Rajd Rowerowy „Śladami Zofii Urbanowskiej”
Konin - Kowalewek sobota 12.03.2011 r.
Przepiękna pogoda w sobotę 12 marca 2011 towarzyszyła rowerzystom,
którzy zjechali na Plac Wolności w Koninie. Kapelusz posłużył za
skarbonkę, do której złożyli się na znicz i kwiaty (29 PLN). Reporter radia
Konin wypytał o wszystko. Punktualnie o 945 kolumna przejechała ulicą Zofii
Urbanowskiej i skręciła obok dworku pisarki. Zmianę ulicy Piwnej na Zofii
Urbanowskiej uchwaliła Rada Miejska 23 stycznia 1930 r. Na cmentarzu
delegacja złożyła kwiaty i zapaliła znicz przy grobowcu pisarki i jej rodziny.
Data 1892 i inicjały Z U na drzwiczkach grobowca przypomniały starania
pani Zofii o spokój pochowanych tam rodziców (matka zmarła w 1886,
ojciec w 1888 roku) i babci. Przy szkole nr 1 im. Zofii Urbanowskiej
zbiorową fotografię na tle popiersia literatki (autor Krzysztof Łukaszewski,
odsłonięte 21.01.1978 r.) wykonał Tomasz A. Nowak. Pod szkołą odliczyło
się 34 rowerzystów, którzy pojechali w stronę Rumina, skręcili w kierunku
Starego Miasta, następnie do Branna i Sławska.
W Sławsku zwiedzili kościół, w którym 13 września 1849 roku była
ochrzczona Zofia, a rodzicami chrzestnymi byli Franciszek Urbanowski z
Apolonią Modelską. Leśniczemu Andrzejowi Maziarzowi wręczyli
podziękowanie za przygotowanie ogniska. Trasą przez wsie Babia Osiecza II - Osiecza - Sławsk dojechali do Kowalewka. Przy ognisku upiekli
kiełbaski i posileni udali się do Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej. Dzięki pani
Halinie Turajskiej (opiekunka izby) poznali szczegóły zgromadzonych tam
eksponatów. Rowerzyści upamiętnili się wpisem w księdze pamiątkowej.
Wręczono podziękowanie pani Halinie i pani Dorocie Wrzosek za pomoc w
organizacji rajdu. Wyjazd z Kowalewka nastąpił w dwóch grupach. Ci,
którym się spieszyło, pojechali przez Barczygłów i Stare Miasto do Konina.
Ci, którym się nie spieszyło, pojechali zgodnie z planem tj. przez Sławsk na
przeprawę promem przez Wartę i przez Węglew do Konina. Trasa liczyła
około 40 km. Wyśmienita pogoda utrzymała się do końca rajdu.
Malkontentów nie było.
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