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Jarmark św. Bartłomieja na konińskiej Starówce odbył się po raz piętnasty. Dla wystawców
i tłumnie odwiedzającej jarmarkowe stragany publiczności propozycję poznania zaułków Konina
przygotowali członkowie Towarzystwo Przyjaciół Konina oraz Oddziału PTTK w Koninie. W sobotę
liczna grupa zwiedzających udała się śladami żydowskiego Konina do niedostępnej na co dzień
Wanda Gruszczyńska PTTK i Tomasz A. Nowak TPK –
przewodnicy sobotniej przechadzki do synagogi
Synagogi. W upalnym słońcu ciekawostki i anegdoty o żydowskich mieszkańcach Konina
opowiadał Tomasz A. Nowak z Towarzystwa Przyjaciół Konina. Historię synagogi, domu
talmudycznego i mykwy przedstawiła we wnętrzu Wanda Gruszczyńska, przewodnik PTTK.

Wśród korzystających z przechadzki byli również członkowie kół i klubów Oddziału PTTK w Koninie

W niedzielę pod namiotem Centrum Informacji Turystycznej w Koninie pracownicy
Lokalnej Organizacji Turystycznej MARINA oraz zaprzyjaźnionych stowarzyszeń PTTK Konin
oraz TPK zachęcali do zwiedzania konińskiej Starówki i Wielkopolski. Największym
zainteresowaniem cieszyły się mapki turystyczne, rowerowe, a także propozycje związane z
turystyką kajakową. Zwiedzający mogli również zapoznać się z nową zaktualizowaną ulotką
o konińskim słupie drogowym, wydaną przez PTTK i TPK. Na stoisku dostępne były materiały
członków LOT MARINA: oferty noclegowej, gastronomicznej i rekreacyjnej.
W niedzielę spacer do konińskiego ratusza poprowadził Piotr Rybczyński, prezes TPK.
Zwiedzający mieli wyjątkowe szczęście posłuchać o historii ratusza, o jego kolejnych
użytkownikach i obejrzeć pomieszczenia obrad Rady Miasta.
Znaleźli się chętni do rozegrania Gry Rodzinnej św. Bartłomieja. Wędrując między zabytkowymi
budynkami, które zostały przez Urząd Miejski opatrzone tablicami informacyjnymi, rozwiązywali
test. Po drodze wstąpili do specjalnie otwartej synagogi, gdzie mogli zajrzeć do wnętrza, uzyskać
odcisk pieczęci i skosztować koszernej macy. Upominki dla uczestników gry przygotowała Lokalna
Organizacja Turystyczna Marina. Rozwiązaniem testu był urywek z V księgi "Pana Tadeusza", jako
że obchodzimy Rok Romantyzmu Polskiego. Zaś mistrz Adam Mickiewicz zaczerpnął wątki do
swego dzieła z podróży po Wielkopolsce.

Tak wyglądał aron-ha-kodesz

Św. Bartłomiej w ołtarzu konińskiej fary

W synagodze gracze kosztowali
macę i pieczętowali arkusz gry

Synagogę i ratusz udostępnili pracownicy Urzędu
Miejskiego, za co dziękujemy.
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