Majówka z Wyszyny do Depauli * 15 maja 2016

30 piechurów rusza na trasę.

W niedzielę 15 maja 2016 roku przodownik turystyki pieszej PTTK Marek
Chlebicki szczęśliwie przeprowadził licznych konińskich amatorów pieszych
wędrówek z Wyszyny do Depauli na doroczny odpust przy kapliczce Matki
Boskiej Fatimskiej. Opatrzność czuwała nad wędrowcami, racząc ich umiarkowaną
temperaturą i urozmaiconym zachmurzeniem. W Wyszynie obejrzeli miejscowy,
wielce oryginalny kościół drewniany fundacji Rafała Gurowskiego i ruiny zamku
Grodzieckich.
- W ramach dorocznej Nocy Muzeów pokazaliśmy mieszkańcom Konina
wyszyńskie zabytki – powiedział Marek Chlebicki. - Dzięki kościelnemu
obejrzeliśmy artefakty wydobyte podczas niedawnej konserwacji najstarszego w
naszej okolicy kościoła drewnianego.
Spacer zaczął się we wsi Beznazwa. Wędrówka poprzez urozmaicone
zalesienia obszaru chronionego krajobrazu Pagórki Złotogórskie
została
przerwana ogniskiem w specjalnie do tego celu przygotowanym miejscu. Po
pokonaniu kolejnych pagórków wędrowcy osiągnęli cel: kapliczkę Matki Boskiej
Fatimskiej w Depauli. Dmuchane zamki i kramy już czekały, a państwo Jadwiga
i Tomasz Kwiatkowscy po raz dwunasty zaprosili okolicznych mieszkańców na
uroczystości odpustowe. Przybyło 6 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z
Głodna, Paprotni, Kałku, Brzeźna, Krzymowa i Wyszyny. Mszę odprawił ks.
Franciszek Zygadliński, proboszcz z Boleszczyna z pomocą ks. Włodzimierza
Pawłowskiego, proboszcza z Wyszyny.
- Na odpuście kupiłem wiatraczek w ulubionym kolorze blue - podsumował
Władysław Wojtulewicz, który odwiedził Wyszynę i Depaulę na rowerze. Rajd
miał rangę międzypowiatową z uwagi na obecność Lidii Prus ze Słupcy.
Linię SPACER MZK Konin obsłużył punktualnie i profesjonalnie pan Jan
Grzeszczak. Kolejny przejazd zaplanowany jest 21 maja podczas IV Rajdu
Zygmuntowskiego, pamięci koninianina Zygmunta Pęcherskiego (1921 – 1974).
A potem dopiero u progu jesieni należy szukać na www.konin.pttk.pl kolejnego
rozkładu linii SPACER MZK Konin.
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Kamienny krąg czekał na amatorów ogniska.
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Wnętrze kościoła pw. Narodzenia NMP

Władek na tle zachowanej wieży zamku w Wyszynie.

P. Jadwiga i Tomasz Kwiatkowscy dziękują.

