MIESIÊCZNIK

Towarzystwa

Przyjació³

Konina

20-26

Mili Czytelnicy „Koninianów”

1. Z kart
przesz³oœci
– ciekawostki z dawnej
prasy koniñskiej

2.

Ze

wspomnieñ

– przedruk fragmentów
pamiêtników
i wspomnieñ

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

4.

Tworzyli
wizerunek
miasta

– sylwetki ludzi
zas³u¿onych dla miasta

5.

Naszym

zdaniem

– wypowiedzi na aktualne
tematy dotycz¹ce
rozwoju miasta

6.

Inspiracje
kulturalne

– poezja, proza, rysunek
koniñskich twórców

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

8.

Barwy
codziennoœci

– podpatrzone
fotoobiektywem obiekty
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Pozwólcie w dzisiejszym wydaniu na nieco refleksji o uciekaj¹cym
czasie. Chcemy te refleksje poœwiêciæ Leszkowi Hejmanowi. W ¿yciowym kieracie problemów i goni¹cych
nas zagadnieñ nie mieliœmy albo czasu, albo okazji, aby d³u¿ej i powa¿niej z Leszkiem porozmawiaæ. Wci¹¿
„za³atwialiœmy” bie¿¹ce sprawy,
odk³adaj¹c „na póŸniej, na potem” te,
których, jak siê okazuje, nie bêdziemy mogli ju¿ omówiæ – chyba, ¿e po
spotkaniu, tam, „na górze”. Ale czy
bêd¹ one „tam” w³aœnie mia³y jak¹kolwiek wartoœæ i wagê, aby poœwiêcaæ im czas. St¹d postanowiliœmy o
Tobie i do Ciebie napisaæ parê tekstów w Twoich ulubionych „Koninianach”, w których zawsze by³eœ
obecny. Bêd¹c ju¿ bardzo chorym,
chcia³eœ dobrn¹æ „chocia¿” do 30 nu-

meru. Dlatego Drogi Przyjacielu postanowiliœmy, w du¿ej mierze, ten 30
numer poœwiêciæ Twojej pamiêci.
Przyjmij wiêc od najbli¿szych wspó³pracowników z „Koninianów” s³owa
zapewnienia o szacunku i przyjaŸni
oraz pamiêci w³aœnie. ¯egnaj¹ Ciê w
naszym imieniu: Wiceprezydent Tadeusz Tylak, Danusia Olczak, Weneda,
Jurek £ojko pisze list, zaœ Lech Stefaniak dedykuje Ci jeden ze swoich piêkniejszych wierszy.
Poniewa¿ jednak ¿ycie musi toczyæ
siê nieub³aganie dalej, pozwól, ¿e zamieœcimy równie¿ inne teksty, aby nie zawieœæ Naszych Czytelników, którym na
pewno bêdzie brakowa³o Twoich tekstów. I tak W³odek Kowalczykiewicz
(m³odszy) opisuje perypetie ksiêdza
Edwarda Grzyma³y. I pierwsze zdanie
jego opowieœci, jak¿e trafnie, mo¿na od-

wrzeœnia

2005

r.

nieœæ do Lecha „mo¿esz ¿yæ biernie –
wówczas nikt ciebie nie zauwa¿y – czyñ
dobro, a wiêkszoœæ zapamiêta”. Janusz
Gulczyñski tym razem poœwiêca swoje
rozwa¿ania nastêpnej potwornoœci jak¹
by³a II wojna œwiatowa – a czyni to na
przyk³adzie jednego z bohaterskich
obroñców Westerplatte, koninianina,
Henryka Barañskiego. Ryszard Grundman sk³ada podziêkowanie Hucie Aluminium „Konin” za pomoc przy budowie pomnika lotników. Janek Sznajder
opowiada najdok³adniej jak tylko mo¿na
historiê niegdysiejszego Domu Harcerza
i przyznam szczerze, ¿e chyba rozumiem doskonale ¿al, ukryty w koñcowych akapitach felietonu Janka.
Natomiast ja w swoim cyklu wywiadów postanowi³em „przes³uchaæ”
tym razem legendê koniñskiego sportu
i nie tylko zreszt¹ sportu – Stanis³awa
Cieœlaka..
Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Sroczyñski

Droga Rodzino.
Szanowni Uczestnicy Ostatniej Drogi
Naszego Kolegi i Przyjaciela
– Lecha Hejmana
Pragnê w imieniu samorz¹dów
Miasta Konina i powiatu koniñskiego
oddaæ czeœæ zmar³emu Dyrektorowi
MBP w Koninie, dzia³aczowi kultury,
znakomitemu mieszkañcowi Konina.
Kolega Lech Hejman, syn Ziemi
Koniñskiej, absolwent Uniwersytetu
im. Miko³aja Kopernika w Toruniu pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w 1964 roku
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Kruszwicy. Po trzech latach przeniós³ siê do
Konina i podj¹³ pracê jako nauczyciel w
Zespole Szkó³ Górniczych.
W roku 1975 obj¹³ stanowisko wicedyrektora Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Koninie, a w 1991 roku
zosta³ jej dyrektorem. Od 1999 kierowa³ Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹.
Pracê zawodow¹ umiejêtnie ³¹czy³

z zaanga¿owaniem spo³ecznym na
rzecz miasta i regionu. Zbudowa³ model stanowiska dyrektora placówki kultury, g³êboko i autentycznie powi¹zanego z przesz³oœci¹ i teraŸniejszoœci¹
Ziemi Koniñskiej. Kultura tej ziemi by³a
dla Niego treœci¹ pracy.
By³ cz³onkiem i aktywnym dzia³aczem Towarzystwa Przyjació³ Konina,
p³odnym publicyst¹, historykiem regionalist¹. Szczególnie umi³owa³ koniñsk¹
Starówkê. By³ gor¹cym orêdownikiem
przywrócenia jej ducha i piêkna.
Jako cz³onek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich by³ znany i ceniony za profesjonalizm i zaanga¿owanie.
Za sw¹ pracê zosta³ wyró¿niony miêdzy innymi Z³otym Krzy¿em Zas³ugi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Pamiêci Dyrektora
Hejmana
Osoba Lecha Hejmana zajmuje
wa¿ne miejsce w mojej twórczoœci literackiej. Liczne spotkania autorskie
organizowane w Bibliotece Wojewódzkiej, a potem Miejskiej, owocna wspó³praca, rozmowy – pozostan¹ na zawsze w mojej pamiêci.
Z ka¿dym cz³owiekiem odchodzi
kawa³ek œwiata, który sobie stworzy³
i tego którego jeszcze stworzyæ nie

zd¹¿y³. Gdy odchodz¹ wybitni twórcy, ludzie oddani swojej pracy, pasji,
tracimy coœ jeszcze – odchodzi z nimi
cz¹stka naszych wzruszeñ, zamyœleñ,
cz¹stka naszej wra¿liwoœci i przyk³adu jak ¿yæ i s³u¿yæ innym.
Lech Hejman kocha³ to, co robi³,
dlatego tak wiele uczyni³ dla miasta
Konina i jego mieszkañców. Jego ciep³y, bezpoœredni sposób bycia, wie-

