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1. Z kart
przesz³oœci
– ciekawostki z dawnej
prasy koniñskiej

2.

Ze

wspomnieñ

– przedruk fragmentów
pamiêtników
i wspomnieñ

3. Z dziejów
Konina
– artyku³y o treœciach
historycznych, archiwalia

4.

Tworzyli
wizerunek
miasta

– sylwetki ludzi
zas³u¿onych dla miasta

5.

Naszym

zdaniem

– wypowiedzi na aktualne
tematy dotycz¹ce
rozwoju miasta

6.

Inspiracje
kulturalne

– poezja, proza, rysunek
koniñskich twórców

7. Z ¿ycia TPK
– zapowiedzi
i sprawozdania z imprez,
konferencji, zebrañ

8.

Barwy
codziennoœci

– podpatrzone
fotoobiektywem obiekty
w mieœcie

9.

Odpowiedzi
redakcji

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

11.

Inne

– tematy inne ni¿
wymienione powy¿ej

Kapryœna nieco kaniku³a w pe³ni. Na Starówce – bez wzglêdu na
pogodê, raduj¹cy oczy, wzmo¿ony
w tym sezonie – ruch turystyczny. I
my, bez wzglêdu na pogodê, przekazujemy Pañstwu najnowsze „Koniniana”.
Polecam przede wszystkim interesuj¹cy, poœwiêcony bohaterom
Powstania Warszawskiego, artyku³
Janusza Gulczyñskiego. Opisuje perypetie powstañcze dwóch mieszkañców Konina, panów nieod¿a³owanej pamiêci Eryka Rosina oraz doktora Jerzego Nawrotka. Artyku³ ku
pokrzepienia. Chcê dodaæ, ¿e doktor

Z

kart

by³ pierwszym prezesem Towarzystwa Przyjació³ Konina. Panie Jerzy
serdecznie pozdrawiamy.
Zachêcamy równie¿ do przeczytania ciekawych wspomnieñ pana Kazimierza Goœcimskiego o ksiêdzu Ireneuszu Pawlaku. Wzruszaj¹ca opowieœæ o przyjaŸni.
Leszek Hejman koñczy pomaleñku wspominki o Zofii Urbanowskiej
oraz opisuje uroczystoœci rocznicowe
koniñskiej Szko³y Muzycznej. A propos - by³em tam nie dawno na wystêpach rewelacyjnego, m³odzie¿owego
chóru z Chin (ale opisa³a to ju¿ fachowo Ania Dragan). Po koncercie i gor¹-

cej owacji na stoj¹co, okaza³o siê, ¿e
g³ównym „sprawc¹” wystêpów jest
senator Ryszard S³awiñski.
Postanowiliœmy wykorzystaæ
okazjê i porozmawiaæ z senatorem szerzej o kulturze. Zapraszam na ciekawy i rzeczowy wywiad z panem Ryszardem – jesteœmy chyba jednymi z
pierwszych w tej przepytywance.
By³ ju¿ Konin noc¹ (M. Sypniewskiego) – teraz Pawe³ Hejman pokazuje Starówkê z lotu ptaka - ciekawe czy
ktoœ odnajdzie na zdjêciu któreœ z urokliwych podwórek Mirki Dimitrow.
Pozdrawiam s³onecznie
Stanis³aw Sroczyñski.

przesz³oœci

Koninianie
(Eryk Rosin i Jerzy Nawrotek)

w

Powstaniu

Dok³adnie dziesiêæ lat temu, w
1994 r., wobec obchodów 50. rocznicy
Powstania Warszawskiego, trafi³em do
Eryka Rosina, aby porozmawiaæ...
Wówczas to zrodzi³ siê artyku³ „Konin tak daleki od Warszawy”. Obecnie
w obliczu bardzo uroczyœcie obchodzonej 60. rocznicy epopei 1944 r. raz
jeszcze odwo³ujê siê do tego tekstu,
przybli¿aj¹c Czytelnikom kilka z jego
ustêpów.
Eryk Rosin, urodzony w Koninie,
znany po wojnie koniñski farmaceuta,
przez wiele lat prowadz¹cy aptekê
przy pl. Wolnoœci, bra³ udzia³ w Powstaniu Warszawskim.
Jeden z ostatnich , upalnych dni
lipca 1994 r., siedzimy w cichym, spokojnym domu przy ulicy PCK i rozmawiamy. Wyjmujê zeszyt i zaczynam notowaæ...
W maju 1939 r. przeniós³ siê p.
Rosin do Warszawy. Zamieszka³ przy
ulicy Grójeckiej. Pracowa³ w aptece
((róg Litewskiej I Marsza³kowskiej).Interesowa³ siê histori¹ i podj¹³
studia historyczne na tajnych kompletach. W 1942 r. za spraw¹ swego kolegi, porucznika Kazimierza Barcewicza,
wst¹pi³ do Armii Krajowej. W dniach
bezpoœrednio przed powstaniem zosta³ przydzielony do zgrupowania
„Kryska”, przybieraj¹c pseudonim
„Wróbel”.. Dzieñ 1 sierpnia 1944 r. (godzina „W’) zasta³ zgrupowanie w rejonie Œródmieœcia.
W kolejnych dniach grupa operacyjna , której ¿o³nierzem by³ E. Rosin
walczy³a przede wszystkim w rejonie
Czerniakowa (g³ówny teatr dzia³añ pomiêdzy Mostem Poniatowskiego a
Portem Czerniakowskim).
Oko³o 15 sierpnia zgrupowanie
„Kryska” uda³o siê na dolny Czerniaków. Zluzowane zosta³o przez przyby³ych ze Starówki ¿o³nierzy m. in.
„Zoœki” i „Parasola”. W tym czasie E.

