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Zofia Urbanowska była honorową obywatelką Konina. Ta doceniana przez
wielu literatka zmarła w Koninie w swoim dworku 1 stycznia 1939 roku o godzinie
15. Jej pogrzeb 4 stycznia był ogromnym wydarzeniem dla mieszkańców małego,
nadwarciańskiego miasteczka. Dla miłośników Tatr szczególnie cenna jest jej
powieść "Róża bez kolców", wydana w 1902 roku. W powieściach i w reportażach
pani Zofii można znaleźć wiele cennych informacji o Koninie i okolicy.
Od 2009 roku, czy od konińskiego Roku Zofii Urbanowskiej, w rocznicę śmierci
przy jej rodzinnym grobie spotykają się miłośnicy jej pióra. Corocznie gości delegacja
z gminy Rzgów i z Kowalewka, gdzie urodziła się mała Zosia 15 maja 1849 roku. W
tym roku wieniec złożyli wójt Grzegorz Matuszak i przewodniczący Rady Gminy
Roman Jakubowicz. W imieniu Miasta Konin znicze zapalili wiceprezydent Sławomir
Lorek i Andrzej Łącki. Miejską Bibliotekę Publiczną reprezentowała pani Aleksandra
Baumgart. Od licznych członków PTTK z prezesem Andrzejem Łąckim różę bez
kolców położyła seniorka Genowefa Dąbek. Strażacy OSP Kowalewek z Jerzym
Wielgóreckim zaprosili na organizowane w Kowalewku, w Domu Kultury im. Zofii
Urbanowskiej, imieniny Zofii w maju i na wigilię w grudniu. Pani Jadwiga Sznajder
ponowiła propozycję nadania Miejskiej Bibliotece Publicznej nazwy Zofii
Urbanowskiej. Poparli ją strażacy i czytelnicy.
Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Konina oprowadzili po odnawianych, ze
środków uzbieranych podczas siedmiu kwest, grobach ważnych dla Konina osób.
Odnowionych mogił jest już 24 na obu cmentarzach przy ulicy Kolskiej. W tym
roku udało się m. in. zrealizować remont grobu ks. Józefa Magotta (z pomocą
parafii Św. Bartłomieja) na cmentarzu katolickim oraz zasłużonej rodziny
Sztarków na cmentarzu ewangelickim. O płk Witoldzie Sztarku, matematyku z
ILO i dowódcy 18. Pułku Artylerii Lekkiej w kampanii wrześniowej 1939 roku,
opowiedział prezes Towarzystwa Przyjaciół Konina Piotr Rybczyński. Na koniec
uczniowie pani Perathoner zapalili znicz na grobie tej pisarki, piszącej pod
pseudonimem Janina Weneda. Zapraszamy na stronę http://www.powazkikonina.lm.pl ,
gdzie można dowiedzieć się więcej o mieszkańcach spoczywających na
konińskich nekropoliach.
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