Nowy Rok u Zofii Urbanowskiej (1849 - 1939) * 01-01-2012
1 stycznia 1939 r. o godz. 15 zmarła w Koninie Zofia Urbanowska, publicystka,
pisarka, honorowy obywatel Konina. Była odznaczona francuskim odznaczeniem
Diplome de Medaille d'Or (1903), Orderem Oficerskim Odrodzenia Polski (1929)
oraz Srebrnym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury (1935). Akt zgonu zachował
się w Archiwum Państwowym. Koszty pogrzebu pokryło miasto Konin. Podziękowanie
za udział w pogrzebie w Głosie Konińskim zamieściły siostry Zgromadzenia
Opatrzności Bożej, które kupiły od sędziwej pisarki jej dworek i opiekowały się nią.
W 73. rocznicę śmierci pisarki w 2012 roku przybyła 2-osobowa delegacja
Zespołu Szkół ze Sławska. W tej wsi maleńka Zofia była ochrzczona. 3-osobowa
delegacja OSP Kowalewek jak co roku przywiozła wiązankę i czerwony znicz. Prezes
Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Andrzej Łącki
złożył czerwone róże członkini PTKraj w Koninie w l.1913 - 1916 i autorce "Róży
bez kolców". Prezes TPK Piotr Rybczyński zapalił znicz z monogramem TPK.
Wielbiciele talentu pisarki i przedstawiciele mediów zapalili znicze. O nowej tablicy
na dworku w Koninie, zamieszczonej w 2011 r. w ramach projektu Urzędu
Miejskiego i Radia Konin pt. Poczet Konińskich Znakomitości, opowiedzieli Piotr
Rybczyński i Andrzej Łącki. Wiceprezes Oddziału PTTK Andrzej Miller przyznał
się, że był obecny przy odsłonięciu poprzedniej pamiątkowej tablicy na dworku w
1957 roku, kiedy mowę wygłosiła żyjąca jeszcze przyjaciółka pisarki Stefania
Esse, a całą uroczystość opisał w Gazecie Poznańskiej Zygmunt Pęcherski.
Wiceprezes OSP Kowalewek Jerzy Wielgórecki zaprosił na majówkę poświęconą
pisarce w Kowalewku 15 maja. Anna Wiśniewska z TPK poinformowała o inicjatywie
włączenia Domu Kultury w Koninie w obchody imienin Zofii i wystawienia sztuki
Krystyny Pęcherskiej w 2012 r. Sensacją było francuskie wydanie "Księżniczki"
(czwarte, z 1924 r.), które niedawno zdobył przez internet i przyniósł na cmentarz
znany koniński bibliofil Janusz Sobczyński.
Grupa przeszła kilkanaście metrów do grobu Krywultów i Ostrzyckich, który w
2012 r. ma być remontowany z pomocą funduszy zebranych podczas kwesty 1 XI
2011 r. O doktorze Romanie Ostrzyckim opowiedzieli Piotr Rybczyński i Janusz
Sobczyński, który zajmuje się historią lecznictwa i lekarzy w Koninie. Strażacy
dowiedzieli się o roli pana Romana jako prezesa OSP w Koninie. Następnie 29
uczestników uroczystości przeszło do grobowca Walentego Modrzejewskiego,
przy którym słowo o postaci i przebiegu remontu nagrobka wygłosił Piotr
Rybczyński. Obok płyty nagrobnej Kiegla kondukt udał się na cmentarz
ewangelicki do odrestaurowanego w 2011 r. grobu Stefanii Esse i rodziny Petschke,
do Reymondów, a deszcz padał coraz bardziej jednostajnie. Omówiono parę
problemów cmentarnych, padło kilka anegdot z życia Koninian (za życia) i w
mroczniejącej mżawce uczestnicy się rozpłynęli z nadzieją na podtrzymywanie
pamięci o ważnych mieszkańcach Konina.
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Uczestnicy uroczystości przed bramą cmentarza katolickiego wraz z redaktorami:
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