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DNI KONINA 17 maja 2008
Śladami konińskiego przemysłu część I.
Taki temat spaceru historyczno-edukacyjnego przygotował na DNI KONINA Oddział
Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Koninie wraz z Towarzystwem
Przyjaciół Konina. Historia konińskiego przemysłu zostawiła nieco śladów w zabudowie
miasta. Trasę spaceru opracował Piotr Rybczyński, graficznie przygotowała Wanda
Gruszczyńska. Linia SPACER konińskiego MZK zebrała 45 osób. Na rondzie Franciszka
Kamińskiego czekały 3 osoby, po drodze dołączyli się zainteresowani.
Zgodnie z planem pierwszym omawianym obiektem był Skład Napojów Alkoholowych
z czasów obowiązywania monopolu rosyjskiego. Wybudowano go na krańcu
ówczesnego Konina. W 1914 roku przestał pełnić swoją funkcję, bo zmienili się
gospodarze. Administracja rosyjska została zastąpiona przez pruską. Budynki ocalały,
pełniąc rolę szpitala powiatowego do lat 60. XX wieku. Po licznych modernizacjach są
wykorzystywane do dziś. Tereny obecnej ulicy Wiatracznej i Zagórowskiej od wieków
były doskonałym miejscem lokalizacji wiatraków, których w pewnym okresie XIX wieku
było w mieście ponad 50. Przy ulicy Zagórowskiej znajdowała się ostatnia Rzeźnia
Miejska, obecnie jej budynki i ogrodzenie są zagospodarowane przez prywatną firmę.
Spadkobiercą terenów po browarze Kowalskich jest VINKON. Przedmieście Kaliskie i
Przedmieście Kolskie były terenem lokalizacji młyna Kowalskich, młyna i olejarni
Leszczyńskich, fabryki H.Zaremby (dawniej Oskara Closego) czy Rektyfikacji Waldmana
i Szpilfogla. Liczne zakłady rzemieślnicze mieściły się w podwórzach konińskich
kamienic. Dawna hurtownia Joela dotrwała w pamięci mieszkańców jako „Jajczarnia”. W
trakcie spaceru podziwiano lotnicze akrobacje na DNI KONINA. Nasza najstarsza
elektrownia miejska (uroczyście oddana do użytku 21 września 1916) zachowała niemal
całą bryłę budynku głównego i napis „Kąpiele”. Pan Piotr przypomniał o zwyczaju
spotkań towarzyskich w łaźni jeszcze w II połowie XX wieku.

Po takim Koninie przebiegał spacer

Piotr Rybczyński zadziwił ilością wiatraków

W sali ratuszowej (na miejscu miejskich jatek) pan Piotr Rybczyński wygłosił wykład
ilustrowany prezentacją multimedialną. Nawiązał do historii konińskiego ratusza i
obecnej sali ratuszowej. W krótkim czasie zdążył opowiedzieć zawiłe przypadki
zwalczania konkurencji. Pan Piotr publikował swoje niezmiernie ciekawe artykuły o
historii konińskiego przemysłu w ROCZNIKU KONIŃSKIM nr 12, 13 i 15. Ostatnim
omawianym obiektem były położone nad Wartą zabudowania konińskiej filii kaliskiego
Syndykatu Rolniczego. Z okazji DNI KONINA uczestnicy spaceru otrzymali chorągiewki
LUBIĘ SWOJE MIASTO. W 2008 roku Oddział PTTK w Koninie obchodzi 55 lat
istnienia, cykl SPACERKIEM PO ZDROWIE PTTK Konin trwa 10 lat, a 26 kwietnia
minęło 180 lat od przeniesienia SŁUPA KONIŃSKIEGO na obecne miejsce. Z tej okazji
Oddział PTTK w Koninie zaprezentował nabyte swoim staraniem reprodukcje kolorowej
akwareli SŁUPA KONIŃSKIEGO z XIX-wiecznego albumu K. Stronczyńskiego. Linię
SPACER konińskiego MZK obsłużył pan Leszek Kałużny.
PTTK Konin zaprasza na wyjazdy wakacyjne (http://konin.pttk.pl). S P A C E R
JUBILEUSZOWY z okazji dziesięciolecia cyklu SPACERKIEM PO ZDROWIE odbędzie
się w niedzielę 21 września 2008. Linia SPACER będzie miała tradycyjny główny
przystanek pod wieżą obok dworca PKP w Koninie o godz. 10:00, będzie okazja do
wspomnień i podsumowań.

Najbardziej uprzemysłowiona część miasta

Tekst i fotografie: Wanda Gruszczyńska 2008-05-18

Dyskusja pod łaźnią miejską

Wykład w sali ratuszowej pozwolił odpocząć
utrudzonym stopom. Pan Piotr Rybczyński
naświetlił uwarunkowania konińskich
przedsiębiorców w XIX i na początku XX w.

