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Drodzy wioœniano rozeœmiani Czytelnicy!
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4.
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– sylwetki ludzi
zas³u¿onych dla miasta
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Inspiracje
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– poezja, proza, rysunek
koniñskich twórców

7. Z ¿ycia TPK
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konferencji, zebrañ

8.
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codziennoœci

– podpatrzone
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w mieœcie

9.

Odpowiedzi
redakcji

10, Oko w oko
– konkursy ze znajomoœci
miasta dla Czytelników

11.

Marian Przy³êbski pisze o tradycjach, obyczajach i kulturze
³owieckiej.
Ponadto zamieszczamy recenzjê Lecha Stefaniaka o ciekawej
publikacji m³odego koniñskiego
twórcy, studenta Kuby Wichra,
przedstawiaj¹cego anarchistyczny obraz œwiata. W numerze znajduje siê kolejna grafika Mirki Dimitrow oraz temat koñski zapocz¹tkowany w numerze poprzednim i
zapraszaj¹cy do wspólnej zabawy.
Piszcie do nas o koniach! Czas
przypomnieæ poetom, ¿eby ostrzyli pióra – przed nimi XXIV edycja
konkursu poetyckiego o nagrodê
„MILOWEGO S£UPA”.
PS W zwi¹zku z odejœciem na
emeryturê (!?) z NOT-u Basi
Skowroñskiej, sk³adam serdeczne podziêkowania za dotychczasow¹ wspó³pracê.
PS Wreszcie zacz¹³ ujawniaæ
siê „wierny starokoninianin”.
Serdeczne dziêki za nades³any
materia³ – wydrukujemy do ostat-

niej literki. Aha, Redakcja Przegl¹du Koniñskiego posiada odpowiedni¹ wiedzê o redaktorach
„Koninianów”, najlepszy bêdzie
kontakt telefoniczny ze mn¹, z pre-

zesem TPK Piotrem Rybczyñskim
(Archiwum Pañstwowe) i Lechem
Hejmanem e-mail: mbp@konin.home.pl
Stanis³aw Sroczyñski

da³a siê lirycznie na temat Wielkanocy.
W wierszu „Na Wielki Tydzieñ” wyra¿a³a uwielbienie dla Jezusa, którego

Dr¿y z radoœci ziemia ca³a! Alleluja!
Alleluja!...
W 1933 roku Tadeusz Sobolewski wiersz „Na marginesie ewangelii”
uzupe³nia proz¹ poetyck¹ stawiaj¹c
odwieczne pytania dotycz¹ce mi³oœci
i nienawiœci, a pisze to w roku triumfu
w Niemczech ideologii faszystowskiej,
zagra¿aj¹cej, jak s³usznie przewidywa³,
ca³ej ludzkoœci. ...I dziœ – w obliczu
pami¹tki zwyciêstwa ¿ycia nad œmierci¹, dobra nad z³em – mi³oœci nad nienawiœci¹ – czemu tak smutno na œwiecie? Czemu tyle ³ez, westchnieñ i jêków rozlega siê woko³o? Czemu groŸba mordów znowu zawis³a w powietrzu jak chmura gradowa nad niw¹?...
Gdzie¿ ta mi³oœæ, któr¹ ON szczepi³,
rozlewa³ i dla której zawis³ na drzewie
hañby?..
W 1935 roku ks. Czes³aw Domachowski w wierszu „Zmartwychwstanie” pisa³ (fragm.)
...Trzy dni spoczynku Chrystusa
w grobie / Naszego ¿ycia krótkoœci
miara: / Chrystus zmartwychwsta³ –
w Jego osobie./ Do zmartwychwstania wiedzie nas wiara? Poprzez bój
¿ycia pójdziemy stale / Krzy¿ nios¹c
chêtnie za Tob¹ Panie, / Ufni, ¿e za to
po œmierci w chwale / ¯yæ bêdziem
wiecznie przez zmartwychwstanie”...
Prezentowana w urywkach poezja
wielkanocna, jeœli nie by³a wysokiego
lotu, to jednak oddawa³a uczucia, z którymi uto¿samiali siê ówczeœni czytelnicy tygodnika regionalnego i choæby
dlatego warto j¹ przypomnieæ.
L.H.

zdaniem

– wypowiedzi na aktualne
tematy dotycz¹ce
rozwoju miasta

6.

Oto przed nami 13 numer
„Koninianów”. Nie jesteœmy przes¹dni, ale na wszelki wypadek artyku³y do numeru dobieraliœmy z
wiêkszym przemyœleniem. Z grubsza wiemy ju¿, jakie macie Pañstwo zainteresowania i staramy
siê tak w³aœnie dobieraæ materia³y. Wci¹¿ jeszcze namawiamy
Was do nadsy³ania wspomnieñ.
Czas tak szybko ucieka, rzeczywistoœæ siê zaciera, a m³odzi (sic!)
prosz¹, aby pisaæ jak by³o. A wiêc
Czytelnicy do piór – czekamy!
Na dobry pocz¹tek zapraszamy do wzruszaj¹cego artyku³u
pani Sabiny Frankiewicz, która
opisuje „¿ycie jednego miejsca”,
ale jak¿e piêknie. Lech Hejman
próbuje odpowiedzieæ na frapuj¹ce badaczy (w tej sprawie zwróci³ siê do niego Barry Davis z
Londynu) pytanie jak dosz³o do
gwa³townego wzrostu spo³ecznoœci ¿ydowskiej w naszym mieœcie, a potem jej zmniejszenia w
stosunku do ogó³u mieszkañców.

Inne

– tematy inne ni¿
wymienione powy¿ej

Z

kart

przesz³oœci

W okresie miêdzywojennym z
okazji Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego „G³os Koniñski” zamieszcza³
obok ¿yczeñ redakcyjnych, czasami
okolicznoœciowych artyku³ów, tak¿e
wiersze miejscowych poetów.

