W hołdzie Zofii Urbanowskiej (1849 – 1939)
Od Roku Zofii Urbanowskiej 2009 tradycją stało się spotkanie wielbicieli jej twórczości w dniu 1 stycznia o godzinie 15
przed bramą cmentarza parafialnego przy ulicy Kolskiej w Koninie. Zofia Urbanowska urodziła się 15 maja 1849 roku w
Kowalewku, w dworku rządcy folwarku Kowalewek, wchodzącego w skład dóbr Sławsk. Na miejscu dworku stoi
obecnie leśniczówka. Społeczność powiatu konińskiego w otwartym 18 maja 2004 roku Domu Kultury w Kowalewku
(oddalonym o około 500 m od faktycznego miejsca urodzenia) utworzyła izbę pamięci Zofii Urbanowskiej. Pisarka
zmarła 1 stycznia 1939 roku w Koninie, o czym poinformował ówczesny „Głos Koniński”.
W Nowy Rok 2011 roku pod bramą cmentarza pierwsza pojawiła się delegacja strażaków z Kowalewka. Nekrolog
Zofii Urbanowskiej w „Głosie Konińskim” (z zasobów MBP w Koninie) przekazał im dyrektor MBP w Koninie Henryk Janasek
w wersji cyfrowej, wydanej w 2010roku. Świadkami byli członkowie PTTK i TPK. Stopniowo dochodzili czytelnicy i
reporterki. Pani Anna Wiśniewska przyniosła specjalnie przygotowany znicz z medalionem pisarki i słowem PAMIĘTAMY.
Bartosz Kiełbasa (członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Konina TPK) i Andrzej Łącki (prezes Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego PTTK Oddział w Koninie) zaprezentowali różę od PTTK. W tym roku nie zgłosili się
radni. Wielbiciele Zofii Urbanowskiej zostali sfotografowani na tle bramy cmentarnej. Fotografów było wielu ...
Główną aleją wszyscy weszli bądź wjechali do rzędu wysokich grobowców i udali się w prawo do grobu rodziny
Urbanowskich. Fotogeniczny znicz pani Anny zrobił furorę wśród fotografów. Strażacy z Kowalewka zapalili światełko i
złożyli wiązankę róż. Znicz zapalił Marek Chlebicki, prezes Klubu Turystycznego PTTK w Koninie. Andrzej Łącki, prezes
konińskiego Oddziału PTTK, złożył symboliczną różę. Strażacy z Kowalewka skontrolowali, czy znicze palą się bezpiecznie.
Henryk Janasek wyjaśnił, dlaczego na grobowcu pojawiła się w 2009 roku tabliczka Anasiewiczów. Krzysztof Okoński
przyprowadził syna Jasia, najmłodszego czytelnika "Złotego pierścienia" Zofii Urbanowskiej. Piotr Rybczyński, prezes
Towarzystwa Przyjaciół Konina, opowiedział o zamiarze umieszczenia cyfrowej wersji utworów Zofii Urbanowskiej w
Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Andrzej Łącki opowiedział o wyprawie członków PTTK śladami "Róży bez kolców"
w 2009 roku. Wręczył uczestnikom uroczystości CD-romy z prezentacją działań konińskiego Oddziału PTTK w Roku
Zofii Urbanowskiej 2009 i Roku Chopina 2010. Projekty spopularyzowania twórczości Zofii Urbanowskiej zaproponował
pan Dębowski. Dyrektor Henryk Janasek obiecał wizytę pani profesor Barbary Kosmowskiej (autorki biografii pisarki)
w DK w Kowalewku. Redaktor "Głosu Wielkopolskiego" Iza Kolasińska, radia Konin Aneta Kwiatkowska i radia Merkury
Iwona Krzyżak zarejestrowały wszystkie noworoczne życzenia i deklaracje uczestników.
Piotr Pęcherski, autor portalu www.powazkikonina.org , skorzystał z wiedzy Michała Gruszczyńskiego o zacnych
personach pochowanych na najstarszej konińskiej nekropolii. Zima to czas spokoju na cmentarzu, ale wiosną zaczną
się remonty. Członkowie TPK zrobili wizję lokalną, aby właściwie zagospodarować zebrane podczas I konińskiej
kwesty pieniądze na renowacje nagrobków. Przy grobowcu Tadeusza Gerasa wspomniano uczestników Powstania
Wielkopolskiego. Niech spoczywają w pokoju!
Tekst i zdjęcia: W. Gruszczyńska Więcej zdjęć: http://konin.pttk.pl/zdjecia/110101/
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