DNI KONINA MAJÓWKA Z PTTK
W ramach DNI KONINA '2004 w sobotnie popołudnie 22 maja odbył się specjalny spacer po Koninie. Przewodnikami
byli członkowie Klubu Turystycznego PTTK w Koninie i w charakterze głównego konsultanta Piotr Rybczyński, kierownik
konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego z Poznania. Plac Wolności, gdzie rozpoczął się spacer, omówił Andrzej
Miller, urodzony niedaleko tego miejsca.
Wśród uczestników byli obecni urodzeni w starym Koninie. Mieli wyjątkową okazję do podzielenia się wspomnieniami
ze spotkań przy pompie, wyjść do łaźni, kupowania chleba u Tomickiego i koncertów w parku.
Przy ognisku nad Pową posiliśmy się przed prelekcją w pubie Robinson Cruzoe. Właściciele pubu serdecznie
powitali gości. Na prelekcji zaprezentowali swoje slajdy z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia
Wanda Gruszczyńska i Marek Chlebicki. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się te najstarsze, na których
zarejestrowano nasze miasto bez Zatorza, niektórych domów, z hasłami PZPR i pochodami 1 Maja.
Obsługę transportową zapewnił MZK w Koninie, a linię specjalną SPACER obsłużył kierowca Jerzy Andrzejewski.

Na Placu Wolności spotkaliśmy się z
wiceprezydentem Konina, który przekazał
kilka aktualnych informacji o moście dla
pieszych

Andrzej Miller opowiada o pomniku J.
Stalina, który stał w przeszłości na Placu
Zamkowym

Ulica Krzywa, położona wzdłuż
średniowiecznych murów miejskich.
Ryszard Miśkiewicz omawia historię
lazaretu stacjonujących w Koninie wojsk
rosyjskich (dom na rogu Krzywej i Staszica).
W tle dom Essowej, pierwsza w Koninie
kamienica budowana pod wynajem.
Życiorys pani Janiny Esse przybliżył
Ryszard Miśkiewicz.

Piotr Rybczyński wymienił niektóre
instytucje i zakłady mieszczące się w
kamienicy Essowej.

P5220139 Pastor Andrzej Mendrok chętnie
otworzył kosciół ewangelicko - augsburski i
odpowiedział na liczne pytania. Historię
kościoła zrelacjonował Krzysztof Piechocki.

P5220164 Nawet nad Pową, gdzie
rozpalono niewielkie ognisko, Piotr
Rybczyński był oblegany przez uczestników
spaceru.

Tekst i foto Wanda Gruszczyńska
Zdjęcia są w znacznie lepszej rozdzielczości.
Proszę dać znać w razie potrzeby wmgruszczynscy@poczta.icpnet.pl (domowy)

Wiosna nad Pową

Przy ognisku nad Pową. W SPACERZE
wzięło udział 44 uczestników.

Linia specjalna SPACER jeździ średnio raz
w miesiącu. W 2003 roku cykl imprez
turystycznych dla mieszkańców Konina pod
nazwą SPACERKIEM POZDROWIE
obchodził jubileusz 5 lat trwania. Główni
organizatorzy: PTTK i MZK! Z przebytych
wycieczek ułożyła się atrakcyjna kronika –
przewodnik po naszej małej ojczyźnie.

