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76. Rocznica wybuchu II wojny ?wiatowej - Zielonki
„Gdy w noc wrze?niow? pó?noc wybi?a, eskadr bojowych ogromna moc...” – s?owa znanej piosenki towarzyszy?y
studentom Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw?a II (UPJP2), gdy sk?adali na cmentarzu w Zielonkach kwiaty i
znicze z okazji 76. rocznicy wybuchu II wojny ?wiatowej.

Pomys?odawc? uczczenia pami?ci ?o?nierzy poleg?ych w Zielonkach by? Micha? Kowalik, wiceprezes Ko?a,
pasjonat militariów i kampanii wrze?niowej. M?ody historyk walczy równie? z mitami, które naros?y wokó?
wydarze? z wrze?nia 1939. W przeddzie? rocznicy wybuchu wojny na facebookowej stronie Ko?a
napisa?:„Pocz?tkowo przyj??a si? nazwa "kampania wrze?niowa", by? to celowy zabieg najpierw propagandy
niemieckiej, pó?niej propagandy PRL-u maj?cy na celu umniejszenie i o?mieszenie roli or??a polskiego. Jak wiemy
ostatnia bitwa mia?a miejsce mi?dzy 2-6 pa?dziernika pod Kockiem, tak wi?c jak wyt?umaczy?, ?e "kampania
wrze?niowa" obejmuj? tak?e pa?dziernik!?”

Upami?tnienie ?o?nierzy poleg?ych w Zielonkach wpisuje si? w projekt „Non omnis moriar”- Dziedzictwo kulturowohistoryczne gminy Zielonki, który trwa od 29 lipca i polega na inwentaryzacji zabytkowych grobów zlokalizowanych
na cmentarzach w gminie Zielonki. Projekt zosta? dofinansowany przez Urz?d Marsza?kowski Województwa
Ma?opolskiego. Studenci prowadz? obecnie kwerend? w archiwach, maj?c? na celu ustalenie nazwisk i ?yciorysów
zmar?ych w Zielonkach i Korzkwi do 1945 roku. Inwentarz ten pomo?e w piel?gnowaniu ?wiadomo?ci historycznej
w?ród lokalnej spo?eczno?ci oraz u?atwi prowadzenie dalszych prac rewitalizacyjnych na cmentarzach.
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