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1. Z kart
przesz³oœci

2.

Przyjació³

Inne

– tematy inne ni¿
wymienione powy¿ej

W imieniu Towarzystwa Przyjació³ Konina jest mi niezmiernie mi³o powitaæ na ³amach dodatku KONINIANA tych Czytelników, którzy uto¿samiaj¹ siê z ruchem regionalnym i którzy
z pomoc¹ redakcji „Przegl¹du Koniñskiego” zechc¹ ów
dodatek redagowaæ. Na ³amach dodatku KONINIANA zamieszczane bêd¹ materia³y o dziejach miasta, dotycz¹ce jego
teraŸniejszoœci, a mo¿e i przysz³oœci. Nie ukrywamy, ¿e szczególnie liczymy na aktywnoœæ „pisarsk¹” cz³onków Towarzystwa.
Jest wiele spraw i problemów umykaj¹cych naszej uwadze, a wartych ukazania szerszym rzeszom Czytelników. Chcemy je na chwilê zatrzymaæ dla refleksji, pamiêci, a mo¿e i realizacji przez w³adze samorz¹dowe. Chcemy w stosownej rubryce przypominaæ tych, którzy uczynili dla miasta coœ wa¿nego,
nietuzinkowego – tych, o których po prostu nie wypada nie
wiedzieæ, o których wiedzieæ powinno m³odsze pokolenie koninian. Bêdziemy pisaæ o sprawach najbardziej istotnych dla rozwoju miasta.
Posiadamy pamiêtniki nades³ane na konkurs – koniecznie
musimy je przedrukowaæ w mniejszych lub wiêkszych fragmentach skoro nie ma mo¿liwoœci wydania ich w odrêbnej publikacji. Wiele osób spisuje wspomnienia i dla nich bêd¹ te ³amy.
Oczywiœcie nie mo¿emy przeoczyæ twórczoœci poetów, plastyków, pisarzy – i dla nich bêdzie miejsce na prezentacjê dorobku artystycznego. Zamierzamy te¿ informowaæ koniñsk¹ spo³ecznoœæ o konferencjach, zebraniach, seminariach organizowanych przez Towarzystwo, wreszcie zamieszczaæ bêdziemy
fotografie obiektów i ludzi, sceny z ¿ycia miasta, og³aszaæ konkursy i quizy.
Jednym s³owem na ³amach dodatku regionalnego znajdzie
siê wszystko o czym zechc¹ Pañstwo napisaæ w myœl strawestowanej maksymy „nic o naszym mieœcie, bez nas”. Oczekujemy na propozycje i materia³y, które nadsy³ajcie do siedziby
Towarzystwa w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Mickiewicza 2.
W imieniu zarz¹du
Stanis³aw Sroczyñski,
wiceprezes
Towarzystwa Przyjació³ Konina
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W rubryce zamieszczane bêd¹ ciekawe wydarzenia z dziejów Konina wynotowane z dawnej prasy, opracowañ regionalistów, zachowane
w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Okrêgowym, Archiwum Pañstwowym i w rêkach prywatnych.

Zatarg mieszczan
z proboszczem
W r.1441 proboszcz koniñski i kanonik poznañski, Jakób z Gr¹d
Gr¹dzki, wytoczy³ naprzeciw mieszczanom skargê, ¿e gdy ustanowi³ w
Koninie nauczycielem zdatnego kap³ana dla nauczania kleryków i do pos³ugi koœcielnej, Maciej, prokonsul,
konsulowie i inni mieszkañcy miasta,
rozgniewani za to, ¿e ich nie pyta³ o
radê, w niedzielê przed uroczystoœci¹
Wniebowziêcia NMP zebrawszy siê,
wys³ali do proboszcza w³aœnie nabo¿eñstwem zajêtego, dwóch delegatów,
którzy nie zwa¿aj¹c ani na ich œwiêtoœæ, ani nabo¿eñstwo, przyst¹piwszy
do o³tarza zapytali dlaczego powo³a³
bez ich rady nowego rektora szko³y.
Nie czekaj¹c koñca mszy, zebrawszy
siê t³umnie, postanowili, aby woŸni
miejscy og³osili wszystkim mieszkañcom, ¿e ¿adnemu z nich nie wolno dawaæ jakiejkolwiek ja³mu¿ny któremukolwiek ksiêdzu, ani nawet sprzedawaæ mu ¿ywnoœæ i napoje pod kar¹ 60
groszy i wiêzienia za ka¿de tego zakazu przest¹pienie. WoŸni niezw³ocznie
ten dekret starszyzny og³osili po
wszystkich czêœciach miasta. Kap³ani
i zakonnicy, których naówczas by³o w
Koninie nie ma³o, wyszed³szy tego
samego dnia po zwyk³e ja³mu¿ny, z
których siê jedynie utrzymywali, nigdzie ani kawa³ka chleba nie otrzymali; z wielu nawet domów wypchniêto
ich wœród obelg i z³orzeczeñ lub domy
przed nimi zamykano. Z p³aczem i
narzekaniem zgromadzili siê wszyscy

duchowni do proboszcza prosz¹c o
po¿ywienie, którego im nie odmówi³,
ale nadal sam utrzymaæ ich ¿adn¹ miar¹ nie móg³ i dlatego wiêksza ich czêœæ
rozesz³a siê po kraju, szukaj¹c przytu³ku i utrzymania. Starszyzna miasta
nie kontentuj¹c siê t¹ zemst¹ na niewinnych wywart¹, wpad³szy tego samego dnia do szko³y, pod groŸb¹ œmierci zmusi³a rektora jej, ¿e j¹ natychmiast
opuœci³ i wydali³ siê z miasta. O te
gwa³ty mieszczan zanosi proboszcz
skargê do w³adzy duchownej z proœb¹
o zapobie¿enie z³emu i ukaranie winnych najmniej po 100 dukatów. Konsystorz, zapoznawszy oskar¿onych i
plebana, nakaza³ im wybraæ sobie s¹d
polubowny z pra³atów i kanoników
gnieŸnieñskich, którego wyrokowi pod
surowymi karami obie strony bezwarunkowo poddaæ siê powinny. Ten s¹d
wyda³ wyrok, ¿e prawo obsadzania
posady rektora szko³y na wieczne czasy nale¿y do proboszczów. Za ka¿dem ustanowieniem rektora szko³y
powinien proboszcz przywo³aæ prokonsula i konsulów (burmistrza i rajców) i oœwiadczyæ im o tym akcie...
Powy¿szy tekst stanowi przypis ks.
Jana Korytkowskiego do opisu miasta
Konina w „Liber beneficiorum archidiecezji gnieŸnieñskiej opr. przez Jana
£askiego”. Gniezno 1880, str.239
Ksiêga znajduje siê w Muzeum Okrêgowym w Koninie-Gos³awicach.
Tekst wybra³
Lech Hejman