Warszawskim

Rosin napotka³ w grupie powstañców
znajomego koninianina, póŸniejszego
koniñskiego lekarza – Jerzego Nawrotka.
W nocy z 19 na 20 wrzeœnia resztki rozbitego zgrupowania „Kryska”
przedosta³y siê kana³ami na Mokotów,
w rejon ulicy Wiktorskiej. Marsz kana³ami – trudne do wyobra¿enia w swojej dramaturgii wydarzenie - trwa³ od
godziny 11 wieczorem do 8 rano. By³y
to ju¿ jedne z ostatnich ods³ony walki
w p³on¹cej Warszawie.
W nastêpnych dniach walczy³ E.
Rosin w kompanii porucznika „Gustawa”, w okolicach „Królikarni” i ulicy
Dolnej.
23 wrzeœnia, po nieudanej próbie
przedostania siê kana³ami do Œródmieœcia (jedynej nie zdobytej do koñca
dzielnicy miasta), w okolicach Pu³awskiej i Belgijskiej, grupa z E. Rosinem
dosta³a siê do niewoli niemieckiej.
Przez jakiœ czas przebywa³ mój
rozmówca w obozie przesiedleñczym
w Pruszkowie, nastêpnie w Skierniewicach, a potem przewieziony zosta³
do Niemiec, do 10 stalagu w Sand Bostel. Tam pozosta³ do wyzwolenia
obozu przez Anglików. W póŸniejszym czasie by³ ¿o³nierzem dywizji
genera³a Maczka. Do Polski powróci³
w 1947 r.
Co myœli po latach E. Rosin o powstaniu. Z wielkim zaanga¿owaniem,
a jednoczeœnie spokojem podchodzi do
pamiêtnych dni sierpnia i wrzeœnia
1944 r. To, co najbardziej utkwi³o w
pamiêci – to pierwsze dni walki, ogólna euforia i entuzjazm tysiêcy ludzi w
powstañczej Warszawie. Wiara w zwyciêstwo, w pomoc aliantów, ogólna
solidarnoœæ wszystkich walcz¹cych i
bia³o-czerwone flagi na oswobodzonych ulicach.
To pierwsze wielkie prze¿ycia. A
potem inne, zgo³a odmienne: normal-

ny ludzki strach, bezsilnoœæ wobec
przewa¿aj¹cych si³ wroga, oczekiwanie na pomoc zza Wis³y, poczucie bezradnoœci wobec ludzkiego cierpienia i
wielkiej zbiorowej œmierci, druzgotanej i palonej przez wroga stolicy.
Tak pamiêta³ w 1994 r. E. Rosin
Powstanie Warszawskie. Bardzo chcia³
pojechaæ na obchody 50. rocznicy,
spotkaæ siê z nielicznymi ju¿ zapewne
kolegami ze zgrupowania „Kryska”,
stan¹æ przed pomnikiem na ulicy D³ugiej i jeszcze raz pomyœleæ... Wiem, ¿e
chcia³ pojechaæ wówczas do Warszawy, ale obawia³ siê, ¿e zdrowie ju¿ nie
takie... Ostatecznie , nie wiem, czy by³
p. Rosin w stolicy w sierpniu 19994 r.
Wiem natomiast na pewno, ¿e nie doczeka³ ju¿ 60., obecnej rocznicy wybuchu powstania, zmar³ w ubieg³ym
roku.
***
Dwa lata póŸniej, w 1996 r., zainspirowany wypowiedziami E. Rosina,
poprosi³em o wspomnienia powstañcze koniñskiego lekarza, Jerzego Nawrotka. Powsta³ wówczas obszerny,
na ca³¹ redakcyjn¹ kolumnê tekst, tym
bardziej istotny, ¿e w du¿ej czêœci zawieraj¹cy autoryzowane wypowiedzi
mojego rozmówcy. Bli¿ej zainteresowanych tym materia³em odsy³am do
ca³oœciowej publikacji („PK” nr 34, 25
sierpnia 1996 r.). Obecnie ograniczam
siê do zaprezentowania kilku najistotniejszych informacji i fragmentów.
W okresie okupacji koniñska rodzina Nawrotków zosta³a przesiedlona do Generalnej Guberni. Jerzy Nawrotek uczêszcza³ na tajne komplety
medyczne w Warszawie, do Armii Krajowej (grupa operacyjna „Motor 30”,
stanowi¹ca Brygadê Dywersyjn¹ KG
AK) wst¹pi³ w maju 1943 r., przybieraj¹c pocz¹tkowo pseudonim „Medyk”, a nastêpnie „Wir”. Kolejne etapy konspiracji przeszed³ w oddziale
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PAN KAZIMIERZ PA£ASZ
PREZYDENT MIASTA KONINA
Dziesiêæ lat pe³nienia przez Pana
funkcji Prezydenta, w czasie pe³nym
tak du¿ych zmian i zawirowañ politycznych, œwiadczy, ¿e nasz wybór
Pana na ten urz¹d by³ w³aœciwy.
Wykaza³ Pan rozumn¹ równowagê w trosce o przysz³oœæ ale i przesz³oœæ naszego miasta.
KONINIANA chc¹ przede
wszystkim podziêkowaæ za zmiany,
jakie Pan przeprowadzi³ w „Starym
Koninie”, który, wydawa³o siê, w
pewnym okresie, skazany zosta³ na
zapomnienie i powoln¹ degradacjê.
Dziêkujemy za udan¹ restauracjê
nadwarciañskiego grodu.
¯yczymy Panu wiele wytrwa³oœci w pe³nieniu zaszczytnej funkcji
PREZYDENTA MIASTA KONINA.
Redakcja Koninianów

„Szarego”, w grupie bojowej „Konrad”,
wreszcie bezpoœrednio przed sierpniem 1944 r. w plutonie „Topolnicki”,
wchodz¹cym w sk³ad Brygady Dywersyjnej „Broda 53”, a ju¿ w trakcie
powstania zaliczaj¹cym siê do zgrupowania „Rados³aw”
Od momentu wybuchu powstania
by³ J. Nawrotek pocz¹tkowo dowódc¹
dru¿yny, a od 9 sierpnia zastêpc¹ dowódcy plutonu. Oddzia³ w tym czasie
uczestniczy³ w jednych z najkrwawszych walk, na Woli, w okolicach wolskich cmentarzy i ulicy Stawki. 11
sierpnia przedosta³ siê przez teren
by³ego getta na Stare Miasto. Walczy³
tam a¿ do upadku dzielnicy, do nocy
30/31 sierpnia.
Kolejna powstañcza noc 1-2 wrzeœnia przemierzy³ oddzia³, w którym
walczy³ J. Nawrotek kana³ami ze Starego Miasta do Œródmieœcia. Dzielnica
ta ca³y czas , a¿ do kapitulacji powstania, pozostawa³a w rêkach polskich..
Po dniach pobytu w Œródmieœciu oddzia³ przeniesiony zosta³ na Czerniaków i bra³ udzia³ wspólnie z ¿o³nierzami gen. Z. Berlinga w walkach na tzw.
Przyczó³ku Czerniakowskim. Dzieñ 23
wrzeœnia by³ dla J. Nawrotka ostatnim
dniem powstañczej walki. Wydosta³
siê z p³on¹cej stolicy i unikn¹³ niewoli.
Skierowa³ siê na Kielecczyznê , w rejon Skar¿yska Kamiennej. Do rodzinnego Konina powróci³ po wojnie.
To zaledwie skrótowa, podstawowa informacja z wypowiedzi mojego
rozmówcy. Jerzy Nawrotek walcz¹c
w powstaniu by³ trzykrotnie ranny, ale
tylko jeden dzieñ przele¿a³ w szpitalu. Dos³u¿y³ siê stopnia podporucznika, nale¿y do warszawskiego oddzia³u
Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii
Krajowej.
W 1996 r. tak m. in. mówi³ o Powstaniu Warszawskim: [...] Najwspanialszy zryw narodu, w którym udzia³
bra³a ca³a ludnoœæ stolicy bez wzglêdu
na wiek, p³eæ, zapatrywania i wszelkie
inne ró¿nice. Ta jednoœæ w dzia³aniu,
w osi¹gniêciu celu, by³a wspania³a.
Wspania³a organizacja w³adz cywilnych. Gdyby wiêcej broni (ciê¿ka) i
amunicji... Warto by³o to prze¿yæ.
Janusz Gulczyñski
Konin, sierpieñ 2004 r.

