ne
pociski, aby wysypywaæ z nich proch
i robiæ „wêze³ki” do strzelania. Po ka¿dym eksperymencie i g³oœnym huku

zdj. - RAD.

TAKI

lek. med. ordynator Danuta Koz³owska

Janina

Weneda

JESIEÑ
wrzeœniowy œwit zamazuj¹ poranne mg³y
i nikn¹
³agodne s³oñce tuli spracowane pola
do ³ona
czerwieni¹ siê liœcie barwami z³otej jesieni
i spadaj¹
w taki dzieñ Newton zobaczy³ zlatuj¹ce
jab³ko
z drzewa
i przyszpili³ nas do ziemi, byœmy nie umknêli
w kosmos

bo po co grawitowaæ w bez³adnej przestrzeni
gdzie zimno
lepiej st¹paæ po trawie w aurze „babiego lata”
na badylach
w po¿egnalnym gwarze ptaków lec¹cych daleko
na wyraj
w ciep³ych zmierzchach nagich zórz k¹pi¹cych
siê
w morzu
w nocach bogini Wenus prósz¹cej s³odkie sny
na oczy
w jesienny z³oty czas ........
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