To ju¿ 140 lat istnienia
I Liceum im. Tadeusza Koœciuszki w Koninie
W zwi zku ze 140-leciem szko y stosowne uroczysto ci wraz
ze zjazdem wszystkich absolwent w odb d si 26-27 wrze nia
br. Zainteresowanych prosimy o kontakt ze szko .
I Liceum im. Tadeusza Koœciuszki
w Koninie jest szko³¹ z bogat¹ tradycj¹. Istnieje od 1863 roku, kiedy to w
wyniku starañ mieszkañców miasta i
powiatu powsta³a szko³a œrednia, egzystuj¹ca do roku 1905 jako prywatne
progimnazjum. W 1866 roku koniñskie
gimnazjum znalaz³o swoj¹ siedzibê w
tzw. domu Zeme³ki, budynku znajduj¹cym siê na naro¿niku obecnego placu
Wolnoœci. Tam mieœci³a siê szko³a œrednia a¿ do roku 1938, do chwili otrzymania nowego gmachu przy ulicy Mickiewicza 14.
W roku 1905 przekszta³cono koniñskie progimnazjum w Szko³ê Han-

dlow¹. Za³o¿ycielem jej by³o Towarzystwo Koniñskie, które utrzymywa³o szko³ê, drugie Ÿród³o stanowi³y op³aty za naukê. W 1914 roku gmach szko³y zajê³y wojska niemieckie na koszary, zniszczeniu uleg³o wyposa¿enie i
dokumentacja placówki. Dzia³alnoœæ
szko³y zosta³a wznowiona w roku
1915.
W 1918 roku dyrektorem szko³y
zosta³ ks. kanonik Stanis³aw Szabelski, uwieczni³ on w swoich wspomnieniach tragiczn¹ w skutkach manifestacjê listopadow¹, kiedy zginê³o kilkoro
uczniów – pogrzeb poleg³ych wówczas
ch³opców sta³ siê wielk¹ manifestacj¹

antyniemieck¹ mieszkañców Konina.
W 65. rocznicê owej tragedii, staraniem
Towarzystwa Przyjació³ Konina, ods³oniêto pami¹tkow¹ tablicê ku czci
poleg³ych na dawnym budynku Szko³y Handlowej.
25 stycznia 1919 roku Szko³ê Handlow¹ przekszta³cono w oœmioklasowe Gimnazjum Humanistyczne, które
uzyska³o wkrótce prawa szko³y pañstwowej. Swoistym wydarzeniem
pierwszych lat funkcjonowania by³
spektakl „Balladyny” Juliusza S³owackiego, przygotowany przez ko³o polonistów pod kierunkiem nauczyciela
jêzyka polskiego, Franciszka Gliwicza.
Za kadencji kolejnego dyrektora
szko³y, B. Hulewicza, odby³y siê
pierwsze egzaminy maturalne.
W latach 1923-1925 œwiadectwo

dojrza³oœci uzyska³o 40 uczniów.
Wœród pierwszych maturzystów by³
wspó³twórca projektu amerykañskiego pojazdu ksiê¿ycowego, prof. Mieczys³aw Bekker.
W roku 1935 w³aœcicielem Gimnazjum Koniñskiego sta³o siê Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y Œredniej, a w
1938 oddano do u¿ytku nowy budynek szkolny.
Okupacja hitlerowska przerwa³a
dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ szko³y. Niektórzy nauczyciele i uczniowie zginêli
w obronie Ojczyzny, w obozach koncentracyjnych. Ich pamiêci poœwiêcona jest tablica wmurowana w szkole w
1968 roku. (cdn.)
Dyrekcja
szko³y
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Pod tym tytu³em zamieszczane bêd¹ nieznane szerszemu gronu odbiorców archiwalia oraz artyku³y historyczne o dziejach miasta, oparte na zbiorach zgromadzonych w archiwach, bibliotekach i wczeœniejszych mniej znanych publikacjach.

Opis miasta Konina
z roku 1557
Miasto Konin, przez które idzie
rzeka co ja zow¹ Warta. Oko³o tego
miasta jest mur pocz¹wszy od zamku
a¿ do bramy, któr¹ je¿d¿¹ ku Kaliszowi, która brama jest teraz murowan¹.
Od tej bramy zasiê te¿ mur jest a¿ do
drugiej bramy, która je¿d¿¹ z miasta
ku Toruniowi. A od tej bramy nie masz
¿adnego muru a¿ do samego zamku. W
tym mieœcie w murze jest mieszczan
137, przedmieszczanów na przedmieœciu, które zowi¹ Borzêtowo, jest gospodarzów 36.
Mieszczanie maj¹ wioskê po po¿ytkowi mieœæskiemu, któr¹ zowi¹
Kurowem, która le¿y tam¿e za miastem podle wielkiej drogi, któr¹ je¿d¿¹
do Torunia. W tej wiesce siedz¹ na Ÿrzebiach trzej kmiece a czwarty so³tys,
który jest wolny od podatków mieœæskich.
Maj¹ te¿ m³yn we wsi królewskiej
Starym Mieœcie, który ku wójtostwu
nale¿y, a ten m³yn mieszczanie wykupili ku po¿ytkowi mieœæskiemu.
Maj¹ te¿ cegielniê mieœæsk¹, z której po¿ytek mieszczanie bierz¹.
Ci¿ mieszczanie maj¹ wespo³ek z
przedmieszczany Ÿrzebiów dwadzieœcia na przedmieœciu, na dziedzinie co
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j¹ zow¹ Borzêtowo, które role tego
przedmieœcia id¹ ku Staremu Miastu,
ku Ruminu. A z tych Ÿrzebiów dawaj¹
na zamek z ka¿dego po 16 gr. Tam¿e
na tym Borzêtowie s¹ role plebañskie,
szpitalne, wójtowskie, z tych nic na
zamek nie daj¹.
Ci¿ mieszczanie maj¹ czterech rybaków, którzy te¿ w mieœcie siedz¹.
Ka¿dy z nich dawa mieszczanom po
14 gr., a na zamek obrok ryb raz na
tydzieñ, póki jest obyczaj.
Ci mieszczanie maja ³¹ki za granic¹
swej wioski Kurowa, które dzier¿¹ za
prawem œwiêtej pamiêci króla Kazimierza nadanym i tudzie¿ takie¿ przez
œwiêtej pamiêci króla Aleksandra potwierdzone i tudzie¿ zasiê potwierdzone przez Jego Królewsk¹ Moœæ dzisiejszego pana Zygmunta Augusta,
dopiero im teraz pocz¹³ odejmowaæ od
trzech lat nieboszczyk Dziaduski.
Most, przez który je¿d¿¹ ku Kalisewi, ci mieszczanie powinni oprawowaæ i oprawuj¹. Most drugi, przez który je¿d¿¹ ku Toruniowi, nie powinni
mieszczanie oprawowaæ.
Prowenta z tego miasta Konina ku
zamkowi, staroœcie nale¿¹ce, które s¹
spisane z regestru anni 1557.