Tworz¹

wizerunek

miasta

specjalnego czyli z wp³ywów z gier liczbowych. Przeanalizujemy realizacjê bud¿etu przez ministerstwo kultury w roku
2003.Z pró¿nego i Salomon nie naleje,
ale odpowiedzi na nasz apel dowodz¹, ¿e
niektóre sejmiki potraktowa³y go powa¿nie. Tak wiêc kultura ma siê biednie,
ale o jej roli i randze decyduj¹ ludzie,
oddani, kreatywni, wrêcz bezinteresowni. To trudny i d³ugotrwa³y proces.
Wiem, ¿e ju¿ w przysz³ym roku lokalna
kultura skorzysta z du¿ych pieniêdzy z
Unii Europejskiej. Jeœli kolejne rz¹dy
zrozumiej¹ wreszcie, jak wa¿na jest sfera niematerialnego formowania zbiorowej to¿samoœci to wraz ze œrodkami unijnymi mamy szansê zachowaæ w kulturze
to co okreœla i potwierdza nasz¹ to¿samoœæ narodow¹. Mamy szansê na rozwój kultury du¿ej i tej ma³ej lokalnej.
Ten proces u nas siê toczy, Przypomnê
majowe uroczystoœci w Kowalewku, gdzie
odbudowany zosta³ Wiejski Dom Kultury jako miejsce pamiêci urodzonej tam
pisarki Zofii Urbanowskiej. To przyk³ad
inicjatywy lokalnej, Myœlê, ¿e takich
inicjatyw bêdzie coraz wiêcej. Takie organizacje jak Towarzystwo Przyjació³
Konina czy ko³o Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w ¯ychlinie ko³o Konina i te, które powstan¹ bêd¹ organizowaæ lokalne wydarzenia, dokumentowaæ
historiê, wydawaæ lokaln¹ literaturê.
Przyk³adem tego s¹ koncerty Chopinowskie w wykonaniu Piotra Palecznego czy
Lidii Grychto³ówny.
Coraz wiêksza rolê do odegrania ma
lokalny mecenat prywatny. Wrêcz nie
do przecenienia rolê bardzo wa¿nych placówek kultury odgrywaj¹ biblioteki dysponuj¹ce coraz lepsz¹ i nowoczeœniejsz¹
baz¹, ¿e wspomnê nowy lokal dla biblioteki koniñskiej. Szko³y samorz¹dowe
powinny tak¿e aktywniej dzia³aæ na polu
kultury. W wielu przypadkach nie da siê
oddzieliæ edukacji od kultury. Konin ma
szczêœcie, ¿e ma bardzo dobrze dzia³aj¹c¹ szko³ê muzyczn¹. Nie wszêdzie jest
tak dobrze. Tak wiêc polska kultura, tak¿e lokalna, w Unii Europejskiej ma szansê nie tylko byæ, ale wspó³uczestniczyæ
w promowaniu i kreowaniu wizerunku
Polski wœród narodów Europy. Nie ma
obawy, ¿e ktoœ nam odbierze dorobek,
dziedzictwo kulturowe czy to¿samoœæ.
Chyba, ¿e go siê sami pozbawimy.
Trudno Pana spotkaæ w Biurze
Senatora, czy to kwestia tylko zajêæ
w Senacie, czy te¿ ma Pan inne obowi¹zki?
Mam sporo innych zajêæ i funkcji.
Nie wymieniê wszystkich. Wspomnê, ¿e
jestem cz³onkiem Rady Programowej
Polskiej Agencji Prasowej, Jestem sekretarzem Narodowego Komitetu Roku Jana
Kochanowskiego, który przypadnie w
roku 2005, jestem cz³onkiem za³o¿ycie-

