W noworocznej ceremonii uczestniczyło 26 osób.

77. rocznica śmierci Zofii Urbanowskiej * 1 stycznia 2016
W Koninie i w Kowalewku żywa jest pamięć o Zofii Urbanowskiej, pisarce epoki
pozytywizmu, pochodzącej z naszego regionu. Można się domyślać, że jej najbardziej
doceniona przez współczesnych książka "Księżniczka" zawiera sporą dozę własnych
przeżyć pani Zofii. Sędziwa pisarka zmarła 1 stycznia 1939 roku o godzinie 15. Od 1
stycznia 2009 roku (Roku Zofii Urbanowskiej w Koninie) rocznica jej śmierci jest okazją do
spotkania osób, którym leży na sercu pamięć o honorowej obywatelce miasta Konina.
Spotkanie zagaił Andrzej Łącki, prezes Oddziału PTTK w Koninie. Jak co roku dotarła
liczna delegacja z gminy Rzgów na czele w wójtem Grzegorzem Matuszakiem z
reprezentacją OSP w Kowalewku i własnym serwisem fotograficznym. Wiceprezydent
Konina Sławomir Lorek i zastępca kierownika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Andrzej
Łącki reprezentowali Miasto Konin. Przybył Henryk Janasek, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Koninie, która posiada wiele wydań powieści Zofii Urbanowskiej i zainicjowała
cyfrowe udostępnienie "Róży bez Kolców". Znicz zapalił Piotr Rybczyński, prezes
Towarzystwa Przyjaciół Konina i zarazem kierownik konińskiego Archiwum Państwowego
w Koninie. Najstarszym uczestnikiem uroczystości był Jan Kujawa (92), a najmłodszą
dwuletnia Gabrysia, która "Gucia zaczarowanego" poznała dzięki rodzicom.
Po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy Wanda Gruszczyńska przekazała do Izby
Pamięci w Kowalewku na ręce Jerzego Wielgóreckiego, wiceprezesa OSP Kowalewek,
kopię odręcznej dedykacji Zofii Urbanowskiej dla Wandy z Szawłowskich Gorochowej w
1918 roku w Koninie. Pisarka po powrocie z Warszawy osiadła w Koninie i zachowała
zapewne kilka egzemplarzy wydanej w 1903 roku powieści "Róża bez Kolców". Prezes
Piotr Rybczyński opowiedział o tajemnicach archiwów z czasów zamieszkiwania pani Zofii
w Koninie, a dyrektor Henryk Janasek zwrócił uwagę na ponad 400 listów do pani Zofii,
które wraz z Ludwikiem Mikusińskim opuściły wiele lat temu Konin i do tej pory nie wróciły.
Jerzy Wielgórecki opowiedział o organizowanej przez gminę Rzgów "Wigilii u Zofii" i zaprosił na
kolejną w grudniu 2016 r. Dziennikarki portalu lm.pl i Radia zet Gold uwieczniły spotkanie.
Na zakończenie podziwiano odnowiony ze środków KWESTY'2014 grobowiec rodziny
Kosztulskich. Towarzystwo Przyjaciół Konina corocznie odnawia groby na cmentarzach
przy ulicy Kolskiej dzięki hojności darczyńców podczas kolejnych kwest.
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Sławomir Lorek i Andrzej Łącki przy mogile.

W roku 1886 umiera matka pisarki, a w 1882 ojciec.
Grobowiec Urbanowskich wyremontowała córka
Zofia w 1892 r. (rok i inicjały na drzwiczkach).

Henryk Janasek, Michał Gruszczyński i Paweł
Pluta dyskutują o listach wywiezionych
z Konina przez Ludwika Mikusińskiego.

