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NI KONINA i Rok Zofii Urbanowskiej były inspiracjami dla Klubu Turystycznego PTTK w Koninie do spaceru tropem pisarki w dniu 16
maja 2009. Mimo deszczu na przystankach linii MZK SPACER
wsiadło 67 uczestników i dojechało do wsi Brzeźno. Dlaczego? Zofia
Urbanowska w latach 1870 - 1873 wysyłała korespondencje do Gazety Polskiej o Koninie i o okolicznych miejscowościach. W parku w Brzeźnie Michał
Gruszczyński pokazał piaskowcowe fragmenty pałacu i grotę. W korespondencjach młodej Zofii do Gazety Polskiej znalazło się kilkakroć miejsce na
działalność wydobywczą pana Morzyckiego i na szczegółowy opis obróbki
piaskowca w miejscowych warsztatach. Piotr Rybczyński omówił pierwszy
okres kariery węgla brunatnego w powiecie konińskim.
W Kowalewku pani Halina Turajska specjalnie otworzyła podwoje Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej dla naszej grupy. Eksponaty wywołały skojarzenia i
żywe dysputy. W tej wsi przyszła na świat 15 maja 1849 Zofia Kamila, córka
Katarzyny z Modelskich i Wincentego Urbanowskich. Izba w Kowalewku posiada kolekcję warszawskich zdjęć pisarki i jedyną fotografię z dzieciństwa.
Na jednym ze zdjęć uwieczniono gołębnik z dworku Urbanowskich w Koninie.
Piękny dyplom autorstwa T. Łukomskiego upamiętnił nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Konina. W izbie znalazła się kopia aktu chrztu, który
miał miejsce w niedalekim Sławsku 13 września 1849 roku. Krótkim spacerkiem udaliśmy się do miejsca folwarku, który dzierżawił Wincenty Urbanowski
i gdzie przyszła na świat Zofia Kamila. Na fundamentach dworku stoi od lat leśniczówka Kowalewek. Piotr Rybczyński zwrócił przy niej uwagę na proces
ubożenia szlachty w XIX wieku.
Na grobie Zofii Urbanowskiej i jej rodziców w Koninie na cmentarzu przy ulicy Kolskiej od uczestników spaceru i organizatorów - Polskiego Towarzystwa
Turystyczno - Krajoznawczego i Towarzystwa Przyjaciół Konina - kwiaty
złożyli Piotr Rybczyński z TPK i Marek Chlebicki, prezes KT PTTK. Przed
szkołą nr 1 wszyscy sfotografowali się przy popiersiu Zofii Urbanowskiej, odsłoniętym 21 stycznia 1978 r., autorstwa art. plastyka Krzysztofa Łukaszewskiego (ur.1931 Lubstów, zm. 1983 Konin).
W dworku Zofii Urbanowskiej, udostępnionym przez pracowników USC,
Piotr Rybczyński wygłosił wykład "Konin Zofii Urbanowskiej w świetle dokumentów archiwalnych i jej twórczości", ilustrowany pokazem autorstwa Wandy
Gruszczyńskiej. Gawęda pana Piotra obaliła wiele mitów związanych z Urbanowską. Pani Jadwiga Szymczak była jedyną osobą spośród spacerujących,
która osobiście rozmawiała z Zofią Urbanowską. Po prelekcji pan Paweł
Owsiński linią MZK SPACER rozwiózł uczestników po Koninie. Wielu wybrało
się na Noc Muzeów lub na dalsze świętowanie DNI KONINA.

Brzeźno, majątek w pobliżu Konina, było bogate w
zasoby naturalne piaskowca i węgla brunatnego

Pani Halina Turajska specjalnie dla naszej grupy
otworzyła podwoje Izby Pamięci w Kowalewku

Związki Zosi z Kowalewkiem omówił Piotr Rybczyński

Zapraszamy na jubileuszowy 30. Rajd dla Dzieci 31 maja i na wycieczki! Wycieczka
śladami "Róży bez kolców" odbędzie się we wrześniu. Kolejny spacer zaplanowano
27-09-2009.
Więcej: http://konin.pttk.pl
Tekst: Wanda Gruszczyńska Zdjęcia: M. Chlebicki, M. Gruszczyński

Delegacja spacerowiczów składa kwiaty

Imię Zofii Urbanowskiej nadano Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie, Szkole Podstawowej
w Rozalinie i Ogrodowi Działkowemu przy ul. Świętojańskiej w Koninie

Przy pełnej sali w Urzędzie Stanu Cywilnego w Koninie Piotr Rybczyński wygłosił gawędę "Konin Zofii
Urbanowskiej" ilustrowaną zdjęciami i dokumentami