oraz odznakami resortowymi i samorz¹dowymi.
Ciê¿ka choroba dotknê³a Go niespodziewanie w czasie, gdy pojawi³y
siê nowe mo¿liwoœci wykorzystania
kompetencji i nagromadzonych pomys³ów. Mimo tego podj¹³ siê organizacji
nowej biblioteki i przeniesienia g³ównego zasobu bibliotecznego do nowego
obiektu przy ulicy Dworcowej. Nie
dopuszcza³ do siebie myœli o zbli¿aj¹cym siê koñcu doczesnej drogi i dzie³o
to doprowadzi³ do koñca. Pamiêtam Jego
radoœæ i dumê, kiedy obiekt ten zosta³
udostêpniony koniñskiej spo³ecznoœci.
Z charakterystyczn¹ sobie subtelnoœci¹ i pogod¹ krótko korzysta³ ze
zbudowanych warunków, by oddaæ siê
przemyœleniom i refleksjom, w zaciszu

dza i doœwiadczenie, zapa³ i ciekawe
pomys³y sprawi³y, ¿e by³ i pozostanie osob¹ jedyn¹, niepowtarzaln¹. Do
koñca pracowa³ i trwa³ „na posterunku”. Dzielnie walczy³ z chorob¹.
Có¿ poetka mo¿e ofiarowaæ tak
wspania³emu cz³owiekowi?
Jedynie pamiêæ i wiersz:

NR 9 (30)
PS Z przyjemnoœci¹ donoszê, ¿e
zostaliœmy obdarowani przez p. Adama Multañskiego z Warszawy kilkunastoma egzemplarzami „G³osu Konina” z lat 1929-31. Pan Adam pochodzi z Kleczewa, w Koninie ukoñczy³ szko³ê œredni¹ i z du¿¹ przyjemnoœci¹ odebra³ honorow¹ odznakê
Towarzystwa Przyjació³ Konina.
O naszym mieœcie nie mo¿e równie¿ zapomnieæ p. Krysia Krajska – i
choæ obecnie mieszka w Kole, te¿ z
du¿¹ radoœci¹ przypiê³a sobie odznakê towarzystwa.

swego drugiego domu – biblioteki.
Drogi Kolego – jeszcze w œrodê zadzwoni³eœ do mnie rano z Warszawy,
¿e wracasz do Konina, chcia³eœ ¿eby
po Ciebie przyjechaæ. Wróci³eœ – by
odejœæ, by odejœæ nie tam, gdzie planowa³eœ.
„Œpieszmy siê kochaæ ludzi, tak
szybko odchodz¹...”
Nie zawsze poeta ma racjê. Zostajesz w naszej pamiêci. Zostajesz na
trwale wpisany w dzie³o 30 lat Twej
pracy.
£¹cz¹c siê w bólu i cierpieniu z Twoj¹
Rodzin¹ oraz kolegami i przyjació³mi,
¿egnam Ciê drogi Lechu w imieniu w³adz
samorz¹dowych Miasta Konina i powiatu koniñskiego, kierownictwa i pracowników Urzêdu Miejskiego.
¯egnam Ciê równie¿ osobiœcie. Czeœæ
Twej Pamiêci. Spoczywaj w pokoju.
Tadeusz Tylak
Wiceprezydent Urzêdu Miejskiego

có¿ ci dam, ziemio
gdy zabraknie s³ów
ze snu kwiatów
ze œwiat³a i mroku
utkam po¿egnalny szal
i jeszcze
podarujê ci szkatu³kê
nadziei.

CÓ¯ CI DAM ZIEMIO...
Gdy odp³ynê
na drugi brzeg
paciorki chwil rozrzucê
ziarna modlitwy
ró¿añcowe pory roku

¯egnaj¹c Dyrektora Lecha Hejmana pamiêtajmy: nie umiera ten, kto trwa
w pamiêci i sercach naszych.
Danuta Olczak
PS Pisa³am ten tekst spontanicznie, tu¿ przed wyjazdem na pogrzeb.

Wspomnienie o Lechu Hejmanie –
dyrektorze Miejskiej Biblioteki Publicznej
Pana Lecha
Hejmana pozna³am w 1967 roku,
gdy przyby³ do naszego Miasta i
zacz¹³ pracowaæ w Zespole Szkó³ Górniczych i Energetycznych w Koninie.
Poniewa¿ podobnie jak ja by³ polonist¹,
wiêc mieliœmy zawsze du¿o tematów
do rozmowy o naszym przedmiocie i
metodach dydaktycznych. Wtedy nawi¹za³a siê miêdzy nami znajomoœæ
bliska przyjaŸni.
Wprawdzie Leszek wkrótce odszed³ z naszej szko³y, gdy¿ zosta³ w
1975 r. powo³any na stanowisko zastêpcy dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, a od 1991 r. na dyrektora, to
nasze kontakty nie zosta³y zerwane.
Bardzo czêsto i chêtnie odwiedza³am
Bibliotekê, wypo¿yczaj¹c wiele ksi¹¿ek, potrzebnych mi do moich prac.

Zawsze by³am chêtnie obs³u¿ona i Leszek oraz panie bibliotekarki cierpliwie
wyszukiwali mi potrzebne pozycje, a
nawet sprowadzali z innych wojewódzkich bibliotek. Dziêki moim czêstym odwiedzinom, mia³am mo¿noœæ poznania,
jak piêkn¹, bogat¹ i trudn¹ jest praca
dyrektora tej oœwiatowej i kulturalnej
placówki. Nie ogranicza³a siê tylko do
wypo¿yczania ksi¹¿ek, wpisu do karty i po¿egnania czytelnika. Takie stawianie sprawy, wykazuj¹ce ma³o troski
o wypo¿yczaj¹cych, by³o dla Leszka
nie do przyjêcia. Twierdzi³, ¿e w dzisiejszych czasach Biblioteka powinna
byæ placówk¹ atrakcyjn¹, instrumentem
¿ycia kulturalnego i oœwiatowego, rozwijaniem potrzeb czytelniczych, upowszechnianiem wiedzy, nauki, kultury
i sztuki, a przede wszystkim szybkiej
informacji. Temu mia³y s³u¿yæ odpo-

wiednie warsztaty jak wypo¿yczalnia
g³ówna; czytelnia ksi¹¿ek w dziale zbiory specjalne wraz z licznymi egzemplarzami prasy bie¿¹cej; a wypo¿yczalnia ksi¹¿ek „mówionych”, p³yt i kaset
video mia³a s³u¿yæ osobom niedowidz¹cym lub ociemnia³ym. Leszek zabiega³
o zaopatrzenie Biblioteki w liczne komputery i za³o¿enie katalogu komputerowego, by usprawniæ wyszukiwanie
poszczególnych pozycji. Troszczy³ siê
tak¿e o bogaty zbiór publikacji regionalnych, gdy¿ sta³ siê mi³oœnikiem Konina. Równ¹ trosk¹ otacza³ wypo¿yczalniê i czytelniê dla dzieci i m³odzie¿y, jak i liczne filie Biblioteki (dziewiêæ)
na terenie naszego Miasta.
Jednak Jego dzia³alnoœæ nie ogranicza³a siê do czynnoœci zawodowych.
Leszek mia³ w sobie iskrê spo³ecznikowsk¹. By³ przewodnicz¹cym Zarz¹-

