Relacja z odkrycia bloków kamiennych w Koninie prawdopodobnych pozostałości po ważnej budowli
obronnej lub zamku królewskim

ODKRYCIE
Na masywne ciosy kamienne natknąłem się zupełnie przypadkowo. Przechodząc ulicą
Wojska Polskiego moją uwagę przyciągnął sporych rozmiarów, jak sądziłem początkowo, blok
betonowy. Leżał na poboczu ulicy całkowicie upaprany ziemią i gliną. Wg informacji uzyskanej od
pracujących przy wykonywaniu nowej nawierzchni ulicy robotników, blok ten jako gruz betonowy
przeznaczony był do usunięcia. Po baczniejszych oględzinach stwierdziłem, że może to być blok
kamienny. Po krótkich poszukiwaniach znalazłem stertę podobnych i większych bloków
kamiennych, granitowych i z piaskowca, złożonych na terenie posesji będącej przed wojną
własnością znanego fabrykanta konińskiego L. Reymonda. Okazało się, że remontowana teraz obok
tej posesji ulica Wojska Polskiego, była częściowo utwardzona tymi blokami kamiennymi. Na
starych pocztówkach Pęcherskiego sprzed roku 1918, można dostrzec, że wzdłuż pierzei tego pałacu,
brukowana „kocimi łbami” jezdnia, była zaopatrzona w spory, dość mocno zagłębiony rynsztok
burzowy. Zapewne odkryte bloki i elementy kamienne użyto do obudowy tego rynsztoka na
początku XIX wieku, bowiem 30.08.1817 r. ówczesny burmistrz Polesny w opisie miasta stwierdza,
że miasto „jest brukowane”. Rynsztok jednak nie dotrwał do naszych czasów - zniknął chyba
podczas przebudowy jezdni podczas ostatniej wojny. Jednak jego kamienne elementy dalej służyły
jako utwardzenie zmodyfikowanej wtedy nawierzchni chodnika. Część z nich posłużyła jako płyty
chodnikowe, a pozostałe użyto jako krawężniki. Te wykonane z piaskowca elementy, wierzchnią,
czyli widoczną stronę, miały mocno zwietrzałą i wytartą, a w nawierzchni chodnika wyglądały jak
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fragmenty betonu, dlatego nikt z mieszkańców do tej pory nie przypuszczał, że stąpa po precyzyjnie
obrobionych blokach lub ciosach kamiennych, być może pochodzących aż z czasów
średniowiecznych. Wewnętrzne przekonanie, podpowiadało mi, że mogą to być pozostałości po
rozebranym zamku królewskim w Koninie, wtórnie użyte w XIX w. do budowy drogi. Dostrzegłem
podobieństwo materiału i kamieniarskiej obróbki do znanych ciosów zamkowych, które wg
zachowanych dokumentów posłużyły do budowy zboru kalwińskiego w Żychlinie pod Koninem.
Kilka elementów zamku np. jarzmo bramy zamkowej, albo fragment dekorowanego ornamentem
krzyżowym obramienia eksponowane są też w muzeum w Gosławicach. W odniesieniu do odkrytych
bloków kamiennych, moją uwagę zwróciły zwłaszcza wykute w nich gniazda, które mogły służyć do
klamrowania, a kamieniarsko obrobione, prostopadle usytuowane powierzchnie elewacyjne
wskazywały, że kamienie te mogły stanowić fragmenty naroży z pewnością masywnej i znaczącej
budowli. Część z nich mogła stanowić obramienia okienne lub drzwiowe. Takie przekonanie
o pochodzeniu tych kamiennych elementów rodzi się nieodparcie dopiero w bezpośrednim oglądzie urzekają one wręcz swą pierwotną, zawartą w nich siłą.