W tym samym roku redakcja G³osu zamieœci³a trzy sonety Ignacego
Œwiciñskiego. Autor w pierwszym
„Ghetsemeni” (Góra Oliwna) nawi¹za³
do modlitwy Chrystusa w Ogrójcu, w
drugim „Golgota” (Góra Trupiej Czasz-

Koniñska
liryka
wielkanocna
Dla M. Pierwochy Po³omskiego
z Kramska dzieñ Mêki Pañskiej by³
okazj¹ do wypowiedzenia spo³eczeñstwu bolesnej prawdy, ¿e gotowe jest
krzy¿owaæ Chrystusa ponownie
swoj¹ niegodziwoœci¹, zak³amaniem,
sk³óceniem, podatnoœci¹ na obc¹ propagandê. Wiersz zamieszczony w 1925
roku nosi³ tytu³ „Nic siê nie zmieni³o”.
...Gdy Boskimi Judeê Pan zmierza³
stopami, / Szli chorzy, nieszczêœliwi za
nim, biedni sami,
¯e wkrótce podburzeni ¿¹dali nañ
œmierci / Dziœ by Pana wyznawcy rwali ich na æwierci,
Lecz Chrystus zawsze smutn¹ g³owê swoj¹ chyli, / ¯e ludzie przez lat tyle
nic siê nie zmienili,
¯e gdyby zszed³ znów ziemskie rozœwietlaæ szarugi, / Œmieræ by Mu jeszcze prêdzej zadano raz drugi.
Pi³at by siê znalaz³, mot³och wy³ z
uciechy, / ¯e Syn Bo¿y znów ¿ycie da za
ludzkie grzechy.

ki) przedstawi³ mêkê ukrzy¿owania,
w trzecim „Zmartwychwstanie”
(fragm.) pisa³:
Nie lêkajcie siê, Chrysta, co umar³,
szukacie? / Nie masz Go tu, zmartwychwsta³ – s³ychaæ g³os anio³a,
Zasmucone niewiasty, bia³e chyl¹c czo³a, / Posz³y szukaæ Go w rannej
poranku poœwiacie. / A wkrótce za nim
posz³y przez piek³a Neronów / Zastêpy mêczenników. Zagas³y ogniska /
Cia³ palonych na s³upach, ale z popieliska / Moc powsta³a, co dziœ jest religi¹ milionów / W nocy czarnej zaton¹³
zmierzch pogañskich bogów. / A w ciemnoœci dno nowych jasna Jutrznia b³yska. / I podnosi cz³owieka z przyziemnych bar³ogów. / Bo gdy gromem ból
wielki w cz³owieka uderzy / I chwast
¿ycia w dymi¹ce zmieni zgorzeliska /
On wtedy zmartwychwstaje: kocha,
cierpi, wierzy”...
Lucyna Œciñska z Konina dwukrotnie w 1931 i 1933 roku wypowia-

cierpienie by³o dla niej pocieszeniem,
przyk³adem jak znosiæ ból i trudy
¿ycia.
...B¹dŸ pozdrowiony Jezu Chryste! / W dobroci swojej niepojêty, /
Da³eœ nam Boskie serce czyste, /Za
ludów okup wielki, œwiêty? Obj¹³eœ
grzechów naszych karê / I wszystkie
mêki udrêczenia. / Odda³eœ ¿ycie na
ofiarê / I da³eœ œwiat³oœæ pocieszenia. /
Twe ¿ycie by³o pieœni¹ cudów / Ze
œwiata bra³eœ ból i troski. / I da³eœ przyk³ad mêk i trudów / Chocia¿ Zbawiciel, Pan, Syn Boski”...
W utworze „Chrystus zmartwychwsta³” podziela³a radoœæ ludzi,
wdziêcznych Chrystusowi za zbawienie ludzkoœci: (fragm.) ...Alleluja!
Chwalmy Boga! / Chwalmy œwiête
Zmartwychwstanie! Przeminê³a grzechu trwoga, / Przysz³o Boskie zmi³owanie.../ Wielka radoœæ w niebo bije, /
Ludzkoœæ œpiewa Chwa³a! Chwa³a!
Chrystus w sercach naszych ¿yje, /

Z

dziejów

Konina

Ludnoœæ
¿ydowska
w Koninie
w XIX wieku
W 1800 roku w Koninie mieszka³o
196 ¯ydów. W kolejnych latach XIX
wieku mia³ miejsce gwa³towny przyrost tej ludnoœci. W 1811 roku zamieszkiwa³o w mieœcie 385 osób wyznania
moj¿eszowego, w 1827 ponad 860, w
1845 nast¹pi³o podwojenie liczby do
1660 i kolejne podwojenie do 3400 w
1883 roku, co stanowi³o 52 procent
ogólnej populacji i by³o najwy¿szym
udzia³em ¯ydów w ogólnej liczbie
mieszkañców w dziejach Konina. W
latach póŸniejszych proporcje uleg³y
zmianie. W 1900 roku udzia³ wyznawców judaizmu wynosi³ ok. 31 procent
ogó³u koninian i spad³ w 1939 roku do
22,3 procent (2650 osób).
Znanych jest kilka powodów, dziêki którym Konin, ale tak¿e Turek,
Ko³o, Kleczew, Sompolno czy Golina
i inne okoliczne miasteczka, powiêkszy³y stan posiadania mieszkañców o
wyznawców religii moj¿eszowej. Temu
zjawisku s³u¿y³o przede wszystkim
ustawodawstwo. Na mocy ukazów
carskich, reskryptów w³adz Królestwa
Polskiego i zarz¹dzeñ gubernatora w
Kaliszu, ¯ydzi zostali zrównani w
prawach z pozosta³¹ ludnoœci¹ w sprawach administracyjnych, cywilnych i
karnych. Mogli, po spe³nieniu okreœlonych warunków, przede wszystkim
posiadania odpowiednio du¿ego kapita³u i znajomoœci jêzyka polskiego, ro-

