Stulecie bitwy pod Koninem 9 listopada 2014
9. November 1914. Deutsche Kavallerie zersprengt bei Konin (Westpolen) eine
russische Vorhut. Taki zapis można spotkać w leksykonach I wojny światowej. Tego
dnia pod Koninem niemiecka kawaleria rozbiła batalion piechoty rosyjskiej, wzięła 500
jeńców i zdobyła 8 karabinów maszynowych.
Jesień 1914 roku zapisała się w pamięci mieszkańców obawami po wybuchu I wojny
światowej, współczuciem dla tragicznego losu mieszkańców zbombardowanego Kalisza i
ruchami wojsk niemieckich oraz rosyjskich. 9 listopada 2014 roku minęło 100 lat od
potyczki kawalerii niemieckiej z piechotą rosyjską na przedmieściach Konina,
najprawdopodobniej na Posoce. Wydarzenie przypomniał Piotr Rybczyński, prezes
Towarzystwa Przyjaciół Konina oraz kierownik Oddziału w Koninie Archiwum
Państwowego w Poznaniu. Na podstawie zebranych dokumentów i informacji naszkicował
sytuację na froncie wschodnim w 1914 r. i omówił działania sił obu armii w rejonie
konińskim. Spacer śladami ruchów wojsk zorganizował Oddział Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego w Koninie z prezesem Andrzejem Łąckim. Chrust na
ognisko dostarczył Zakład Zieleni PGKiM w Koninie. Wśród 80 uczestników byli miłośnicy
historii z II LO pod opieką Andrzeja Wardy. Dyrekcja Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Koninie udostępniła pomieszczenia zwiedzającym grupom
rekonstrukcyjnym. Mundury obu stron i stroje cywilne sprzed 100 lat zaprezentowali
rekonstruktorzy z Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia z Poznania i Torunia.
Serdeczne podziękowania dla dr Przemysława Maćkowiaka za zgrupowanie w Koninie.
Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie i Miejska Biblioteka Publiczna
zaprasza 26 listopada o godz. 18:30 na promocję wydawnictwa zawierającego skany
dokumentów z czasów okupacji niemieckiej w regionie konińskim w latach 1915-1918
oraz prelekcję dotyczącą wydarzeń sprzed stu lat. Aterfakty z epoki wystawią wówczas
konińscy numizmatycy. Mieszkańcy Konina mogą uwiecznić to wydarzenie odciskiem
pamiątkowej pieczęci ufundowanej przez PTTK, która będzie dostępna podczas
prelekcji, a później w Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Dworcowej. Będzie
również dostępna ulotka zredagowana przez Piotra Rybczyńskiego z oprawą graficzną
Wandy Gruszczyńskiej i Andrzeja Łąckiego.
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Przemysław Maćkowiak i Piotr Rybczyński w punkcie zbornym na placu Wolności w Koninie.

Przy ognisku na konińskich błoniach spotkali
się cywile, Rosjanie i Niemcy.