ZGŁOSZENIE
W dniu 17.09.2010 r. (w piątek) poprosiłem historyka i wybitnego mediewistę Jurka Łojko,
aby zechciał mi asystować w oględzinach odkrytych przeze mnie dzień wcześniej kamiennych
ciosów na terenie pałacu L. Reymonda przy ulicy Wojska Polskiego. Chodziło mi o utwierdzenie się
w moim przeświadczeniu. Pojechaliśmy tam razem. Jurek był zaskoczony rozmiarami i znaczeniem
znaleziska. Zadzwonił do archeologa Krzysztofa Gorczycy, ale nie uzyskał połączenia. W tej sytuacji
zadzwoniłem najpierw do mojej koleżanki, historyka sztuki Joli Stefaniak, ale okazało się, że ona
i jej szef nie są obecni w siedzibie delegatury, zadzwoniłem więc (około godz. 14) na komórkę do
Joli, ale nie mogła przyjechać i poradziła powiadomić archeolog p. Natalię Lipowską. Tak też
zrobiłem - poprosiłem, aby przybyła na miejsce ważnego znaleziska. Umówiliśmy się, że poczekam
na nią z Jurkiem. Chwilę później zadzwoniłem na komórkę do pana dr Janusza Tomali i zgłosiłem
osobiście również jemu odkrycie ciosów kamiennych prawdopodobnie pochodzących z zamku
królewskiego w Koninie, wtórnie użytych do budowy nawierzchni ulicy Wojska Polskiego. Pan
Tomala zapewnił mnie, że natychmiast zostaną podjęte działania wyjaśniające, a w jego głosie dało
się wyczuć wielkie zaskoczenie. Była to dla niego sprawa absolutnie nowa. Gdyby wiedział
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wcześniej cokolwiek o wielkich kamiennych blokach nie zareagowałby chyba tak gwałtownie.
W oczekiwaniu na przyjazd pani archeolog udaliśmy się z Jurkiem na oględziny miejsca gdzie
niegdyś znajdowała się Brama Toruńska. Niestety w tym ważnym miejscu pomimo świetnej okazji prowadzone były przecież prace ziemne na dużą skalę, nie podjęto szczegółowych badań
archeologicznych. Nie doczekawszy się przybycia pani archeolog odjechaliśmy. Pół godziny później
zadzwoniła do mnie pani N. Lipowska - powiedziała, że jest na miejscu z archeologiem p. K.
Gorczycą i szukają znaleziska. Wytłumaczyłem gdzie ono się znajduje. Kilkanaście minut później
zadzwoniłem do niej, aby dowiedzieć się czy znaleźli to miejsce. Odebrał p. K. Gorczyca (okazało
się, że p. Natalia dzwoniła z jego komórki). Na moje pytanie czy znaleźli ciosy odpowiedział, że tak,
ale tylko kostkę brukową - istotnie trochę przed miejscem gdzie złożono „ciosy zamkowe” leżała
sterta gruzu i kostki granitowej. Byłem poirytowany tym, że nie mogą znaleźć bloków kamiennych
o pokaźnych rozmiarach i w znanym im terenie. Wytłumaczyłem b. dokładnie gdzie te ciosy się
znajdują. Pan K. Gorczyca usprawiedliwiając swój brak orientacji wspomniał, że ostatnio był na
miejscu dość dawno, bo dwa miesiące wcześniej. W dniu 19.09.2010 r. powiadomiłem o znalezisku
panią redaktor Życia Konina Izabelę Kolasińską i wysłałem jej zdjęcia odkrytych ciosów
kamiennych. Te same zdjęcia w dniu 20.09.2010 r. o godz. 15.41 wysłałem na adres e-mailowy J.
Stefaniak – niestety bez odpowiedzi. W tym czasie dowiedziałem się od p. archeolog N. Lipowskiej,
że konserwator niestety jednoznacznie uznaje, że znalezisko stanowią wyłącznie krawężniki XIXwiecznej drogi, nie przyjmując żadnych innych interpretacji. Zważywszy, że o zamku królewskim
w Koninie niestety wiemy bardzo niewiele, było to dla mnie przykre i niezrozumiałe odcięcie się od
możliwości zdobycia cennych informacji o kształcie architektonicznym tej tajemniczej i ważnej dla
obronności Królestwa Polskiego budowli. W tej sytuacji o znalezisku powiadomiłem, wysyłając
wykonane zdjęcia, znanego społecznika i „opiekuna” Starówki konińskiej, znawcę i badacza
przeszłości naszego miasta, historyka pana Tomasza Andrzeja Nowaka. W dniu 23.09.2010 r., czyli
w sobotę, te same zdjęcia i pismo z prośbą o zbadanie znaleziska wysłałem e-mailem do KOBiDZ
w Warszawie. Następnie 25.09.2010 r. w poniedziałek wysłałem również to pismo do KOBiDZ
listem poleconym. Pan Tomasz Andrzej Nowak powiadomił też Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Poznaniu oraz Wojewodę Wielkopolski. Prawdopodobnie podczas remontu ulicy
dopuszczono się rażących zaniedbań, bo nie dokonano rysunków, pomiarów i fotografii znaleziska.
