Koniński Oddział PTTK w roku Zemełki 7.12.2006
W czwartek 7 grudnia 2006 o godz. 15.30 Komitet Obchodów Roku Zemełki zaprosił mieszkańców
szacownego grodu nad Wartą do kościoła św. Bartłomieja w Koninie. Fotorelacja w dziale ZDJĘCIA.
Przewodnikiem po kościele św. Bartłomieja był Andrzej Miller, wiceprezes Oddziału PTTK w Koninie.
Janusz Sobczyński, autor monografii o wybitnym mieszczaninie Konina i Kalisza Janie Zemełce zwanym
Zemeliusem, wpisywał dedykacje do swojej książki. Monografię można nabyć za 20 zł w Miejskiej Bibliotece
Publicznej Przewodnikiem po kościele św. Bartłomieja był Andrzej Miller, wiceprezes Oddziału PTTK w
Koninie, znany przewodnik wielkopolski Wspaniała kopuła kaplicy św. Jana Chrzciciela fundowanej przez
Jana Zemełkę w latach 1595 – 1599. Autor monografii Janusz Sobczyński (pierwszy z prawej) w kaplicy św.
Jana Chrzciciela fundacji Jana Zemełki wskazał na płaskorzeźbę fundatora z książką i krzyżem w ręku
Kaplica św. Jana Chrzciciela na co dzień jest zamknięta kratą, więc niewielu zna zamieszczony weń herb
miasta Konina Autor monografii Janusz Sobczyński wiele godzin spędził w kaplicy św. Jana Chrzciela,
analizując epitafia i dekoracje wnętrza Wspaniałe stalle (1604r.) w kaplicy św. Jana Chrzciciela zdobią
motywy roślinne, jednorożce i metalowa tabliczka o złożeniu doczesnych szczątków fundatora w tejże kaplicy
Pani Jadwiga Szymczak, nestorka konińskich przewodników i gorliwy opiekun zabytków z ramienia Oddziału
PTTK w Koninie, również przybyła na uroczystość. O godz. 16.00 rozpoczęła się uroczysta msza św. w
Kościele św. Bartłomieja. Sprawowali ją ks. prałat Zdzisław Ossowski i ks. prałat Wojciech Kochański.
Pożegnawszy materialne ślady dorobku Jana Zemełki we farze szacowne grono udało się pieszo do
Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie ul.3 Maja 78 na wystawę JAN ZEMEŁKA I JEGO
CZASY W ARCHIWALIACH. Specjalnie sprowadzone do Konina oryginały dokumentów można było oglądać
7 grudnia 2006 r. godz. 10.00 - 19.00 oraz 8 grudnia 2006 r. godz. 8.00 - 15.00. Wystawę ksiąg z epoki Jana
Zemełki zaprezentował kierownik konińskiego Archiwum Piotr Rybczyński. Licznie zgromadzoną publiczność
uwiecznił historyk Jerzy Łojko. Wiesław Wanjas, nowo wybrany przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu Rady Miasta w Koninie, szczególnie interesował się zapisami w księgach grodzkich Konina. Wystawa
JAN ZEMEŁKA I JEGO CZASY W ARCHIWALIACH to jeden z inauguracyjnych akcentów Roku Zemełki.
Obchody 400-lecia śmierci Jana Zemełki są zaplanowane aż do grudnia 2007. Oddział PTTK w Koninie
włączył do programu obchodów rajd śladami Jana Zemełki w czerwcu 2007, grudniowy spacer w 400.
rocznicę śmierci szacownego mieszczanina oraz udział w pracach konkursu wiedzy o Janie Zemełce.
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