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Cmentarz Kiszewskie Holendry

W zakończeniu książki „Dzieje Tuliszkowa” autorzy Jerzy Stępień i Jerzy Łojko piszą: „I nagle,
kiedy zagłębisz się we wspomnieniach, kiedy odnajdziesz w nich siebie, doświadczasz jednej z
największych nierozwiązanych dotychczas zagadek, której istotę można ująć pytaniem: „Dlaczego
tak mało wiem o miejscu, w którym mieszkam?”. Takich pytań nie zadają sobie uczestnicy projektu
PTTK Konin pod nazwą SPACERKIEM PO ZDROWIE. Oddział PTTK w Koninie skończył w
2008 roku 55 lat i od zarania popularyzował wiedzę o regionie. Ostatni w 2008 roku spacer
poświęcony został sołectwu Kiszewy w gminie Tuliszków. Do stałych organizatorów (PTTK
Konin + Urząd Miejski w Koninie + MZK Konin) dołączyła drużyna OSP Kiszewy oraz mieszkanka Kiszew pani Anna Wiśniewska w porozumieniu z inspektorem Tomaszem Pałaszem z
Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie.
Na trasę w niedzielę 7 grudnia 2008 wyjechał autobus linii SPACER MZK Konin, który zebrał 70 osób. Na parkingu obok stacji BLISKA w pobliżu wsi Kiszewy - Kolonia powitała
wszystkich w imieniu Burmistrza pani Anna Wiśniewska i krótko scharakteryzowała gminę. Na
trasie wędrowały rodziny z dziećmi i wnukami. Krajobrazy zmieniały się jak w kalejdoskopie.
Wędrowaliśmy nieużytkami, podziwiając majaczącą wieżę kościoła w Tuliszkowie, lasem
mieszanym, potem przez młodnik, gdzie rosły jeszcze grzyby jadalne. We wsi Dryja przeszliśmy za zgodą gospodarzy przez prywatną łąkę na opuszczony cmentarz ewangelicki. Zarastający teren kryje rozpadające się nagrobki, kilka czytelnych płyt i fragment ceglanego płotu.
Zmurszały krzyż runął już dawno temu w zarośla. Cmentarz jest malowniczo umiejscowiony
na wzgórzu o wysokości 131,3 m n.p.m. Po zejściu do wsi Kępina udaliśmy się na wzgórze
142,8 m n.p.m. i stamtąd początkowo eksponowaną ścieżką, a później groblą między trzęsawiskami doszliśmy do Kiszew.
W remizie OSP Kiszewy czekali druhowie Tadeusz Jagielski, Zdzisław Sikorski i Jan Kotarski
z drewnem na ognisko. Po chwili przy ogniu na boisku szkolnym piekły się kiełbaski, przy wtórze
gitary zabrzmiała pieśń „Jak dobrze nam zdobywać góry”. Prezes Klubu Turystycznego PTTK
w Koninie Marek Chlebicki wręczył uroczyście Pawełkowi Węglińskiemu zdobytą w czasie
wędrówek w ciągu 2 lat odznakę turystyki pieszej złote Siedmiomilowe Buty. Strażacy otrzymali
puchar w podzięce za trud organizacyjny. Znienacka pojawił się Mikołaj (Lidia Prus ze Słupcy)
i rozdał świąteczne zakładki do książek.
Uczestnicy otrzymali informacje z historią Kiszew i osadnictwa olęderskiego. Niezmiernie
ciekawa była wizja lokalna w miejscu, gdzie
kiedyś stał dwór Lisieckich, a od 1985 roku
konińskie Muzeum Okręgowe prowadziło badania wykopaliskowe. Po 1430 nastąpiły pożegnania i podziękowania. Wszyscy odjechali,
wywożąc pamięć o Kiszewach i miłe wspomnienia. Linia SPACER (kierował Mirosław
Bieliński) szczęśliwie dojechała do Konina. Na
kolejny SPACER PO ZDROWIE PTTK Konin
zaprasza 11 stycznia 2009.
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