W ogóle przy tym znalezisku nie było osoby pełniącej nadzór archeologiczny, a bloki kamienne
zostały przywłaszczone przez osoby postronne. W efekcie tą ważną sprawą zajmujemy się wyłącznie
my dwaj: Pan Tomasz Nowak na swym portalu informując i uwrażliwiając opinię publiczną i ja
starając się prowadzić rozmowy z wybitnymi znawcami tematu - nikt z powołanych z urzędu do tego
rodzaju spraw osób i służb o ile mi wiadomo nie podejmuje jak dotąd żadnych działań
zabezpieczających, pomiarowych i dokumentacyjnych. Jakoś też nikt z nich nie podnosi, że cenne
kamienne bloki nadal znajdują się w miejscu w żaden sposób niezwiązany z okolicznościami
znaleziska, które miało miejsce w przestrzeni publicznej i w żaden sposób nie są zabezpieczone
cenne pozostałości po budowli wzniesionej być może jeszcze w średniowiecznym Koninie.

POMIARY i WNIOSKI
W tej sytuacji, z uwagi na spory upływ czasu i niedogodność związaną z obecną lokalizacją
"bloków kamiennych" zrobiłem szkicową inwentaryzację znaleziska, czyli dokonałem
podstawowych pomiarów zaledwie kilku z nich. W rezultacie dokonanych pomiarów i bardziej
szczegółowych oględzin utwierdziłem się w moim przekonaniu o „zamkowym” pochodzeniu
kamiennych bloków piaskowca. Pominąłem całkowicie "granity", bo przypuszczam, że rzeczywiście
są to XIX-wieczne krawężniki i płyty chodnikowe. Z podobnych bloków granitowych i płyt była
wykonana zdecydowana większość chodników starego Konina. Bloki granitowe pochodzące
z rozbiórki nawierzchni ul. Wojska Polskiego (większość z nich, a zwłaszcza te o dużych
rozmiarach) mają w swych płaszczyznach czołowych okrągłe otwory. Zapewne służyły one do
stabilizowania połączeń krawędzi drogi i mogły zapobiegać przed przypadkowym ich demontażem.
Mogły to być również otwory stosowane do łatwiejszego przenoszenia bloków za pomocą np.
wsuwanych w nie specjalnych nosideł. Natomiast niezmiernie interesujące są "piaskowce" z uwagi
na ich masywność z wykutymi gniazdami i jakby śladami po osadzaniu żelaznych krat. Żaden
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z bloków piaskowcowych nie ma w płaszczyznach czołowych wspomnianych okrągłych otworów.
Wg mnie wiele wskazuje na to, że mogą to być ciosy lub bloki kamienne pierwotnie użyte do
wzniesienia w przeszłości np. silnej budowli obronnej, a po jej rozbiórce zostały wtórnie użyte np.
w XIX wieku jako krawężniki Przedmieścia Słupeckiego - obecnie ulicy Wojska Polskiego.

Hipotezę o „zamkowym” pochodzeniu znaleziska uzasadniam następująco:
- po pierwsze:
Wielkim i niczym nieuzasadnionym marnotrawstwem materiału byłoby wykonywanie tak przesadnie
masywnych krawężników drogowych o wysokości np. 61cm i szerokości 27cm.
