DNI KONINA 2006 ******** Spacer Historyczny 20 maja 2006
Zgodnie z rocznym Kalendarzem Imprez Turystycznych miasta Konina w sobotę
20 maja 2006 odbył się SPACER HISTORYCZNY pod patronatem Prezydenta Konina
Kazimierza Pałasza. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Koninie, Towarzystwo Przyjaciół Konina oraz MZK (linia SPACER)
wybrali trasę po wyspie Pociejewo w Koninie.
Na punkt zborny o godzinie 15:35 obok mostu dla pieszych na ulicy Wojska
Polskiego stawiło się niemal 70 osób z Konina i Wrześni. W roli cicerone wystąpił pan
Piotr Rybczyński, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Konina, na co dzień kierownik
konińskiego Archiwum Państwowego. Natłok informacji historycznych spowodował, że
przez pierwszą godzinę przeszliśmy 200 metrów. Dowiedzieliśmy się o fabryce i pałacyku
Reymonda, losach jego fabryki i dziejach terenu, na którym była pobudowana. Teren ten
należał administracyjnie do gminy Gosławice. Dopiero w 1907 roku (po interwencjach
Reymonda) włączono go do miasta. Trudności były związane z uwłaszczeniami carskimi i
rosyjską biurokracją. Obok drewnianego mostu stała przez ponad 20 lat do 1924 roku
cerkiewka, wzniesiona dla stacjonującego w Koninie pułku dragonów. Została utrwalona
na fotografiach wraz z drewnianym mostem, który w roku 1960 po wybudowaniu
obwodnicy został zastąpiony do dziś stojącym mostkiem dla pieszych.
Spacerując ulicą Nadbrzeżną pan Piotr omówił rolę komunikacyjną rzeki Warty w
dawniejszych czasach. Rzeką transportowano gros potrzebnych miastu towarów
masowych. Po II wojnie światowej, dzięki pracy junaków ze Służby Polsce, miasto
oddzieliło się od Warty wałami i na mokradłach wytyczono kanał Ulgi. Na wysokości
budynku dawnego Konińskiego Towarzystwa Wioślarskiego umiejscowiono wówczas
przystań, dziś bardzo zaniedbaną. Ostatnio powstał projekt doc. Borowskiego z
Politechniki Poznańskiej budowy bulwarów nadwarciańskich i mariny. Oczyma
wyobraźni widzieliśmy zwróconą w stronę nurtu panoramę Starówki i uporządkowane
promenady po obu stronach rzeki.
Przewodnim motywem spaceru była komunikacja. Skomplikowane dzieje mostów na
Warcie i jej licznych odnogach urozmaiciły marsz wałami. Na zachodnim krańcu wyspy
zaobserwowano starorzecza po dawnym ujściu Powy i prace na budowie kolejnej
przeprawy przez Wartę na drodze krajowej 25. Ciekawość słuchaczy wzbudziła pasjonująca historia przeniesienia dwóch przęseł mostu znad Wisły (z miejscowości Opalenie
koło Grudziądza) i budowy w latach 1932-34 mostu żelaznego nad kanałem Ulgi.
Utrzymanie traktu komunikacyjnego wraz z licznymi przepustami i mostami przez pradolinę
Warty nie należało do miasta, ta droga miała zawsze charakter państwowy. W 1922 r.
Konin uzyskał połączenie kolejowe, a w czasie okupacji przyłączono Wilków i Czarków.
Nazwy konińskich ulic to mocny punkt pana Piotra Rybczyńskiego, który pisał na ten
temat w swoich publikacjach. Obecna ulica Wojska Polskiego nazywała się m.in.
Słupecka, Piłsudskiego i Kakoschke Strasse w okresie okupacji. Nazwa POCIEJEWO
wzięła się od łąki leżącej na wyspie na wysokości ul. Kilińskiego. Dziś utożsamiana jest ze
znacznie większym obszarem wyspy pomiędzy kanałem Ulgi i Wartą. Pan Piotr
Rybczyński opowiedział o wsi Kurów i historii 150-letniego procesu między miastem a
właścicielami majątku Brzeźno o przysiółek Kurowa Zalesie. Proces zakończył się ugodą.
Podczas odpoczynku po wschodniej stronie wyspy rozegrano konkurs wiedzy o
Koninie o nagrody Prezesa Oddziału PTTK w Koninie. Poziom był wysoki i wyrównany.
Zwyciężyli reprezentanci Gimnazjum nr 7 w Koninie Ewa Szczepańska i Marcin Rusin (po
41 punktów) przed Bogumiłem Rusinem (32 punkty). Trzecie miejsce zajęli Ewa Olszak,
Zofia i Andrzej Szurkowscy i Jadwiga Nolbert (po 31 punktów), czwarte Daniel Piechocki
(30 punktów). Okrążenie wyspy zakończono przy ul. Podwale (okolice stadionu).
Uczestnicy słonecznego spaceru rozjechali się po mieście linią MZK SPACER. Spora
część piechurów poszła na Plac Wolności świętować dalej DNI KONINA.
Tekst: Wanda Gruszczyńska, zdjęcia Marcin Rusin

SPACER HISTORYCZNY rozpoczął się
obok mostu na Warcie

Wędrówka wałem nadwarciańskim

Przejście pod żelaznym mostem

Prezes Klubu Turystycznego PTTK w Koninie
Marek Chlebicki zaprosił na kolejne imprezy

Niemal 70 osób z Konina i 4 osoby z Wrześni zgromadzili się obok mostu na ulicy Wojska
Polskiego w słoneczne, sobotnie popołudnie 20 maja, aby wziąć udział w terenowej lekcji historii

Marcin Rusin i Jadwiga Nolbert, laureaci
konkursu o Koninie, odbierają nagrody
ufundowane przez Prezesa Oddziału PTTK
w Koninie

