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LIST OTWARTY
Szanowni Państwo
Prezesi, Dyrektorzy, Naczelni Redaktorzy!

W dniu 5 lutego 2008 roku wyemitowana zostanie i wprowadzona do obiegu przez
Narodowy Bank Polski kolejna moneta o nominale 2 zł, z serii historycznej, poświęconej miastom
o istotnym znaczeniu w dziejach Polski, w tym przypadku wielkopolskiemu miastu Konin.
Moneta na swoim rewersie zawiera wizerunek romańskiego Słupa Konińskiego, słupa
drogowego z inskrypcją z 1151 r., postawionego z polecenia najprawdopodobniej Piotra Wszebora.
Dniem promocyjnym tej nowej monety w Koninie ma być 8 lutego br. (piątek).
Folder informacyjny Narodowego Banku Polskiego wydany z tej okazji pt. „Historyczne Miasta
w Polsce”, już został wydany i powszechnie udostępniony.
Po zapoznaniu się z informacją o Koninie zamieszczoną w tym folderze, stwierdziliśmy,
że najważniejszy koniński zabytek, Słup Koniński, określony został nazwą: Słup Milowy.
Nazwa: Słup Milowy faktycznie stosowana jest potocznie i spotykamy ją stosunkowo często w różnych
popularnych publikacjach dopiero od lat 70. XX wieku.
Nazwa ta jednak nie odpowiada pierwotnemu przeznaczeniu Słupa i historycznej roli
pełnionej przez Słup. Wskazywał on i nadal wskazuje połowę drogi między Kaliszem a
Kruszwicą, a oprócz tego był oznaką drogowego miru książęcego.
Słup ten nie pełnił nigdy funkcji słupa milowego tak jak słupy stawiane na drogach
rzymskich lub tak jak o wiele wieków późniejsze XVIII wieczne słupy, np. poczty saskiej lub
branderbursko - pruskiej.
Taka nazwa nie bywa używana w opracowaniach historyczno-naukowych i w większości
rzetelnych materiałów krajoznawczych.
Aktualnie, nasz Oddział PTTK prowadzi działania zmierzające do zarzucenia używania
niewłaściwej nazwy Słup Milowy, a przywrócenia i upowszechnienia określenia jednoznacznie
identyfikującego słup, jakim jest nazwa SŁUP KONIŃSKI.
Takiego określenia używali najznakomitsi historycy i historycy sztuki zajmujący się Słupem –
Władysław Łuszczkiewicz (już pod koniec XIX w.), Władysław Semkowicz, Teresa Dunin-Wąsowicz,
Zygmunt Świechowski, Tadeusz Wasilewski, Marian Plezia, Stefan Kuczyński.
W imieniu krajoznawców i przewodników Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego – Oddział w Koninie prosimy Was o przyłączenie się do naszych starań
i prostowanie w materiałach, opracowaniach i publikacjach oczywistego błędu w nazwie jednego
z ważniejszych zabytków sztuki romańskiej w Polsce.
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