Kiedy
odchodzisz
Nigdy nie napisa³em listu do Lecha Hejmana, nigdy nie zamierza³em
pisaæ. Nigdy te¿ nie pomyœla³em, ¿e
bêdê musia³ skreœliæ kilka zdañ do
Cz³owieka, który ju¿ go nie odczyta.
Piszê wiêc do tych, dla których On
bêdzie nadal ¿y³ we wspomnieniach.
Poznaliœmy siê parê lat temu. Po³¹czy³o nas zainteresowanie miastem. Jego miastem, gdzie mieszka³ od
lat i zarazem nie moim miastem. Zastanawialiœmy siê, jak bogat¹ przesz³oœæ ma Konin. Ta przesz³oœæ nas
po³¹czy³a. Lech by³ cz³owiekiem, który polaryzowa³ wokó³ siebie ludzi o
ró¿nych pogl¹dach. By³ pomostem
pomiêdzy nimi a wieloma instytucjami. £¹czy³ a nie dzieli³. Z du¿ym uznaniem przyj¹³em wiadomoœæ, ¿e otrzyma³ tak wa¿n¹ nagrodê, jak wyró¿nienie im. Andrzeja Wojtkowskiego. To
wydarzenie podkreœla, jak wielkie
by³y zas³ugi, by to miasto wpisaæ w
przestrzeñ kulturow¹ ca³ej Wielkopolski, jak dokonaæ tego, by dostrzeg³a je
ludzka pamiêæ. W Dzieñ Wielkopolski w grudniu 2004 r. ogl¹da³em wystawê w poznañskim zamku, gdzie
prezentowano regionalistów z Konina. By³ jej inspiratorem. Dla tego miasta odda³ ¿ycie, pisa³ o nim z du¿¹
kultur¹ i znajomoœci¹ rzeczy. Spod
jego pióra cierpliwie wychodzi³ interesuj¹cy tekst o ¿ydowskiej diasporze. To Lech przypomnia³ Theo Richmonda, Józefa Lewandowskiego, których rodzinne korzenie tkwi¹ w tym
miejscu. Wzbogaca³ przesz³oœæ miasta. Inspirowa³ instytucje, szko³y
wy¿sze, ludzi, by uwagê badawcz¹ i
zainteresowania zwróci³y na miejsce,
gdzie funkcjonuj¹. Œmia³o mo¿emy
rzec, ¿e to on stworzy³ warsztat dla
przysz³ych badañ nad regionem koniñskim. Uporczywie gromadzi³ to
wszystko, co napisano o tym mieœcie.
Zachêca³ ludzi, którzy lepiej lub gorzej wspomagali go w tej uporczywej
pasji. Stworzy³ im „Koniniana”. Dziêki niemu w kulturalnym pejza¿u Konina wyros³a biblioteka, nieco inna ni¿
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du Okrêgu Towarzystwa Przyjació³
Biblioteki, stawiaj¹cego za g³ówne zadanie popularyzowanie ksi¹¿ki i czytelnictwa. Uwa¿a³, ¿e Biblioteka powinna byæ oœrodkiem kulturalnym
Miasta, dlatego organizowa³ liczne imprezy naukowe i artystyczne: seminaria oraz sejmiki pracowników ksi¹¿ki;
wycieczki kulturalno-krajoznawcze
(szczególnie z okazji Dni Bibliotekarza), konkursy poetyckie (Herbert,
Szymborska, Ga³czyñski i inni), wystawy malarstwa plastyków koniñskich i obcych; wystawy z okazji rocznic wydarzeñ historycznych; spotkania autorskie z poetami i pisarzami
wielkopolskimi i wiele innych. Na
wzmiankê zas³uguje wa¿na akcja publicystyczna Leszka, a mianowicie
wspó³autorstwo miesiêcznej wk³adki
do „Przegl¹du Koniñskiego”: „Koninia-

na”, informuj¹cej spo³eczeñstwo o ciekawych wydarzeniach z ¿ycia naszego Miasta i regionu. Leszek by³ bardzo
zaanga¿owany w przygotowanie
otwarcia Domu Kultury i Muzeum
Zofii Urbanowskiej w Kowalewku. On
tak¿e przyczyni³ siê do wydania „Z³otego pierœcienia” naszej koniñskiej pisarki.
Najwiêkszym osi¹gniêciem Leszka by³o doprowadzenie do otwarcia
nowego lokalu MBP przy ul. Dworcowej po by³ym Narodowym Banku
Polskim. Nowy obiekt sta³ siê funkcjonalnym i piêknym oœrodkiem bibliotecznym, spe³niaj¹cym marzenia Dyrektora.
Nie potrafiê wymieniæ wszystkich
osi¹gniêæ Leszka, bo jest ich bardzo
du¿o. By³ niezwykle pracowity. Do
koñca pisa³ felietony i bada³ dzieje
spo³ecznoœci koniñskiej.
Za wczeœnie odszed³. Pozostawi³
pustkê w obszarach dzia³alnoœci kulturalnej i publicystycznej, której nikt
szybko nie wype³ni. Pamiêæ o Nim
pozostanie na zawsze z nami.
Weneda

Dobre uczynki
Dobre uczynki wzglêdne
niejasne intencje,
staj¹ blade, wstydliwe,
doprawdy, nie ma o czym mówiæ.
Mo¿e kiedyœ indziej,
gdyby to ktoœ inny,
nabra³yby blasku.
Po latach dochodz¹ wieœci
jak siê obraca³y
w swoje przeciwieñstwo.
Na tarasie baru sk¹d widaæ
hamuj¹ce ze zgrzytem, ruszaj¹ce poci¹gi,
próbujê je wywo³aæ, ale bezskutecznie,
w kulisach tylko mign¹ czasem jakieœ cienie.
Z³e uczynki przeciwnie, w ca³ej jaskrawoœci,
brutalnie odrzucaj¹ wszystkie jednak i przecie¿.
Oczywiœcie piek¹, ale te¿ powszednie.
Mizerne jedne
i drugie,
dalekie od sacrum,
nie budz¹ grozy, litoœci,
gdzieœ w wieku dwudziestym
ma³e zmarszczki na wodzie.
By³y i minê³y.