WIZERUNEK

Inprimis mieszczanie dawaj¹ na
ka¿dy rok staroœcie na zamek co zowi¹ stacj¹ florenów 16, ku czemu
æwieræ miêsa dobrego wo³owego.
Item jatek jest jedenaœcie, z których dawaj¹ ³oju nietopionego po cztery kamienie. Ale tego roku jeno oœm
jatek osiad³ych, od których przychodzi do zamku ³oju kamion 16 po³owica, a druga po³owica miastu, który
sprzedawszy kamieñ per gr 20 uczyni
florenów 10 groszy 20.
Item z ³aŸni czynszu na ka¿dy rok
dawaj¹ na zamek florenów 2.
Item piekarzów jest abo bywa 14,
a czasem mniej abo wiêcej, którzy dawaj¹ na kwarta³ per gr 2, co uczyni do
roku florenów 3 gr 22, tego do zamku
daj¹ po³owicê florena 1 gr 26, a drug¹
po³owice miastu.
Item szewców teraz jest 21, a ka¿dy z nich dawa co roku per 4 gr, co
uczyni florenów 4 gr 21, tego czynszu
po³owica do zamku, co uczyni florenów 2 gr 13 1/2, a po³owica miastu.
Item od 20 Ÿrzebiów, które mieszczanie i przedmieszczanie maj¹ na Borzêtowie dawaj¹ czynszu z ka¿dego
Ÿrzebia per gr 16, co uczymi florenów
10 gr 20.
Item targowego i c³a uczyni³o tego
roku 1557 florenum 80 gr 21 pieniêdzy drobnych oœm, a czasm czyni wiêcej abo mniej.
Summa prowentów, która czyni z
miasta , ze c³a i z targowego florenum
124 gr 16 szel¹gi 2 denarków 5 (z³otych stodwadzieœcia i cztery groszy
szesnaœcie szel¹gi dwa pieniêdzy drobnych piêæ).
zob. Rocznik Wielkopolski
Wschodniej, t. 2, str. 236-7
przedruku dokona³
Z. Kowalczykiewicz

MIASTA

W rubryce zamieszczane bêd¹ noty biograficzne o osobach w szczególny sposób zwi¹zanych z Koninem,
ludziach, którym powinniœmy byæ wdziêczni za ich wk³ad w ¿ycie miasta.

Ryszard
–

zas³u¿ony nauczyciel
i regionalista

Z okazji pó³wiecza bibliotekarstwa publicznego w Koninie na
prze³omie 1997 i 1998 roku w salach
ówczesnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej prezentowana by³a
wystawa biograficzna poœwiêcona
Ryszardowi Michalskiemu. Obiekty wystawowe udostêpni³ syn
Wojciech, obrazy ojca wypo¿yczono od rodziny i osób prywatnych
oraz z Muzeum Okrêgowego, które
prezentowa³o twórczoœæ malarsk¹
pana Ryszarda w 1993 roku.
Ojcem Ryszarda by³ Micha³ urodzony w ch³opskiej rodzinie, z zawodu kowal, potem artystycznie
uzdolniony litograf, a matk¹ Antonina z Fija³kowskich, pasjonatka
ksi¹¿ek. Syn Ryszard urodzony 16
lutego 1905 roku w S³upcy przej¹³
po ojcu sk³onnoœæ do plastyki, a
po matce zami³owanie do ksi¹¿ek.
Dorasta³ w trudnych finansowo latach maj¹c wsparcie w siostrze Klarze, kierowniczce szko³y w Morzys³awiu. Po latach nauki w S³upcy i
Koninie rozpocz¹³ pracê w zawodzie
nauczycielskim w wiejskich szkó³kach, jednoczeœnie zdobywaj¹c
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Michalski

konieczne kwalifikacje pedagogiczne na kursach zawodowych. Od
1932 roku do wybuchu wojny pe³ni³ obowi¹zki kierownika Szko³y
Powszechnej w L¹dzie i w 1945 roku

Ryszard Michalski

w Koszutach. Od 1946 roku z ¿on¹
Janin¹, te¿ nauczycielk¹, i dzieæmi:
Bo¿en¹ i Wojciechem zamieszka³ w

