Wspomnienia

W małym mieszkaniu w Koninie na trzecim piętrze w bloku przy ulicy Chopina
mieszkała 19 letnia Daria. Właśnie dostała się na studia informatyczne w Poznaniu i
pakowała swoje rzeczy. Podchodziła do tego bardzo sentymentalnie, bo spędziła tutaj całe
dzieciństwo. Z jednej strony nie mogła się doczekać wyjazdu, ale czuła już tęsknotę do
swojej przyjaciółki. Zasiadła przed laptopem i odpaliła folder ze zdjęciami, po których zaczęła
sprawnie się przemieszczać. Już było jej źle na myśl o przyjaciółce którą zostawia, a co
dopiero będzie w Poznaniu? Przeglądała zdjęcia i nagle natknęła się na coś co pamiętała
bardzo dobrze, to były zdjęcia z przed roku i z przed czasu pandemii.

Na zdjęciu było ich ukochane miejsce w Koninie Bulwar Nadwarciański czyli
nadrzeczny bulwar ciągnący się na południowym brzegu Warty, w pobliżu Starego Rynku.
Jego długość to 970 m. Ona i jej przyjaciółka kochały tam razem chodzić. Chodzenie czy
jeżdżenie na rowerach lub rolkach po skwerze, jedzenie w różnych knajpach nad Wartą,
spotkania ze znajomymi – brakowało jej tego. Po obejrzeniu tych zdjęć w jej pokoju zrobiła
się bardzo melancholijna atmosfera. Dziewczyna uśmiechnęła się pod nosem. Pomimo, że
było jej przykro, bardzo się ucieszyła na widok przyjaciółki przynajmniej na zdjęciu. Zaczęła
przeglądać dalej, a sytuacja stawała się coraz bardziej nostalgiczna. Dziewczyna znalazła
masę wspólnych zdjęć z wędrówek po bulwarach i Starym Rynku. Były tam też zdjęcia z przed
ratusza na Starówce wzniesionego w latach 1796-1803, który był odnawiany w latach 1916–
1917 oraz wpisany do rejestru zabytków w 1953.

Westchnęła. Przypomniały jej się długie wieczorne przesiadywania na plaży nad Wartą,
rozmowy o tych wszystkich błahostkach, które wtedy tak bardzo zajmowały ich myśli.
Następne zdjęcie ukazało rzeźba konia na placu wolności.

Od razu włączyła Internet i napisała do przyjaciółki. W wiadomości zawarła kilka
wspólnych zdjęć z nad Warty. Miejsca na nich, które chodź tak bliskie jej sercu w niedalekiej
przyszłości staną się tak odległe. Do wiadomości dodała krótką notatkę ,,Pamiętasz?”. Jej
twarz od razu się rozpromieniła kiedy zobaczyła odpowiedź przyjaciółki ,,No oczywiście!”. Z
umysłu Darii szybko odpłynął smutek. Pomimo dużej nostalgii związanej ze zdjęciami to i tak
dziewczyna się cieszyła na myśl o tych zdarzeniach. Zobaczyła następne zdjęcia z tego
cudownego dnia z pod słupa Milowego.

Czyli kamiennego słupa ustawionego w 1151 w połowie drogi z Kruszwicy do Kalisza
uznawany za najstarszy znak drogowy w Polsce przy, którym często się spotykały. Również
nie mogła zapomnieć o Kościele św. Bartłomieja, który stał nieopodal słupa. Kościół w
formie bazyliki liczy trzy nawy i reprezentuje przede wszystkim styl gotycki. Również odegrał
rolę w życiu Darii, bo to w tym kościele brała ślub jej starsza siostra.

Jej zamyślenie przerwał telefon przyjaciółki.
- Widzę, że znalazłaś nasze zdjęcia?- zaśmiała się w słuchawce przyjaciółka Zosia.
- Najwidoczniej- odpowiedziała z entuzjazmem.
- Tak… Pamiętam ten dzień jakby to było wczoraj. Spacery po bulwarach, zmoczenie cię w
fontannie…
- Ej! To ja Cię zmoczyłam- zaśmiała się Daria i wysłała przyjaciółce zdjęcie fontanny.

- Pamiętam to inaczej, ale uznajmy, Twoją wersję- powiedziała Zosia śmiejąc się – pamiętam
jeszcze jak poszliśmy na te pyszne lody!
- Były takie pyszne, aż ci spadły- śmiech nie ustępował tak jak napływające wspomnienia i
przekrzykujące się dziewczyny.
- A pamiętasz Targ Świętego Bartłomieja?
- Oczywiście! Było tam tyle różnych ciekawych bibelotów i staroci!
- Racja, nie wiedziałam nawet gdzie mam patrzeć- uśmiechnęła się szeroko Zosia.
- Potem poszyłyśmy do parku Chopina, pamiętasz?- zapytała Daria znowu wysyłając zdjęcia
bramy parku.

- No oczywiście!- słychać było bardzo wyraźny entuzjazm – te wszystkie zwierzęta były po
prostu cudowne! Konie, dziki, ptaki, daniele- zaczęła się zachwycać zwierzętami z parku. No
właśnie - daniele! Mam ich zdjęcie- powiedziała Zosia i wysłała zdjęcie danieli.

- Mi bardziej podobał się paw- wysłała koleżance zdjęcie pawia.

- Racja, też jest śliczny!- zachwyciła się Zosia.
- Będziemy musiały tam jeszcze kiedyś pójść - powiedziała Daria z nadzieją na kolejną
wyprawę z przyjaciółką.
- Święta prawda, a jak mówimy o Parku Chopina to nie możemy zapomnieć również o scenie
gdzie byłyśmy na koncercie!

- Oczywiście, że pamiętam było świetnie!
Przyjaciółki wspominały bardzo długo swoje wspólnie spędzone chwilę. Cieszyły się,
że udało im się spędzić czas razem i nie zmarnowały tych chwil. Koniec rozmowy upłynął

bardzo smętnie na wspominkach czasu wspólnie spędzonego w swoich ukochanych
miejscach. Zasmuciła ich myśl o studiach. W końcu jechały do różnych miast, na różne
kierunki. Liczyły na to, że uda im się jeszcze spotkać w tych samych miejscach i spędzić
równie cudowne chwile. Zrobiło się bardzo późno dlatego Daria postanowiła iść spać. Leżąc
jej głowę zaprzątała jedna myśl. Myśl o tym jak piękne miejsce przyszło jej zostawić.
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