Leszek z ¿on¹ i wnukiem
w wielu miastach Wielkopolski. Tu
by³o miejsce naszych rozmów w cztery oczy, w których rodzi³y siê pomys³y. Myœlê, ¿e przez pamiêæ o Nim
nadal bêdê trwa³ w dzia³aniu, tak nam
bliskim. Z naszych rozmów pozostaje mi jedna nauka. Warto byæ cz³owiekiem, który za sob¹ ma wiêcej dobrych czynów ni¿ wylewnych s³ów.
I pomimo ró¿nych pogl¹dów, które
nas dzieli³y, by³o coœ wiêcej, co zachêca³o do dzia³ania. To Jego humanistyczna postawa otwartoœci i ta Wiel-

ka Odrobina Cz³owieczeñstwa.
Piszê tak¿e osobiœcie do Ciebie,
który odszed³eœ... Zainspirowa³eœ organizacjê dorocznych spotkañ o przesz³oœci Konina, które odbywa³y siê
przed kilkoma laty. Tobie i tylko Tobie da³em siê namówiæ, by krótko
przed odejœciem zrealizowaæ spotkania o Koninie. Tyœ mnie namówi³, bym
da³ teksty do publikacji. Zdaje siê, ¿e
nie by³oby ¿adnej si³y, która zdo³a³aby mnie przekonaæ, by to uczyniæ.
Pisze wiêc do Ciebie... Do Ciebie,

którego ju¿ nie us³yszê. Piszê wiêc do
Ciebie, do Tego, który trwaæ bêdzie w
myœlach przyjació³. Pozwoli³em sobie zatem nie skrywaæ tego listu. To
list do Twoich Przyjació³. Rozmowy
nasze niedokoñczone wlec bêdê przez
ca³¹ swoj¹ skoñczonoœæ, w ka¿dym
miejscu, gdzie spostrzec mo¿na œlad
Twojej Obecnoœci. Zostawi³eœ ich wiele. To one znacz¹ drogê... Ku ludziom,
ku Temu Miastu, ku tworzeniu. Ty
nie umia³eœ burzyæ, nawet spokoju na
ludzkiej twarzy. Mia³eœ dar tworze-

Lech Stefaniak

nia, zjednywania. Mo¿na by³o siê tego
nauczyæ. Szkoda, ¿e Takiego Przyjaciela nie ma wœród Nas. Zdo³a³eœ ocaliæ wielu... Bêdziemy zatem trwaæ
pamiêci¹ o Tobie. Pozostawi³eœ ból,
który nie jest fizyczn¹ udrêk¹, lecz
mocno œciskaj¹cy za serce. Nie roniê
³ez, lecz pamiêtam, ¿e wszyscy podzielimy ludzkie koleje losu. Dopóki
trwamy – Ty bêdzie, z nami w naszych sercach.
Jerzy £ojko

Ksi¹dz Edward Grzyma³a
Mo¿esz ¿yæ
biernie - wówczas
nikt ciebie nie zauwa¿y – czyñ dobro, a wiêkszoœæ
zapamiêta. Tak
sformu³owane s³owa, najbardziej trafnie charakteryzuj¹ osobê ksiêdza Edwarda Grzyma³ê. Ksi¹dz Edward urodzi³
siê w 1906 roku. Po ukoñczeniu studiów kanonicznych – w sierpniu 1931
roku zosta³ skierowany do Tuliszkowa. W parafii przebywa³ bardzo krótko, gdy¿ w paŸdzierniku tego¿ roku

wyjecha³ na dalsze nauki do Rzymu. W
1935 roku prosto z Watykanu powraca
do Lipna, gdzie rozpoczyna pracê jako
wikariusz. W parafii szczerze przejmuje siê losem wiernych, nie jest mu obca
troska o biednych i bezrobotnych. Daje
temu wyraz w swoich kazaniach – krytykuj¹c poczynania ówczesnych
w³adz. Za swoje zbyt radykalne pogl¹dy nara¿a siê miejscowym notablom.
Biskup ordynariusz przenosi go do parafii œw. Bart³omieja w Koninie. Od tego
momentu zaczyna siê krótkotrwa³y, –
ale jak¿e pamiêtny dla koninian pobyt

ksiêdza w naszym mieœcie.
Na terenie miasta od lat dzia³a Stowarzyszenie M³odzie¿y Polskiej. Za
spraw¹ wikariusza nastêpuje rozkwit
organizacji. Organizowane s¹ kursy
kroju i szycia. M³odzie¿ na bezp³atnych kursach uczy siê równie¿ gotowania. Bardzo czêstym obrazem z ulic
naszego grodu staj¹ siê inspirowane
przez ks. Edwarda kwesty oraz zbiórki odzie¿y dla najbardziej potrzebuj¹cych. „Chodzi³ po gospodarzach prosi³ o konie organizuj¹c dla dzieci wycieczki drabiniastymi wozami” – tak

wspomina³a ksiêdza, zmar³a w 1999
roku, ówczesna prezeska stowarzyszenia. Od 1 paŸdziernika 1935 roku
ksi¹dz Edward Grzyma³a zosta³ katechet¹ w gimnazjum koedukacyjnym.
Swoim zachowaniem i pogl¹dami
wzbudza³ szerokie uznanie zarówno
wœród profesorów, jak i uczniów. „Gdy
g³osi³ kazania, to by³a cisza, jakby makiem zasia³ – wszyscy go s³uchali” –
to inny fragment ze wspomnieñ o wikariuszu. Niestety, nadmierna gorliwoœæ ksiêdza – daj¹ca mu powa¿anie u
wiernych nie znalaz³a uznania… u
w³adz naszego miasta. Procesja w Œwiêto Bo¿ego Cia³a 1936 roku jest ostatni¹, w której szed³ ulicami Konina. W
sierpniu tego¿ roku zosta³ przeniesio-

ny do Kalisza – powody te same, co z
Lipna. Jaki szacunek sobie zaskarbi³?
– „… od plebani, do samego Kalisza
odprowadzi³y Go t³umy” – tak we
wrzeœniu 2004 roku ów fakt zapamiêta³a uczestniczka po¿egnania ksiêdza
– wówczas nastoletnia dziewczyna.
Na terenie parafii w Kaliszu pozosta³ do wybuchu wojny, aresztowany,
10 sierpnia 1942 roku zosta³ zamordowany w obozie koncentracyjnym poprzez zagazowanie. O wielu innych faktach z ¿ycia ksiêdza, a niezwi¹zanych
bezpoœrednio z Koninem dowiedzieæ siê
mo¿emy z ksi¹¿ki „S³udzy Bo¿y z diecezji w³oc³awskiej” opracowanej przez
ks. Tomasza Karczmarka.
W³odzimierz Kowalczykiewicz