Pierwsze w œwiecie dowody dzia³alnoœci artystycznej myœliwych pochodz¹ sprzed oko³o 20.000 lat. S¹ to
malowid³a naskalne na terenie dzisiejszej Hiszpanii.
Na ziemiach stanowi¹cych obszar
Polski znajdowano szereg wyrobów
sztuki zdobniczej i u¿ytkowej w postaci figurek zwierz¹t wykonanych z
bursztynu, paciorki naszyjnika wykonane z zêbów jelenia, naczynia zdobione rytami przedstawiaj¹cymi zwierzêta itp. pochodz¹ce z czasów pras³owiañskich.
W literaturze polskiej tematyk¹
³owieck¹ zajmowali siê Miko³aj Rej, Jan
Kochanowski, Adam Mickiewicz i inni.
Wœród plastyków du¿o uwagi ³owiectwu poœwiêcali: Juliusz Kossak, Józef
Che³moñski, Julian Fa³at i wielu innych.
W muzyce, np. pieœni „Siedzi sobie
zaj¹c pod miedz¹” i „Pojedziemy na
³ów” pochodz¹ z czasów panowania
króla Jana Kazimierza z XVII wieku.
Pieœni o treœciach myœliwskich jest bardzo wiele i s¹ one wykonywane na scenach oper oraz na wszystkich uroczystoœciach myœliwskich, zarówno w
ko³ach ³owieckich, jak te¿ na szczeblu
powiatu, województwa i kraju. Znany
jest w Polsce i w Europie Reprezentacyjny Zespó³ Muzyki Myœliwskiej
Polskiego Zwi¹zku £owieckiego pod
dyrekcj¹ Mieczys³awa Leœniczaka, a
w Koninie rozpocz¹³ dzia³alnoœæ muzyczno-rozrywkow¹ Zespó³ „Echo
Kniei” kierowany przez Janusza Samogranickiego.
Jesteœmy krajem o bogatych tradycjach ³owieckich. W czasie ponadtysi¹cletniej historii naszego pañstwa
wykszta³ci³y siê ró¿norodne formy
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syjskiego lub zachodniego, osiedlaæ siê
w ka¿dym miejscu Królestwa. Zacz¹³
siê wielki ruch migracyjny ludnoœci,
szukanie najlepszych warunków do
rozwijania dzia³alnoœci gospodarczej i
zak³adania rodzin.
Gdy w 1823 roku na mocy obwieszczenia Komisji Województwa
Kaliskiego Konin znalaz³ siê na liœcie
osad rêkodzielnych, burmistrz i rada
municypalna mog³y przyznawaæ chêtnym do osiedlania siê rzemieœlnikom
place pod budowê domów i na ogród,
zwalniaæ na 6 lat z op³at, udzielaæ po¿yczek na budowê domu, od 600 z³p.
drewnianego do 1200 z³p. murowanego. Osadnik z synem zwalniany by³
od poboru do wojska, korzysta³ z ulg
celnych za przewóz posiadanego za
granic¹ warsztatu, narzêdzi i œrodków
pieniê¿nych.
Pierwszymi osadnikami, przyby³ymi jeszcze podczas pruskiej okupacji miasta, byli bogaci kupcy z Prus
(Sanderowie, Klotzowie, Klatzowie i
inni), potem wprowadzili siê sukiennicy i rzemieœlnicy ró¿nych zawodów,
którzy skorzystali z powy¿szych
udogodnieñ, wreszcie drobni handlarze
i kramarze. Do Konina przybywali i
tu zak³adali swoje warsztaty, potem
przedsiêbiorstwa i przedstawicielstwa
handlowe, skuszeni perspektywami
rozwojowymi miasta le¿¹cego na prze-

ciêciu szlaków handlowych drogowych
(do Prus, Kutna, £odzi, W³oc³awka) i
drogi wodnej sp³awn¹ wtedy Wart¹.
Obok przybyszy z Prus, g³ównie Poznania, w mieœcie osiedlali siê ¯ydzi z
g³êbi pañstwa, z Sieradza, Piotrkowa,
Warki, Kowala, P³ocka i innych miast.
Pocz¹tkowy rozwój demograficzny miasta na krótko wstrzyma³y burzliwe lata najpierw powstania listopadowego potem styczniowego, ale nadany gospodarce rozmach po 1864 roku,
gdy na mocy ukazu uw³aszczeni zostali ch³opi (zaczêli dysponowaæ gotówk¹), a w³aœciciele maj¹tków musieli wprowadziæ zmiany w gospodarowaniu, doprowadzi³ do sta³ego rozwoju Konina, miasta bêd¹cego centrum
administracyjnym obwodu. Szybko
dominowaæ zaczê³y trzy dziedziny
¿ycia ekonomicznego, z jednej strony
handel, z drugiej produkcja maszyn i
narzêdzi rolniczych, z trzeciej przetwórstwo rolne. We wszystkich tych
formach dzia³alnoœci du¿¹ rolê odegra³a spo³ecznoœæ ¿ydowska. ¯ydzi koniñscy przejêli, z braku konkurentów,
handel detaliczny zaopatruj¹c w sprowadzane z zagranicy towary mieszkañców, w tym liczn¹ rzeszê urzêdników carskich i ¿o³nierzy 13 Kargopolskiego Pu³ku Piechoty, dla których
wtedy zbudowano koszary. Wielu handlarzy zajê³o siê obs³ug¹ towarow¹

maj¹tków okolicznych w³aœcicieli ziemskich. Poœredniczyli w wywozie zbo¿a, drewna, skór, zwierz¹t, drobiu, nabia³u, dostarczaj¹c urz¹dzeñ i narzêdzi
do produkcji rolnej, tekstyliów, obuwia, wêgla, artyku³ów ¿elaznych, ceramicznych i innych. Do miasta przybyli i tu za³o¿yli warsztaty przetwórcze ¯ydzi profesji m³ynarskiej, browarnianej, sukienniczej, garbarskiej,
skórzanej, olejarskiej korzystaj¹c z
mo¿liwoœci okolicznych producentów
rolnych i maj¹cych zbyt towarów i
wytworzonych wyrobów, b¹dŸ na
miejscu, b¹dŸ przez wywóz.
Wszystko to mia³o wp³yw na
wzrost ludnoœci ¿ydowskiej, tym bardziej, ¿e wœród nich istnia³a wysoka
dzietnoœæ. W latach od 1866 do 1883
rodzi³o siê w koniñskich, ¿ydowskich
rodzinach ka¿dego roku wiêcej ni¿ 100
dzieci (w 1870 by³y 123 urodzenia, w
1879 - 124, w 1882 roku 113). Nale¿y
te¿ zauwa¿yæ, ¿e byt rodzinom
¿ydowskim zapewnia³a pracowitoœæ i
aktywnoœæ zawodowa rzemieœlników,
operatywnoœæ kupiecka, stosowanie
im w³aœciwych i skutecznych zasad
kredytowania przedsiêwziêæ bez ryzyka, solidarnoœæ grupowa, konkurencyjnoœæ cenowa i organizacyjna z nie¯ydami.
Od lat dziewiêædziesi¹tych XIX
wieku liczba ludnoœci ¿ydowskiej w
Koninie zaczê³a siê zmniejszaæ, na co
wp³yw mia³a ogólna pauperyzacja
mieszkañców miasta, tak¿e spo³ecznoœci wyznania moj¿eszowego. Rozpoczê³a siê du¿a emigracja zarobkowa
¯ydów na zachód Europy i do Ameryki, spada³a liczba urodzin dzieci (w
1901 urodzi³o siê tylko 28). Potencja³
przemys³owy miasta skutecznie ogranicza³y w³adze carskie, blokuj¹c powstawanie du¿ych zak³adów przemys³owych, a nieliczne fabryczki nie
sprzyja³y rozwojowi gospodarczemu.
Lech Hejman