Koninie pracuj¹c przez rok w Szkole Podstawowej nr 1. W latach 19471954 kierowa³ Powiatow¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ uzyskuj¹c w tym czasie stosowne uprawnienia na kursach w Spale i Jarocinie. W tym czasie ukoñczy³ wy¿szy kurs nauczycielski w zakresie nauczania historii i geografii. Po odejœciu z pracy w
bibliotece, które dramatycznie prze¿y³, bo zwi¹zane by³o z nieuczciwym
oskar¿eniem przez zastêpcê, wróci³
do ukochanego zawodu nauczyciela, ucz¹c dzieci geografii i plastyki w Szko³ach Podstawowych nr
3 i nr 4 a¿ do 1972 roku. W roku
1982 otrzyma³ tytu³ Zas³u¿onego
Nauczyciela PRL. Zmar³ w Koninie
w wieku osiemdziesiêciu lat 18 lutego 1985 roku.
Wpojone przez matkê i siostrê
zainteresowanie ksi¹¿k¹ sta³o siê
wielk¹ pasj¹ ¿yciow¹ pana Ryszarda. W ci¹gu d³ugiego ¿ycia zape³nia³ ksi¹¿kami szafy i pó³ki w kolejnych mieszkaniach. Najpierw by³y
to pozycje s³u¿¹ce pracy zawodowej: podrêczniki, poradniki, s³owniki, kompendia wiedzy, póŸniej
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Imieniny
Marsza³ka
Poczynaj¹c od 1927 do 1935 roku,
w marcowych numerach „G³osu Koniñskiego” pojawia³y siê informacje,
artyku³y, wiersze i sprawozdania z
obchodów dnia imienin Józefa Pi³sudskiego (19 marca). Czytelnicy dowiadywali siê o proponowanych przez
miejski komitet imprezach i zamierzeniach uœwietniaj¹cych czyny wielkiego Polaka. Zwykle w przeddzieñ, wieczorem, odbywa³ siê capstrzyk, czyli
przemarsz ulicami miasta przy dŸwiêkach orkiestry wojskowej, oddzia³ów
wojskowych, kombatantów, korporacji, m³odzie¿y. Dzieñ imienin rozpoczynano hejna³em trêbacza z wie¿y
ratuszowej. O godzinie 9.00 odbywa³a
siê uroczysta msza œw. z udzia³em
przedstawicieli w³adz powiatowych i
miejskich, delegacji stowarzyszeñ, organizacji peowiackich i innych. Po nabo¿eñstwach, tak¿e w koœciele ewangelickim i synagodze, obywatele miasta i delegacje z okolicznych gmin gromadzili siê na rynku, gdzie wys³uchiwano okolicznoœciowego przemówienia, po czym odbywa³a siê defilada
kompanii szko³y dla podchor¹¿ych i
organizacji spo³ecznych. W godzinach
popo³udniowych, w sali „Polonia”, odbywa³a siê g³ówna powiatowa akademia z oficjalnym referatem i czêœci¹ artystyczn¹. Na treœæ sk³ada³y siê dekla-

macje i œpiewy pieœni patriotycznych
nawi¹zuj¹cych do tradycji powstañczych i legionowych, potem amatorskie – ¿ywe obrazy ilustruj¹ce dzie³o
Pi³sudskiego. Czasem odgrywano sztukê „Wiêzieñ Magdeburga”, a w 1935
roku wyœwietlono film „Prywatne ¿ycie Marsza³ka”. Imprezami towarzysz¹cymi obchodom by³y : w 1927 roku
zbierano datki na ³ódŸ podwodn¹ im.
Pi³sudskiego (uzbierano 1500 z³), w
1934 roku sadzono drzewka na Wale
Tarejwy, a ka¿dego roku zbierano ¿yczenia od osób urzêdowych i prywatnych, od partii politycznych, organizacji i przedstawicieli samorz¹dów
gminnych i wyznaniowych, które w
postaci depesz gratulacyjnych przesy³ano do Belwederu. W artykule redakcyjnym w 1931 roku napisano: „Marsza³ek ujmuj¹c osobiœcie przed przesz³o 4 laty w³adze w swe rêce uratowa³ Polskê przed rozk³adem wewnêtrznym, upadkiem zewnêtrznym,
uratowa³ od kompromitacji i zguby
naród Polski, a teraz d¹¿y aby przez
uzdrowienie ustaw naród ¿y³ godnie...”
Powy¿szy tekst opracowa³ Lech
Hejman w oparciu o „G³os
Koniñski” przechowywany na
mikrofilmach w Miejskiej
Bibliotece Publicznej

wzbogaca³ zbiór o ksi¹¿ki, które
by³y jego pasj¹: tomiki poetyckie,
przewodniki turystyczne, publikacje pedagogiczne, religioznawcze i
historyczne, w tym zwi¹zane z Ziemi¹ Koniñsk¹. Kilkadziesi¹t ksi¹¿ek
przekaza³ syn Wojciech do zbiorów
specjalnych WBP, a wœród nich
utwór Zofii Urbanowskiej „Gucio
zaczarowany” z dedykacj¹ matki dla
syna. Mi³oœæ do ksi¹¿ek przejawia³
pan Ryszard zbieraj¹c i opracowuj¹c w specjalnej tece ekslibrisy biblioteczne, zamieszcza³ te¿ noty o
nowych ksi¹¿kach w rubryce „Z
bibliografii” na ³amach „G³osu Koniñskiego”. Z wielkim zaanga¿owaniem kierowa³ bibliotek¹ powiatow¹. Po latach tak wspomina³: „By³a
to praca pionierska. Do moich obowi¹zków nale¿a³o nie tylko uczyæ
w³asnych pracowników jak klasyfikowaæ, katalogowaæ, inwentaryzowaæ ksi¹¿ki, ale odbywaæ instrukta¿owe narady z bibliotekarzami
gminnymi, a powiat by³ du¿y gdy¿
wtedy obejmowa³ rejon s³upecki.
Ambicj¹ moj¹ i szczup³ego personelu by³o mieæ wzorow¹ wypo¿yczalniê z czytelni¹ i oddzia³em dla
dzieci w Koninie.”
Na ³amach wychodz¹cego w
okresie miêdzywojennym tygodnika „G³os Koniñski” ukazywa³y siê
krótkie artyku³y podpisywane
pseudonimem „Ryœ”. Teksty dotyczy³y bliskich Michalskiemu wydarzeñ miejscowych, kultury ¿ycia
mieszkañców wsi i historii regionu.
Jako regionalista zbiera³ i opracowywa³ informacje o dziejach miejscowoœci: Œlesin i okolice, S³upca,
miasto zapomniane, Kleczew i gmina kleczewska, Bieniszew, pisa³ o