Pan Barañski, Dar Huty Aluminium „Konin”
wrzesieñ
dla Pu³ku Lotniczego „Warszawa”
i Wersterplatte
Mia³ ¿o³niersk¹ godnoœæ mój s¹siad, westerplatczyk, Pan Barañski.
Wróciwszy w 45. roku z niewoli, raz zdj¹wszy ¿o³nierski mundur,
Nigdy nie za³o¿y³ innego. Orze³ek musi byæ w koronie... I basta!
Pan Pietrek, Pietrek, a nie Piotrek – lubi³ poprawiaæ. Pan z Pana,
Albo: Ch³opak z wioski, z Woli Kotkowskiej. – Gdzie to jest, Panie Pietrku?
– Ano pod Czêstochow¹. To stamt¹d za Nel¹ przywia³y mnie wiatry
Do tego waszego Konina. Zawsze wczeœnie rano wychodzi³ do
Swojej cieplarni. Najlepsze ogrodnictwo na Kolskiej. Wiosn¹
Najczerwieñsze pomidory (tzw. Amerykany). A jesieni¹, kiedy opad³y
Ju¿ wszystkie liœcie z drzew, najbielsze kule chryzantem na groby.
Szósty krzy¿yk na karku, ale zawsze chodzi³ prosto. Pan Pietrek,
¯adnego siwego w³osa w gêstej czuprynie. Tylko rêce lekko siê
Trzês¹ce. – To przez to cholerne Westerplatte, Januszku...
Pamiêtam cieplarniê, kiedy zaszed³em tam ze stukartkowym zeszytem,
¯eby opracowaæ temat: tzw. „Spotkanie z ciekawym cz³owiekiem”.

W pierwszym Pu³ku Lotnictwa
Myœliwskiego „Warszawa” s³u¿y³em
22 lata, od chor¹¿ego do pu³kownika,
od pilota do dowódcy pu³ku. W tym
okresie przez ponad dziewiêæ lat dowodzi³em t¹ historyczn¹ jednostk¹.
Podj¹³em wówczas decyzjê o nawi¹zaniu szerokiej wspó³pracy z Hut¹
„Warszawa” oraz okrêtem RP „Warszawa”. Wykorzystuj¹c fakt wspólnej
nazwy stolicy Polski rozwijaliœmy
pracê wychowawcz¹ i patriotyczn¹.
Nigdy nie przysz³o mi do g³owy, ¿e
jeszcze jedna huta i to z mojego Konina zapisze siê du¿ymi literami w historii pu³ku. Ale proszê pozwoliæ na
nieco historii. W 1957 r. Pierwszy Pu³k
Lotnictwa Myœliwskiego „Warszawa”

zosta³ przebazowany z Warszawy do
Miñska Mazowieckiego. Po latach
zmieni³a siê równie¿ struktura organizacyjna lotnictwa. Powsta³y Si³y Powietrzne, pu³ki zamieniono na eskadry
lotnictwa taktycznego oraz Bazy Lotnicze. I PLM „Warszawa” zosta³ w³aœciwie sformowany w 1943 roku w
Grigoriewskoje i po 57 latach s³u¿by
dla Ojczyzny w 2000 roku zakoñczy³
swoj¹ dzia³alnoœæ. Podczas swego istnienia przej¹³ tradycje wszystkich jednostek myœliwskich istniej¹cych od
1918 roku.
Ta wspania³a historia nie mog³a
pozostaæ bez trwa³ego materialnego
œladu na Ziemi Mazowieckiej. Powstaje wiêc ulica jego imienia, spisana zo-

staje dok³adna historia tych 57 lat oraz
wg pomys³u by³ego pilota pu³ku gen.
H. Micha³owskiego zostaje zbudowany piêkny pomnik, którego ods³oniêcie mia³o miejsce w maju br.
I tutaj mi³a dla mnie i chyba koninian niespodzianka. Do budowy pomnika walnie przyczyni³a siê równie¿
nasza huta aluminium. Jako koninianin
i by³y wieloletni dowódca I PLM „Warszawa” sk³adam t¹ drog¹ skromne, lecz
bardzo serdeczne ¿o³nierskie podziêkowanie. Pozostanie bowiem pomnik,
który bêdzie ¿yw¹ histori¹ oddaj¹c¹
ho³d wszystkim spod znaku bia³o-czerwonej szachownicy. Pozostanie pamiêæ i szacunek dla przesz³oœci.
p³k w st. spocz. dypl. pil.
Ryszard Grundman

Skrzynki ze sklejek s³u¿y³y za stó³ i siedzenia. Na nich butelka i
Serduszka pokrojonych pomidorów na zagryzkê. Grali ch³opaki w tysi¹ca.
– Ja ju¿ tam wtedy umar³em, 2 wrzeœnia, w komorze amunicyjnej
Wartowni Nr 2. Grzmia³o od bomb. Wartownia podskakiwa³a jak pi³ka,
Przez okienko strzelnicze widzia³em fruwaj¹ce drzewa. I wtedy w³aœnie
Musia³o waln¹æ gdzieœ bardzo blisko. Krew mi posz³a ustami i nosem.
Krzycza³em do kaprala Domonia: „Zabili mnie, zabili...!”
Napisz Januszku, ¿e to Westerplatte to by³ pocz¹tek i koniec
Ca³ego mojego ¿ycia. Reszta niewa¿na. Koniec. Kropka.
Wrzesieñ 2000 r.

PS Przez kilka ostatnich lat zwyk³em w kolejne rocznice Wrzeœnia 1939
r. tworzyæ jakiœ historyczno-publicystyczny, b¹dŸ te¿ literacki obrazek
s³owny. Dzisiaj przedk³adam do „Koninianów” wiersz sprzed piêciu lat
poœwiêcony mojemu s¹siadowi z ulicy Kolskiej nr 8, Panu Piotrowi Barañskiemu. Pamiêtam Pana Barañskiego z
wielu sytuacji, tak¿e z owej chwili, kiedy jako uczeñ podstawówki zaszed³em
do pamiêtnej cieplarni ze stukartkowym zeszytem, aby przeprowadziæ
wywiad. Pan Barañski wielokrotnie
goœci³ w naszej szkole przy ulicy Kolskiej, przewa¿nie w pierwsze dni wrzeœnia, z pocz¹tkiem roku szkolnego,
opowiada³ o Westerplatte i wojnie.
W maju bie¿¹cego roku uruchomiono w Gos³awicach wystawê muzealn¹
poœwiêcon¹ pamiêci o wojnie i koniñskich weteranach walk w latach 19391945. W ekspozycyjnej gablocie znalaz³y siê te¿ pami¹tki po Piotrze Barañskim, ¿yczliwie udostêpnione przez
jego córkê Urszulê Radziemsk¹. Poœród

odznaczeñ, legitymacji, dokumentów,
fotografii, szczególnie cenn¹ okaza³a siê
„Ksi¹¿eczka wojskowa”. W niej znalaz³y siê wpisy-adnotacje o urodzeniu:
(1915 r. w Woli Kotkowskiej powiat
Radomsko), przynale¿noœci do PKU
w Czêstochowie, wst¹pieniu do wojska i przydzieleniu w 1938 r. do Baonu Morskiego w Gdyni, a nastêpnie
po paru miesi¹cach, do za³ogi Westerplatte w Gdañsku. Od 1 do 7 wrzeœnia
trwa³a walka. W „Ksi¹¿eczce” odnotowano m. in.: „3 wrzeœnia ranny w
lew¹ nogê i g³owê; 5 wrzeœnia – kontuzja brzucha”. Przez piêæ lat, do lutego
1945 r., P. Barañski przebywa³ w niewoli niemieckiej. Po wojnie uhonorowany zosta³ wieloma odznaczeniami,
przede wszystkim Krzy¿em Srebrnym Orderu „Virtuti Militari” V klasy.
Prze¿y³ zaledwie 56 lat, zmar³ 16
paŸdziernika 1971 r. w Koninie i zosta³ pochowany na miejscowym cmentarzu katolickim przy ulicy Kolskiej.
Janusz Gulczyñski,
wrzesieñ 2005 r.