W 80-lecie Polskiego Zwi¹zku £owieckiego

Tradycje,
obyczaje
i
kultura ³owiecka
zwyczajów i ceremonia³u ³owieckiego.
Powsta³a i rozwinê³a siê tak¿e bogata
gwara myœliwska, bêd¹ca ¿ywym
zwierciad³em ¿ycia naszych przodków, przejawem rozwoju i bogactwa
naszego jêzyka, œwiadectwem jednej z
tradycyjnych dziedzin kultury narodowej.
Z kulturotwórcz¹ rol¹ ³owiectwa
spotykaj¹ siê osoby pragn¹ce zostaæ
cz³onkami Polskiego Zwi¹zku £owieckiego ju¿ w czasie szkoleñ i egzaminów dla nowo wstêpuj¹cych. Po z³o¿eniu z wynikiem pozytywnym egzaminu zaczyna siê dla nich ¿ycie myœliwskie.
W klimat tradycji i obyczaju
³owieckiego wprowadza m³odego
myœliwego uroczyste œlubowanie, które sk³ada na pierwszym zbiorowym
polowaniu, w którym bierze udzia³
jako jego pe³noprawny uczestnik. Œlubowanie sk³ada siê w czasie zbiórki
myœliwych, w postawie klêcz¹c na lewym kolanie, z odkryt¹ g³ow¹, z broni¹ trzyman¹ w lewym rêku, opart¹
stopk¹ o ziemiê. Za sk³adaj¹cym œlubowanie stoi myœliwy, który w czasie
sta¿u nim siê „opiekowa³” - najczêœciej
doœwiadczony myœliwy, wyznaczony
przez zarz¹d ko³a ³owieckiego. Œlubowanie przyjmuje prezes albo ³owczy

ko³a lub prowadz¹cy polowanie. Po
z³o¿eniu œlubowania nastêpuje odegranie sygna³u „Darz Bór”, a nastêpnie
przyjmuj¹cy œlubowanie i wszyscy
obecni sk³adaj¹ œlubuj¹cemu gratulacje
i ¿yczenia.
Do ceremonia³u myœliwskiego nale¿y równie¿ „pasowanie” czyli chrzest
myœliwski. Jest to wielkie prze¿ycie
dla m³odego myœliwego. Wg starego
zwyczaju ceremonii tej poddaje siê
myœliwy, który upolowa³ pierwszego
w ¿yciu zwierza. Pasowania dokonuje
najstarszy funkcj¹ lub wiekiem myœliwy, na zbiórce w czasie przerwy lub
po zakoñczonym polowaniu. W czasie pasowania sygnalista gra sygna³
„pasowanie”, wszyscy obecni zdejmuj¹ nakrycia g³ów, pasowany klêka
na lewe kolano po grzbietowej stronie
zastrzelonego zwierza, lew¹ rêkê opiera
na broni, praw¹ na zwierzu. Celebruj¹cy przypomina mu o obowi¹zkach prawego myœliwego i znaczy „farb¹”
(krwi¹) zwierza czo³o adepta. Obyczaj
nakazuje, by nie œcieraæ „farby” do
koñca polowania.
Zgodnie z tradycj¹ obowi¹zkowa
odprawa myœliwych przed ka¿dym
polowaniem zbiorowym powinna mieæ
charakter powa¿ny i uroczysty - jest
to powitanie myœliwych z ³owiskiem i

spotkanie kolegów przed przygod¹
³owieck¹. Sygnalista gra kolejno sygna³y „Zbiórka myœliwych”, „Darz Bór” i
„Apel na ³owy”.
Równie¿ uroczyœcie powinno siê
koñczyæ ka¿de polowanie zbiorowe.
Pozyskan¹ zwierzynê uk³ada siê wg
odpowiedniej hierarchii gatunków (pokot). Myœliwi stoj¹ u czo³a rozk³adu,
pomocnicy po stronie przeciwnej,
obok sygnaliœci. Tradycja zakazuje
przekraczania le¿¹cej na rozk³adzie
zwierzyny.
Po podaniu wyników polowania
nastêpuje „otr¹bienie pokotu”, dekoracja króla polowania i wicekrólów, a
nieraz tak¿e króla pudlarzy. Na zakoñczenie grane s¹ hejna³y „na œmieræ” ka¿dego gatunku zwierzyny, a nastêpnie
„Koniec polowania” i „Darz Bór”.
Wszystkie sygna³y powinny byæ wys³uchane z odkrytymi g³owami.
Do tradycji ³owieckiej nale¿y œwiêcenie dnia patrona myœliwych œw. Huberta, który przypada na 3 listopada.
£owom „hubertowskim” nadaje siê
specjalnie uroczysty charakter. Koñcz¹
siê one zorganizowaniem wspólnego
ogniska lub kolacji, na co powinni byæ
zaproszeni goœcie, nie myœliwi - mieszkaj¹cy na terenie obwodu ³owieckiego
i wspó³pracuj¹cy z ko³em ³owieckim.

