Zakończenie konińskich obchodów 150-lecia powstania styczniowego * 19 lipca 2014
150 lat temu na konińskich błoniach nastąpiło wydarzenie, które odbiło
się szerokim echem na ziemiach polskich i zostało zapamiętane przez
mieszkańców Konina. Został tu stracony w publicznej egzekucji ojciec
Maksym Tarejwo, zakonnik, kapucyn, zaangażowany w sprawy narodowe,
kapelan wojsk powstańczych. Po wyleczeniu ran odniesionych 8 czerwca
1863 r. w bitwie pod Ignacewem i ucichnięciu walk w Konińskiem ukrywał
się w klasztorze kapucynów (kapucyni objęli klasztor w 1850 roku z poręki
hrabiego Józefa Gutakowskiego) w Lądzie, gdzie został wyśledzony i
schwytany w nocy z 27 na 28 czerwca 1864 roku. Po przewiezieniu do
Konina został postawiony przed sądem polowym. Wyrok brzmiał: śmierć
przez powieszenie. Wyrok wykonano 19 lipca 1864 roku.
Przez 150 lat mieszkańcy kultywowali pamięć o tym wydarzeniu. Dokładnie
w 150 lat po tym pamiętnym wydarzeniu Towarzystwo Przyjaciół Konina,
PTTK Oddział w Koninie i Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie zaprosiły
na skromną uroczystość na Wał Tarejwy o godz. 8 rano. Jak powiedział
Henryk Janasek, wiceprezes TPK: - Egzekucja o. Maksyma Tarejwo
kończyła wydarzenia związane z powstaniem styczniowym na ziemi
konińskiej. Tym akcentem i my wieńczymy obchody 150-lecia zrywu
powstańczego w naszym regionie.
W asyście błękitnych rowerzystów CIKLO PTTK Konin złożono kwiaty i
zapalono znicz. My tu jeszcze dziś wrócimy - oznajmił Władysław CIKLO I
Wojtulewicz. Za kilkanaście minut rozpoczynamy rowerowy rajd papieski
po okolicznych sanktuariach w ramach Konińskiego Roku Jana Pawła II.
Wracając oddamy cześć bohaterskiemu zakonnikowi.
Zachęcamy mieszkańców Konina do odwiedzenia miejsca egzekucji, Pierwsi na miejsce przybyli cykliści.
odczytania tablicy i do chwili zadumy przy mogile zakonnika przy głównej
alei na cmentarzu katolickim przy ulicy Kolskiej.
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Członkowie PTTK, TPK i pracownicy MBP uroczyście kończą obchody
150. rocznicy powstania styczniowego na Ziemi Konińskiej.
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