ojcu Tarejwie z L¹du. Jako dzia³acz
PTTK skutecznie zabiega³ o utworzenie muzeum regionalnego,
uczestniczy³ w rajdach, wycieczkach, zorganizowa³ gabinet geograficzny w szkole, zajmowa³ siê ochron¹ zabytków. Posiada³ Z³ot¹ Odznakê PTTK.
Osobn¹ dziedzin¹ zainteresowañ Ryszarda Michalskiego by³a
twórczoœæ literacka i malarska.
Przed wojn¹ na ³amach dodatku do
„Dziennika Poznañskiego” – „Nasz
Dzienniczek” zamieszcza³ utwory
dla dzieci, wierszyki i krótkie teksty
z wydŸwiêkiem dydaktycznym. By³
te¿ autorem niepublikowanych
wierszy okolicznoœciowych poœwiêconych Koninowi, Urbanowskiej i innych. By³ malarzem amatorem. Pierwsze m³odzieñcze próby,
rysunki tuszem i akwarele, z czasem
zast¹pi³ technik¹ olejn¹ na tekturze
i p³ótnie. Stworzy³ niezliczone obrazy Konina i okolic wyros³e z potrzeby utrwalenia bliskich Mu
miejsc nadwarciañskich, morzys³awskich, mikorzyñskich. Na pejza¿ach zobaczyæ mo¿na widoki z
wkraczaj¹cym na te tereny wielkim
przemys³em. Prace prezentowa³ na
wielu wystawach.
Za sumienn¹, wzorow¹ pracê
zawodow¹ i aktywn¹ pracê spo³eczn¹ w Zwi¹zku Strzeleckim, OSP, PSL,
harcerstwie, ZNP, PTTK otrzyma³
wiele nagród, dyplomów i wyró¿nieñ. Wœród nich m.in. odznaki honorowe za zas³ugi w rozwoju województwa poznañskiego, potem koniñskiego, dla Ziemi Koniñskiej, dla
miasta Konina, z³ot¹ odznakê ZNP,
Z³oty a póŸniej Kawalerski Krzy¿
Zas³ugi.
Lech Hejman

Ze

wspomnieñ

Wœród kilkunastu prac nades³anych na konkurs „Konin jaki pamiêtam”, og³oszony w 1998 roku przez
Towarzystwo Przyjació³ Konina, znajduj¹ siê wspomnienia Kamili Czerwiñskiej, ¿ony lekarza Mieczys³awa
i matki Bohdany z Posoki, która pieczo³owicie je przechowuje. Z kart obszernego pamiêtnika zamieszczamy
fragmenty o Janinie Komornickiej i o pobycie na jej pensji autorki wspomnieñ.

Kamila Czerwiñska. Ludzie
`
Konina – czasy fin de siecle’u
...Panna Janina Komornicka, gdy
osiad³a w Koninie wraz ze swoimi rodzicami i siostr¹, mia³a 19 lat. By³o to
w roku 1899. Ukoñczy³a rz¹dowe gimnazjum w Warszawie ze z³otym medalem. Jak musia³a byæ uzdolnion¹, skoro Polce dano tak wysokie wyró¿nienie! A trzeba pamiêtaæ, ¿e by³y to czasy rz¹dów Apuchtina, zaciêtego rusyfikatora, który tward¹ rêk¹ prowadzi³
jako kurator oœwiatê w priwiœlañskim
kraju. Maj¹c 19 lat, panna Komornicka by³a nie tylko maturzystk¹ rosyjskiego gimnazjum, ale równie¿, po specjalnym egzaminie, osob¹ maj¹c¹
uprawnienia pozwalaj¹ce na otwarcie
prywatnej pensji. Jej osiedlenie w Koninie nie by³o przypadkowe. Pan Komornicki, piastuj¹c stanowisko starszego referendarza guberialnego, zosta³
delegowany na inspekcjê do Konina.
Ciche i spokojne miasto przypad³o mu
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Kamila Czerwiñska
do gustu. By³ ju¿ cz³owiekiem przed
emerytur¹, a do tego chorowitym. Po-

stanowi³ tutaj spêdziæ resztê swego
¿ycia. Mia³ dwie córki – Janinê i Gabrielê. Ta druga, w przeciwieñstwie do
swojej siostry, nie mia³a specjalnych
zdolnoœci.
W tym czasie w Koninie funkcjonowa³a pensja dla dziewcz¹t prowadzona przez Rosjankê, pani¹ Kakurinow¹ i by³a bardzo faworyzowana
przez w³adze. Poziom nauki ze zrozumianych powodów by³ niski. Dziewczêta mia³y wyk³ady bardzo urozmaicone zabawami i przedstawieniami.
Stacjonuj¹cy w mieœcie dragoni mieli
liczny korpus oficerski, którego wy¿sze szar¿e emablowa³y panie nauczycielki, ni¿sze co starsze uczennice. Plotka mówi³a, ¿e pani prze³o¿ona romansuje z panem pu³kownikiem. Wyprawiane przez ni¹ baliki mia³y reputacje
rozpustnych bachanalii. G³oœne by³y
wypadki zgonów m³odych dziewcz¹t

konina

Zapewne ko³o 1605 r. zawar³ on
ma³¿eñstwo z Ann¹ Niedbalank¹,
alias Mroczkowsk¹, mieszczk¹ koniñsk¹. Kasper Beklewski zmar³ oko³o 1610 r., bowiem w tym roku Anna
otrzyma³a od Andrzeja Przyjemskiego, kasztelana gnieŸnieñskiego,
starosty kowalskiego i koniñskiego, zapis 800 z³ tytu³em d³ugu.
Œwiadczy to o rozleg³ych kontaktach jej mê¿a ze szlacht¹ wielkopolsk¹.
Ksiêgi miejskie Konina z pocz¹tku XVII w. dostarczaj¹ wielu cennych informacji na temat tej rodziny. Anna Beklewska przejê³a aptekê po³o¿on¹ przy rynku w Koninie i
zatrudnia³a tu farmakopolê Zawadzkiego. Wspominaj¹ o niej tak¿e ksiêgi miejskie S³upcy z tego okresu.
By³a osob¹ znan¹ i powa¿an¹, skoro poœwiadcza³a œwiadectwo dobrego urodzenia wystawione malarzowi koniñskiemu Andrzejowi, synowi Aleksandra, który wyemigrowa³
do Poznania. O Kasprze Beklewskim dobrze pisali bernardyni z Kazimierza Biskupiego, których leczy³.
Kronika tego konwentu, spisana na
podstawie starszych zapisów przez
Dominika Elewskiego, nazywa go
medykiem Przyjemskiego, kasztelana gnieŸnieñskiego.
Biogram Beklewskiego zawiera
wiêc wiele elementów pozwalaj¹cych zaliczyæ go oraz jego ma³¿onkê do nielicznego grona obywateli
Konina, którzy trudnili siê obrotem

