Wyprawa rowerowa do Świnic Warckich * 4 października 2014
W sobotę 4 października 2014 roku cykliści CIKLO PTTK Konin ze
wspomaganiem przyjaciół z RRR Golina na swoich dwukółkach w liczbie
12 panów i 1 pani pod czujnym okiem braci Henryka i Grzegorza
Gorzelańczyków udali się do Świnic Warckich. Wyjazd nastąpił o godzinie
8:30 spod pomnika Stefana kardynała Wyszyńskiego w Koninie. Bracia
wybrali trasę przez Koło - Chełmno - Dąbie - Chwalborzyce. Podczas
krótkiego postoju w Dąbiu grupa złożyła wizytę pochodzącemu z Konina
proboszczowi tutejszej parafii (prywatnie koledze ze szkolnej ławy Henryka
Gorzelańczyka) Czesławowi Czajkowskiemu.
- Ksiądz proboszcz zaprosił nas na wspólne wypicie kawy - relacjonował Henryk
Gorzelańczyk. - Niestety, mając w perspektywie daleką drogę, musieliśmy
odmówić. W zamian zostaliśmy poczęstowani słodkościami. Po zrobieniu
wspólnych zdjęć i udzieleniu nam błogosławieństwa ruszyliśmy w dalszą drogę.
W drodze do Świnic Warckich serdecznie pozdrowił pielgrzymów biskup
włocławski Wiesław Mering, który również tam podążał na XI Diecezjalny
Kongres Różańcowy. Do celu podróży dotarli o godzinie 11:45. Po mszy
świętej zwiedzili sanktuarium siostry Faustyny. Następnie udali się do wsi
Głogowiec, gdzie przyszła święta urodziła się 25 sierpnia 1905 roku jako
trzecie spośród dziesięciorga dzieci w rodzinie Stanisława i Marianny
Kowalskich. Dwa dni później na chrzcie świętym w kościele parafialnym w
Świnicach Warckich otrzymała imię Helena.
Wsparci duchowo cykliści udali się w drogę powrotną przez Uniejów, gdzie
spożyli ciepłą zupkę. Następnie przez Turek i Tuliszków wrócili do Konina.
Przejechali łącznie 140 km. Fotografie wykonał Grzegorz Gorzelańczyk.
- Wróciliśmy trochę zmęczeni, ale zadowoleni i pełni humoru - ocenił Henryk
Gorzelańczyk. - Było miło, sympatycznie i wesoło. Do zobaczenia na
kolejnych wyprawach rowerowych.

Na starcie w Koninie z Mirkiem Sosińskim.

Wizyta w Dąbiu. Od lewej: Grzegorz Gorzelańczyk, Dariusz Wąchnicki, Leszek Ruminkiewicz,
Grzegorz i Dorota Antkowiak, ........, Jerzy Sosiński, ......., Ryszard Krawczyk, Henryk Gorzelańczyk,
ks. Czesław Czajkowski, Sławomir Szkudelski, Marek Nowicki, Henryk Aniszewski.

Odpoczynek w Uniejowie w drodze powrotnej.