Nie ma zagro¿enia dla
dziedzictwa
i
to¿samoœci
Z senatorem Ryszardem S³awiñskim, przewodnicz¹cym senackiej Komisji Kultury i Œrodków Przekazu rozmawiaj¹ Lech Hejman i Stanis³aw Sroczyñski
my siê za to trochê odpowiedzialni ).
Komisja od pocz¹tku kadencji przyjê³a nowy styl pracy. Oprócz legislacji, a
procedowaliœmy wielokrotnie nad prawem autorskim i prawach pokrewnych,
nad ustaw¹ o zabytkach, o jêzyku polskim, o prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej, nowelizacjami ustawy o radiofonii i telewizji, o¿ywiliœmy inne dostêpne
formy pracy komisji. W ostatniej nowelizacji dotycz¹cej przystosowania do prawa unijnego a konkretnie do Dyrektywy
o telewizji bez granic, senacka komisja
kultury wprowadzi³a zapis a Sejm go zaaprobowa³, o mo¿liwoœci organizowania
przez telewizjê publiczn¹ kana³ów tematycznych, której to mo¿liwoœci do tej
pory ustawa nie dawa³a.
Przynajmniej dwa razy w roku komisja wyje¿d¿a poza Warszawê. Pierwszym rekonesansem by³o wyjazdowe
posiedzenie w Wielkopolsce, podczas
którego odwiedziliœmy pañstwow¹ placówkê – Muzeum Narodowe w Poznaniu
a tak¿e samorz¹dowe Muzeum Okrêgowe w Koninie. Komisja zapozna³a siê te¿
z problemami ma³ych placówek muzealnych jak w S³upcy i Pyzdrach. Prezydium Komisji trzykrotnie uczestniczy³o
w kaliskich festiwalach Schola Cantorum,
w festiwalu w Inowroc³awiu, w Bydgoskich Ipmresjach Muzycznych. Byliœmy
te¿ w kwietniu w Krakowie na europejskich warsztatach z edukacji kulturalnej
dzieci i m³odzie¿y. Komisja w pe³nym
sk³adzie wybiera siê we wrzeœniu do Wieliczki, gdzie podejmie problematykê zachowania i ochrony dziedzictwa postprzemys³owego.
Inn¹ form¹ pracy komisji s¹ konferencje tematyczne. Odbyliœmy ich kilka, ¿e wymieniê ,,Czy polska kultura
bêdzie atutem w Unii Europejskiej” ,,Polityka a œrodki masowej informacji”,
,,Obowi¹zki pañstwa i samorz¹du w edukacji kulturalnej dzieci i m³odzie¿y”. 21
wrzeœnia w Senacie odbêdzie siê bardzo
wa¿na konferencja ,,Rola lokalnej prasy
w integracji spo³eczeñstwa obywatelskiego”. Wspó³organizatorem tego wydarzenia jest Izba Wydawców Prasy oraz Stowarzyszenie Mediów Lokalnych. Mam

Jubileusz
Z dniem 1 stycznia 1974 roku w
Koninie rozpoczê³a dzia³alnoœæ Szko³a
Muzyczna, co by³o uwieñczeniem prawie siedmioletnich starañ dzia³aczy spo³ecznych, w tym Koniñskiego Towarzystwa Regionalnego i Prezydium Miejskiej
i Powiatowej Rady Narodowej. Nowa instytucja kultury mia³a przyczyniaæ siê
do zaspakajania muzycznych potrzeb
m³odych koninian, wyjawiaæ talenty
muzyczne, wreszcie umo¿liwiæ kontynuowanie nauki gry na instrumentach zdobywanej dot¹d w Spo³ecznym Ognisku
Muzycznym. Baz¹ dla szko³y by³ i jest
do dzisiaj budynek po Powiatowym Domu
Kultury przy ulicy 3 Maja (wtedy Armii
Czerwonej). W pierwszym roku naukê
pobiera³o 85 uczniów w 6 klasach w dzia³ach dzieciêcym i m³odzie¿owym. Kadrê
stanowi³o 9 nauczycieli, a dyrektorem
zosta³ Ryszard Kujawiñski. Wkrótce
uczniowie szko³y zaczêli koncertowaæ w
mieœcie i okolicznych miejscowoœciach,
a tak¿e uczestniczyæ w popisach i konkursach muzycznych. Przy szkole powsta³y i dzia³aj¹ aktualnie grupy kameralne, orkiestra symfoniczna, chóry i
zespo³y rytmiczne
Wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu szko³y by³o utworzenie II stopnia w 1977
czemu towarzyszy³a zmiana nazwy na

str. II

nadziejê zobaczyæ i us³yszeæ przedstawicieli naszych lokalnych pism. Jest w tym
segmencie prasy o czym mówiæ. Na przyk³ad o tym, czy nale¿y godziæ siê z wchodzeniem obcych wydawców do lokalnych
tygodników, miesiêczników i innych tytu³ów periodycznych. Polska racja stanu
utraci³a ju¿ pisma centralne i regionalne.
Czy ma nadal traciæ mo¿liwoœæ mówienia polskim g³osem?
Mamy poczucie i¿ Polska mo¿e
szczyciæ siê wielkim i wa¿nym dziedzictwem kulturowym. W retoryce
prounijnej jedni mówili o jego utracie, drudzy mówili o szansie jego
utrzymania. Mówi siê, ¿e kultura
jest znakomit¹ ofert¹ Polski do Unii
Europejskiej. Jak mo¿na oceniæ
kondycjê polskiej kultury w 15 lat
po transformacji?
Ocena nie jest ³atwa. Z jednej strony
kultura zosta³a skierowana na rynek, z
drugiej ju¿ w kilka lat po roku 1989 okaza³o siê, ¿e bez silnego wsparcia finansowego ze strony pañstwa nie ma szans nie
tylko na jej rozwój ale nawet na utrzymanie bazy materialnej. Przypomnijmy,
¿e na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
zniknê³o kilka tysiêcy bibliotek, filii i
punktów bibliotecznych, przesta³a istnieæ sieæ klubów ,,Ruch” i ,,Rolnika”,
zamkniêto wiele domów kultury g³ównie
we wsiach i ma³ych miasteczkach. Wysoka kultura z jej instytucjami przetrwa³a, bo mo¿ni nowego ustroju wspieraj¹
wielkie koncerty, znacz¹ce spektakle czy
wa¿ne wystawy sztuki. Rynkowi sponsorzy chêtnie wspieraj¹ imprezy masowe, jak koncerty rockowe czy festiwale
muzyki m³odzie¿owej, podczas których
liczna widownia natychmiast reaguje na
reklamê i promocjê.
Od 1989 roku kolejne rz¹dy zmniejsza³y bud¿ety na kulturê. Paradoksalnie
najlepsze dla kultury by³y ostatnie lata
PRL, kiedy to funkcjonowa³ Narodowy
Fundusz Kultury. Nie wiadomo do dziœ,
gdzie podzia³y siê pozosta³e na jego koncie pieni¹dze. O pechu kultury mo¿na
mówiæ w tym roku, kiedy to w debacie
bud¿etowej Sejm zabra³ ministrowi kultury 50 milionów z³otych z tzw. œrodka