str. III

Wywiady Stanis awa Sroczy skiego

V I C T O R L U D O R U M,
czyli opowieœæ o sportowcu
Gdyby chcieæ zliczyæ wszystkie
sukcesy, myœlê przede wszystkim o
sukcesach sportowych Staszka Cieœlaka – musia³by On co parê dni fetowaæ jak¹œ nagrodê czy wyró¿nienie
(naprawdê niewiele przesadzi³em).
Trudno zreszt¹ mówiæ o by³ych dokonaniach – ten cz³owiek o gabarytach i
charakterze supermana jest absolutnie
aktywny do dzisiaj. Gdy Go odwiedzi³em, aby poprosiæ o rozmowê dla
„Koninianów”, sk³ada³ w³aœnie przed
domem gigantyczn¹ (w³asnorêcznie
wykonan¹) konstrukcjê do gry w pi³kê
no¿n¹, tyle tylko, ¿e dla ¿ywych ludzi. Proszê powiêkszyæ sobie w wyobraŸni dzieciêc¹ mechaniczn¹ grê w
pi³kê no¿n¹, lecz do prawie czterometrowych dr¹¿ków przytroczyæ w³aœnie ¿ywych ludzi – piêciu przeciwko
szeœciu. Ka¿dy z nich ma oko³o pó³
metra „luzu” – gwizdek, gra siê zaczyna. Na pytanie sk¹d te pomys³y, odpowiedzia³ skromnie, ¿e realizuje tylko nauki wyniesione ze wspó³pracy
ze swoim wpierw nauczycielem i mistrzem, a potem wieloletnim wspó³pracownikiem profesorem Czes³awem
Dobreckim, nauczycielem w Liceum
Pedagogicznym. Staszek jeszcze wiele
razy podczas rozmowy bêdzie wraca³
do p. Dobreckiego.
A przyznaæ trzeba uczciwie, ¿e w
tym w¹t³ym i zabiedzonym dziecku,
urodzonym w najbardziej niesprzyjaj¹cych warunkach i niew³aœciwym cza-

sie, bo w listopadzie 1939 roku nikt
nie dopatrzy³by siê przysz³ego mistrza
sportu. Ojciec naszego bohatera zosta³
wywieziony na roboty przymusowe
do Niemiec, a Matka w ci¹¿y z drugim
dzieckiem i maleñkim Stasiem mieszka³a w nieogrzewanym mieszkaniu.
Musia³o byæ ciê¿ko, skoro niemiecki
¿andarm zagl¹da³ co parê dni, czy jeszcze ¿yj¹.
Na szczêœcie ju¿ w 1940 r. udaje
siê po³¹czyæ rozbit¹ rodzinê, wyje¿d¿aj¹ po prostu do Niemiec (oczywiœcie równie¿ do pracy przymusowej). Tam dwuletniego Stasia spotyka
du¿e nieszczêœcie – wymkn¹³ siê z
domu bez opieki i wpad³ w pryzmê
gor¹cego popio³u. Zakrawa na ironiê,
ale ratuj¹ go dwaj niemieccy nastolatkowie (a¿ siê prosi konkluzja, ¿e nie
do koñca jest chyba prawdziwa teoria
o wysysaniu nienawiœci z mleka matek). Cudem udaje siê uratowaæ d³onie
Staszka przed amputacj¹. Widocznie
los nad nim czuwa³.
Gdy w latach osiemdziesi¹tych jedzie z Ojcem w podró¿ „sentymentaln¹” do miejsca zes³ania (Zernikow
k/Prezlau), ¿yj¹cy tam jeszcze œwiadkowie nie wierz¹, ¿e ten ros³y, barczysty m³ody cz³owiek to ta poparzona
biedaczyna – jednak¿e œlady poparzeñ,
pozostaj¹ce do dzisiaj, przekonuj¹ ich
ostatecznie.
I jeszcze jedno cofniêcie akcji. Gdy
w kwietniu 1945 r. uciekaj¹ce wojska

Dom Harcerza
Wspomnienia
p. Marii Cieœlak,
dotycz¹ce pocz¹tków Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Koninie („Koniniana”nr 7/28), przenios³y mnie w odleg³y czas po³owy zesz³ego stulecia, kiedy to udanie prosperowa³a placówka
wychowania pozaszkolnego, nosz¹ca
oficjaln¹ nazwê Dom Harcerza. Tym
bardziej, ¿e placówka ta znajdowa³a siê
w pobli¿u opisywanej Szko³y Zawodowej.
Dom Harcerza rozpocz¹³ swoj¹
dzia³alnoœæ w listopadzie 1951 roku.
Zajmowa³ parter Szko³y Podstawowej
nr 1 przy ul. Kolskiej. Prowadzi³ zajêcia popo³udniowe z m³odzie¿¹ szkó³
podstawowych starego Konina. By³o
tych szkó³ pocz¹tkowo trzy: nr 1 i 3
w jednym gmachu przy ul. Kolskiej
oraz nr 2 przy ul. Wodnej. PóŸniej powsta³a szko³a nr 5 – znalaz³a ona miejsce w dawnych koszarach przy ul.
Kaliskiej. Po pewnym czasie, w miejscu gdzie znajduje siê dzisiaj Dom Kultury, stan¹³ barak, w którym funkcjonowa³a szko³a nr 4 dla dzieci niewielkiego jeszcze nowego Konina, które
równie¿ korzysta³y z zajêæ Domu Harcerza w starym Koninie.
Ludnoœæ miasta liczy³a w latach
1955-58 oko³o 16 tysiêcy mieszkañców (Rocznik Koniñski nr 8,1980 r.)
Wy¿ demograficzny 1945 r. okupowa³
wtedy ³awki lekcyjne szkó³ podstawowych. Tak wiêc stworzenie uczniom
godziwych zajêæ pozaszkolnych po-
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wierzono w³aœnie Domowi Harcerza.
Uczestnicy zajêæ nie musieli byæ
harcerzami. Obowi¹zywa³ ich jednak
pewien harcerski rygor: zbiórki, meldunki, wybór grupowych, omawianie
przebiegu zajêæ oraz oczywiœcie regulaminowe „czuwaj” na zakoñczenie.
Dom Harcerza prowadzi³ dzia³alnoœæ w kilku dziedzinach zainteresowañ. W roku 1956 obj¹³em prowadzenie pracowni plastycznej. Przede mn¹,
przez krótki czas, prowadzi³ j¹ Dariusz
Frankiewicz. Pracowniê techniczn¹,
podczas mojego tam pobytu, prowadzili kolejno – Janek Kobyliñski, Roman Werbiñski i Janek Majdziñski, gdy
Roman zaj¹³ siê zespo³em muzycznym.
Pracownia modelarstwa lotniczego
podlega³a Tadkowi Krzy¿akowi. Instruktorkami zespo³ów tanecznych
by³y Krysia Pêcherska, póŸniej zaœ
Teresa Kosmalska. Krótko istnia³a te¿
pracownia haftu prowadzona przez
Ewê Ropolewsk¹. Zajêcia ogólne, z
krêgu harcerstwa, sportu i rozrywki
prowadzi³ Zygmunt Kubiak, póŸniejszy kierownik Szko³y Podstawowej nr
3. Nad ca³oœci¹ pracy Domu Harcerza
od 1953 roku do chwili rozwi¹zania
placówki mia³ pieczê kierownik, druh
Stanis³aw Andrzejewski. Tak przedstawia³ siê sk³ad osobowy zespo³u instruktorów, od pracy których zale¿a³o
dobre imiê oraz renoma Domu Harcerza.
Pracownia plastyczna, któr¹ prowadzi³em, sk³ada³a siê z piêciu grup
wiekowych oraz szóstej dla wyró¿niaj¹cych siê szczególnymi uzdolnieniami. Ka¿da grupa liczy³a oko³o 15

