100 lat po wizycie Marszałka

Tędy wjeżdżały powozy z Czarkowa

Tu stała brama powitalna. Lip jeszcze nie było

Zdjęcia Pęcherskich zachowały się w AAN
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/ru/jednostka//jednostka/5340297

10 lipca 2021 roku, dokładnie w setną rocznicę przybycia Naczelnika Państwa Józefa
Piłsudskiego do Konina, Towarzystwo Przyjaciół Konina, Oddział Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego w Koninie i Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w
Koninie zaprosili na spacer historyczny trasą, którą przebył wyjątkowy gość. Uczestnicy
spaceru otrzymali informatorki, opracowane przez Piotra Rybczyńskiego, z opisem
przebiegu wizyty Marszałka począwszy od przyjazdu na stację w Czarkowie.
Przedmieście Słupeckie to były opłotki miasta. Tędy wjeżdżały powozy. W miejscu
dzisiejszego adresu Wojska Polskiego 18 stała brama tryumfalna. Z balkonu jednego z
istniejących do dziś budynków wykonano zdjęcia powitania, wyprzęgnięcia koni i ciągnięcia
powozu przez młodzież. Zdjęcia braci Pęcherskich z przebiegu wizyty są zamieszczone w
wydanej właśnie przez firmę Księgarską MAWI książce "Józef Piłsudski w Koninie" oraz
albumie Piotra Grzelczaka „Dzień historyczny” wydanym przez IPN w Poznaniu. Poziom
ulicy był niższy, równy z drewnianym mostem na Warcie. Marszałek udał się do Starostwa,
czyli obecnego Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy serdecznie witali ponad 40 uczestników
spaceru, którzy udali się pieszo na Błonia. Msza święta i uroczystość nadania sztandaru odbyły
się właśnie tam, w pobliżu postawionego dzień wcześniej krzyża o. Maksyma Tarejwy.
Zebrani porównali duże różnice między ówczesnymi pustymi łąkami a obecnym
zagospodarowaniem. W tym upamiętnionym miejscu z rąk Andrzeja Łąckiego, prezesa
Oddziału PTTK w Koninie, młodzi wędrowcy Miłosz i Bogusz
otrzymali niedawno zdobyte odznaki PTTK "Turystyczna
Rodzinka".
W Archiwum Państwowym w Poznaniu Oddział w Koninie,
pamiętając o sanitarnych przepisach, piechurzy obejrzeli
wystawę dokumentów z przygotowań do wizyty Marszałka
i pamięci o Nim, a także widokówki z epoki. W witrynie zakładu
Foto-Sypniewscy, kultywującego tradycje firmy Pęcherskich,
wystawiony był stuletni aparat fotograficzny i zestaw zdjęć z
uroczystości. Były one rozprowadzane przez braci Pęcherskich
w formie widokówek przez kolejnych właścicieli zakładu. Po
uroczystym Te Deum Marszałek wychodził z fary głównymi
drzwiami. Przed siedzibą gimnazjum Naczelnika Państwa witali
dyrektor ks. Stanisław Szabelski i nauczycielka Stefania Esse.
Gość poznał tablicę upamiętniającą 17-letniego ucznia Władysława Bronisława Michalaka,
który spośród konińskich ochotników jedyny poległ na wojnie polsko - bolszewickiej w 1920 r.
W kinoteatrze POLONIA 100 lat temu odbył się bankiet, a po nim raut. Tutaj przewodnik
Piotr Rybczyński, kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie
i prezes Towarzystwa Przyjaciół Konina, zakończył spacer i życzył przyjemnego świętowania
przy orkiestrze KWB PAK i podczas oglądania prezentacji na fasadzie Urzędu Miejskiego.

Fotografie wykonano z balkonu Hurtowni Polskiej

Przed zakładem Pecherskich, obecnie
Foto-Sypniewscy, stoją Miłosz i Bogusz
Tekst i foto: W. Gruszczyńska

Poziom ulicy był niższy i równy z mostem
drewnianym

Przed budynkiem kinoteatru POLONIA Piotr
Rybczyński zakończył spacer.
Przed godziną 18.00 Naczelnik Państwa opuścił
gmach starostwa i wraz z towarzyszącą świtą
udał się z powrotem do pociągu oczekującego
na stacji w Czarkowie.
Tekst: Piotr Rybczyński