Szko³y

Pañstwow¹ Szko³ê Muzyczn¹ I i II Stopnia i zmiana na stanowisku dyrektora,
którym zosta³a mgr Anna Ulrich-Skalska. Drugim znacz¹cym faktem by³o
nadanie szkole imienia Ignacego Jana
Paderewskiego w 1981 roku. . Od 2000
roku szko³a w dniu 6 listopada obchodzi
w sposób uroczysty Dzieñ Patrona, co
dla m³odzie¿y stanowi zawsze wielkie
prze¿ycie, a wielki kompozytor i artysta staje siê wzorem do naœladowania.
W ci¹gu 30 lat istnienia szko³ê ukoñczy³o ponad 1000 absolwentów, z których po³owa jest zawodowo zwi¹zana z
muzyk¹. O dorobku uczniów tak pisze
Urszula Koz³owska ...Nieomal wszyscy
absolwenci Szko³y Muzycznej II stopnia
z lat 1982-1986 pracuj¹, odnosz¹c sukcesy w zawodzie muzyka, a prawie po³owa zdoby³a indeksy ró¿nych uczelni muzycznych. Wychowankowie koniñskiej
szko³y i osoby z ni¹ zwi¹zane pe³ni¹c z
zaanga¿owaniem odpowiedzialne i wa¿ne funkcje w ¿yciu muzycznym kraju,
potwierdzaj¹ swe kompetencje w zakresie organizacji i zarz¹dzania placówkami muzycznymi. Wœród nich s¹: Andrzej
Wójciñski, obecny dyrektor, dyrektorzy
podobnych szkó³: H. Kranc, M. K³aniecki, K. Majewska. Autorka opracowania
pisze, ¿e wielu absolwentów szko³y pra-

Muzycznej

cuje w macierzystej szkole, wielu zatrudnionych jest w najlepszych polskich zespo³ach orkiestrowych, filharmoniach,
teatrach operowych, niektórzy poza granicami Polski, a wœród wychowanków s¹
kompozytorzy oraz dyrygenci chórów i
zespo³ów wokalnych, kilku podjê³o pracê w charakterze organisty, pracuj¹ jako
nauczyciele rytmiki w przedszkolach,
udzielaj¹ siê w amatorskim ruchu muzycznym, w³¹czaj¹ w ¿ycie kulturalne
miasta i regionu.
O sukcesach uczniów pisze Urszula
Koz³owska ...Od samego pocz¹tku istnienia szko³y jej mocn¹ stron¹ sta³y siê
sukcesy uczniów i pedagogów podczas
konkursów, pocz¹wszy od szkolnych po
miêdzynarodowe. Najwy¿sze laury na
ró¿nego typu konkursach, festiwalach i
przegl¹dach zdobywali m³odzi wykonawcy, teoretycy i kompozytorzy. Wymieniæ
nale¿y: gitarzystów £ukasza Kuropaczewskiego i Roberta Horny, skrzypków: Janusza Wawrowskiego, Marzene Dopytalsk¹, Aleksandrê Glinkê, pianistów :
Jaros³awa Kaliskiego, Micha³a Ziobrowskiego, Adama Zoka, Patryka Koralewskiego oraz organistê i kompozytora
Dariusza Przybylskiego... M³odzie¿ szko³y
koncertowa³a we wszystkich wiêkszych
miastach Polski, a tak¿e w Niemczech,

Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii, we W³oszech i na Ukrainie, nagrywa³a swoje
p³yty kompaktowe. Koncerty solistów i
zespo³ów kameralnych oraz orkiestry i
chóru szkolnego wykonuj¹cych profesjonalnie repertuar na wysokim poziomie
artystycznym ciesz¹ siê nies³abn¹cym
powodzeniem wœród mieszkañców Konina równie ze wzglêdu na coraz bardziej atrakcyjn¹ formê koncertów... Corocznie szko³a prezentuje siê podczas Dni
Konina, podczas œwi¹t narodowych, swe
osi¹gniêcia prezentuje te¿ w cyklu koncertów w auli szko³y, na scenie GDK
„Oskard”, KDK pod nazw¹ „Szko³a Mu-

zdj. - Sypniewski

Niewiele wiemy o pracy Senatu.
Jeœli ju¿ to raczej o potrzebie likwidacji Izby. Czy rzeczywiœcie Senat
jest potrzebny?
To, ¿e o Senacie niewiele wiadomo
ma kilka przyczyn. Senat jest doœæ s³abo
ulokowany w publicznej œwiadomoœci.
Jest m³ody, ma ledwie 15 lat w kolejnej
ods³onie czyli odrodzonej III Rzeczpospolitej.
Senat osadzony w Konstytucji,
wpierw ma³ej z 1992 roku, obecnie w tej
z kwietnia 1997 r. zosta³ istotnie ograniczony w 2000 roku orzeczeniem Trybuna³u Konstytucyjnego, które nakaza³o
Izbie procedowanie nad ustawami tylko
w zakresie uchwalonym przez Sejm. Tylko w obecnej kadencji Senat uchwali³
ponad 5 tysiêcy poprawek z których Sejm
przyj¹³ 84 procent. Ponadto Senat zajmuje siê Poloni¹ i Polakami za granic¹ a
tak¿e podejmuje wiele tematów i problemów, którymi nigdy nie zajmie siê sk³ócony i zajêty bie¿¹cymi problemami
Sejm. Nie tylko ten, ale ka¿dy.
Senat jest ma³o atrakcyjny dla telewizji do prowadzenia bezpoœrednich
transmisji z obrad. Wyraziliœmy obawê,
¿e bezpoœrednia transmisja mog³aby obudziæ w senatorach nadmiern¹ ochotê do
popisów oratorskich i aktorskich a wtedy by³oby ju¿ bardzo blisko do tego, co
widzimy w Sejmie. Powiem tylko, ¿e na
100 senatorów 98 ma wy¿sze wykszta³cenie, w fotelach zasiada ponad 30 profesorów zwyczajnych i kilku profesorów
uczelnianych, w tym kilku profesorów
prawa. Czêsto ¿artujemy, ¿e w ramach
oczekiwañ niektórych partii politycznych b¹dŸ polityków domagaj¹cych siê
utworzenia jednej izby parlamentu mo¿na by zostawiæ tylko Senat. By³oby taniej i na pewno m¹drzej.
Niewiele te¿ s³ychaæ o pracy Komisji, której Pan przewodniczy od
pocz¹tku obecnej kadencji. Czy i
jaki wp³yw ma komisja na dzia³alnoœæ i funkcjonowanie kultury w naszym kraju?
To, ¿e w Koninie o pracy komisji
ma³o s³ychaæ, to nie moja wina. W kraju
s³ychaæ i widaæ znacznie wiêcej (Czuje-