niemieckie zagarniaj¹ rodzinê i wywo¿¹
a¿ pod £abê – Ojciec robi wszystko,
aby siê im wyrwaæ i wracaæ do Konina
– gdzie przybywaj¹ ju¿ w maju 45
roku.
Cieœlakowie zamieszkuj¹ na ul. 3
Maja potem D¹browskiego, zaœ obecnie Stach ze swoj¹ rodzin¹ na PCK.
Tak wiêc ¿ycie Staszka oscyluje wokó³
Starówki, o czym bêdzie jeszcze mowa
na zakoñczenie wywiadu.
Z czasów edukacji podstawowej
niew¹tpliwie wa¿ny jest epizod z koz¹
w tle.
Rodzice – trochê z biedy, a trochê
aby podtuczyæ pierworodnego chuderlaka, zakupili kozê, bo – jak wiadomo – nie ma nic zdrowszego ni¿ kozie
mleko. Wyszed³by Staszek na swoje,
gdyby rodzice nie wpadli na pomys³
wrêczania synowi postronka, na koñcu którego by³a oczywiœcie koza. Prostota pomys³u polega³a na tym, ¿e koza
mog³a spokojnie za³atwiaæ swoje kulinaria na boisku pi³ki no¿nej, którym
by³y – dla wszystkich koniñskich dzieci
– b³onia za ulic¹ Grunwaldzk¹, dzisiejszy parking. Powa¿niejsza awantura
by³a w³aœciwie jedna, choæ z ró¿nych
powodów zapamiêtana do dzisiaj – w
ferworze sportowych zmagañ Staszek
zapomnia³, ¿e koza zna³a godzinê, o
której wraca³a do domu, tyle tylko, ¿e
postanowi³a zatrzymaæ siê na d³u¿sz¹
chwilê na miejskich rabatach i zdegustowaæ smak kwiatów. Gwoli prawdy
historycznej pi³karzom na b³oniach
przewodzi³ s³ynny potem napastnik
„Spójni” i „Górnika”, sam Jasiu Pieczyñski. Opowiedz, co by³o dalej –
zwracam siê do Staszka.
Po szkole podstawowej zda³em do
technikum drogowego w Poznaniu, nie
by³o jednak jeszcze internatu, a na stan-

cjê rodziców nie by³o niestety staæ.
Zacz¹³em wiêc uczêszczaæ do Liceum Pedagogicznego w Morzys³awiu.
Tutaj, o dziwo, znalaz³em swój prawdziwy azyl. Tutaj poczu³em smak
prawdziwego sportu, którego, jak doskonale wiesz, nie wypar³em siê do
dzisiaj. Poniewa¿ by³em równie¿ niez³ym uczniem (drugi w klasie – dopisek mój), rych³o znalaz³em siê w szkolnej reprezentacji. Zacz¹³em równie¿
doœæ intensywnie rosn¹æ i mê¿nieæ.
Przestali mnie wreszcie stawiaæ tylko
na bramce i zacz¹³em „walczyæ w polu”
– to by³o to! W³aœciwie do prawdziwego sportu wci¹gn¹³ mnie Tadek Garbaciak. Próbowa³em z nim ostro rywalizowaæ, by³ jednak, oprócz ping-ponga, lepszy we wszystkim. Ju¿ siê z
tym pogodzi³em.
Ukoronowaniem zmagañ naszej
szkolnej dru¿yny by³o zajêcie I miejsca w rozgrywkach siatkowych w województwie poznañskim. By³y jeszcze
biegi, ³y¿wy i kosz. Ca³y ten œwiatek
zawali³ siê, gdy do³o¿yli nam pi¹ty rok
nauki. Postanowi³em zdawaæ do Studium Nauczycielskiego, nale¿a³o zdaæ
maturê i egzamin wstêpny. Uda³o siê,
zostaj¹c w Koninie by³bym rusycyst¹,
a tak by³em na coraz bardziej kochanym wychowaniu fizycznym. Po SN
zaanga¿owano mnie na etacie nauczyciela w Liœcu Wielkim. Potem zosta³em kierownikiem Powiatowego
Oœrodka Metodycznego i jednoczeœnie
studiowa³em zaocznie na AWF w Warszawie. Pozwól, ¿e Ciê wyrêczê,bo
sam to osobiœcie dobrze pamiêtam.
Praca w SP nr 6 i najwiêksze sukcesy
sportowe – nikomu nie uda³o siê pokonaæ szko³y, w której Ty prowadzi³eœ zajêcia sportowe. Trochê znów
przesadzasz –protestuje komplemen-