Z
kart
przesz³oœci
Bardzo pouczaj¹ce jest
przegl¹danie zachowanych w
koniñskim archiwum protokó³ów z posiedzeñ Rady Miasta.
Oto kilka wybranych wydarzeñ
z lat miêdzywojennych.
31 lipca 1922 roku obowi¹zki burmistrza Konina obj¹³ pp³k Kazimierz
¯migrodzki po ust¹pieniu Wincentego
Wodziñskiego. 3 marca 1924 roku
¯migrodzki z³o¿y³ urz¹d przekazuj¹c
obowi¹zki burmistrza Ludwikowi Ganowiczowi, który dot¹d pe³ni³ funkcjê
jego zastêpcy.
Zgodnie z bud¿etem na rok 1925
miasto przeznaczy 162 500 z³ na
oœwiatê, wyda 40 366 z³ na utrzymanie urzêdu miejskiego, 21 450 stanowiæ bêd¹ koszty zwi¹zane z administracj¹ maj¹tku i przedsiêbiorstw miejskich, a 16 000 poch³onie opieka spo³eczna. Na cele zdrowotne mieszkañców przeznaczy siê 4 600 z³, a na kulturê tylko 450 z³.
W grudniu 1934 roku miasto przyzna³o Zofii Urbanowskiej rentê do¿ywotni¹ w kwocie 225 z³ miesiêcznie za
przekazan¹ urzêdowi miejskiemu posesjê przy ulicy Piwnej, a cztery lata
wczeœniej tytu³ Honorowego Obywatela m. Konina (23.01.1930).
W roku szkolnym 1929/30 w Koninie funkcjonowa³y trzy szko³y powszechne: mêska im. Konarskiego,
¿eñska im M. Konopnickiej oraz dla
dzieci ¿ydowskich przy ulicy Mickiewicza. Pierwsza i druga zatrudnia³y po
11 nauczycieli i mia³y roczny bud¿et
w wysokoœci 6534 i 5479 z³. W szkole
przy ul. Mickiewicza zatrudnionych
by³o 3 nauczycieli, a bud¿et roczny
wynosi³ 2019 z³.
Wybra³ L.H

Podobny charakter powinno mieæ
polowanie wigilijne, które odbywa siê
w okresie zimowym i czêsto jest po³¹czone z dokarmianiem zwierzyny. Polowanie wigilijne powinno koñczyæ siê
wczeœniej, tak aby przy ognisku, b¹dŸ
wspólnym stole, w atmosferze kole¿eñstwa dokonaæ zbilansowania
³owieckich prze¿yæ koñcz¹cego siê
roku, ¿yczyæ kolegom dobrych myœliwskich dni w nastêpnym roku.
Wyró¿niæ nale¿y równie¿ zwyczaj
uzewnêtrzniaj¹cy szacunek dla pokonanego zwierza, taki jak dekorowanie
upolowanej grubej zwierzyny ga³¹zk¹
„z³omu”. Jest to krótka ga³¹zka œwierka, jod³y, sosny, buku, dêbu lub innych
drzew, któr¹ siê od³amuje, a nie odcina
no¿em i czêœæ wk³ada zwierzynie do
gêby jako tzw. „ostatni kês”, drug¹ czêœci¹ przykrywa siê ranê wlotow¹, a
pozosta³¹, umaczan¹ w „farbie”, wrêcza siê na no¿u myœliwskim lub kapeluszu zdobywcy trofeum.
Pocz¹tki polskiego jêzyka ³owieckiego siêgaj¹ okresu panowania króla
Kazimierza Wielkiego, a wiêc XIV wieku, ale pierwszy s³ownik gwary myœliwskiej ukaza³ siê dopiero w 1822
roku. Obecnie jêzyk ³owiecki mo¿na
poznaæ z podrêczników dla nowo stêpuj¹cyh do PZ£. Myœliwi maj¹ obowi¹zek pielêgnowaæ i stosowaæ jêzyk
³owiecki w kontaktach z kolegami myœliwymi.
Na œmiesznoœæ narazi siê myœliwy,
który na poro¿e jelenia powie rogi, a
nie „wieniec”, koñczyny sarny nazwie
nogami, a nie „cewkami” lub nie bêdzie
wiedzia³ co to jest „omyk”, „stawki”,
„tabakiera”, „latarnia”, „polano” itp.
Marian Przy³êbski

Ze

wspomnieñ

„Tu

Staremu Koninowi.
Kaliskiej 19 - dedykujê

zasz³a

W latach 1949-1953 by³am uczennic¹ Liceum Pedagogicznego w Koninie i mieszkank¹ internatu. Bazê lokalow¹ szko³y stanowi³y wówczas dwa
budynki po obu stronach ulicy Kaliskiej: nr 19 – z czerwonej ceg³y i nr 20
– bia³y. W budynku czerwonym mieœci³y siê liceum i internat (obecnie
Oœrodek Szkolno-Wychowawczy), a
w bia³ym (obecnie budynek mieszkalny) – internat i mieszkania dla nauczycieli. Pocz¹tkowo w budynku nr 19
mieszka³y tylko dziewczêta, a ch³opcy w budynku nr 20, ale w krótkim
czasie to siê zmieni³o i internat sta³ siê
placówk¹ koedukacyjn¹.
Teren przylegaj¹cy do budynku nr
20 by³ wspaniale utrzymanym ogrodem. Za³o¿y³ go nasz profesor biologii. Ogród, po³o¿ony na dwóch poziomach, by³ miejscem pracy i wypoczynku m³odzie¿y licealnej. Ka¿da klasa
mia³a pod opiek¹ swoj¹ dzia³kê. W
ogrodzie uprawiano g³ównie warzywa,
wykorzystywane w szkolnej kuchni,
ale ros³y tam te¿ piêkne kwiaty, ma³e
drzewa owocowe i kasztanowiec. Na
³awkach pod drzewami mo¿na by³o
uczyæ siê i odpoczywaæ. Za budynkami szkolnymi po³o¿onymi po drugiej
stronie ulicy Kaliskiej rozci¹ga³o siê
boisko i tereny trawiaste, ros³y morwy, lipy, kasztanowce. Obok drzew
sta³y drewniane ³awki. Ca³e obejœcie
zamyka³ budynek dawnej stajni i mur
z czerwonej ceg³y.
Wewn¹trz dwukondygnacyjnego
budynku nr 19 by³y wy¿³obione kamienne schody, wydeptane posadzki i
– wiod¹ce przez ca³¹ d³ugoœæ budynku
– ciemne i w¹skie korytarze. Po obu
ich stronach znajdowa³o siê osiem wielkich sal, w których mieszka³o oko³o
dwustu uczniów. W salach sta³y piece
kaflowe, w niektórych piece przenoœne. Jednak i w szkole i w internacie
bardzo dokucza³o nam zimno, piece
bowiem nie dogrzewa³y wielkich po-

zmiana”

