"ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI" w Koninie * 19.10.2014
Jak co roku od sześciu lat, w październikową niedzielę w wielu miastach nie tylko
Wielkopolski zapłonęły znicze w miejscach pamięci narodowej związanych z II
Wojną Światową. Akcja dotyczy ziem wcielonych w czasie II wojny światowej do
Rzeszy. Wymyśliła ją Anna Gruszecka, była dziennikarka Radia Merkury. W 2014
roku Radio Merkury organizuje akcję wspólnie z czterema rozgłośniami radiowymi:
z Bydgoszczy, Katowic, Gdańska i Łodzi oraz Instytutem Pamięci Narodowej i
Muzeum Historii Polski. Patronem Honorowym akcji jest od samego początku
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.
Wielkopolską akcję '2014 zapoczątkowano w Koninie w niedzielę 19 października o
godzinie 10. Od kilku lat akcję w Koninie koordynuje wraz z red. Iwoną Krzyżak Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Koninie. Od pięciu lat
w akcji uczestniczył Sławomir Lorek, aktualnie Wiceprezydent Konina. W tym roku
pojawił się w towarzystwie Prezydenta Konina Józefa Nowickiego. Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Miasta Konina Piotr Rybczyński omówił genezę odwiedzanych w tym
roku grobów. W mogile kryjącej prochy osób zmarłych w wyniku nalotów
hitlerowców w pierwszych dniach września na koniński dworzec kolejowy i drogę
do Warszawy zostały pochowane osoby nieznane z imienia i nazwiska. Leżący
opodal grób 46 ofiar egzekucji 10 listopada 1939 roku za parkiem w Koninie kryje
prochy m. in. kierownika szkoły w Grodźcu Józefa Pęcherskiego i nauczyciela z
Kleczewa Franciszka Swoszewskiego. Ciała m. in. Stanisława Kwileckiego z
Grodźca, Krystyny i Czesława Freudenreichów z Koła zostały po wojnie
ekshumowane na inne cmentarze. Znicze zapalili m. in. Henryk Janasek, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i licznie przybyli mieszkańcy Konina i
Goliny.
Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w
Koninie Andrzej Łącki zaprosił pana Jana Kujawę, który we wrześniu 1939 roku
jako 17-letni młodzieniec przyjechał do wuja w Koninie prosto z wojskowej szkoły
dla małoletnich. Pan Jan wspominał, jak z harcerzami na noszach nosił do szpitala
rannych w wyniku nalotów niemieckich. Wspomnienia zilustrowały fotografie
bombardowanego dworca kolejowego z ósmego numeru "Rocznika Konińskiego".
Iwona Krzyżak, redaktor RADIA MERKURY, podziękowała za udział w akcji i
pamięć o niewinnych ofiarach hitlerowskiego terroru. Uczestniczący w akcji cykliści
CIKLO PTTK i przyjaciele udali się z cmentarza na rowerowe zakończenie sezonu.
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Pan Jan Kujawa we wrześniu 1939 roku miał 17 lat
i zapamiętał wydarzenia w 1939 roku w Koninie.

Prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki
i prezes TPK Piotr Rybczyński z redaktorkami.