- po drugie:
Pomimo, że rozłożenie zagłębień/szczelin ( po początkowo domniemanych kratach) jest regularne –
np. w jednym z bloków w przybliżeniu co 27 cm, w innym co 23 cm no i zawsze na podobnej ścianie
bloku kamiennego, to jednak są to raczej kwestionowane wcześniej otwory technologiczne mimo, że
nie nawiercane, a wykuwane dłutem, służące np. do przełamania większego bloku w celu uzyskania
mniejszych wymiarów i odpowiedniejszego kształtu pozwalającego na wtórne użycie bloku
kamiennego jako krawężnik. Zauważyć w tym momencie należy, że pierwotna wysokość bloku
byłaby przed jego przełamaniem, znacząco większa, niż np. 61cm – mogła wynosić ca 90 cm,
a nawet więcej.
- po trzecie:
Bloki mają powierzchnie wykończone bardzo starannie - chyba nazbyt staranne jak na potrzeby
budowy prowincjonalnej drogi, co prawda wylotowej z Konina, ale usytuowanej wówczas na
obrzeżu miasta, poza jego centrum. Podobno droga ta utwardzona została kostką granitową dopiero
w czasie ostatniej wojny. Powierzchnie bloków są też zróżnicowane - ta, która mogła być ukryta
w murze ma fakturę grubą (łatwo wiążącą się z zaprawą), a ta widoczna, czyli elewacyjna fakturę
delikatną i mniej porowatą, bardziej odporną np. na nasiąkanie i porastanie glonami.
- po czwarte:
Jeden z bloków ma trapezoidalny kształt - zapewne w celu spełnienia jakiegoś szczególnego zadania
w budowli. Być może użyto go do wykonania kamiennego obramienia okna o specyficznym
kształcie - w widoku zamku, wykonanym prawdopodobnie przed rokiem 1844 przez Delegację Rady
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Administracyjnej pod kierownictwem L. Stronczyńskiego, wg jego wcześniejszych szkiców,
widzimy okna jednego z zamkowych gmachów z obramieniami kamiennymi prostokątnymi, ale
z kolei na piętrze o kształtach ostrołukowych. Na podstawie części wspomnianego bloku, które
uległy zwietrzeniu widać, że blok ten zagłębiono w ziemi w miejscu gdzie powierzchnia terenu nie
była ukośna, zatem użycie bloku o takim kształcie nie wynikało z potrzeby miejsca, a raczej było
podyktowane tym, że akurat taki kamień był w dyspozycji. Należy przypuszczać, że jego
zastosowanie ma charakter wtórny.

- po piąte:
W kilku blokach widoczne są starannie wykonane i o zróżnicowanym kształcie gniazda, których
celowość w odniesieniu do potrzeb budowy drogi jest żadna. Być może one są najistotniejsze, bo
zapewne łączenie dużych ciosów kamiennych stalowymi klamrami wiązało się z koniecznością
stosowania podobnych i sprawdzonych metod i być może odnotowane zostały rozwiązania
specyficzne dla określonych epok. Być może istnieją udokumentowane przykłady podobnie
wykonanych gniazd? Co prawda gniazda te, jak zauważa jeden z archeologów, mogły mieć też inne
zastosowanie - mogą to być również otwory stosowane do przenoszenia bloków za pomocą samozaciskających się żelaznych szczypiec używanych przez kamieniarzy w XIX wieku – podobne
szczypce używane są również obecnie, ale do przenoszenia zdecydowanie mniejszych elementów
i bez konieczności wykonywania gniazd. Zauważmy jednak, że wykonanie trzech otworów dla
jednego kamienia nigdy nie było stosowane – wystarczały dwa. Są one też usytuowane zbyt blisko
siebie - trzej robotnicy przenoszący blok byliby zbyt blisko siebie, co utrudniałoby im poruszanie się.
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Zastanawiający jest kształt gniazda środkowego, o ile dwa skrajne mogą mieć charakter wtórny –
wykuto je w celu przenoszenia bloku za pomocą szczypiec, to środkowy mógł służyć od początku do
zupełnie innych celów np. do osadzenia zawiasu.

- po szóste:
W XIX wieku nie było stosowane użycie piaskowca do wykonywania krawężników drogowych.
- po siódme:
Lustracja zamku dokonana w latach 1564-65 zawiera liczne opisy elementów wykonanych
z kamienia np. obramień okiennych i drzwiowych – „wszytki odrzwi i okna z ciosanego kamienia”
wykonanych (JW). Również podstawy pieców opisano tam jako wykonane z kamienia ciosanego,
a naroża wieży zamkowej wzmocnione były ciosami kamiennymi – „wieża murowana, mocna
z cegły na 8 węgłów, każdy węgieł kamieniem ciosanym” wzmocniony (JW).