towany przeze mnie Staszek Cieœlak.
Ale prawd¹ jest, kontynuuje, ¿e najwiêksze sukcesy mieliœmy w konkursie „Piêciu milionów” (by³a to liczba
dzieci w Polsce bior¹cych udzia³ w zabawach sportowych). W Koninie prowadzi³ je w³aœnie p. Czes³aw Dobrecki.
Zajêliœmy I, II i III miejsce w Polsce, w kolejnych oczywiœcie latach.
Nastêpnie IV i VI miejsce w sztafecie
o „z³oty kr¹¿ek”. Przepraszam Ciê, nie
bêdziemy ju¿ wymieniaæ zwyciêstw
na szczeblu powiatowym i wojewódzkim z bardzo zreszt¹ prozaicznych
powodów, koñczy siê miejsce w gazecie zaplanowane na wywiad z Tob¹,
ale dedykowany Ci tytu³ „zwyciêzca
igrzysk” powinien wszystko wyjaœniæ.
Równie¿ z tego samego powodu nie
mogê pisaæ o wyczynach Twoich wychowanków. – Napisz chocia¿ o ³y¿wiarzach i biegaczach prze³ajowych z
Zespo³u Szkó³ Zawodowych – prosi
Staszek. Dobrze, po znajomoœci dorzucê jeszcze informacjê, ¿e rozkrêci³eœ w Koninie równie¿ szermierkê oraz
odkry³eœ Zenka Ryszewskiego i Tadzia
Pigu³ê. Poniewa¿ zawsze le¿a³ mi na
sercu sport, dodaje Stach, dlatego dzia³am aktualnie w Ognisku TKKF „Starówka”, gdzie staram siê wychowywaæ
sportowców od podstaw, nie zapominaj¹c oczywiœcie o tak wa¿nej przecie¿ rekreacji.
A ja na koniec wspomnê, ¿e ju¿
drug¹ kadencjê jesteœ radnym. Zwalniam
Ciê jednak z odpowiedzi na pytanie,
sk¹d na to wszystko bierzesz czas!
Dziêkujê Ci serdecznie za rozmowê, mi³o mi, ¿e przyj¹³eœ honorow¹
odznakê Towarzystwa Przyjació³ Konina.
Stanis³aw Sroczyñski

uczestników, odbywaj¹cych zajêcia
dwugodzinne dwa razy w tygodniu.
£¹cznie do pracowni uczêszcza³o oko³o
90 dzieci i m³odzie¿y. Wliczaj¹c pozosta³e pracownie, Dom Harcerza skupia³ prawie 250 uczestników. Jak na
16-tysiêczny wówczas Konin liczba
niebagatelna. Stanowi³o to przecie¿
oko³o 1,5 procent wszystkich mieszkañców miasta.
Wœród uczestników byli tacy, których kontakt z Domem Harcerza trwa³
nieprzerwanie przez kilka lat, oraz tacy,
którzy po kilku miesi¹cach rezygnowali, a ich miejsce zajmowali oczywiœcie nowi. Pracownia plastyczna mog³a poszczyciæ siê wieloma presti¿owymi wyró¿nieniami. I tak Zygmunt
Durkiewicz uzyska³ nagrodê za pracê
wys³an¹ do USA. Tadek Orlik nagrodê
w miêdzynarodowym konkursie rysunkowym UNESCO. B³a¿ej Sonenberg nagrodê w konkursie w Indiach.
Praca Wandy Rejniak znalaz³a siê w
albumie ,,Dzieci maluj¹”(NK - Warszawa, 1961 r.). Uczestnicy Domu Harcerza, przejêci potem przez Dom Kultury, otrzymali szereg nagród w organizowanym przez Poznañ konkursie na
ilustracje do bajek rosyjskich, z I nagrod¹ dla Basi Walczakówny.
Rysiek Gaj wys³a³ swoje prace na
wystawê ogólnopolsk¹ malarstwa dzieci do stolicy. Wojtek Wilczewski otrzyma³ równie¿ nagrodê z Pa³acu M³odzie¿y w Warszawie. Niektórzy nasi wychowankowie zostali absolwentami
uczelni plastycznych. Kazik Perliñski,
Zdzisiek Filipiak, Kasjan Farbisz ukoñczyli studia plastyczne. Jadzia Cieœlakówna-Filipiak jest wyk³adowc¹ w
WSSP w Poznaniu.
Zygmunt Durkiewicz i Antek Gro-

chowski zostali architektami. Wielu
ukoñczy³o Technika plastyczne, b¹dŸ
Studia Nauczycielskie.
W roku szkolnym 1957/58 Dom
Harcerza przemianowano na Dom Kultury Dzieci i M³odzie¿y. Pomieszczenia i tok pracy placówki pozosta³y bez
zmian. W 1958 roku odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z 700-leciem Miasta Konina. W programie uroczystoœci
znalaz³a siê wielka wystawa malarstwa
dzieci zorganizowana w lokalu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w starym Koninie, w budynku obecnego S¹du. By³a to pierwsza w dziejach
miasta wystawa prezentuj¹ca twórczoœæ niemal stu m³odych malarzy. W
prasie pisano – ,,o tempora, o mores” –
co siê w tym Koninie dzieje?
Trochê smutno, ¿e M³odzie¿owy
Dom Kultury w nowym Koninie, obchodz¹cy onegdaj któr¹œ tam rocznicê
swojej dzia³alnoœci, nie wspomnia³ w
wywiadach prasowych o rzeczywistych swoich pocz¹tkach, siêgaj¹cych
lat piêædziesi¹tych i prekursorze tej
dzia³alnoœci – Domu Harcerza.
Opiekê merytoryczn¹ nad
DKDiM sprawowa³ M³odzie¿owy
Dom Kultury w Poznaniu, zaœ opiekê
administracyjn¹ i finansow¹ Wydz.
Oœwiaty Pow. Rady Narodowej. I tutaj zaczê³y siê tzw. schody. Kierownictwu szko³y niezbyt odpowiada³
stan, w którym ca³y parter zajmuje
odrêbna jednostka, w dodatku niepodlegaj¹ca jurysdykcji szko³y. Moc¹ tajemnych si³ i powi¹zañ w 1958 r. Dom

Kultury Dzieci i M³odzie¿y zostaje
zlikwidowany. Na jego miejsce zostaje
powo³ana tzw. Œwietlica Miêdzyszkolna przy Szkole Podstawowej nr 1 w
utrzymaniu dwóch z czterech zespo³ów Œwietlicy. Jednak¿e w 1961 r. Œwietlica Miêdzyszkolna przestaje istnieæ.
Pomieszczenia zostaj¹ przejête przez
Popo³udniowe Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych.
Z dzia³aj¹cego na wielk¹ skalê
Domu Harcerza osta³a siê zaledwie jedna pracownia plastyczna, ca³kowicie
zreszt¹ przejêta przez Pow. Dom Kultury.
Kusi mnie pewne uogólnienie. Oto
fragment dziennika zajêæ, dotycz¹cy
strony wychowawczej – na co szczególnie zwróciæ nale¿y uwagê: zewnêtrzny wygl¹d uczestnika, czystoœæ
i porz¹dek miejsca pracy, sumiennoœæ
w wykonywaniu powierzonego zadania, poszanowanie pracy innych oraz
kole¿eñskoœæ, zwracanie uwagi na poprawn¹ polszczyznê.
To tylko tyle - i, byæ mo¿e, a¿ tyle.
Rêczê, ¿e ¿aden z podopiecznych
Domu Harcerza, w swoim ju¿ doros³ym
¿yciu, nie sta³ pod budk¹ z piwem, nie
zajmowa³ siê kradzie¿¹ i rozbojem. S³owem, tym wszystkim, o co siê oskar¿a
dzisiaj tak wielu m³odych ludzi.
Jan
Sznajder
PS Ogólne dane dotycz¹ce dzia³alnoœci Domu Harcerza mo¿na znaleŸæ
w ksi¹¿ce Z. Kowalczykiewicza „Koniñskie epizody”
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