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    Szanowny Absolwencie! 

         Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe renowacji zabytkowego 

fortepianu marki Bechstein znajdującego się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza 

Kościuszki w Koninie. 

         Jest to zabytkowy instrument wyprodukowany w 1923 roku w Berlinie. Jego 

późniejsze losy nie są znane. Do naszej szkoły trafił najprawdopodobniej w wyniku 

zawirowań związanych z nacjonalizacją mienia prywatnego po II wojnie światowej. 

         Fortepian ze względu na stan techniczny nie daje się nastroić, przez co nie jest 

używany. Niszczeją jego elementy mechaniczne, odpada farba oraz tworzywo, którym 

pokryte są białe klawisze. Kilka strun nadaje się do wymiany. Mechanizmy wymagają 

regulacji, a niektóre elementy, jak na przykład nutnik, wymagają uzupełnienia. Jest to ostatni 

moment, aby dokonać gruntownego remontu. Jeżeli instrument pozostanie w takim stanie,             

w niedługim czasie zamilknie już na zawsze. 

         I Liceum Ogólnokształcące w Koninie słynie z muzyki. W naszej szkole uczy się 

znaczna część uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej. Możemy poszczycić się 

absolwentami znanymi w Polsce i na świecie. Nasze liceum ukończyli między innymi: Jan 

A.P. Kaczmarek, kompozytor i muzyk, zdobywca Oscara, Dariusz Przybylski, organista                

i kompozytor, czy Paweł Cal, waltornista. Wielu z abiturientów jako dalszy etap swojej 

edukacji wybiera akademie muzyczne w całym kraju. 

         Jeśli uda się przywrócić fortepian do używalności, w auli I LO mogłyby odbywać się 

koncerty i wydarzenia kulturalne – tak jak bywało to tuż po wojnie. 

         Instrument Bechsteina stoi w szkole niemal od zawsze – najstarsi absolwenci nie 

pamiętają momentu, w którym fortepian trafił do szkoły. Jest on niewątpliwie częścią 

historyczno-kulturalnego dziedzictwa szkoły oraz miasta i jako taki powinien zostać 

zachowany dla przyszłych pokoleń. 

         Renowację instrumentu można wesprzeć, wpłacając dowolną kwotę na konto 

stowarzyszenia: 



  

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego                                

im. Tadeusza Kościuszki w Koninie 

KRS 0000783406 

mBank  49114020040000340279379946 

Z dopiskiem: Remont Fortepianu Bechsteina 

  

Zakładany koszt remontu to około 30 000 złotych. 

  

                                                       Z wyrazami szacunku 

  

  

Prezes Stowarzyszenia                                                                               Dyrektor  

                                                                                                      I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Tadeusza Kościuszki 

          w Koninie 

                                                                                                             

Damian Kruczkowski                                                                         Elżbieta Świder 

 