lem Fundacji budowy pomnika poœwiêconego emigracji polskiej, który w dniu
11 listopada 2004 roku stanie obok Senatu RP z napisem ,,Macierz – Polonii”. Pracujê w kapitule przyznaj¹cej doroczne nagrody dzia³aczom i organizacjom polonijnym, jestem te¿ szefem
kapitu³y krakowskiego kwartalnika ,,Presti¿” który raz w roku przyznaje nagrody wybitnym uczonym, dzia³aczom spo³ecznym i gospodarczym z ca³ego kraju.
Staram siê pomagaæ kulturze lokalnej,
¿e wspomnê skuteczne zabiegi o dofinansowanie adaptacji budynku po NBP
na bibliotekê, œrodki na zakoñczenie budowy szko³y muzycznej w S³upcy, czy
prace remontowe w klasztorze w Kole.
Wiem, ¿e mam obowi¹zki wobec okrêgu
wyborczego i one s¹ najwa¿niejsze.
Dlaczego mamy widoczny upadek codziennej kultury wyra¿aj¹cej siê na przyk³ad w wulgaryzowaniu jêzyka, zaniku najprostszych
form grzecznoœci, b¹dŸ w ogóle malej¹ce uczestnictwo w kulturze?
Prostej odpowiedzi nie ma. Zach³yœniêcie siê wolnoœci¹, chêæ odreagowania na doœæ rygorystyczne normy wychowawcze w poprzednim okresie, to
jeden z powodów rezygnacji z form
grzecznoœciowych na co dzieñ. Martwi
zachwaszczanie jêzyka, ale bardziej niepokoi jego ubo¿enie. Co do malej¹cego
uczestnictwa, to bez w¹tpienia problemem jest dramatyczne zubo¿enie ca³ych
œrodowisk. Bezrobocie, brak perspektywy, odsuniêcie znacz¹cej czêœci populacji na margines ¿ycia spo³ecznego, to nie
wszystkie ale jednak istotne powody. Jeœli cz³owiek ma do wyboru kupno biletu
do kina czy produktów na obiad dla licznej rodziny, to oczywiœcie wybierze
obiad. To zmniejszaj¹ce siê uczestnictwo
na drugim planie ma tak¿e niedostatek
wewnêtrznej potrzeby m³odych ludzi na
prze¿ycie czegoœ wznios³ego choæby z
pomoc¹ na przyk³ad lektury ksi¹¿ki. Nie
tylko dlatego, ¿e ona jest droga.
Z ca³¹ pewnoœci¹ szko³a, ocalone
placówki i instytucje kultury, œwiadome
dzia³anie lokalnych w³adz samorz¹dowych a tak¿e klarowna polityka kulturalna pañstwa powinny z³o¿yæ siê na to,
co mo¿emy nazwaæ spo³eczeñstwem informacyjnym i edukacyjnym. Te dwa
okreœlenia sk³adaj¹ siê na kulturowy potencja³ nowoczesnego spo³eczeñstwa. To
jednak tak¿e kosztuje. Im prêdzej staniemy siê – a mam nadziejê, ¿e tak bêdzie – zamo¿ni, tym prêdzej bêdziemy
mogli zaspokajaæ wy¿sze potrzeby sk³adaj¹ce siê na to¿samoœæ i kulturowy dorobek narodu.
Brzmi patetycznie, ale pewnie
tak jest naprawdê.
Dziêkujemy za rozmowê - L.H.
ST.S

zyczna swojemu miastu”, podczas Dni
Konina. Imprezy te s¹ zawsze otwarte i
staj¹ siê dobr¹ tradycj¹ szko³y.
Szko³a jest organizatorem dwóch
konkursów muzycznych o zasiêgu ogólnopolskim. Przemiennie odbywa siê co
roku Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny dla uczniów szkó³ muzycznych I i II
stopnia oraz Ogólnopolski Konkurs Gitary Klasycznej dla uczniów szkó³ muzycznych I stopnia. W szkole organizowane s¹ te¿ konkursy wiedzy o patronie,
solfe¿owe, muzykowania zespo³owego,
plastyczno-muzyczne dla dzieci.

Opr. na podst. wydawnictwa „19742004 Jubileusz XXX-lecia Szko³y
Muzycznej I i II stopnia im.
I.J.Paderewskeigo w Koninie”

Ze

wspomnieñ

Mój przyjaciel
ksi¹dz
Ireneusz
O ksiêdzu Ireneuszu Pawlaku rozmawiam z Jego serdecznym przyjacielem z uczniowskiej ³awki, niezrównanym gawêdziarzem, druhem KAZIMIERZEM GOŒCIMSKIM.
Wiem, ¿e w tym roku, 5 sierpnia minê³a 18 rocznica œmierci ks.
Ireneusza Pawlaka, Legendarnego Prefekta i przyjaciela m³odzie¿y. Ale wiem równie¿, ¿e ks. Ireneusz by³ Ci bardzo bliski i to w
czasach, kiedy jeszcze nie by³ pewien, ¿e zostanie duchownym.
Tak. W kwietniu 1945r. zasiad³em
w jednej ³awce, obok Irka w klasie
IIa. Przez trzy lata mieszka³em w s¹siedztwie rodziny Pawlaków przy
ul. S³upeckiej. Razem odrabialiœmy
lekcje, czêsto bywa³em w ich domu.
Wspólnie organizowaliœmy wolny
czas. Zbiórki i obozy harcerskie – to
wszystko jak sam wiesz, bardzo
³¹czy m³odych ludzi. St¹d wiêc uwa¿am za swój moralny obowi¹zek
przybli¿yæ postaæ Irka czytelnikom
Koninianów.
Mo¿e tradycyjnie przeka¿esz
krótk¹ notkê biograficzn¹.
Dobrze. Ks. Pawlak urodzi³ siê
w 1930 r. w Koninie w rodzinie
mieszczañskiej. Ju¿ przed wojn¹ zaczê³a siê jego „przygoda” z harcerstwem. Oczywiœcie zaczyna³ jako
zuch. Niestety, okupacja – spêdzi³ j¹
pod £owiczem. Tam te¿ w latach

