V Jarmark św. Bartłomieja w Koninie * 19 sierpnia 2012
Datę tegorocznego jarmarku wyznaczyli pod koniec marca wspólnie ks. proboszcz dr
Tomasz Michalski i radny Mateusz Cieślak, inicjator jarmarków. Strona internetowa
http://www.jarmark.konin.pl/ zachęcała do współorganizowania oprawy duchowego
wydarzenia. Zgłosiło się wielu wystawców, także z daleka. Do organizacji jak co roku włączyły
się Miasto Konin, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Towarzystwo Przyjaciół
Konina, firmy Koniński Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Cech Rzemiosł Różnych,
Foto Sypniewski, pizzeria Vespa, Cafe de Monique.
Uroczystą sumę o godz. 11:30 w intencji parafian, rzemiosła konińskiego i wszystkich
uczestników jarmarku św. Bartłomieja w konińskiej farze poprowadził osobiście ks. prałat
dr Tomasz Michalski. W tym roku celebra odbywała się przed tymczasowym ołtarzem,
urządzonym na czas trwania remontu głównego neogotyckiego ołtarza z obrazem św.
Bartłomieja. Dostojnie prezentował się sztandar konińskiego Cechu Rzemiosł Różnych,
niesiony przez starszyznę cechu w uroczystych strojach z insygniami władzy. Po mszy
wokół kościoła ruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem i feretronami. Uroczystość
zakończyło błogosławieństwo. Powoli kościół i otaczający go dawny cmentarz opustoszał.
Pozostał jedynie Słup Koniński, przeniesiony w to miejsce z placu obok ruin zamku. Za
przeniesienie „starożytnej kolumny” pan August Peczke według asygnaty z 13
października 1828 roku otrzymał z kasy miejskiej stosowną zapłatę.
W 2012 roku główną areną spotkań jarmarkowych był rynek, czyli plac Wolności. Liczni
wystawcy rozłożyli kramy i faktem stał się refren "Kolorowe jarmarki". Artyści rzeźbiarze,
plastycy, twórcy biżuterii, poeci i literaci zawładnęli spojrzeniami i kiesą odwiedzających.
Niesamowite wrażenia mieli płynący w kulach wodnych. Można było też zagrać na pianinie.
Koninianie przynieśli niepotrzebne w domu przedmioty. Do udanych transakcji należał zakup
nart, medalu „Za zasługi dla Konina”, książek na stoisku MBP, specjalnych kartek
pocztowych na stoisku Poczty Polskiej czy pięknego szkła z Pracowni Szkła Artystycznego
MarGot. Swoje prace wystawiały galeria „Łaźnia” i Mirosława Dimitrow. Imponujące stoisko
staroci przygotował pan Marek Stanisławski. Dwóch wikliniarzy przywiozło różnorodne
koszyki, kosze i krzesełka z wikliny. Dla głodnych była grochówka z kotła. Grupa BASTARD
zapewniła oprawę muzyczną. Spośród starych samochodów imponująco prezentował się
techniczny wóz strażacki pana Janusza z załogą w strojach z epoki.
Gra rodzinna św. Bartłomieja o Koninie, przygotowana przez PTTK Oddział w Koninie i
Towarzystwo Przyjaciół Konina, cieszyła się sporym wzięciem. Na stoisku LOT MARINA
pobierano karty startowe dla rodzin i indywidualnych uczestników. Na ulicy Wiosny Ludów
urządzono stanowiska gier sprawnościowych. Najwięcej kłopotów sprawiało dawno
zapomniane toczenie obręczy. Wśród zadań terenowych było odnalezienie napisu na
murach fary, nazwy skweru, atrybutów św. Bartłomieja, nazwy wykonawcy budowy
bulwarów czy nazwy miasta partnerskiego. 5 rodzin ułożyło prawidłowo hasło. Dla
wszystkich 97 uczestników gier sprawnościowych „sierotka” wylosowała nagrody od
organizatorów i sponsorów. Laureatami gry rodzinnej w kategorii rowerowej była rodzina
Wawrzyniaków. Najliczniejszą rodziną biorącą udział w grze rodzinnej byli Wojciechowscy.
Wśród rodzin, które rozwiązały wszystkie zadania gry rodzinnej była m.in. rodzina
Pęcherskich. W grze wzięło udział 28 rodzin. W konkursach sprawnościowych
uczestniczyło 97 osób. Pogoda dopisała.
Święty Bartłomiej pochodził z Kany Galilejskiej. Kult św. Bartłomieja datuje się od V w.
Kościół łaciński święto Apostoła od VIII w. obchodzi 24 sierpnia. W ikonografii św. Bartłomiej
jest przedstawiany w długiej tunice, przepasanej paskiem, czasami z anatomiczną precyzją
jako muskularny mężczyzna. Jego atrybutami są: księga, nóż, zwój.
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Procesja wokół kościoła na zakończenie sumy odpustowej św. Bartłomieja w Koninie.