- po ósme:
Należy również odnieść się do opisywanych w literaturze fachowej przykładów użycia masywnych
bloków kamiennych do stabilizacji i umocnienia przyczółków mostowych. Jednak oględziny, mostu
drewnianego w Lądzie, których dokonałem jeszcze przed jego całkowitą rozbiórką w latach 90dziesiątych ubiegłego wieku nie potwierdzają hipotezy o podobnym pochodzeniu znaleziska. Most
w Lądzie miał konstrukcję wyłącznie drewnianą - był wykonany z pali i belek dębowych. Pale
wbijano w dno rzeki i ziemne skarpy przyczółków. Przęsła drewniane były zamocowane
bezpośrednio do pali i nie były dociążane przez żadne bloki kamienne. Podobnie wykonany musiał
być most w Koninie. Gdyby było inaczej to bloki kamienne jako pozostałości po rozebranym moście
pojawiłyby się dopiero po wymianie drewnianego mostu w Koninie na Kładkę Toruńską - most
stalowy oparty na masywnych pylonach, czyli w połowie XX wieku, a przecież z zebranych
informacji wynika, że rozważane bloki kamienne zostały wtórnie przełamane i użyte jako krawężniki
drogowe w wieku XIX. Z tego samego powodu nieupoważnione jest doszukiwanie się pochodzenia
bloków kamiennych z cmentarza żydowskiego, który został zlikwidowany przez Niemców w latach
40-tych ubiegłego wieku. Na rozważanych elementach nie ma też najmniejszego śladu w postaci
inskrypcji lub znaku Syjonu. Ponadto elementy kamienne cmentarza, między innymi z rozbitych
macew zostały użyte do utwardzania dróg w innej i odległej od miejsca znaleziska części miasta.
Pochówki żydowskie na tym zmentarzu przyciągały uwagę dzieci z polskich rodzin zamieszkujących
dawną ul. Leśną. Według relacji - żyjących, naocznych, świadków tych pochówków - Barbary
Niedźwiedzkiej i Eugeniusza Wojciechowskiego, cmentarz żydowski był ogrodzony, ale ogrodzenie
to było ażurowe, wykonane z metalowych słupków i prawdopodobnie z metalowej siatki.
- po dziewiąte wreszcie:
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Zdaję sobie sprawę z dość niezwykłych rozmiarów jakie miały analizowane bloki kamienne przed
ich przełamaniem, jednak wśród odkrytych elementów z „ciosanego” piaskowca są również takie
(niestety jeszcze nie zinwentaryzowane), których podobieństwo do ciosów udokumentowanych
w licznych zachowanych zamkach polskich jest niepodważalne.

PROCES BADAWCZY
Zdając sobie sprawę, że ważne znaleziska wymagają pogłębionego merytorycznego procesu
badawczego w szerokim gronie specjalistów do tego powołanych, doświadczonych i odpowiednio
predysponowanych, o bogatym dorobku naukowym i publicystycznym, zdjęcia, pomiary i moje
wnioski przesłałem do kilku wybitnych specjalistów i archeologów oraz do konserwatora zabytków
p. J. Bacińskiego, którzy zajmują się zamkami i budowlami obronnymi w Polsce, a w swoim
dorobku naukowym mają również cenione publikacje naukowe dotyczące architektury obronnej
Wielkopolski. Jeden z archeologów zaintrygowany tym odkryciem, osobiście i na własny koszt
przybył na miejsce znaleziska i dokonał dokładnych oględzin. Na ich efekty trzeba jeszcze poczekać,
ale archeolodzy już wypowiadają się, że wiele wskazuje na to, iż odkryty„zbiór detali nie jest
homogeniczny, składając się z artefaktów wykonanych z różnych surowców skalnych, w różnym
czasie i w różnym celu, a potem niejako przypadkowo „połączony" został w opisanym znalezisku”.

Konin, dnia 27.10.2010 r.
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Jacek Wojciechowski
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