Z

kart

1943-45 zosta³ cz³onkiem Szarych
Szeregów.
To by³y bardzo ju¿ doros³e, ale
dzieci.
Byliœmy dzieæmi, ale brutalne
czasy spowodowa³y nadzwyczajne
przyspieszenia naszego sposobu myœlenia.
Widze, ¿e siê wzruszy³eœ – czy
mo¿esz kontynuowaæ „ogawêdzanie” Irka.
Oczywiœcie. Ju¿ w marcu Pawlakowie powrócili do Konina. Szko³a
i pierwsza zbiórka harcerska. Byliœmy w I Dru¿ynie Harcerzy im.T.
Koœciuszki. W grudniu tego roku odbiera³ od nas przysiêgê dh.phm. Antoni Studziñski. Irek dzia³a³ jako kronikarz, pisa³ wiersze i zabawne fraszki na temat szko³y i ¿ycia naszej klasy. Zalicza³ wszystkie powojenne
obozy – k/Buku, w Olszowie, Tokarach, Czerwieñsku (tam i ja by³em i
tam w³aœnie pozna³em mojego
rozmówcê) oraz w Jordanowie.
¯ycie na obozach by³o czymœ nadzwyczajnym...
Muszê Ci przerwaæ, wiem, ¿e
móg³byœ tak opowiadaæ do rana, ale
w gazecie mo¿e byæ tylko niezbyt

d³ugi artyku³. Wracamy do Ireneusza.
Dobrze. Irek jest ju¿ zastêpowym, przybocznym, za³o¿ycielem teatrzyku „Baj”, zdobywa kolejne
sprawnoœci. Posiada niesamowity dar
gromadzenia wokó³ siebie przyjació³.
Jest równie¿ doskona³ym sportowcem – biega i gra w siatkówkê.
Z tego co mówisz nie wynikaj¹
¿adne inklinacje do stanu duchownego.
Dochodzê do wyjaœnienia tego.
Irek by³ pod du¿ym wp³ywem ówczesnego prefekta ks.phm. Józefa
Œwiniarskiego, kapelana hufca harcerskiego. To po rozmowach z nim zdecydowa³ po „ma³ej maturze” kontynuowaæ naukê w ni¿szym Seminarium we W³oc³awku, gdzie w czerwcu 1954r. uzyskuje œwiêcenia kap³añskie. Potem zwyczajowa dla duchownych peregrynacja po ró¿nych parafiach. W 1971r. zostaje mianowany
wikariuszem i duszpasterzem m³odzie¿y w parafii Œw. Maksymiliana
Kolbego w Koninie. W pracy swej
wykorzystywa³ i stosowa³ elementy metodyki harcerskiej. By³ wielkim
humanist¹ – w ka¿dym cz³owieku

Reprodukcjê wykona³ Bronis³aw Jakubowicz
upatrywa³ przyjaciela. Mia³ wyj¹tkowy dar s³uchania i wzbudzania zaufania. M³odzie¿ go autentycznie kocha³a. Zmar³ w klinice katowickiej –
nie wytrzyma³o serce w drodze powrotnej z pielgrzymki do Matki Bo¿ej Królowej Tatr.
Kiedy go widzia³eœ ostatni raz?
Mia³em szczêœcie uœciskaæ Przyjaciela na miesi¹c przed œmierci¹, sk³a-

da³em Mu ¿yczenia w dniu Jego Patrona.
Dziêkujê Ci serdecznie za te
wzruszaj¹ce wspomnienia. Chcê
tylko dodaæ, ¿e grób ksiêdza Pawlaka znajduje siê parê metrów na
prawo za g³ówn¹ bram¹ cmentarn¹
w Starym Koninie. Poznaæ grób
³atwo, bo zawsze pal¹ siê tam znicze.
Stanis³aw Sroczyñski

stawiaj¹ do granicy. Tam znowu przechodzi w rêce ajentów odsy³¹j¹cych j¹
wewn¹trz Niemiec gdzie bywa przerobion¹ na likwory W S³upcy sprzedaje siê po 25 kop. za garniec bez akcyzy.
Prócz dwóch wymienionych arty-

grochu 3rs 80 k.; okowity z Kazimierza i Gos³awic za garniec z akcyz¹ 1 rs
20 kop Byd³o opasowe w Gos³awicach sprzedaje siê na wagê po 6 kop.
za funt. Obecnie funt wo³owiny w mieœcie kosztuje 7 kop., cielêciny 6 1/2,
wieprzowiny 11 kop.

przesz³oœci

W pierwszej w 1871 roku korespondencji zamieszczonej na ³amach
Gazety Polskiej w numerze 13 w dniu
18 stycznia Urbanowska na wstêpie
poinformowa³a czytelników o podziale
administracyjnym Ziemi Koniñskiej.
...Powiat koniñski na pó³nocno-zachód
graniczy z s³upeckim, na wschód z
kolskim, na po³udnie z kaliskim, a z
po³udniowo-zachodniej strony z tureckim. Do powiatu koniñskiego nale¿¹ –
zamienione na osady miasteczka : Rychwa³, Œlesin, Tuliszków, W³adys³a-

wów; do s³upeckiego : Wilczyn, Skulsk,
Kazimierz, Kleczew, Zagórów; do kolskiego: Babiak,Brdów, Brudzew, K³odawa, Sompolno
W dalszej czêœci korespondencji
pisa³a o sprawach gospodarczych, o
produkcji rolniczej,, o cenach i transporcie wytworów, o potrzebie budowy rampy za³adowczej przy rzece w
Koninie ...Mieszkañcy okolicznych
wiosek i miasteczek wszystkie produkta zwo¿¹ nad Wartê; w Koninie jakby ognisku, koncertuj¹ siê wa¿niejsze
interesa, ustalaj¹ ceny
targowe i nadaje siê pewien impuls interesom
prowincji. W Kole zbo¿e jest zwykle o 7 1/2
kop.tañsze ni¿ w Koninie, a w S³upcy o tyle¿
dro¿sze. Zdaje siê , ¿e na
to wp³ywa bliskoœæ granicy, a zatem wiêksze lub
mniejsze koszta transportu. Wywóz odbywa
siê podwójna drog¹:
rzek¹ i wozami. Zdarza
siê bardzo czêsto, ¿e
kupcy na³adowawszy
galary podczas lodów,
zmuszeni s¹ nastêpnie
od³adowywaæ je gdy
woda zrazu podniós³szy
siê nagle opadnie nim
statki zd¹¿y³y wyruszyæ
w drogê. Staje siê to przyczyn¹ licznych strat, bo
towar trzeba k³aœæ
œpiesznie na wozy i od-

sy³aæ droga l¹dow¹; dlatego dobrze
by³oby aby zainteresowani zawi¹zali
miêdzy sob¹ stowarzyszenie w celu
zapobie¿enia podobnym wypadkom.
Mogliby ponosiæ sk³adki i z zebranego
funduszu wyrównaæ brzegi w niektórych miejscach podsypaæ wa³y. Da³o-