mieszczeñ. Podczas pisania kostnia³y
palce, a pisaæ trzeba by³o du¿o, bo
notatki zastêpowa³y podrêczniki, których brakowa³o. Wszêdzie dominowa³y
œlady wieloletniego zu¿ycia obiektu
przez poprzedników, najpierw ¿o³nierzy carskich, dla których koszary
w latach 70-tych XIX wieku wybudowano, potem wojska polskiego (19191928), wreszcie Szko³y Podoficerskiej
dla Ma³oletnich. Czêsto psu³y siê sanitariaty, napraw wymaga³y pod³ogi,
drzwi i okna.
Ka¿dy mieszkaniec internatu sam
wype³nia³ na dworze siennik s³om¹ i
uk³ada³ go na swoim – przywiezionym
z domu – ³ó¿ku. W sypialniach sta³y
zatem przeró¿ne ³ó¿ka. Podstawowe
wyposa¿enie jadalni stanowi³y zbite z
surowych desek sto³y i ³awy do siadania oraz najrozmaitsze (te¿ przywiezione przez uczniów z rodzinnych
domów) talerze, kubki i sztuæce. Za
zgod¹ nauczyciela mo¿na by³o jadalniê ozdobiæ kwiatami zerwanymi w
szkolnym ogrodzie.
M³odzie¿ szkolna to byli przewa¿nie zamiejscowi, pochodz¹cy z ró¿nych œrodowisk i szkó³, w ró¿nym
wieku, z zaleg³oœciami w edukacji spowodowanymi wojn¹; z miasta pochodzili tylko nieliczni. Po lekcjach czas
wolny wype³nia³y zajêcia sportowe,
w orkiestrze, chórze, kole tanecznym i
recytatorskim. Mo¿na te¿ by³o s³uchaæ
radia - w œwietlicy znajdowa³ siê jeden
radioodbiornik i g³oœnik.
Wa¿ny element w codziennym
¿yciu internackim stanowi³o pe³nienie
dy¿urów. Do obowi¹zków dy¿urnych
nale¿a³o zamiatanie pod³óg: najpierw
brzozow¹ miot³¹, póŸniej szczotk¹, a
w okresie grzewczym wynoszenie
popio³u i przynoszenie opa³u. Czêsto
zdarza³y siê awarie zwi¹zane z wod¹ i
wtedy dy¿urni przynosili j¹ w wiadrach ze studni z pomp¹ po³o¿onej
przy kapliczce, na skrzy¿owaniu ulic

– Solnej, Koœciuszki, D¹browskiego i
Zagórowskiej. D³uga (zw³aszcza zim¹!)
droga do studni prowadzi³a wzd³u¿
wysokiego czerwonego muru przy ulicy Solnej. Za murem znajdowa³a siê
kiedyœ strzelnica. Najwy¿sza czêœæ
muru pe³ni³a rolê kulochwytu.
W dni targowe od wczesnych godzin rannych jecha³y na targ ch³opskie
furmanki. Na brukowanej ulicy Kaliskiej odg³os koñskich kopyt i turkot
wozów na drewnianych ko³ach z ¿elaznymi obrêczami rozlega³ siê tak donoœnie, ¿e budzi³ najwiêkszych œpiochów.
W tamtych czasach ludzie chodzili ulicami, nie jeŸdzili (nie mieli samochodów!), znali siê z widzenia, spotykali siê, rozmawiali. W parku spacerowano, wypoczywano. Stadion za parkiem têtni³ ¿yciem. Kino znajduj¹ce siê
obok poczty by³o bardzo uczêszczanym miejscem. Nowy Konin nie istnia³, miejsce to okreœlano mianem
„dworzec kolejowy, Czarków”. Na
trasie do dworca kursowa³y nie autobusy, a doro¿ki
konne.
Kiedy w 1953
roku Liceum Pedagogiczne przeniesione zosta³o do
Morzys³awia,
zmieni³ siê u¿ytkownik budynku
przy Kaliskiej. W
jednej
czêœci
obiektu zlokalizowano Szko³ê Podstawow¹ nr 5 im.
Gen. Józefa Bema,
w której pracowa³am jako nauczycielka, w drugiej
czêœci – internat I
Liceum im. Tadeusza Koœciuszki,
gdzie m¹¿ by³ kie-

rownikiem. Zamieszkaliœmy w mieszkaniu s³u¿bowym internatu, gdzie
mieszkamy do dziœ. Wkrótce, po likwidacji Szko³y Podstawowej nr 5 i
internatu dla LO, obiekt przy Kaliskiej
19 przeznaczono na cele szkolnictwa
specjalnego. Od tego czasu rozpocz¹³
siê z³oty okres dla obiektu. Remont
kapitalny i kolejne remonty zmieni³y
go z zewn¹trz i wewn¹trz. Od ulicy
wiod¹ do budynku dwa wejœcia rozwi¹zane wed³ug wspó³czesnych wymogów. Tynk przykry³ star¹ czerwon¹
ceg³ê z zapisanymi œladami kul i lat.
Przez szczelne i nowoczesne okna nie
wdziera siê ha³as z ulicy, nie wieje wiatr,
nie leje siê woda podczas deszczu. Nie
ma ju¿ stajni, ale jest ogród, plac rekreacyjny, parking, sala gimnastyczna,
boisko, budynki gospodarcze. Kostka
brukowa w obejœciu zast¹pi³a kamienie. Wewn¹trz wymieniono drzwi, a
pod³ogi, schody, korytarze wy³o¿ono
p³ytkami, œciany piêknie wymalowano. Zniknê³y piece, jest centralne ogrzewanie, ciep³a woda. I tylko jak za dawnych lat rosn¹ lipy i morwy. Niestety,
kasztanowiec zosta³ tylko jeden i w
dodatku niszcz¹ go szkodniki. Z okien
mojego mieszkania mogê obserwowaæ
panoramê starej i nowej czêœci miasta.
Szczególnie urokliwa jest nocna panorama oœwietlonego miasta. W s³oneczny dzieñ na tle b³êkitnego nieba prze-