nie. Szczup³e grono nauczycielskie,
dobrane przez ni¹, postanowi³o przezwyciê¿yæ wszystkie przeszkody,
które stawia³y w³adze. Szykany znosili ze stoickim spokojem, a inspekcje i
rewizje nie zniechêca³y. M³odziutka
prze³o¿ona, drobna, szczup³a, o grubych szk³ach na oczach, niepozorna w
swojej czarnej sukience wydawa³a siê
tak s³ab¹ i tak nieodpowiedni¹ do stawiania czo³a nie tylko urzêdnikom, ale
i samej pani Kakurinowej, damie ros³ej, strojnej i wa¿nej. A jednak – ku
zdziwieniu – które przerodzi³o siê póŸniej we wœciek³oœæ, okaza³a siê upart¹ i
nad podziw siln¹. Ponoæ ju¿ w pierwszym roku prowadzenia pensji, gdy
pozna³a swoje uczennice i œrodowisko,
zawezwa³a rodziców na zebranie i œmia³o oraz otwarcie wy³uszczy³a im swoje credo i cele, na koniec pytaj¹c ich
czy godz¹ siê aby uczy³a ich córki jêzyka i historii ojczystej znaj¹c tego konsekwencje, bo jeœli nie to pensje zamknie. Zebrani, jak jeden m¹¿, powstali
z siedzeñ i jednog³oœnie prosili, by wierzy³a, i¿ s¹ z ni¹ jednego ducha. Tak
zaczê³a swoj¹ pracê oœwiatow¹ czteroklasowa prywatna pensja Janiny
Komornickiej. Dziewczynki subordynowane, owiane ide¹, któr¹ tak piêknie
strofami wieszczów poucza³a pani
prze³o¿ona, spokojnie odpowiada³y na
podchwytliwe pytania inspektora.
(cdn.)
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Kasper
Beklewski
– nieznany lekarz koniñski
z prze³omu XVI/XVII wieku
Postaæ Kaspra Beklewskiego,
obywatela koniñskiego, doktora
medycyny i filozofii, zas³uguje ze
wszech miar na przypomnienie. W
literaturze poœwiêconej dziejom
Konina i publikacjom o medycynie
wielkopolskiej nie znalaz³ on nawet
wzmianki. Trudno za tak¹ uznaæ
b³êdn¹ informacjê o jakimœ tam doktorze Kasprze Blewskim, pojawiaj¹c¹ siê w promocyjnych artyku³ach
i wstêpniakach do ksi¹¿ek o Koninie. Dopiero wydanie Tek Dworzaczka pozwala na przybli¿enie nie
tyle jego samego co bardziej jego
rodziny. Kasper Beklewski jest jednak jednym z nielicznych mieszczan
koniñskich, któremu poœwiêcono
artyku³ w „Medzyczku Koniñskim”
nr 1 z 1999 r. oraz osobny biogram
w specjalistycznych pracach o dziejach wschodniej Wielkopolski.
Nie znamy jego losów przed
1605 r. Nie wiadomo nawet gdzie
zdoby³ stopnie uniwersyteckie,
gdzie z³o¿y³ egzaminy doktorskie.
Najprawdopodobniej ³¹czy³y go
bliskie stosunki z Grodzieckimi z
Wyszyny i dworem starostów koniñskich, g³ównie Przyjemskimi.
Pierwsza znana nam wiadomoœæ
pochodzi z 1605 r. wówczas Kasper
Beklewski uzyska³ od Miko³aja Lisieckiego zapis d³ugu 150 z³. Akt
zosta³ sporz¹dzony w kancelarii
grodzkiej w Koninie. Tego roku
s³awny doktor zawar³ kontrakt z
Andrzejem Grodzieckim, który zastawi³ mu Szczepid³o i G³odno.

przy tajemnych zabiegach usuwania
zaawansowanych ci¹¿, jak równie¿
zachorowañ tych¿e na wstydliwe choroby. Tote¿ szanuj¹cy siê obywatele
odbierali córki ze szko³y wol¹c by raczej nie odebra³y edukacji, ni¿ by³y
splugawione przez Moskali. Szko³a
pani Kakurinowej, mimo znikomej iloœci uczennic, prosperowa³a nadal bêd¹c subwencjonowana przez urz¹d
(mieœci³a siê w piêtrowej kamienicy naprzeciwko fary). Kilka lat przed przyjazdem pañstwa Komornickich do Konina, dwie siostry – panie Wierzchlejewskie, zdopingowane przez œwiatlejszych obywateli, otworzy³y pensjê,
ale wobec szykan i trudnoœci urzêdników rosyjskich, nerwowo nie wytrzyma³y, szko³ê zlikwidowa³y przenosz¹c
siê do Kalisza. Ten stan rzeczy by³
wiadomy rodzicom panny Janiny i
odradzali jej za³o¿enie szko³y. Mimo
przestróg uparcie trwa³a w postanowieniu. Wreszcie otrzyma³a zezwolenie z guberialnego urzêdu, chocia¿ w³adze powiatowe sprzeciwia³y siê uwa¿aj¹c, ¿e w Koninie jedna szko³a wystarczy. Z tej walki wysz³a zwyciêsko
– jak fama nios³a – dziêki pewnemu
dygnitarzowi, który mia³ na pieñku z
Kakurinow¹. I tak 1 wrzeœnia 1899 roku
pensja pani Komornickiej otworzy³a
swoje podwoje dla dziewcz¹t Konina i
okolic. Jednoczeœnie zaczê³a siê jej
wprost mêczeñska walka o utrzyma-

kapita³owym. Pe³ne naœwietlenie
losów tej rodziny znajdujemy w
materia³ach konsystorza gnieŸnieñskiego i aktach wizytacji kanonicznych parafii koniñskiej. Nie mo¿na
przy tym wykluczyæ zwi¹zków tej
rodziny pochodz¹cej z ziemi dobrzyñskiej z opactwem cysterskim
w L¹dzie nad Wart¹. Doktor Kasper
Beklewski wpisuje siê zatem trwale
w historyczn¹ pamiêæ miasta okresu prze³omu XVI/XVII stulecia, gdy
by³o ono wa¿nym oœrodkiem kulturalnym w Wielkopolsce. Klucz do
odpowiedzi potwierdzaj¹cej te
stwierdzenia znajdujemy w kilku
ksiêgach grodzkich koniñskich,
pozwalaj¹cych tak¿e na po³¹czenie
tej postaci z krêgiem dobrych znajomych (zaufanych przyjació³) doktora Jana Zeme³ki, od którego po¿ycza³ medyczne prace z jego bogatej biblioteki, przekazanej kolegium mansjonarzy koniñskich. Tak
wysokie dochody rodziny Beklewskich mog³y pochodziæ z dzia³alnoœci Kaspra, doktora medycyny, który najprawdopodobniej leczy³ mo¿nych reprezentantów stanu szlacheckiego z okolic Konina oraz
Kujaw. By³ bez w¹tpienia zwi¹zany
z dworem starostów koniñskich
Andrzeja i Stanis³awa Przyjemskich.
Zmar³ w m³odym wieku i z jego powodu nie mamy dok³adniejszych
danych o jego medycznej dzia³alnoœci.
Janusz Sobczyñski

