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1 listopada tradycyjnie, po raz dziewiąty, Komitet Społeczny Wsparcia Renowacji
Konińskich Nekropolii pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Konina zorganizował
zbiórkę publiczną na rzecz renowacji starych nagrobków na cmentarzach przy
ulicy Kolskiej w Koninie. Zbiórka została zarejestrowana przez Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji pod numerem "2018/4222/KS". Ponad 70 chętnych od
niemowlaka po seniora kwestowało na cmentarzach przy ul. Kolskiej.
Przed zachodem słońca, wieczorem zaraz po zakończeniu kwesty, zebrała się
komisja inwentaryzacyjna w celu podliczenia zebranej do skarbon gotówki.
Wszystkie skarbony zostały opróżnione i rozpoczęło się mozolne liczenie. Do
puszek trafiło 3066 różnych nominałów polskich i 8 zagranicznych. Wynik zbiórki
(po przeliczeniu na złotówki) wyniósł 9 715 zł i 52 grosze. To drugi wynik w historii
konińskich kwest! Pieniądze są przeznaczane na konserwację już odnowionych
nagrobków i remont grobu zasłużonej rodziny Prus-Rudzińskich. W planie jest
tablica informująca o wybitnych mieszkańcach spoczywających przy Kolskiej.
TPK dziękuje kwestarzom, darczyńcom i administratorom obu nekropolii przy
ulicy Kolskiej w Koninie.
Członkowie konińskiego Oddziału PTTK w Koninie jak co roku zaangażowali się
w zbiórkę do puszek podczas kwesty na renowacje konińskich nekropolii.
Niektórych z nich udało się zarejestrować w akcji.

Prezesowi też nawrzucali

Grób Jakuba Alfonsa Friemanna, ojca kompozytora konińskiego
hejnału z wieży ratuszowej Witolda Friemanna i bliźniaczy grób
Fryderyki Szmidt - renowacje 2014

Grób rodziny Sztarków - renowacja 2016,
2018

Grzegorz Górski i Zbyszek Szczypkowski

Grobowiec rodzin Petschke i Esse,
remont 2011. Stefania Esse była
członkiem PTKraj w Koninie

Grób rodziny Romana Ostrzyckiego,
prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego w Koninie 1913-16

Grób Ignacego Wrocławskiego
(1896 – 1958), jego imię nosi
szlak czarny do Bieniszewa

Genia Dąbek zbierała w parze ze Zbyszkiem

Turystyczna rodzinka Pęcherskich w akcji
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