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Morze zieleni. Na horyzoncie Konin

Autobus MZK Konin linii SPACER objechał po Koninie i zebrał 18 chętnych do
maszerowania osób. Pan kierowca Jan Grzelak pocieszył nas, że na trasach mniej
uczęszczanych jest taka właśnie frekwencja. Dojechaliśmy na parking pod wieżą
widokową w Paprotni. Pieszo udaliśmy się na wieżę. Widoki były fascynujące, a
pogoda wymarzona. Wiał lekki wiaterek, a słońce prześwitywało przez chmury. W góry
było widać Konin, obie elektrownie, Licheń i zalesiony wierzchołek Złotej Góry 191 m
n.p.m. Na wschód od niego znajdował się cel naszej wędrówki – wieś Depaula.
Po zejściu na ziemię ruszyliśmy polną drogą w kierunku szosy nr 92. Wędrowaliśmy
wśród pól uprawnych, a śpiewały nam skowronki. Po przekroczeniu drogi 92
piaszczysty gościniec falował dalej w kierunku południowym. Droga wiodła pod górę w
pobliżu dwóch wiatraków energetycznych. Na rozstaju dróg skręciliśmy na zachód w
kierunku widocznej ściany lasu. Weszliśmy w las i po 200 m znaleźliśmy piękną
polankę, na której się zatrzymaliśmy. Czas odpoczynku przy traperskim ognisku
umilaliśmy opowiadając dowcipy. Po ponad godzinnej przerwie w wesołych nastrojach
ruszyliśmy w dalszą drogę.
Trasa wiodła przez las bezdrożem, często przedzieraliśmy się przez ostępy leśne.
Minęliśmy ośrodek „Leśne Zacisze” od strony zaplecza i doszliśmy do utwardzonej
drogi gruntowej, która prowadziła już prosto do celu. Tutaj odnalazł nas Zbyszek jadący
rowerem. Około 1420 dotarliśmy na miejsce odpustu w Depauli przy kapliczce Matki
Bożej Fatimskiej. Trafiliśmy na moment intensywnych przygotowań: rozkładały się
stoiska handlowe, przyjeżdżali strażacy, trwały przygotowania do mszy świętej.
Przybyło kilkuset pielgrzymów.
Punktualnie o 1500 ceremonie rozpoczęły się procesją do sąsiedniej kapliczki. Po
powrocie procesji rozpoczęła się msza święta, szczególnie uroczysta z racji 100.
rocznicy objawień fatimskich. Z okazji tego jubileuszu my – turyści konińscy –
przygotowaliśmy obrazki z M. B. Fatimską dla wszystkich uczestników odpustu, za co
podziękowała nam pani Jagoda Kwiatkowska. Na zakończenie mszy świętej wszyscy
trzymając się za ręce wysłuchaliśmy archiwalnego orędzia naszego papieża Jana
Pawła II – był to moment podniosły i wzruszający. Zabierając ze sobą na drogę słowa
orędzia udaliśmy do oczekującego przy szosie asfaltowej autobusu linii SPACER.
Punktualnie o 1640 pan Jan Grzeszczak wyruszył w drogę powrotną do Konina.
Wszyscy uczestnicy spacery byli zadowoleni i oznajmili, że wrócą tu za rok.
Wyruszyliśmy jako ciekawi świata turyści, a wróciliśmy jako bogaci pielgrzymi.

Soczyście zielone drzewa i krzewy w tle

Traperzy nie zostawiają śladów po ognisku.
Tekst i zdjęcia: Marek Chlebicki

Do kapliczki w Depauli przybyli piechurzy z Markiem Chlebickim i 4 klubowych rowerzystów.