Rozmowa:
- Chcia³bym wydaæ tomik poetycki, ale pod pseudonimem Kowalski.
- Daj spokój, dlaczego chcesz naraziæ a¿ tylu ludzi na przykre podejrzenia.
Ojciec do syna:
- Co czytasz Wojtku?
- Nie wiem, tatusiu.
- Ale przecie¿ czytasz g³oœno.
- Tak, ale nie s³ucham tego, co czytam.
Humor wybrano z prasy miêdzywojennej

Inspiracje

kulturalne

Lech Stefaniak
O moim kraju powiem spokojnie
nie czekaj¹c na burze. które rodz¹ wieszczów,
na klêski, które op³akuj¹ p³aczki w takich s³owach,
¿e Bóg wyci¹gniêt¹ prawicê pomieszany cofa
i pozwala rozkwitaæ niewidzianym kwiatom
i siaæ na mogi³ach.
O s³odka tajemnico, gorzka wiedzy czaro!
Destyluj¹ siê losy, trawi¹ ¿¹dze i zdrady
i nad zgie³k wieków siê wznosi
akt strzelisty Szopena, Bogurodzica.
Syn idzie ze œwiêconk¹
i jest rok dwutysiêczny nowej ery
i drugi. Krochmalona serweta
os³ania to co nale¿y – sól, kawa³ek chleba,
kraszanki, malowanki, kie³bas pêta.
Czy s³yszy jak œpiewaj¹ mu pod stop¹ kamienie?
Szepty widm uœmiechniêtych?
Ale idzie w szpalerze,
w rozœwietlonym tunelu zb³êkitnia³ych podmuchów
stawiaj¹c kroki ostro¿nie
jak w t³umie bliskich, co zjechali
na radosn¹, rodzinn¹ uroczystoœæ.
Autor ur. w 1951 r. w Drezdenku, z Koninem zwi¹za³ siê od roku 1979.
Prowadzi³ „Klub u Lecha”. W latach 1990-98 by³ dyrektorem Wydzia³u
Kultury i Sportu w Urzêdzie Wojewódzkim. Opublikowa³ kilka tomików
wierszy, by³ wydawc¹ publikacji regionalnych.
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O maj¹tku miasta
Konina w 1860 roku (cz.
Dzieje stanu posiadania oraz zarz¹dzania maj¹tkiem miasta s¹ niezwykle ciekaw¹, ale zarazem ma³o znan¹
kart¹ historii Konina. Tymczasem ¿ycie gospodarcze miasta to z jednej strony dzia³alnoœæ gospodarcza i Ÿród³a
utrzymania mieszkañców, a z drugiej
zaœ ekonomika miasta jako odrêbnej
jednostki administracyjnej i zarazem
wspólnoty mieszkañców. Wspó³zale¿noœæ obu tych czynników w kszta³towaniu ogólnego potencja³u gospodarczego miasta, a tym samym warunków
¿ycia mieszkañców, jest oczywista,
aczkolwiek nader czêsto pomijana nawet w opracowaniach o charakterze
naukowym.
Nie mniej interesuj¹ce jest zagadnienie ewolucji obowi¹zuj¹cych pogl¹dów na sposób traktowania i zarz¹dzania maj¹tkiem miasta. Przez wieki
podstaw¹ jego maj¹tku pozostawa³y
grunty, budowle u¿ytecznoœci publicznej oraz infrastruktura w postaci placów, ulic, studni itp. Uzupe³nia³y go
przynale¿ne miastu prerogatywy i
przywileje, które przynosi³y realny
dochód kasie miejskiej.
Do koñca lat szeœædziesi¹tych XIX
w. istniej¹cy stan prawny i pogl¹dy na
zasady skarbowoœci wyklucza³y w
praktyce mo¿liwoœæ zbywania w miastach królewskich, zwanych póŸniej
narodowymi, a nastêpnie rz¹dowymi
(do których nale¿a³ Konin), nieruchomoœci miejskich na rzecz osób prywatnych. Drug¹ kardynaln¹ zasad¹ zarz¹dzania maj¹tkiem nieruchomym miasta w postaci placów, gruntów i budowli by³o d¹¿enie, aby wszystkie jego
sk³adniki przynosi³y sta³e dochody
kasie miejskiej. Sposobem realizacji
tego celu by³y wieczyste lub okresowe dzier¿awy. Przy czym ju¿ w XIX
w. obowi¹zywa³a ¿elazna regu³a przeprowadzania publicznych licytacji i
zawierania umów dzier¿awnych z tym,
kto oferowa³ kasie miejskiej najwy¿-

sz¹ roczn¹ op³atê. Tak wiêc pierwotnie tylko niewielka czêœæ gruntów i
placów w obrêbie administracyjnym
miasta stanowi³a w sensie prawnym
w³asnoœæ mieszczan.
Dopiero ukaz carski z 1866 r., znosz¹cy stosunki dominialne w miastach,
otwiera³ drogê do przekszta³ceñ w³asnoœciowych, z czasem równie¿ w
miastach rz¹dowych. Narodziny kapitalizmu oznacza³y erozjê dawnych
praw i zasad skarbowoœci, aczkolwiek
nie by³ to proces bynajmniej rewolucyjny i w wielu aspektach przetrwa³y
one do 1914 r., a nawet d³u¿ej.
Jakim zatem maj¹tkiem dysponowa³o miasto w przesz³oœci? Oczywiœcie jego stan ulega³ zmianom, a analiza
tego¿ procesu zajê³aby sporo czasu i
zapewne sta³aby siê w koñcu nu¿¹ca.
Siêgnijmy przyk³adowo do zachowanych dokumentów z 1860 roku, jednego z ostatnich lat przed wybuchem
powstania styczniowego, którego upadek koñczy ostatecznie epokê feudaln¹ i otwiera nowy rozdzia³ stosunków
spo³eczno-gospodarczych.
Spis Nieruchomej w³asnoœci do
Kasy Ekonomicznej Miasta Konina
nale¿¹cej wymienia: folwark i grunty
wsi Kurów (z siedmioma w³oœcianami),
³¹ki miejskie, 14 mórg gruntu pod Morzys³awiem, 12 sk³adów roli gruntu
ornego, plac (u¿ytkowany przez Gustawa Michalskiego), plac (u¿ytkowany przez Dozór Bo¿niczy), ratusz, 2
piwnice pod ratuszem (które by³y wydzier¿awiane mieszkañcom na sk³ady),
21 placów kamelaryjnych, 21 jatek, plac
pod jatkami, cegielniê miejsk¹, grunt
nad rzek¹, „szlachtuz” (czyli rzeŸniê),
plac dzier¿awiony przez Dyrekcjê
Poczt, dwie szopy do narzêdzi ogniowych, celbudê (rodzaj murowanej szopy, w której m.in. przechowywano
narzêdzia drogowe i mieszka³ dró¿nik
traktu warszawsko-poznañskiego)
oraz 5 studni publicznych.

