Zasoby Centrum Edukacji Cyfrowej im. Jana Zemełki stale się powiększają

Historyk Jerzy Łojko w pracowni

W dniu rozpoczęcia XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, czyli
18 września 2019 r., w Centrum Edukacji Cyfrowej im. Jana Zemełki w Koninie
odbyło się spotkanie poświęcone dziejom literatury w przedrozbiorowym
powiecie konińskim. Wykładowcą był koniński historyk i regionalista Jerzy
Łojko. Historią kultury na tym terenie nie zajmował się dotąd prawie nikt.
Ośrodkami, w których rozwijała się literatura, były klasztory, dwory, w końcu
mieszczanie. Począwszy od cysterskiego klasztoru w Lądzie, założonego w
1145 r., z jego bogatą biblioteką, zakony franciszkańskie, zakon bernardynów
w Kole po zapomniany klasztor w Kleczewie były tworzone zapisy, kroniki,
mowy pogrzebowe i kazania, obecnie rozproszone po wielu archiwach.
Zapisali się w dziejach Sędziwój z Czechla, Izydor z Konina, Andrzej
Łaskarzyc z Gosławic, Dominik Elewski, proboszczowie ks. Małachowski
z Kuchar i ks. Koszutski z Mielżyna. Wartość literacką i historyczną ma
„Opis obyczajów za panowania Augusta III” ks. Jędrzeja Kitowicza.
Ośrodkami rozwoju piśmiennictwa były też dwory. Najsampierw dwór
starościński. Starosta koniński Ambroży Pampowski był autorem najwcześniejszego znanego nam itinerarium, dokumentującego życie i karierę tegoż
urzędnika. Adam Grodziecki, ps. Maciej Dagrodzki, tworzył satyry polityczne.
Sztuki pisywali Samuel ze Skrzypna, Sebastian z Tuliszkowa, członkowie
rodu Przyjemskich i Opalińskich. Chętnie chwytał za pióro Rafał Gurowski.
Poświęcił wierszowane inskrypcje zmarłym dostojnikom i członkom rodziny.
O pracach Jana Zemełki napisał pan Janusz Sobczyński. Znane tylko
specjalistom są utwory profesorów uniwersytetu, wśród nich Bazylego z
Goliny zwanego Fabriciusem. Kolejna „Podróż w przeszłość” ukazała kulturę
naszego powiatu, która rozwijała się z dala od ważnych ośrodków jak Kalisz
czy Poznań, ale równie bogato.
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O zasługach bernardynów z Koła
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Dokument w języku łacińskim z 1769 r. o duchu
Konstantego Lubrańskiego w Gosławicach.