Z
korespondencji
Zofii
Urbanowskiej
by siê to uskuteczniæ tem ³atwiej, ¿e
Zarz¹d Komunikacji podobno przeznacza jakieœ sumy na uregulowanie
koryta rzeki, która ujêta w pewne karby mia³aby ³o¿ysko g³êbsze i nie zalewa³a miasta.
Fracht wodny w tym roku p³aci
siê po 5, a l¹dowy po 6 talarów od
wenspla. Lecz teraz z powodu silnych
mrozów furmani za ¿adn¹ cenê nie chc¹
zabieraæ towaru. Wywóz letni jest tañszy po 4 do 5 talarów. Statki p³yn¹ do
Szczecina i Berlina, a wozy traktem
bitym tylko do Poznania. Obecnie 100
berlinek stoi na rzece pod Koninem , a
kupcy znaczniejsi ³aduj¹ po 400 do 500
korcy dziennie. Okowita przewa¿nie,
a nawet g³ównie przeznaczon¹ jest na
wywóz; cen frachtu nie podajemy bo
producenci w³asnymi furmankami od-

ku³ów idzie tu tak¿e handel we³n¹;
wiêksza czêœæ w³aœcicieli ziemskich
posiada owce, daj¹ce œrednio po 5do 6
funtów z jednej. Kupcy zakupuj¹ ca³e
strzy¿e i wysy³aj¹ po wiêkszej czêœci
na wozach. Obecnie p³ac¹ za centnar
najpiêkniejszej 90 talarów monet¹
prusk¹, poœledniejszej 75 tal.Na centnar idzie 132 funtów, taka rachuba jest
tutaj przyjêta Iloœæ we³ny wywo¿onej
corocznie mo¿na liczyæ na 4 do 5000
centnarów. Zbo¿a z 3 powiatów sp³awianego na falach Warty do pó³ miliona korcy, a okowity parê milionów
garncy – tak znaczna jest tu iloœæ gorzelni.
Na targu koniñskim: korzec pszenicy 7 rs 30 kop.; ¿yta 4 rs 65 kop.;
jêczmieñ 3 rs 95 k; owsa 2 rs 36 k.;
kartofli korzec 1 rs 20 k. tatarki 3 rs;

W dalszej czêœci Urbanowska pisze o pok³adach wêg³a i kamienia ciosanego w BrzeŸnie, które nie s¹ w³aœciwie eksploatowane chocia¿ s³ysza³a, ¿e jakiœ przedsiêbiorca kupuje kopalniê, dobrze bo wtedy spadnie cena
drzewa opa³owego. Na zakoñczenie
wspomnia³a o za³o¿eniu przez p.Buchnera kantoru sprzeda¿y i czytelni czasopism. Do powiatu koniñskiego przychodzi 25 tytu³ów pism, z tych prenumeruj¹ mieszkañcy 44 egzemplarze
o treœci politycznej, 43 o treœci beletrystycznej, 5handlowej, 1 ekonomicznej, 4 religijnej, 6 popularnej. Z pism
zagranicznych prenumeruje siê 8 niemieckich i rosyjskich oko³o 15.
Fragmenty z „Korespondencji z
nad Warty” Zofii Urbanowskiej wybra³ i tekst opracowa³ Lech Hejman
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Konin z lotu ptaka
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Dziedzic
Lubrañski
kusi po œmierci
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Zarz du Towarzystwa Przyjaci

Konina

Dobra gos³awickie nale¿a³y przez
d³ugi czas do rodu Lubrañskich. Do dziœ
w koœciele istnieje herb Lubrañskich –
Godziemba, przedstawiaj¹cy trzy topole z korzeniami. Zachowa³a siê opowieœæ o ostatnim z Lubrañskich. By³
to awanturnik i hulaka. Przeœladowa³
ch³opów i kara³ ich niemi³osiernie. Skazanemu kaza³ uœcisn¹æ „¿elazn¹ dziewicê”, czyli manekina przedstawiaj¹cego kobietê. Gdy nieszczêœnik obj¹³
j¹, wyzwala³y siê sprê¿yny i ¿elazne
ramiona wbija³y no¿e w ofiarê. Pokaleczony i krwawi¹cy spada³ w przepaœæ w pod³odze. Lubrañski nie tylko
gnêbi³ poddanych, ale popad³ w zatarg
z proboszczem. Dosz³o do tego, ¿e
wygna³ ksiêdza i koœció³ by³ przez
wiele lat zamkniêty.
Po œmierci Lubrañskiego dobra gos³awickie przesz³y w rêce rodziny £êckich. Pleban wróci³ do koœcio³a. Pewnego razu zg³osi³ siê do nowego dziedzica i oœwiadczy³, ¿e w nocy we œnie
zjawi³ siê Lubrañski mówi¹c, ¿e cierpi
straszne mêki w czyœæcu. Niech dzie-

dzic £êcki z³o¿y proboszczowi odpowiedni¹ ofiarê w z³ocie i w ziemi jako
odkupienie krzywd jakie wyrz¹dzi³
ludziom, a jego mêki siê skróc¹. £êcki
odrzek³, ¿e naby³ majêtnoœæ bez ¿adnych d³ugów i zobowi¹zañ, a ewentualne d³ugi Lubrañskiego jego nie dotycz¹.
Po jakimœ czasie znów pleban pojawi³ siê u dziedzica. Stwierdzi³, ¿e
Lubrañski znów siê pojawi³. By³y pan
narzeka³, ¿e cia³o jego znajduje siê w
rozk³adzie i ca³e goreje ogniem. Jeœli
nowy dziedzic nie zgodzi siê zadoœæuczyniæ i daæ pieni¹dze plebanowi,
wtedy ksi¹dz ma wytoczyæ dziedzicowi £êckiemu proces, na który on siê
mo¿e zjawiæ, by poœwiadczyæ prawdê. Jednak £êcki siê nie ugi¹³ i proboszcz sprawê za³o¿y³.
Do rozprawy jednak nie dosz³o.
Pozwany £êcki i sêdziowie nie chcieli
zobaczyæ straszliwej zjawy z zaœwiatów. Za rad¹ sêdziów £êcki ugodzi³ siê
z plebanem i da³ mu pewn¹ iloœæ ziemi.
Z pism Zygmunta Pêcherskiego

