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870 lat Inskrypcji Konińskiej – wydawnictwo PTTK
O wybitnym zabytku konińskim zwięzłą broszurkę w roku 870-lecia Inskrypcji
Konińskiej wydał Oddział PTTK w Koninie ze wsparciem Miasta Konin. Od 2016 roku
dzięki Słupowi Konińskiemu Miasto Konin zostało włączone w przebieg Szlaku
Piastowskiego, co skutkuje lepszą popularyzacją obiektu i wsparciem finansowym na
troskę o jego stan i wygląd jego otoczenia.
Wydawnictwo zostało podzielone na 3 tematy: Inskrypcja Konińska, Słup Koniński
i osoba fundatora Piotra Włostowica. Wyjątkowa inskrypcja wyryta na powierzchni
piaskowca została omówiona przez łacinnika Tomasza Płóciennika w książce „Koniński
Słup Drogowy” z 2011 r. Ten łaciński wiersz dobitnie świadczy o ważności miejsca, w
którym umieszczono „starożytną kolumnę” (tak pisała Zofia Urbanowska w XIX w.). Zaś
sam słup był świadkiem zasiedlania terenów nadwarciańskich, nadania praw miejskich
przez księcia Przemysła II, dbania królów o ośrodek królewszczyzn, rozwoju miasta i klęsk,
jakie się od 1151 roku przytrafiały. W składanej na 4 szpalty ulotce zaprezentowane
zostało odczytanie łacińskiego tekstu wg Tomasza Płóciennika oraz tłumaczenia treści
Inskrypcji na język polski i angielski.
Muzeum Narodowe we Wrocławiu udostępniło specjalnie wykonaną dla tej
publikacji fotografię podniebia tympanonu z Ołbina. Wg historyków wśród postaci
wyrzeźbionych na tej płaskorzeźbie jest fundator opactwa ołbińskiego i Słupa
Konińskiego - Piotr Włostowic z żoną.
Broszurka wykorzystywana jest podczas wydarzeń turystycznych, np. podczas
corocznego Rajdu Słupa Konińskiego. Centrum Informacji Turystycznej LOT MARINA
w Koninie pokazywało ją na zjeździe w Gnieźnie oraz podczas powiatowych dożynek.
Cieszyła się również wzięciem podczas XIV Jarmarku św. Bartłomieja w Koninie.
Oddział PTTK przekazał egzemplarze konińskim radnym, udostępnił część nakładu
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie podczas wystaw
poświęconych Słupowi Konińskiemu i Piotrowi Włostowicowi. Broszurka dostępna jest
w konińskim Muzeum Okręgowym. Stale uzupełniane jest stoisko w konińskiej farze.
Będzie dostępna w planowanym punkcie informacyjnym w Domu Zemełki.
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Szef Jarmarku św. Bartłomieja w Koninie, Mateusz
Cieślak, zaopatrzył się w składanki

Autor tekstu składanki, Michał Gruszczyński,
odpowiadał na pytania odwiedzających Konin
podczas XIV Jarmarku św. Bartłomieja

Oprac. W. Gruszczyńska
W tej Sali znajduje się tympanon fundacyjny. Zdjęcia z Muzeum we Wrocławiu.

