
 
DOBROCZYNNY 

KONCERT KARNAWAŁOWY 
na rzecz Komitetu Wsparcia Renowacji Konińskich Nekropolii  

 
we wtorek 25 lutego 2014 o godz. 1700 
w kościele Świętego Ducha w Koninie przzzyyy   uuullliiicccyyy   DDDąąąbbbrrrooowwwssskkkiiieeegggooo   111   
 

Przyjdź, wysłuchaj, klaszcz,  
zaśpiewaj, kup obraz lub złóż datek!  
Zapraszamy! 
 

W programie:  
popisy młodych instrumentalistów i wokalistów,  
wspólne wykonanie "Konińskiej pastorałki"  
Zygmunta Grochowskiego. 
 

Podczas koncertu można:  
  * wpłacić datki na rzecz renowacji grobowca na cmentarzu ewangelickim  
oraz grobów na cmentarzu katolickim. 
  * zakupić prace konińskich plastyków i plastyków - amatorów! Dochód  
ze sprzedaży prac plastyków w całości zostanie przekazany na rzecz renowacji! 

                         

           Szanowni Państwo, 
 

          1 listopada 2013 r. po raz czwarty spotykaliśmy się  
        z Państwem w święto Wszystkich Świętych oraz 
Pamiątki Umarłych i Świętych Pańskich, wspierani przez 
liczne grono przyjaciół Konina: parlamentarzystów, 
samorządowców, przedstawicieli kultury, sztuki i oświaty 
na IV Kweście na renowację konińskich nekropolii.  
 
Dzięki Państwa ofiarności oraz wsparciu konińskich 
podmiotów gospodarczych i społecznych (tu: Bank 
Spółdzielczy w Koninie, Parafia św. Bartłomieja w 
Koninie, Konimpex Sp.z o.o., Urząd Miejski w Koninie, 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w 
Koninie) udało się odnowić groby osób zasłużonych dla 
historii naszego miasta i regionu bądź też nagrobki o 
szczególnych walorach artystycznych. 
 
Wśród odnowionych dzięki Państwu grobów wymienić można: 

- mogiłę zbiorową ofiar nalotu z 1939r. 
- grób Jana Kiegla 
- grób Walentego Modrzejewskiego 
- grób Teodora Bacciarellego 
- grób Stefanii Esse 
- grób dr Romana Ostrzyckiego 
- krzyż nagrobny Anny Klosse 
- grób A. i A.Kaweckich 
- grób rodziny Reymondów 
- grób Wincentego hr. Wodzińskiego 
- grób Józefa Zielińskiego.  

Więcej informacji na www.powazkikonina.org 

Dzięki tegorocznej zbiórce zamierzamy odnowić kolejne groby, 
w miarę zebranych środków.  

Byłoby nam niezmiernie miło jeśli zechcielibyście do 31 marca 
wesprzeć nasze działania wpłatą na rachunek bankowy: 

Towarzystwo Przyjaciół Konina 
ul. Mickiewicza 2 

62-500 Konin 
 

15 8530 0000 0000 1124 2000 0030 
 
 Z serdecznymi pozdrowieniami 
 

Komitet Wsparcia Renowacji Konińskich Nekropolii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pełnomocnik 
Damian Kruczkowski 


