Spacerek z Księżniczką * 30.06.2018
Lato na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie rozpoczęło się na dobre. Pierwszy
letni spacerek po konińskiej Starówce z przewodnikiem PTTK przebiegał śladami
pisarki Zofii Urbanowskiej. Dzięki wirtualnym zabiegom udało się w 1,5 godziny
obejrzeć wszystkie miejsca na obecnych ziemiach polskich związane z literatką.
Archiwalne zdjęcia dworku zakupionego przez mamę pisarki w 1865 roku i widoki
miasta z epoki pozwoliły przenieść się w czasy Urbanowskiej. Pierwsza tablica
pamiątkowa została umieszczona na dworku 12 maja 1957 roku. Relację z
odsłonięcia tablicy do „Gazety Poznańskiej” napisał Zygmunt Pęcherski:
"Uroczystość ściągnęła tłumy ludzi. Po przemówieniach na mównicę weszła
Stefania Esse licząca 81 lat, przyjaciółka zmarłej pisarki. Jej pojawienie się
wywołało burzę oklasków, gdyż zasłużona staruszka od szeregu lat nie opuszcza
swego mieszkania (...). W auli Liceum wygłosił wspaniałe przemówienie
analizujące twórczość Urbanowskiej prof. Ludwik Mikusiński z Poznania." Ludwik
Mikusiński był faktycznie przez rok nauczycielem w I Liceum Ogólnokształcącym,
pojechał studiować do Poznania. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
obronił w 1948 roku pracę magisterską o Zofii Urbanowskiej. Starą tablicę na
dworku z inicjatywy Radia Konin zastąpiono 18 czerwca 2011 roku nową w
ramach cyklu "Poczet konińskich znakomitości". Zadbany ogród przy dworku
sprawił miłe wrażenie. Niektórzy z uczestników spaceru pamiętali przedszkole
prowadzone w tym budynku przez Siostry Opatrzności Bożej. Spotkanie zakończyło
się apelem o postawienie ławeczki z Zofią Urbanowską w pobliżu jej dworku.
Zapraszamy na kolejne spacerki 21 lipca oraz 9 września o godzinie 13:00.
Zbiórka przed Centrum Informacji Miejskiej przy ulicy Zofii Urbanowskiej 12.
Tekst: Wanda Gruszczyńska Fotografie: Katarzyna Brzezińska, Wanda Gruszczyńska

Letnie spacerki rozpoczynają się przed
Centrum Informacji Miejskiej o godz. 13:00

„Księżniczka”, powieść wydana w 1866 roku,
zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie im.
Pauliny Krakowowej ogłoszonym przez
prywatne zakłady naukowe żeńskie w 1882 r.
w warszawskim Tygodniku Illustrowanym

Ze zbiorów śp. Jadwigi Szymczak

Tablica z lat 1957-2011
Spacerek prowadziła Wanda Gruszczyńska

Odsłonięcie popiersia autorstwa
Krzysztofa Łukaszewskiego 21.01.1978 r.

Dworek w 1978 roku