latuj¹ce nad miastem stada go³êbi
srebrz¹ siê jak eskadry samolotów.
Kiedy niebo jest pogodne, to do okien
zagl¹da w dzieñ s³oñce, noc¹ ksiê¿yc.
Na mojej ulicy mieszaj¹ siê elementy miejskie i wiejskie. Gwar szko³y i
internatu jest normalnoœci¹. Przywyk³am ju¿ do odg³osów pojazdów z ulicy – w dzieñ na ulicy jest du¿e nasilenie ruchu samochodowego. Ale w porannej ciszy s³ychaæ pianie kogutów, a
w wieczornej – szczekanie psów. Nieraz kogut wyprowadza kury na trawê
przed budynkiem. Unosz¹cy siê z kominów dym wskazuje kierunek wiatru, przybiera ró¿ne kszta³ty – to swoista mozaika. Cisza poranna i wieczorna, czêsto nocna, najbardziej nastraja
mnie do wspomnieñ i kontemplacji.
Ciesz¹ mnie odnowione w mieœcie
ulice, wybrukowane kostk¹ chodniki i
plac Wolnoœci. Uwielbiam spacer ulicami miasta, oœwietlonego lampami
ozdobionymi œwi¹tecznymi akcentami,
zakoñczony na placu Wolnoœci przed
migoc¹cymi œwiat³ami choink¹. Wielk¹
radoœæ sprawi³o mi to, ¿e czas zweryfikowa³ sens moich poczynañ i ocali³
je od zapomnienia, ¿e m³odzi pedagodzy kontynuuj¹ zajêcia zwi¹zane z
miastem. Dziêkujê! Lubiê bowiem stary Konin, a Kaliska 19 to moja ma³a
Ojczyzna i ¿yczê Jej Wszystkiego Najlepszego.
Sabina Frankiewicz

Recenzja
W Oficynie Wydawniczej Bractwa
„Trojka” w Poznaniu wysz³a ksi¹¿ka
pt. „Trzecia Rzeszapospolita” Kuby
Wichra, studenta socjologii, mieszkañca Konina i ju¿ to wystarczy³oby, by
odnotowaæ j¹ dla dokumentacji ¿ycia
intelektualnego regionu, sprawa atoli
jest powa¿niejsza. Autor swoje dzie³o
wydrukowane drobnym drukiem na stu
stronach sam nazywa „swego rodzaju
manifestem anarcho-surrealistycznego
œwiatopogl¹du – idei, której tak naprawdê nie ma, a jednak tkwi w ka¿dym z nas; której nie by³o, lecz istnia³a
zawsze” i okreœlenie to wydaje siê najbli¿sze prawdy. Problem z t¹ ksi¹¿k¹
polega na tym, ¿e co by siê nie powiedzia³o o niej, nale¿a³oby od razu opatrzyæ wieloma „ale”.
„Trzecia Rzeszapospolita” to
krzyk pokolenia; „Nie ma dla nas, rzekomych cz³onków „generacji nic” miejsca na rynku, bo ten zosta³ ju¿ dawno
opanowany przez niewy¿yte yuppiszony z pocz¹tku lat 90-tych. W najlepszym razie mogê zostaæ kasjerem
w hipermarkiecie albo asystentem
akwizytora./.../ Nie napawa mnie
otuch¹ perspektywa pozycji przegranego na samym starcie. Nie uœmiecha

Kliknij
mi siê wcale byæ popychad³em nadzianych dzier¿ymordów, dogorywaj¹cym
w czterdziestomilionowej szarej masie niewolników.” A wiêc ksi¹¿ka wa¿na dla pokolenia wchodz¹cego, szukaj¹cego swego miejsca, kszta³tuj¹cego
ostatecznie swój system wartoœci?
Tak, ale... z czystym sumieniem poleciæ móg³bym j¹ tym m³odym ludziom,
którzy ten system wartoœci, i to bardzo tradycyjny, daleki od moralnoetycznego bagna, w którym powoli
toniemy, wraz z ca³¹ cywilizacj¹ euroamerykañsk¹ i jej wariantami (iberoamerykañskim, rosyjskoazjatyckim...)
maj¹ ju¿ ukszta³towany. Inaczej lektura mo¿e przynieœæ wiêcej szkód, ni¿
po¿ytku, jak skalpel, który rozcina cia³o, by obna¿yæ rozpanoszonego raka,
ale nie leczy, zostawia otwart¹, przera¿aj¹c¹ ranê. S¹ w ksi¹¿ce co prawda
liczne wezwania do tworzenia alternatywnej „nadrzeczywistoœci spo³ecznej”, rozwa¿ania o mo¿liwoœciach anar-

„kasuj”!

chizmu jako idei, o miêdzynarodówce
ludzi dobrych, uczciwych i wolnych,
„od anarchizmu przez libertarianizm
po „lewaków”, lecz z du¿¹ samoœwiadomoœci¹ s¹ natychmiast dewaluowane jako mrzonki, utopie, które ju¿ przynios³y apokalipsy nieszczêœæ. Totalna
negacja to trochê ma³o, nie równowa¿¹
jej nieœmia³e wzmianki o samodoskonaleniu siê, o czynieniu dobra.
Chcia³bym na przyk³ad, czytaj¹c
o szkole, w której „próbowano t³umiæ
moj¹ indywidualnoœæ /.../ próbowano
mnie nauczyæ, bym siê nie wychyla³”
dowiedzieæ siê, jak te¿ wed³ug m³odych
ludzi taka szko³a powinna wygl¹daæ,
czego i jak uczyæ.
„Trzecia...” to bezkompromisowa,
ekstremalna krytyka pañstwa (wszelkiego), kleru (niezale¿nie od wyznania), kultury masowej, stosunków spo³ecznych, globalnego kapitalizmu i realnego komunizmu. Krytyka najczêœciej s³uszna i trafna, ale... przez sw¹

bezkompromisowoœæ ja³owa i tr¹c¹ca
zgryw¹. Czy godzi siê zabraæ g³odnym
dzieciom serek, bo w plastykowym
kubku i zawiera konserwanty, a biedakowi buty, bo brudne i k³api¹ podeszwami?
„Trzecia Rzeszapospolita” to 100
stron rozwa¿añ mimo wszystko pasjonuj¹cych, pisanych jêzykiem dowcipnym, pe³nym niezwyk³ych skojarzeñ, neologizmów z m³odzie¿owego
slangu, ale...! Nie polecam tej ksi¹¿ki
komuœ, kogo wstrz¹sa na widok s³owa
k...wa w druku. Tak zwany wulgaryzm
goni siê tu z jeszcze bardziej dosadnymi wyra¿eniami; nie wiem, czy tak (a¿
tak) mówi¹ dzisiejsi dwudziestolatkowie, traktuj¹c je jednak literacko – jêzyk ksi¹¿ki, inwencja poetycka autora zadziwia, a miejscami i zachwyca.
W latach 60-tych i 70-tych moje
pokolenie mia³o swoj¹ utopiê zbudowania nowego spo³eczeñstwa opartego na mi³oœci, braterstwie i wolnoœci.