Konkurs Poetycki o Nagrodê Milowego S³upa
organizowany pod patronatem
PREZYDENTA MIASTA KONINA

I)

Do nieruchomoœci zaliczano równie¿ prerogatywy i s³u¿ebnoœci nale¿ne miastu: rybo³óstwo (czyli wy³¹czne
prawo po³owu ryb w Warcie i jej starorzeczach w granicach administracyjnych miasta), jarmarczne (prawo pobierania op³at od handluj¹cych na
jarmarkach), polowanie (prawo do polowania na gruntach nale¿¹cych administracyjnie do miasta), brzegowe (rodzaj dzier¿awy miejsca nad brzegiem
Warty, gdzie przybija³y barki i ³odzie),
waga miejska (by³a miejscem, gdzie
mo¿na by³o za op³at¹ zmierzyæ lub
zwa¿yæ ka¿dy towar, ale przede
wszystkim dokonaæ obowi¹zkowej legalizacji ka¿dej miary i wagi u¿ywanej
w obrocie handlowym na obszarze
Konina i okolicy). Ogóln¹ wartoœæ
maj¹tku nieruchomego miasta w ziemi
i budowlach szacowano w 1865 r. (z
którego posiadamy takowe dane) na
sumê 20 571 rubli srebrem.
Oprócz nieruchomoœci miasto – w
rozumieniu w³asnoœci ogólnogminnej –
by³o równie¿ w³aœcicielem szeregu ruchomoœci zwanych utensyliami. W Inwentarzu Utensyliów Ruchomych z tego¿ 1860 r. opisano je w 156 pozycjach, a ich wartoœæ szacowano na 1738
rubli i 6 kopiejek. Nale¿a³y do utensyliów meble i wyposa¿enie biurowe
mieszcz¹cego siê w ratuszu magistratu
i kasy miejskiej. W tym równie¿ nieod³¹czny (...) Portret Najjaœniejszego
Miko³aja Cesarza i Króla Polskiego
(którego posiadano w ratuszu a¿ trzy
egzemplarze). Ponadto (...) Herb Królestwa z ¿elaza lanego na Attyce frontu
Ratusza miejskiego umieszczony... i (...)
Herb Miasta Konina z blachy miedzianej poz³acany oznaczaj¹cy Konia w biegu umieszczony na wie¿y ratusza, a tak¿e (...) Zegar ¿elazny na wie¿y ratusza
miejskiego z dwoma dzwonami spi¿owemi i trzema sznurami do ciê¿arów
wag (którego wartoœæ oceniono na 300
rubli).
P. Rybczyñski

ORGANIZATORZY:
URZ¥D MIEJSKI
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓ£ KONINA
Konkurs wspó³finansowany
przez
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego
Za³o¿enia regulaminowe:
1. Konkurs ma charakter otwarty dla osób w wieku powy¿ej 16 lat.
2. Uczestnik pod adresem organizatora przesy³a zestaw 3 wierszy po trzy
egzemplarze (maszynopisy) utworów dot¹d niepublikowanych i nienagradzanych.
3. Ka¿dy zestaw winien byæ opatrzony god³em, a dane osobowe z adresem
winny znajdowaæ siê w zaklejonej kopercie.
4. Zestawy niespe³niaj¹ce warunków podanych w punktach 2 i 3 nie bêd¹
uwzglêdniane.
5. Ostateczny termin nadsy³ania prac up³ywa 20 wrzeœnia 2003 roku.
6. Prace oceniaæ bêdzie jury powo³ane przez organizatorów.
7. Organizatorzy nie zwracaj¹ nades³anych prac.
8. Og³oszenie wyników konkursu, wrêczenie nagród i spotkanie z jurorami
nast¹pi w drugiej po³owie listopada 2003 r., o czym laureaci zostan¹
pisemnie poinformowani.
9. Prace nagrodzone i wyró¿nione zostan¹ opublikowane w wydawnictwie
zwartym (bez honorarium).
10. Laureaci otrzymaj¹ nagrody (pieniê¿ne) i wyró¿nienia (ksi¹¿kowe), w
tym specjalne dla twórców Regionu Koniñskiego. Jury dokona podzia³u
nagród. Dotychczasowi zdobywcy pierwszego miejsca nie bêd¹ pretendowaæ do g³ównej nagrody.
11. Prace konkursowe nale¿y nadsy³aæ pod adresem:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Mickiewicza 2, 62-500 KONIN
z dopiskiem: MILOWY S£UP
Informacje o konkursie: tel. i fax 063 242-85-62,
e-mail: mbp@konin.home.pl

Inspiracje

kulturalne

Janina Perathoner
Impresje ze Starówki (fragm.)
1. Zorza zamiata ulice
poz³ocist¹ miot³¹
dachy budz¹ siê
i wyci¹gaj¹ ramiona
kominów
anteny strzepuj¹ resztki snu
na dzwoni¹cy budzik
œwita
2. Dziewczêta œpiesz¹ do „budy”
maj¹ jasne g³adkie cery
i przezroczyste oczy
nieœwiadomie uœmiechaj¹ siê
do swojej m³odoœci
kochaj¹
3. bia³y koñ zeskoczy³ z wie¿y
(pasie siê na dolinnych ³¹kach)
zegar stan¹³
czeka na jego powrót
zmartwia³ i zatrzyma³ siê
czas
4. bry³a koœcio³a zamyka ulicê
kurz otula czerwone ceg³y
i bia³¹ kaplicê Zeme³ki
kasztany zrzucaj¹ liœcie
jesieñ.....
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