
Wysin tradycj ą w przyszło ść 
 
Patrząc na źródła jego historii, dziedzictwa dzieje. 
Na te pi ękne zabytki, co oczom w sercu si ę rysuje. 
Jego dziejach pracy jest miło ść do swej rolnej ziemi. 
Ta miejscowo ści posiadała zakłady pod ró żnymi postaciami. 
 
Patrząc na około poło żonymi wzgórzami ku niebu w dole 
Jakby chciał ukry ć swe cenne historyczne budowle? 
Wokół Wysina wida ć ze szczytów bliskich jej miejscowo ści. 
Tylko z wie żą, krzyż kościoła gotyckiego jego wielko ści. 
 
Ta kultura przodków to chrze ścijańska rozwoju droga w tradycji. 
Świadczy o tym ko ściół zabytkowy pod wez. Wszystkich Świętych. 
Oraz nale ży wspomnie ć te piękne kapliczki przy jego drogach 
I ten historyczny i dzisiejszy cmentarz z wiar ą katolicki. 
 
Jego byt to przeszło ści rozbudowanie obszerne rzemiosło. 
Jak karczma, mleczarnia, sklep spo żywczy i kowalstwo 
Oraz poczta, szkoła, szewc, ochotnicza stra ż pożarna    
Także budynek sali wiejskiej stolarnia i piekarnia. 
 
W tej miejscowo ści tak że nie zabrakło felczerskiego punktu. 
To wszystko powstało prac ą przodków r ąk ich wysiłku. 
Dzisiaj trzeba nam zachowa ć, tą kultur ę historyczn ą. 
Przez ocalenie budynków pami ęci, dla pokole ń bezcenn ą. 
 
Dzisiaj ta wie ś idzie w nowoczesno ści swym rozwojem 
Ale nie mo żna burzy ć przeszło ści bliskiego sercach zadaniem   
Trzeba te zabytki odnawia ć, w rozwoju powstania turystyki 
Widząc w tym dobro ć i pi ękności miejscowej stylistyki. 
 
Wysin mo że być szans ą bycia atrakcyjny w przyszło ści. 
Trzeba jego historie utrwala ć pami ętnymi tablicami.  
Zbudowa ć restauracje z hotelem przy drodze do jeziora 
Byt Wysina mo że zaistnie ć w przestrzeni lepszego życia. 
 
A w okolicy nowej stra ży po żarnej znale źć miejsce 
I pierwotno ścią odbudowa ć starą remiz ę stra żacką  
Która by była muzeum Wysina dziejów pami ęcią 
Taką widz ę promocj ę przyszło ści  jego rozwoju zadanie. 
 
                                                                          Hieronim Borkowski 
 
 