Czym siê to skoñczy³o, ³¹cznie z „d³ugim marszem” Rudiego, mniej wiêcej
wiemy, zreszt¹ wspaniale to opisa³a
Jaw³owska w „Drogach kontrkultury”.
Przy wszystkich zastrze¿eniach i gor¹cych miejscami sprzeciwach odk³adam na pó³kê ksi¹¿kê Kuby Wichra z
radoœci¹; nie byliœmy ostatni. Od Echnatona i Asioki tli siê i przewija przez
historiê ludzkoœci marzenie o lepszym
œwiecie. Jan Pawe³ II i anarcho-surrealiœci? Pró¿no szukaæ tego imienia w
ksi¹¿ce, przecie¿ Jego nauki i ich marzenia te¿ coœ ³¹czy... „Nie mo¿na s³u¿yæ jednoczeœnie Bogu i mamonie mawia³ Nazarejczyk”.
„Trzeci¹ Rzeszêpospolit¹” polecam starszej nieco m³odzie¿y o ukszta³towanym moralnie krêgos³upie, inteligentnej, bowiem wiedza i oczytanie
autora ustawia poprzeczkê dosyæ wysoko oraz wszystkim, którzy tkwi¹c
w systemie nie skostnieli do koñca (eufemistycznie i bardzo delikatnie mówi¹c).
Lech Stefaniak
Kuba Wicher, Trzecia Rzeszapospolita, Oficyna Wydawnicza Bractwa
„Trojka” w Poznaniu
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Zarz¹d TPK zaprasza koniñskich
poetów do uczestniczenia w XXIV
edycji ogólnopolskiego konkursu poetyckiego o nagrodê MILOWEGO
S£UPA. Konkurs organizowany pod
patronatem prezydenta Konina i Urzêdu Miejskiego przeprowadzi Miejska
Biblioteka Publiczna.
Za³o¿enia regulaminowe:
1. Konkurs ma charakter otwarty
dla osób w wieku powy¿ej 16 lat.
2. Uczestnik na adres organizatora
przesy³a zestaw 3 wierszy po trzy
egzemplarze /maszynopisy/ utworów
dot¹d nie publikowanych i nie nagradzanych.
3. Ka¿dy zestaw winien byæ opatrzony god³em, a dane osobowe z ad-

Przyjació³

resem winny znajdowaæ siê w zaklejonej kopercie.
4. Zestawy nie spe³niaj¹ce warunków podanych w punktach 2 i 3 nie
bêd¹ uwzglêdniane.
5. Ostateczny termin nadsy³ania
prac up³ywa z dniem 20 wrzeœnia 2004
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 2004 r., o czym laureaci zostan¹
poinformowani pisemnie.
9. Prace nagrodzone i wyró¿nione

Koniñskie elegantki

Koñski

Konina

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./fax
(063) 242 85 62
e-mail: mbp@konin.home.pl

(Zdjêcie ze zbiorów Wandy Wiœniewskiej-KuŸniak)

Redakcja „Koninianów” jest wyj¹tkowo zgodna, ¿e ani up³ywaj¹ce
lata, ani pora roku nie maj¹ wp³ywu
na urodê i wygl¹d pañ – one po prostu s¹ zawsze ³adne – a na zamieszczonym zdjêciu nawet dystyngowane. Spieraliœmy siê tylko o miejsce,
w którym panie pozwoli³y siê
uwieczniæ i o czas. Jesteœmy pewni,
¿e pozowanie odby³o siê w naszym
piêknym grodzie. Je¿eli uroda i strój
niegdysiejszych modelek nie zm¹ci³a Pañstwa percepcji, prosimy o pomoc w odnalezieniu miejsca gdzie
zosta³y sfotografowane nasze damy,
a mo¿e ktoœ rozpozna je z nazwiska. Czekamy.

k¹cik

Kontynuuj¹c temat koñski zapocz¹tkowany w poprzednim numerze zestawem przys³ów o koniu przypomnijmy co na temat tego szlachetnego zwierzêcia pisano w literaturze. Ju¿ w ostatnich latach XV wieku angielski drukarz
Wynkyn de Worde uzna³, ¿e dobry koñ powinien mieæ 15 zalet i posiadaæ po 3
cechy – mê¿czyzny: œmia³oœæ, dumê i wytrzyma³oœæ; kobiety: piêkn¹ pierœ,
piêkne w³osy, ustêpliwoœæ; lisa: piêkny ogon, krótkie uszy, dobry chód; zaj¹ca:
wielkie oko, such¹ g³owê, szybki bieg; os³a: du¿y podbródek, p³askie i wysokie
kopyta.
Kieruj¹c siê niejako tymi cechami polski poeta pseudoklasycystyczny Kajetan Ko¿mian w poemacie „Ziemiañstwo polskie” (1839) tak opisa³ konia:

zdj. – P. Hejman

Z

„D³ugie i kr¹g³e krzy¿e, postaæ nieprzeros³a,
Szyja z wypuk³ych piersi w giêtki ³uk
wynios³a,
Ostre ucho, niewielka g³owa, pe³ne oko,
Czo³o niew¹skie, nozdrza rozwarte
szeroko,
Suche kolano, krótka, lecz g³adka pêcina,
Noga, co siê w odstêpie ni pl¹cze, ni
zgina,
P³askie kopyto, miêkka i rozpierzch³a
grzywa,

Sierœæ powabna po³yskiem, a której
pokrycie
Zdradza i ka¿d¹ ¿y³ê, i ka¿de krwi bicie,
S¹ cech¹ nadobnego i dzielnego konia.”
Najbardziej lapidarn¹ definicjê konia
u³o¿y³ autor siedemnastowiecznej encyklopedii „Nowe Ateny” ksi¹dz Benedykt Chmielowski – Koñ, jaki jest,
ka¿dy widzi.
Opr. wg „S³ownika mitów
i tradycji kultury”
W. Kopaliñskiego

Foto-zagadka
czytelnika
Czekamy na odpowiedzi
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Kto – gdzie – kiedy – z kim?

